
HUBUNGAN MINAT BACA DAN KEMAMPUAN  

MENULIS PUISI PADA PESERTA DIDIK KELAS V 

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 10 KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Skripsi  

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  

Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  

 

 

Oleh : 

AFRA PAHLEVY 

NPM : 1411100161 

 

 

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1441 H/2019 M 

 



HUBUNGAN MINAT BACA DAN KEMAMPUAN 

MENULIS PUISI PADA PESERTA DIDIK KELAS V 

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 10 KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Skripsi  

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  

Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  

Oleh : 

AFRA PAHLEVY 

NPM : 1411100161 

 

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Pembimbing I : Baharudin, M.Pd 

Pembimbing II  : Nurul Hidayah, M.Pd 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1441 H/2019 M 



ii 

ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan adakah hubungan minat baca dengan 

kemampuan menulis puisi peserta didik kelas V MIN 10 Kota Bandar Lampung. 

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yaitu 1. Adakah Hubungan Minat 

Baca dan Kemampuan Menulis Baru pada Peserta Didik Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 10 Kota Bandar Lampung ? dan 2. Seberapa Besar Hubungan 

Minat Baca dan Kemampuan Menulis Baru pada Peserta Didik KelasV Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 10 Kota Bandar Lampung ?.  

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian field research. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Dengan 

instrumen pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji bvariat dengan 

bantuan SPSS. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara minat baca DAN 

kemampuan menulis puisi dibuktikan dengan 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat 

hubungan antara variabel minat baca dan variabel kemampuan menulis puisi. Namun 

berdasarkan nilai pearson correlationss dengan nilai 0.311 yang itu artinya derajat 

hubungan antara minat baca dan kemampuan menulis puisi pada peserta didik kelas 

V MIN 10 Kota Bandar Lampung adalah berkorelasi lemah dikarenakan oleh faktor-

faktor seperti minat baca peserta didik yang belum optimal, tidak memadainya 

koleksi buku yang terdapat di perpustakaan sekolah serta proses kegiatan menulis 

puisi yang dilakukan oleh pendidik memerlukan strategi untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi peserta didik adar dapat membantu peserta didik 

menemukan ide-ide serta gagasan baru. 

 

Kata Kunci: Minat Baca dan Kemampuan Menulis Puisi 
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MOTTO 

 

ۢن بَۡيِن يََدۡيِه َوِهۡن َخۡلفِهِ  لَهُۥ ٞت هِّ ََل يَُغيُِّر َها  ٱلّلَ إِّن  ٱلّلِه ِهۡن أَۡهِر  ۥيَۡحفَظُىنَهُ  ۦُهَعقِّبََٰ

ن  ۥ  بِقَۡىٖم ُسٓىٗءا فَََل َهَرّد لَهُ  ٱلّلُ بِقَۡىٍم َحتّىَٰ يَُغيُِّرواْ َها بِأَنفُِسِهۡنه َوإَِذٓا أََراَد  َوَها لَهُن هِّ

  ١١ِهن َواٍل  ُدونِهِۦ

Artinya : "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia." (Ar-Rad : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia. Sebagai insan yang 

dikaruniai akal fikiran, manusia membutuhkan pendidikan dalam proses 

hidupnya. Sari mulai lahir hingga ke liang lahat, manusia yang berfikir akan 

selalu membutuhkan pendidikan.
1
 

Tujuan utama dari Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Secara khusus, hal ini berarti meningkatkan Sumber Daya Manusia.
2
 

Bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia memiliki peranan 

penting pula dalam dunia pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam 

segala fungsinya, yaitu sarana berkomunikasi, sarana berfikir, sarana 

persatuan, dan sarana kebudayaan. Pembelajaran bahasa diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan 

bahasa Indonesia secara baik dan benar.
3
 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia terdiri dari dua aspek pembelajaran, 

yaitu: aspek kebahasaan atau tata bahasa dan aspek karangan yang indah. 

Aspek kebahasaan mencakup empat keterampilan berbahasa, yaitu 

                                                 
1
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, 

(Yogyakarta : SUKA-Press, 2014), h. 1. 
2
 Farid Ahmadi, Meningkatkan Minat Membaca Siswa Sekolah Dasar Dengan Metode 

Glenn Doman Berbasis Multimedia, Jurnal Penelitian Pendidikan PGSD FIP UNNES, Vol. 27, 

No. 1, Tahun 2010, h. 65. 
3
 Nurul Hidayah, Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi (Yogyakarta 

:Garudhawaca, 2016)., h. 2 
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keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian, aspek 

kesusastraan mencakup puisi, prosa, dan drama. Pada dasarmya mempelajari 

bahasa adalah belajar berkomunikasi. Dalam hal ini belajar bahasa 

menekankan pada empat aspek keterampilan berbahasa, yakni : menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis.
4
 Puisi merupakan bagian dari materi 

pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di sekolah dasar. Puisi sebagai salah 

sebuah karya seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Puisi 

dapat dikaji struktur yang tersusun dari unsur-unsurnya, mengingat bahwa 

puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan 

sarana-sarana kepuitisan. Dapat pula puisi dikaji jenis-jenis atau ragam-

ragamnya, mengingat bahwa ada beragam-ragam puisi. 

Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang strategis untuk 

mengembangkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca merupakan hal 

penting dan fundamental yang harus dikembangkan sejak dini. Hal ini 

bertujuan dalam untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, 

baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Kegiatan 

membaca dan menulis merupakan satu kesatuan, dua sisi yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan. 

Dalam melakukan proses belajar mengajar minat dari seorang peserta 

didik sangatlah menjadi faktor keberhasilan bagi peserta didik yang 

bersangkutan. Sama dengan halnya jika seorang ingin memiliki kemampuan 

menulis puisi maka diperlukan faktor yang mampu menyokongnya agar 

                                                 
4
Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 1 
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mampu menghasilkan tulisan puisi. Dalam meningkatkan minat dan 

kemampuan membaca, siswa dapat dibiasakan sejak dini untuk mengunjungi 

perpustakaan. Selain memiliki dampak besar dalam perkembangan minat dan 

kemampuan membaca siswa, perpustakaan juga merupakan alternatif yang 

efektif dan efisien.  

Membaca adalah salah satu faktor yang dapat mendukung seseorang 

memulai tulisannya. Dengan melakukan kegiatan membaca seseorang bisa 

menemukan ide dan gagasan mengenai apa yang hendak ia tulis. Allah SWT 

telah mengajarkan manusia untuk membaca dan menulis. Perintah ini secara 

eksplisit dapat kita lihat dalam kitab suci Al-Qur’an dalam surat Al-Alaq ayat 

1 sampai dengan 5 yaitu sebagai berikut :
5 

ۡۡٱلَِّذيَربَِّكۡۡٱۡسنِۡبِۡۡٱۡقَزأۡۡ نََۡخلََق١َۡۡۡخلََق نَسَٰ ۡۡٱۡۡلِ َوَربَُّكۡۡٱۡقَزأ٢ِۡۡۡۡهۡنَۡعلٍَق

نََۡۡعلَّن٤َۡۡۡٱۡلقَلَنَِۡعلََّنۡبِۡۡٱلَِّذي٣ۡۡۡٱۡۡلَۡكَزمُۡ نَسَٰ  ٥َۡهاۡلَۡنۡيَۡعلَۡنۡۡٱۡۡلِ
 

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1) 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah (3) yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.(5)”. 

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas, perintah untuk membaca sedemikian 

pentingnya hingga diulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama yang 

diturunkan oleh Allah SWT. Agar apa yang telah kita dapatkan seusai 

membaca tidak hilang begitu saja maka setelah seseorang melakukan kegiatan 

membaca sebaiknya hal-hal penting yang terkait dengan bacaannya dalam 

dituliskan. Minat membaca adalah suatu kekuatan psikis yang mendorong 

                                                 
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-

Qur’an, 2015), h. 597 
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siswa untuk memperhatikan, merasa tertarik dan senang/gemar terhadap 

aktivitas membaca,  sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca 

dengan kemauan sendiri.
6
 Kegiatan membaca sangat terkait dengan kegiatan 

menulis. Jika aktivitas menulis merupakan kegiatan mengekspresikan 

gagasan, pikiran dan kehendak dalam bentuk simbol-simbol tertulis, maka 

aktivitas membaca merupakan kegiatan menginterpretasikan jalan pikiran 

sang penulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai 

oleh siswa. Bagi seorang pemula, memulai menulis itu adalah sesuatu yang 

sulit. Sebab menulis dengan baik tidaklah  mudah bagi mereka yang tidak 

memiliki kebiasaan melakukan kegiatan menulis. 

 Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa 

yang sangat dibutuhkan, terutama dalam mengungkapkan ide, pikiran, dan 

perasaan melalui karangan, baik fiksi maupun nonfiksi. Bahkan, kehidupan 

manusia hampir tidak dapat dipisahkan dari kegiatan menulis. Oleh karena itu, 

keterampilan menulis harus diajarkan dengan baik kepada Siswa Kelas V SD 

sebagai penulis pemula.7 Dengan menulis, siswa mampu mengungkapkan 

perasaan, pengalaman dan ide-ide yang ada di dalam dirinya. Menulis 

bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, diperlukan keterampilan dan ketekunan. 

Agar bakat menulis terasah dengan baik latihan yang berulang-ulang harus 

                                                 
 
6
Baharudin, Roplin Zakaria, Pengaruh Strategi Paikem Dan Minat Baca Terhadap 

Kemampuan Menulis Cerita Siswa Kelas V Sdn 2 Perumnas Way Halim Kec. Kedaton Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011, Jurnal Terampil Pendidikan dan pembelajaran dasar, Vol. 

3, No. 1, Tahun 2016, h. 76  
7
Zainudin,  Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Bagi Siswa Kelas IV SDN1 Dongko 

Dengan Metode Praktek, Jurnal Kreatif Tadulako Online, Vol. 4,  No. 9,  ISSN 2354-614X, Tahun 

2015, h. 16 
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dilakukan oleh siswa. Pada saat ini, kemampuan menulis puisi siswa masih 

rendah.  

Puisi baru adalah puisi yang tidak terkait lagi aturan yang mana  

bentuknya bebas dari pada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata 

maupun rima.
8
 Bagi siswa/i kelas V yang ada pada Sekolah Dasar sebagai 

penulis pemula puisi baru merupakan jenis karya tulis yang tidak memiliki 

unsur-unsur yang terlalu sulit untuk menigkatkan keterampilan menulis 

mereka. Oleh sebab itu penggunaan puisi baru sebagai langkah untuk 

mengasah kemampuan menulis siswa Sekolah Dasar dapat dikategorikan 

baik. 

MIN 10 Bandar Lampung merupakan sekolah pendidikan formal. 

Sekolah yang berada di  Kota Bandar Lampung ini merupakan sekolah yang 

dengan jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi 

yang telah dilakukan di MIN 10 Bandar Lampung mengenai minat baca 

terhadap kemampuan menulis puisi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

didapatkan data hasil wawancara dengan guru wali kelas pada kelas V  MIN 

10 Kota Bandar Lampung. Terkait dengan hal tersebut banyak peserta didik 

yang kurang mampu dalam memahami materi menulis puisi baru. Hal 

tersebut terjadi kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yaitu : 

Kurangnya minat siswa dalam mempelajari puisi, hal ini dapat dilihat 

dari hasil-hasil karya puisi pada siswa/i pada saat pembelajaran berlangsung. 

                                                 
8
 Rahmat Sugandi, Pembelajaran Sastra Indonesia Konsep Sampai Aplikasi, (Cet. Ke-1), 

(Surabaya : Lentera Pustaka, 2017), h. 58 
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Selain dari kurangnya minat siswa dalam mempelajari puisi, siswa juga 

kurang berminat dalam mengunjungi perpustakaan sebagai media tempat 

membaca.
9
 Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada keadaan pengunjung yang 

ada pada perpustakaan MIN 10 Kota Bandar Lampung, berdasarkan pada 

hasil wawancara terhadap penjaga perpustakaan yang ada pada MIN 10 

bahwasannya jumlah pengunjung yang ada pada perpustakaan memang masih 

dikategorikan rendah.
10

 Berikut ini adalah data pengunjung perpustakaan 

MIN 10 Bandar Lampung yaitu : 

Tabel 1 

Data Pengunjung Perpustakaan MIN 10 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2017/2018 

 

No Bulan Kelas 

I 

Kelas 

II 

Kelas 

III 

Kelas 

IV 

Kelas 

V 

Kelas 

VI 

 

1 Januari - - - - - 5 

2 Februari - - - - 3 4 

3 Maret - 2 2 - 7 10 

4 April - 13 - 4 6 11 

5 Mei 8 9 6 7 9 14 

6 Juni - - 5 10 4 3 

7 Juli - - 3 2 11 2 

8 Agustus - 7 1 - 2 15 

9 September 2 - - - 5 3 

10 Oktober 4 - 8 5 6 4 

11 Nopemver - 2 - - 1 7 

12 Desember 10 4 - 4 3 6 

Jumlah 24 37 25 31 57 74 

Rata-rata 2 3,1 2,1 2,6 4,75 6,7 
Sumber : Data Perpustakaan MIN 10 Bandar LampungTahun Ajaran 2017/2018 

 

                                                 
9
 Wali Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10  Kota Bandar Lampung, Wawancara  pada 

tanggal 20 Juli 2018. 
10

 Pengelola Perpustakaan pada MIN 10 Kota Bandar Lampung,  Wawancara pada tanggal 

29 November 2018. 
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Data tabel diatas, menunjukan jumlah pengunjung perpustakaan yang ada 

pada MIN 10 Kota Bandar Lampung secara keseluruhan untuk tahun ajaran 

2017/2018. Pengunjung perpustakaan memiliki jumlah yang bervariasi pada 

setiap tingkatan kelasnya. Jika dilihat dari rata-rata pengunjung perpustakaan 

maka kurang dari 10 orang pengunjung baik dari kelas I sampai dengan kelas 

VI setiap tahunnya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat 

judul Hubungan Minat Baca Terhadap Kemampuan Menulis Puisi Baru Pada 

Peserta Didik  Kelas V MIN 10 Kota Bandar Lampung. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya minat baca peserta didik pada Sekolah Dasar. 

2. Kurangnya motivasi dalam mendorong anak untuk melakukan kegiatan 

membaca sehingga anak tidak memiliki wawasan yang luas dan sulit 

menemukan ide-ide untuk menulis puisi baru. 

C. Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini dengan beberapa batasan, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Peneliti membatasi masalah hanya pada melihat proses belajar mengajar 

pada peserta didik kelas V MIN 10 Kota Bandar Lampung dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. 
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2. Peneliti membatasi masalah hanya pada minat baca peserta didik yang 

berdampak pada kemampuan peserta didik dalam menulis puisi baru 

pada peserta didik Kelas V MIN 10 Kota Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Masalah dapat diartikan sebagai suatu penyimpanagn antara yang 

seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, anatar suatu teori dan juga 

praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan 

pelaksanaan.
11

 Masalah dapat kita artikan sebagai kesenjangan anatara yang 

kita harapkan dengan yang terjadi, maka dengan itu rumusan masalah juga 

merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui 

pengumpulan data. 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Adakah Hubungan Minat Baca dan Kemampuan Menulis Baru pada 

Peserta Didik Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Kota Bandar 

Lampung ? 

2. Seberapa Besar  derajat hubungan Minat Baca dan Kemampuan Menulis 

Baru pada Peserta Didik KelasV Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Kota 

Bandar Lampung ? 

  

                                                 
 

11
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 55  
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui adakah hubungan minat baca dan kemampuan 

menulis puisi baru pada peserta didik kelas V MIN 10 Kota Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar derajat hubungan minat baca dan 

kemampuan menulis puisi baru pada peserta didik kelas V MIN 10 Kota 

Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapak dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Guru 

Memberikan informasi kepada tenaga pendidik bahwa dalam upaya 

memperbaiki mutu pendidikan khususnya terhadap kemampuan menulis 

puisi baru pada peserta didik dapat dimulai dengan menumbuhkan minat 

membaca. 

2. Bagi Siswa 

Mendapatkan hasil yang baik setelah menumbuh kembangkan minat baca 

pada peserta didik kelas V terhadap kemampuan menulis puisi di MIN 10 

Kota Bandar Lampung. 

3. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah dapat mendesain pembelajaran yang lebih baik untuk 

menumbuh kembangkan minat baca peserta didik agar menjadi lebih baik 

agar tercapai tujuan dengan maksimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Minat Baca 

1. Definisi Minat Baca 

Minat dapat diartikan sebagai sebuah rasa kesukaan, kegemaran atau 

kesenangan yang timbul pada diri seseorang akan sesuatu hal. Menurut 

Sudirman minat adalah kondisi ketika itu terjadi ketika seseorang melihat 

karakteristik atau makna sementara situasinys dikaitkan dengan 

keinginan atau kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, apa saja yang dilihat 

seseorang baik itu sebuah barang atau yang lainnya itu mempunyai 

hubungan untuk membangkitkan minat sejauh mana yang dia punya. Hal 

ini menunjukkan bahwa mina merupakan kecenderungan pada seseorang 

terhadap sesuatu yang disertai oleh perasaan senang karena merasa ada 

kepentingan terhadapt objek tersebut.
12

 

Menurut Bernard, Menyatakan bahwa minat tidak datang secara tiba-

tiba atau secara spontan, minat muncul sebab adanya partisipasi, 

pengalaman, kebiasaan selama belajar maupun bekerja. Jadi jelas minat 

itu tumbuh sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pada diri seseorang.
13

 

                                                 
12

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), h. 57. 
13

 Ibid. 
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Minat  merupakan bagian penting dalam keberhasilan pembelajaran 

yang ditempuh seseorang. Minat atau interst  merupakan gambaran sifat 

atau sikap seseorang ketika menginginkan sesuatu.
14

 Menimbulkan minat 

pada dasarnya membantu peserta didik untuk melihat hubungan antara 

materi yang diharapkan untuk dipelajarinya sendiri sebagai seorang 

individu terpelajar. Proses ini merupakan bagian dari bagaimana peserta 

didik mengetahui bagaimana pengetahuan dan pendidikan 

mempengaruhinya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Bila saja peserta 

didik menyadarinya bahwa kegiatan belajar adalah suatu alat untuk 

mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting dan bila peserta 

didik melihat hasil dari pengalamannya akan membawa kemajuan pada 

dirinya dan kemungkinan besar minat pada dirinya akan tumbuh. 

Membaca adalah salah satu faktor yang dapat mendukung seseorang 

memulai tulisannya. Dengan melakukan kegiatan membaca seseorang 

bisa menemukan ide dan gagasan mengenai apa yang hendak ia tulis. 

Adapun membaca merupakan suatu proses di mana pikiran tanpa bantuan 

apapun selain kata-kata dalam bacaan itu dapat meningkatkan 

pemahaman.
15

 Allah SWT telah mengajarkan manusia untuk membaca 

dan menulis. Perintah ini secara eksplisit dapat kita lihat dalam kitab suci 

                                                 
14

 Syaifur Rohman, “Membangun Budaya Membaca Pada Anak  Melalui Program 

Gerakan Literasi Sekolah”, (Jurnal Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 4, No 1, 

2017), h. 161 
15

 Nurul Hidayah, Fiki Hermansyah. Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan 

Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar 

Lampung Tahun 2016/2017. Jurnal Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar. Vol. 3,  No. 2, 

Tahun 2016, h. 287. 
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Al-Qur’an dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yaitu sebagai 

berikut :
16

 

ۡۡٱۡسنِۡبِۡۡٱۡقَزأۡۡ ۡۡٱلَِّذيَربَِّك ١َۡخلََق ۡۡ نََۡخلََق نَسَٰ ۡۡٱۡۡلِ َۡعلٍَق ٢ِۡهۡن ۡٱۡقَزأۡۡۡ

نََۡۡعلَّن٤َۡۡۡٱۡلقَلَنَِۡعلََّنۡبِۡۡٱلَِّذي٣ۡۡۡٱۡۡلَۡكَزمَُۡوَربَُّكۡ نَسَٰ  ٥َۡهاۡلَۡنۡيَۡعلَۡنۡۡٱۡۡلِ

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah (3) yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.(5)”. 

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas, perintah untuk membaca 

sedemikian pentingnya hingga diulang dua kali dalam rangkaian wahyu 

pertama yang diturunkan oleh Allah SWT. Agar apa yang telah kita 

dapatkan seusai membaca tidak hilang begitu saja maka setelah 

seseorang melakukan kegiatan membaca sebaiknya hal-hal penting yang 

terkait dengan bacaannya dalam dituliskan. Namun melakukan kegiatan 

membaca juga diperlukan minat sebagai pendukung tersendiri bagi 

seseorang untuk melakukan kegiatan membaca.  

Hal ini mengartikan bahwa kegiatan membaca adalah proses berfikir 

untuk memahami isi teks yang telah dibaca. Membaca bukan sekedar 

melihat kumpulan paragraf dan wacana yang tersusun dari kumpulan 

huruf yang membentuk kata kemudian tersusun menjadi sebuah kalimat.  

Menurut Tampubolon menjelaskan bahwa minat baca adalah 

kemauan atau keinginan seseorang untuk mengenali huruf untuk 

                                                 
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan Penerjemah 

Al-Qur’an, 2015), h. 597 
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menangkap makna dari tulisan tersebut.
17

 Minat baca merupakan 

dorongan untuk memahami kata demi kata dan isi yang trekadung dalam 

teks bacaan tersebut, sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang 

dituang  dalam  bacaan itu. 

Minat membaca adalah dorongan untuk mempertimbangkan kata 

demi kata dan konten yang terkandung dalam membaca teks tersebut, 

anda dapat mengetahui hal-hal yang dijelaskan dalam bacaan. Jadi, minat 

baca adalah kegiatan yang dilakukan dengan ketekunan untuk dibangun 

pola komunikasi dengan diri untuk menemukan makna penulisan dan 

informasi untuk mengembangkan kecerdasan yang dilakukan dengan 

kesadaran penuh dan perasaan bahagia yang muncul dari dalam diri.
18

 

Berdasarkan pada definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa minat baca merupakan kecenderungan pada seseorang untuk 

berusaha mengetahui tentang apa yang makna yang terkandung dalam 

setiap tulisan yang ia lihat atau yang ada disekitarnya.  

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Baca 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca 

seseorang, diantaranya yaitu sebagai berikut :
19

 

a. Faktor lingkungan keluarga 

b. Faktor kurikulum dan pendidikan sekolah yang kurang kondusif 

c. Faktor infrastruktur masyarakat yang kurang mendukung 

peningkatan minat baca masyarakat 

                                                 
17

 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.141 
18

 Ibid., h. 141. 
19

 Ibid., h. 142-143 
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d. Faktor keberadaan dan jangkauan bahan bacaan. 

Berdasarkan pada faktor-faktor diatas, minat baca merupakan 

keinginan untuk mengetahui sesusatu yang ada pada diri seseorang. 

Namun keinginan yang terdapat pada jiwa seseorang tetap memiliki 

faktor-faktor dibalik keinginan tersebut sehingga membuat orang lebih 

tinggi minatnya baik terhadap sesuatu yang ada disekelilingnya maupun 

sesuatu yang tidak ada disekelilingnya. 

3. Upaya Dalam Meningkatkan Minat Baca 

Membangun minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan 

tersebut, semakin besar pula minatnya. Suatu  minat dapat diekspresikan 

melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai 

suatu hal dari pada hal lainnya. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan minat baca menurut Hasyim adalah agar tiap keluarga 

memiliki perpustakaan keluarga, sehingga perpustakaan bisa dijadikan 

tempat yang menyenangkan ketika berkumpul bersama, sedangkan 

disekolah rendahnya minat baca anak-anak bisa diatasi dengan perbaikan 

perpustakaan disekolah, guru, dosen maupun para perpustakawan sekolah 

sebagai pembelajaran menuju membaca sebagai suatu sistem belajar 

sepanjang hayat.
20

 

                                                 
20

 Ibid., h. 144 
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Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bawa minat baca 

selain merupakan keinginan yang ada dalam ruh seseorang, dalam 

menjadikannya lebih seseorang juga perlu melakukan usaha untuk 

mengupayakan agar minat baca pada dirinya atau orang didedakatnya 

dapat meningkat. Dengan bantuan orang-orang disekitar kita serta 

membiasakan diri untuk keperpustakaan minat baca yang ada pada diri 

kita dapat ditingkatkan. 

4. Manfaat Minat Baca 

Minat baca sangat bermanfaat bagi kehidupan seseorang, demikian  

Dian Sinanga mengemukakan manfaat minat baca diantaranya :
21

 

a. Mempermudah memahami berbagai mata pelajaran. Dengan 

membaca  peserta didik dapat menambah, memperluas, dan 

memperdalam pelajaran yang  sudah diperoleh dari guru. Dengan 

demikian wawasan dan cakrawala  berfikir peserta didik bertambah 

baik. 

b. Mempertinggi kemampuan peserta didik dalam membandingkan, 

meneliti,  mempertajam yang sudah didapat dari kelas. 

c. Meningkatkan apresiasi seni sastra. 

d. Meningkatkan kemampuan mengenali diri sendiri dan lingkunganya. 

e. Mengembangkan watak dan pribadi yang baik. 

f. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. 

g. Menambah perbendaharaan kata. 

                                                 
21

 Ibid. 
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h. Mendidik anak untuk belajar mandiri. 

i. Memicu munculnya ide baru. 

j. Mendidik anak untuk berfikir kritis dan mengetahui (well informed) 

berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan. 

k. Memperluas pengalaman.   

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa segala sesuatu 

kegiatan positif maka akan mendatangkan manfaat, seperti halnya 

manfaat minat baca. Manfaat dari minat baca dalam diri seseorang sangat 

memberikan energi positif bagi diri seorang tersebut. 
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5. Cara Menumbuhkan Minat Baca 

Ada beberapa cara meumbuhkan minat baca menurut Hasyim, yaitu 

sebagai berikut :
22

 

a. Bacakan buku sejak anak lahir 

b. Dorong anak untuk menceritakan tentang apa yang telah didengar 

atau dibacanya 

c. Ajak anak ke toko buku atau perpustakaan 

d. Beli buku yang menarik minat anak 

e. Sisihkan uang untuk membeli buku 

f. Nonton filmnya dan beli bukunya 

g. Ciptakan perpustakaan keluarga 

h. Tukar buku dengan teman 

i. Hilangkan penghambat seperti televisi dan playstation 

j. Beri hadiah (reward) yang memperbesar semangat membaca 

k. Jadikan buku sebagai hadiah (reward)  untuk anak. 

l. Jadikan kegiatan membaca sebagai kegiatan setiap hari 

m. Dramatisi buku yang and abaca 

n. Peningkatan minat baca dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti : menyesuaikan bahan bacaan dan pemilihan bahan yang 

baik. 

o. Memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca 

p. Menyediakan waktu untuk membaca. 
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Ada beberapa usaha yang dapat ditempuh oleh guru dan perpustakan 

untuk meningkatkan minat baca siswa. Berikut Usaha-usaha yang yang 

dapat ditempuh, anatar lain:
23

 

a. Memperkenalkan siswa dan membimbing mereka agar gemar 

membaca buku. 

b. Menyediakan bacaan dimana anak mendapatkan keterangan 

tambahan mengenai topik yang dipelajari di kelas. 

c. Meningkatkan pelayanan perpustakaan, tidak saja terbatas ppada 

pelayanan peminjaman bahan pustaka saja, akan tetapi juga 

memperkenalkan penggunaan katalog dan penggunaan fasilitas 

perpustakaan.  

d. Berusaha memotivasi minat baca siswa dengan jalan mengadakan 

pameran buku dan memperkenalkan buku baru agar siswa 

terangsang untuk membaca.  

e. Penyusunan koleksi menurut sistem yang digunakan, agar koleksi 

buku selalu dapat ditemukan dengan mudah. 

Membaca dapat diibaratkan membuka jendela dunia, karena dengan 

membaca akan memperluas wawasan kita. Membaca juga dapat 

meningkatkan daya pikir dan kemampuan seseorang dalam 

menemukanhal-hal baru yang berguna bagi kehidupan. Adapun beberapa 

cara menumbuhkan minat baca selain dari pada menurut dari pendapat di 

                                                 
23

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), h. 180 



19 

 

atas. Berikut ini adalah cara menumbuhkan minat baca dari Kementerian 

Pendidikan dan Budaya RI antara lain:
24

 

a. Menyediakan banyak bahan bacaan berupa buku, majalah, komik, 

koran dan lain sebagainya yang relevan untuk bacaan anak.  

b. Memberikan contoh pada anak dengan meluangkan waktu untuk 

membaca setiap hari  

c. Membacakan buku terhadap anak setiap harinya Menambah 

intensitas komunikasi dengan anak dan menceritakan hasil 

bacaannya  

d. Melibatkan anak ketika orang tua hendak membeli buku  

e. Mengajak anak untuk mengunjungi perpustakaan umum atau 

perpustakaan keliling satu atau dua minggu sekali  

f. Anak boleh memilih buku yang disenangi untuk dibacakan orang 

tua. 

6. Tujuan Membaca 

Membaca dapat diibaratkan membuka jendela dunia, karena dengan 

membaca akan memperluas wawasan kita. Membaca juga dapat 

meningkatkan daya pikir dan kemampuan seseorang dalam menemukan 

hal-hal baru yang berguna bagi kehidupan. Memperkenalkan buku pada 

anak sejak dini, akan membangun kebiasaan yang baik dalam 

mengembangkan pengetahuan dan membuat anak kaya akan kosa kata 
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dan pada akhirnya anak menjadi pandai dalam menulis dan membaca 

dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Tujuan dari kegiatan membaca seseorang adalah untuk 

meningkatkan pemahaman seseorang dalam memahami bacaan. Tujuan 

membaca tentunya menuntut teknik membaca tertentu pula. Adapun 

beberapa macam variasi tujuan membaca, yaitu:
25

 

a. Membaca untuk studi 

b. Membaca untuk tujuan menangkap benang merah bacaan 

c. Membaca untuk menikmati karya seorang sastrawan 

d. Membaca untuk mengisi waktu luang 

e. Membaca untuk mencari keterangan tentang sesuatu, istilah. 

Berdasarkan pada tujuan membaca di atas jadi jelas bahwa tujuan 

membaca seseorang dirasa penting baginya sesuai dengan kebutuhannya 

akan bacaan. 

Menurut Anderson, ada tujuh macam tujuan dari kegiatan membaca, 

yaitu: 
26

 

a. Reading for details or fact (membaca untuk memperoleh fakta dan 

perincian), yaitu membaca untuk menemukan atau mengetahui 

penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh, apa-apa yang 

telah dibuat oleh tokoh, apa yang terjadi pada tokoh khusus, atau 

untuk memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh tokoh. 
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b. Reading for main ideas (membaca untuk memperoleh ide-ide 

utama), yaitu membaca untuk mengetahui mengapa hal itu 

merupakan topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat 

dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau yang dialami tokoh, dan 

merangkumkan halhal yang dilakukan oleh tokoh untuk mencapai 

tujuannya. 

c. Reading for sequence or organization (membaca untuk mengetahui 

urutan atau susunan struktur karangan), yaitu membaca untuk 

mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang 

terjadi mula-mula pertama, kedua, dan ketiga  atau seterusnya, setiap 

adegan-adegan dan kejadian-kejadian buat dramatisasi. 

d. Reading for inference (membaca untuk menyimpulkan), yaitu 

membaca utuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh 

merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan 

oleh pengarang kepada para pembaca, mengapa para tokoh berubah, 

kualitas-kualitas yang dimiliki para tokoh yang membuat mereka 

berhasil atau gagal. 

e. Reading to classify (membaca untuk mengelompokkan atau 

mengklasifikasikan), yaitu membaca untuk menemukan serta 

mengetahui apa-apa yang tidak biasa, tidak wajar. 

f.  Reading to evaluate (membaca untuk menilai, mengevaluasi), yaitu 

membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup 

dengan ukuran-ukuran tertentu, apakah kita ingin berbuat seperti 
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yang diperbuat oleh tokoh, atau  bekerja seperti cara tokoh bekerja 

dalam cerita ini. 

g. Reading to compare or contrast (membaca untuk 

memperbandingkan atau mempertentangkan), yaitu membaca untuk 

menemukan bagaimana caranya tokoh berubah, bagaimana hidupnya 

berbeda dari kehidupan yang kita kenal, bagaimana dua cara cerita 

mempunyai persamaan, dan bagaimana tokoh menyerupai pembaca. 

7. Indikator-Indikator Minat Baca 

Menurut Dalman, indikator-indikator untuk mengetahui apakah 

seseorang memiliki minat membaca adalah :
27

 

a. Frekuensi dan kuantitas membaca. Maksudnya bagaimana frekuensi 

(keseringan) dan waktu yang digunakan seseorang untuk membaca, 

seseorang yang mempunyai minat baca sering kali akan melakukan 

kegiatan membaca, juga sebaliknya. Berikut ini adalah indikator dari 

frekuensi dan kuantitas membaca yang digunakan dalam penelitian ini: 

1) Lamanya waktu membaca 

2) Banyaknya bahan bacaan 

3) Tingkat fokus membaca 

4) Mengulang bacaan 

b. Kuantitas sumber bacaan. Orang yang memiliki minat baca akan 

berusaha membaca bacaan yang variatif. Mereka tidak hanya membaca 

bacaan yang mereka butuhkan saat itu tapi juga membaca bacaan yang 
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mereka anggap penting. Berikut ini adalah indikator kuantitas sumber 

bacaan yang digunakan dalam penelitian ini: 

1) Jenis bacaan 

2) Pengulangan bacaan 

3) Kegiatan membaca yang dilakukan 

B. Puisi Baru 

1. Definisi Puisi Baru 

Puisi baru adalah puisi yang tidak terkait lagi aturan yang mana  

bentuknya bebas dari pada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata 

maupun rima.
28

 Dapat disimpulkan bahwa puisi baru adalah puisi yang 

tak memiliki aturan baik isi dan jumlah baitnya. 

Menulis puisi baru merupakan suatu proses untuk melahirkan dan 

mengungkapkan perasaan atau ide, serta gagasan dalam bentuk tulisan, 

dalam membuat puisi baru tidak terikat oleh baris, suku kata, dan 

rimanya karna puisi baru bentuknya bebas. Jabrohim mengatakan bahwa 

menulis puisi baru merupakan suatu kegiatan seorang yakni kegiatan 

yang menuntut seorang harus benar-benar cerdas, harus benar-bennar 

menguasai bahasa, harus luas wawasannya, dan peka perasaannya. 

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar puisi yang ditulis bukan puisi 

yang dibuat-buat supaya menarik perhatian orang.
29

 

Berdasarkan pendapat Jabrohim di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa menulis puisi baru merupakan kegiatan kreatif yang 
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mengungkapkan perasaan lewat bahasa tulisan dan ketajaman rasa 

dengan menggunakan pilihaan kata yang memiliki makna tepat dalam 

menggambarkan suasana yang sedang dialaminya. Yaitu untuk 

menuangkan segala bentuk pengalamaan luas dan mendalam, sehingga 

pesan yang ingin disampaikan tepat mengenai sasaran. 

2. Ciri-ciri Puisi Baru  

a. Bentuknya rapi, simetris; 

b. Mempunyai persajakan akhir (yang teratur); 

c. Banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada 

pola yang lain; 

d.  Sebagian besar puisi empat seuntai; 

e. Tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra (kesatuan sintaksis) 

f. Tiap gatranya terdiri atas dua kata (sebagian besar) : 4-5 suku kata.
30

 

3. Jenis-jenis Puisi Baru 

Menurut isinya, puisi baru dibedakan menjadi beberapa jenis puisi 

baru, yaitu sebagai berikut : 

a. Balada adalah puisi yang berkisah atau bercerita. 

b. Himne adalah pujaan kepada tuhan, tanah air, atau pahlawan. 

c. Ode adalah puisi yang berisi sanjungan untuk orang yang telah berjasa. 

d. Epigram adalah puisi yang berupa tuntunan ajaran hidup. 

e. Romansa adalah puisi yang berisikan luapan perasaan cinta kasih. 
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f. Elegi adalah puisi yang berisi rata tangis atau kesedihan yang berisi 

sajak atau lagu dengan mengungkapkan rasa duka atau rindu karena 

kematian/kepergian seseorang. 

g. Satire adalah puisi yang berisi sindirian/kritik.
31

 

4. Macam-Macam Puisi Baru 

Sedangkan macam-macam puisi baru dilihat dari bentuknya terdapat 

macam-macam puisi baru antara lain, yaitu: 

a. Distikon adalah puisi yang mana tiap baitnya terdiri dari dua baris. 

b. Tarzina adalah puisi yang mana ditiap baitnya terdiri dari tiga baris. 

c. Kuatrain  adalah puisi yang disetiap baitnya terdiri dari empat baris. 

d. Kuint adalah puisi yang disetiap baitnya terdiri dari lima baris. 

e. Sektet adalah puisi yang disetiap baitnya terdiri dari enam baris. 

f. Septime adalah puisi yang disetiap baity terdiri dari tujuh baris. 

g. Oktaf adalah puisi yang setip baitnya terdari delapan baris. 

h. Soneta adalah puisi yang terdiri dari empat belas baris yang terbagi 

dalam 2 bagian, dimana dua bait pertama masing-masing empat baris 

dan pada dua bait kedua masing-masing tiga baris.
 32

 

5. Langkah-langkah Menulis Puisi Baru 

Membuat puisi sepertinya mudah saja, namun pada nyatanya banyak 

yang harus di perhatikan agar puisi itu sendiri menarik saat di baca dan 
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mudah dipahami pembaca. Berikut adalah langkah-langkah membuat puisi 

:
33

 

a. Tentukan Tema dan Judul 

Pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam 

membuat puisi agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi banyak sekali. 

Jadi, sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah 

menentukan tema langkah selanjutnya menentukan judul yang berpacu 

pada tema. 

b. Menentukan Kata Kunci 

Setelah menentukan tema, langkah-langkah menulis puisi 

selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian 

mengembangkan kata tersebut. 

c. Menggunakan Gaya Bahasa 

Langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan 

menggunakan gaya bahasa, salah satunya adalah majas misalnya majas 

perbandingan dan majas pertentangan.  

d. Kembangkan Puisi Seindah Mungkin 

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah 

diatas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik-larik puisi 

menjadi bait-bait. Kembangkan menjadi satu puisi yang utuh dan 

bermakna. 
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Ingat puisi bukanlah artikel. Tulisan yang kita buat untuk puisi 

harus ringkas padat sekaligus indah. Pilihlah kata yang sesuai yang 

mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Mungkin kita 

harus mengingat tiga hal tersebut yang berkaitan dengan kata dan larik 

dalam menulis puisi yaitu: 

1) Kata adalah satuan rangkaian bunyi yang ritmis atau indah, atau 

yang merdu. 

2) Makna kata bisa menimbulkan banyak tafsir. 

3) Mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. 

e. Bacalah dan Perbaikilah 

Setelah kamu menulis puisi, coba endapkan sebentar beberapa 

jam atau beberapa hari kemudian. Setelah itu kamu baca lagi puisimu, 

nanti akan kamu rasakan sesuatu yang berbeda, barangkali muncul 

perspektif baru. Setelah itu maka perbaikilah. 

f. Setelah Selesai Menulis 

Setelah selesai menulis puisi coba uji puisi anda dengan 

mengirimnya ke media massa atau minta kritik dari teman, guru, orang 

tua, atau siapa saja. Puisi sebagus apapun, tidak terlalu bermakna kalau 

kehilangan konteks lingkungannya.
34

 

6. Unsur-Unsur Puisi 

Unsur puisi adalah sebuah unsur yang terdiri dari unsur-unsur 

pembangun. Unsur-unsur pembangun ini saling berkaitan satu sama lain. 
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Puisi terdiri atas dua unsur pokok yakni unsur batin dan unsur fisik.
35

 

Berikut ini akan kita bahas satu per satu. 

a. Unsur Batin Puisi (Hakikat Puisi) 

Unsur batin puisi atau unsur makna merupakan pikiran perasaan 

yang diungkapkan penyair. Unsur batin puisi merupakan wacana teks 

puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat 

dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. Unsur batin puisi ada 

empat, yaitu : tema (sense), perasaan penyair (feeling), nada atau sikap 

penyair terhadap pembaca (tone), amanat (intention). 

1) Tema 

Dalam sebuah puisi tentunya sang penyair ingin 

mengemukakan sesuatu hal bagi penikmat puisinya. Sesuatu yang 

ingin diungkapkan oleh penyair dapat diungkapkan melalui puisi 

atau hasil karyanya yang dia dapatkan melalui penglihatan, 

pengalaman ataupun kejadian yang pernah dialami atau kejadian 

yang terjadi pada suatu masyarakat dengan bahasanya sendiri. Dia 

ingin mengemukakan, mempersoalkan, mempermasalahkan hal-hal 

itu dengan caranya sendiri. Atau dengan kata lain sang penyair 

ingin mengemukakan pengalaman pribadinya kepada para 

pembaca melalui puisinya. Inilah tema, tema adalah gagasan pokok 
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yang dikemukakan oleh sang penyair yang terdapat dalam 

puisinya.
36

 

Dengan latar belakang pengetahuan yang sama, penafsir-

penafsir puisi akan memberikan tafsiran tema yang sama bagi 

sebuah puisi, karena tafsir puisi bersifat lugas, obyektif dan khusus. 

2) Perasaan Penyair (Feeling) 

Perasaan (feeling) merupakan sikap penyair terhadap pokok 

persoalan yang ditampilkannya. Perasaan penyair dalam puisinya 

dapat dikenal melalui penggunaan ungkapan-ungkapan  yang 

digunakan dalam puisinya karena dalam menciptakan puisi suasana 

hati penyair juga ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh 

pembaca.
37

 

3) Nada dan Suasana 

Yang dimaksud dengan nada dalam dunia perpuisian adalah 

sikap sang penyair terhadap pembacanya atau dengan kata lain 

sikap sang penyair terhadap para penikmat karyanya, seperti : 

menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, dan lain-lain.
38

 

4) Amanat (Pesan) 

Penyair sebagai sastrawan dan anggota masyarakat baik 

secara sadar atau tidak merasa bertanggung jawab menjaga 

kelangsungan hidup sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, 
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puisi selalu ingin mengandung amanat (pesan). Meskipun penyair 

tidak secara khusus dan sengaja mencantumkan amanat dalam 

puisinya. amanat tersirat di balik kata dan juga di balik tema yang 

diungkapkan penyair. Amanat adalah maksud yang hendak 

disampaikan atau himbauan, pesan, tujuan yang hendak 

disampaikan penyair melalui puisinya. 

b. Unsur Fisik Puisi 

Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar. Puisi 

disusun dari kata dengan bahasa yang indah dan bermakna yang 

dituliskan dalam bentuk bait-bait. Orang dapat membedakan mana 

puisi dan mana bukan puisi berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang 

terlihat. 

Berikut ini akan dibahas unsur fisik puisi yang meliputi : diksi, 

imajinasi, kata konkret, majas, verifikasi, majas dan tipografi. 

1) Diksi atau Pilihan Kata 

Salah satu hal yang dipenting dalam puisi adalah kata-

katanya ataupun pilihan katanya. Bahasa merupakan sarana utama 

dalam puisi. Dalam menciptakan sebuah puisi penyair mempunyai 

tujuan yang hendak disampaikan kepada pembaca melalui 

puisinya. Penyair ingin mencurahkan perasaan dan isi pikirannya 

dengan setepat-tepatnya seperti yang dialami hatinya. Selain itu 

juga ia ingin mengekspresikannya dengan ekspresi yang dapat 

menjelmakan pengalaman jiwanya. Untuk itulah harus dipilih kata-
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kata yang setepat-tepatnya. Penyair juga ingin mempertimbangkan 

perbedaan arti yang sekecil-kecilnya dengan cermat.
39

 

Penyair harus cermat memilih kata-kata karena kata-kata 

yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya, kompisisi bunyi, 

dalam rima dan irama serta kedudukan kata itu di tengah konteks 

kata lainnya, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi itu. 

Dengan uraian singkat diatas, ditegaskan kembali betapa 

pentingnya diksi bagi suatu puisi. Pilihan kata yang tepat dapat 

mencerminkan ruang, waktu, falsafah, amanat, efek, nada suatu 

puisi dengan tepat. 

2) Imajinasi/Pengimajian 

Semua penyair ingin menyuguhkan pengalaman batin yang 

pernah dialaminya kepada para pembacanya melalui karyanya. 

Salah satu usaha untuk memenuhi keinginan tersebut ialah dengan 

pemilihan serta penggunaan kata-kata dalam puisinya. Ada 

hubungan yang erat antara pemilihan kata-kata, pengimajian dan 

kata konkret, di mana diksi yang dipilih harus menghasilkan dan 

karena itu kata-kata menjadi lebih konkret seperti yang kita hayati 

dalam penglihatan, pendengaran atau cita rasa. Pengimajian 

dibatasi dengan pengertian kata atau susunan kata-kata yang dapat 
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mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, 

pendengaran dan perasaan.
40

 

Pilihan serta penggunaan kata-kata yang tepat dapat 

memperkuat serta memperjelas daya bayang pikiran manusia dan 

energi tersebut dapat mendorong imajinasi atau daya bayang kita 

untuk menjelmakan gambaran yang nyata. Dengan menarik 

perhatian kita pada beberapa perasaan jasmani sang penyair 

berusaha membangkitkan pikiran dan perasaan para penikmat 

sehingga mereka menganggap bahwa merekalah yang benar-benar 

mengalami peristiwa jasmaniah tersebut. Dengan menarik 

perhatian pembacanya melalui kata dan daya imajinasi akan 

memunculkan sesuatu yang lain yang belum pernah dirasakan oleh 

pembaca sebelumnya.  Segala yang dirasai atau dialami secara 

imajinatif inilah yang biasa dikenal dengan istilah imagery atau 

imaji atau pengimajian. 

Dalam puisi kita kenal bermacam-macam (gambaran angan) 

yang dihasilkan oleh indera pengihatan, pendengaran, pengecapan, 

rabaan, penciuman, pemikiran dan gerakan. Selanjutnya terdapat 

juga imaji penglihatan (visual), imaji pendengaran (auditif) dan 

imaji cita rasa (taktil). 

3) Kata Konkret 
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Salah satu cara untuk membangkitkan daya bayang atau daya 

imajinasi para penikmat sastra khususnya puisi adalah dengan 

menggunakan kata-kata yang tepat, kata-kata yang kongkret, yang 

dapat menyaran pada suatu pengertian menyeluruh. Semakin tepat 

sang penyair menggunakan kata-kata atau bahasa dalam karya 

sastranya maka akan semakin kuat juga daya pemikat untuk 

penikmat sastra sehingga penikmat sastra akan merasakan sensasi 

yang berbeda. Para penikmat sastra akan menganggap bahwa 

mereka benar-benar  melihat, mendengar, merasakan, dan 

mengalami segala sesuatu yang dialami oleh sang penyair. Dengan 

keterangan singkat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kata 

konkret adalah kata-kata yang dapat di tangkap dengan indra.
41

 

4) Majas atau Bahasa Figuratif 

Penyair menggunakan bahasa yang bersusun-susun atau 

berpigura sehingga disebut bahasa figuratif. Bahasa figuratif 

menyebabkan puisi menjadi prismatis artinya memancarkan 

banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif adalah 

bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menyatakan sesuatu 

dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung 

mengungkapkan makna kata atau bahasanya bermakna kias atau 

makna lambang. 

                                                 
41

 Ibid., h. 50-51 



34 

 

Bahasa kias merupakan wujud penggunaan bahasa yang 

mampu mengekspresikan makna dasar asosi lain. Kiasan yang 

tepat dapat menolong pembaca merasakan dan melihat seperti apa 

yang dilihat atau apa yang dirasakan penulis. Seperti yang kita 

ketahui bahwa kias dapat menciptakan gambaran angan/ citraan 

(imagery) dalam diri pembaca yang menyerupai gambar yang 

dihasilkan oleh pengungkapan penyair terhadap obyek yang dapat 

dilihat mata, saraf penglihatan, atau daerah otak yang 

bersangkutan. Bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk 

menyatakan apa yang dimaksudkan penyair karena:  

a) Bahasa figuratif mampu menghasilkan kesenangan imajinatif 

b) Bahasa figuratif dalah cara untuk menghasilkan imaji tambahan 

dalam puisi sehingga yang abstrak menjadi kongret dan 

menjadikan puisi lebih nikmat dibaca 

c) Bahasa figuratif adalah cara menambah intensitas 

d) Bahasa figuratif adalah cara untuk mengkonsentrasikan makna 

yang hendak disampaikan dan cara menyampaikan sesuatu 

yang banyak dan luas dengan bahasa yang singkat. 

Adapun bahasa kias yang biasa digunakan dalam puisi 

ataupun karya sastra lainnya yaitu : 

a) Perbandingan/ Perumpamaan (Simile) 

Perbandingan atau perumpamaan (simile) ialah bahasa 

kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan 
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mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, bak, 

semisal, seumpama, laksana dan kata-kata pembanding lainnya. 

b) Metafora  

Bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak 

mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, laksana 

dan sebagainya. Metafora ini menyatakan sesuatu sebagai hal 

yang sama atau seharga dengan yang lain yang sesungguhnya 

tidak sama. 

c) Personifikasi 

Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. 

Benda-benda  mati dibuat dapat berbuat, berfikir dan 

sebagainya. Seperti halnya manusia dan banyak dipergunakan 

penyair dulu sampai sekarang. Personifikasi membuat hidup 

lukisan di samping itu memberi kejelasan kebenaran, 

memberikan bayangan angan yang konkret. 
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d) Allegori  

Cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau 

lukisan kiasan ini mengkiaskan hal lain atau kejadian lain. 

5) Rima/Ritma  

Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk 

membentuk musikalisasi atau orkestrasi sehingga puisi menjadi 

menarik untuk dibaca. Dengan adanya rima itulah, efek bunyi 

makna yng dikehendaki penyair semakin indah dan makna yang 

ditimbulkannya pun lebih kuat.
42

 

Ritma Pertentangan bunyi, tinggi rendah, panjang pendek, 

keras lemah, yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang 

sehingga membentuk keindahan. 

6) Tipografi atau Perwajahan 

Ciri-ciri yang dapat dilihat sepintas dari puisi adalah 

perwajahannya atau tipografinya. Melalui indera mata tampak 

bahwa puisi tersusun atas kata-kata yang membentuk larik-larik 

puisi. Larik-larik itu disusun ke bawah dan terikat dalam bait-bait.  

Banyak kata, larik maupun bait ditentukan oleh keseluruhan makna 

puisi yang ingin dituliskan penyair. Dengan demikian satu bait 

puisi bisa terdiri dari satu kata bahkan satu huruf saja. Dalam hal 

cara penulisannya puisi tidak selalu harus ditulis dari tepi kiri dan 
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berakhir di tepi kanan seperti bentuk tulisan umumnya. Susunan 

penulisan dalam puisi disebut tipografi.  

Struktur fisik puisi membentuk tipografi yang khas puisi. 

Tiprografi  puisi merupakan bentuk visual yang bisa memberi 

makna tambahan dan bentuknya bisa didapati pada jenis puisi 

konkret. Tipografi bentuknya bermacam-macam antara lain 

berbentuk grafis, kaligrafi, kerucut dan sebagainya. Jadi tipografi 

memberikan ciri khas puisi pada periode angkatan tertentu. 

C. Kemampuan Menulis Puisi 

1. Definisi Kemampuan Menulis Puisi 

Kemampuan adalah kegiatan yang berhubungan  dengan urat-urat 

syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah, 

seperti menulis, mengetik, olah raga, dan sebagainya. Sedangkan menulis 

yaitu, membuat huruf angka dan sebagainya dengan pena pensil atau 

kapur. Menulis adalah suatu aktivitas kompleks yang mencakup gerakan 

lengan, tangan, jari, dan mata secara terintegrasi. Menulis juga terkait 

dengan pemahaman bahasa dan kemampuan berbicara. Kebiasan membaca 

adalah kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri 

seseorang, sementar itu ditinjau dari segi kemasyarakat adalah kegiatan 

membaca yang telah membudaya dalam suatu masyarakat
43

 

Keterampilan menulis merupakan proses perkembangan yang 

menuntut pengalaman, waktu kesempatan, latihan, keterampilan dan 
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pengajaran langsung menjadi seorang penulis. Jadi keterampilan menulis 

adalah kegiatan jasmaniah membuat huruf, angka atau membuat gagasan 

sebagai bentuk keterampilan motorik seseorang.  

Menulis adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

harus dikuasai dengan baik oleh siswa. menulis adalah suatu proses 

berfikir dan menuangkan pemikiran itu dalam bentuk wacana (karangan). 

Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan berahasa 

mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan 

menulis seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk 

mencapai maksud dan tujuannya. Keterampilan menulis dilaksanakan 

melalui proses. Proses tersebut sebagai langkah untuk memperbaiki dan 

membenahi tulisan. Tulisan yang baik memerlukan pemikiran yang cermat 

baik dari segi teknik maupun isi penulisan. Sebagai kegiatan proses, maka 

keterampilan menulis sebagai aktivitas yang menggunakan proses berpikir. 

Proses berpikir tersebut dilakukan penulis dalam dua hal, yakni apa dan 

bagaimana cara menulis. Apa yang ditulis berkaitan dengan gagasan atau 

materi yang akan ditulis atau dituangkan. Bagaimana cara menulis 

berkaitan dengan penataan dan pengembangan gagasan.
44

 

Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang memiliki 

pernyataan sastra  yang  paling  dalam.  Kata-kata  yang  di munculkan   

mengandung pengertian yang mendalam dan penuh simbol-simbol. 

Menulis puisi bebas merupakan sebuah kenikmatan seni sastra karena  

                                                 
44

 Effaizah Syahidan, "Pengembangan Media Berbasis IT Keterampilan Menulis Dalam 

Cerita Pendek", 2017, 1-9 



39 

 

pembaca dibawa serta ke dalam pernyataan-pernyataan yang dicurahkan 

seorang penyair melalui baris-baris puisinya. 

Berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis puisi 

adalah keterampilan yang paling kompleks, karena keterampilan menulis 

puisi merupakan suatu proses perkembangan yang menuntut pengalaman, 

waktu, kesepakatan, latihan serta memerlukan cara berpikir yang teratur 

untuk mengungkapkannya ide dalam bentuk bahasa tulis. 

Menulis bukan hanya menyalin tetapi juga  mengekspresikan pikiran 

dan perasaan ke dalam lambang-lambang tulisan. Kegunaan kemampuan 

menulis bagi para peserta didik adalah untuk menyalin, mencatat, dan 

mengerjakan sebagai besar tugas sekolah. Tanpa memiliki kemampuan 

untuk menulis, peserta didik akan mengalami banyak kesulitan  dalam 

melaksanakan ketiga jenis tugas tersebut. Oleh karena itu, menulis harus 

diajarkan pada saat anak mulai masuk SD dan kesulitan belajar menulis 

harus memperoleh perhatian yang cukup dari para guru Para peserta didik 

memerlukan kemampuan menulis untuk m menyalin, mencatat, atau untuk 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah. 

2. Tujuan Menulis Puisi 

Berikut ini adalah tujuan dari menulis puisi yang dilakukan oleh 

penulis, yaitu sebagai berikut:
45

 

a. Assigment Purpose (tujuan penugasan) 

b. Altruistic Purpose (tujuan altruistik) 
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c. Persuasive Purpose (tujuan persuasif) 

d. Informational Purpose (tujuan informasioan, tujuan penerangan) 

e. Self-Expressive Purpose (tujuan pernyataan diri) 

f. Creative Purpose (tujuan kreatif) 

g. Problem-Solving Purpose (tujuan pemecahan masalah) 

3. Keuntungan Menulis Puisi 

Menurut Akhaidah dalam Sukino terdapat beberapa keuntungan 

dalam melakukan kegiatan menulis, yaitu sebagai berikut:
46

 

a. Mengenali kemampuan dan potensi diri 

b. Mengembangkan berbagai gagasan 

c. Memaksa kita untuk menyerap, mencari dan menguasai informasi 

d. Mengorganisasikan gagasan sistematis serta mengungkapkan secara 

tersurat 

e. Meninjau serta menilai gagasan kita secara objektif 

f. Mendorong kita menulis lebih aktif 

g. Membiasakan berfikir dan berbahasa secara tertib. 

4. Indikator Kemampuan Menulis Puisi 

Waluyo mengatakan bahwa dibawah ini adalah indikator dalam 

mengukur kemampuan menulis puisi seseorang, yaitu sebagai berikut:
47

 

a. Judul 

1) Relevan dengan tema dan isi puisi yang dibuat 

2) Mengambarkan garis besar isi puisi 
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b. Kesesuaian isi dengan tema judul 

1) Pilihan kata 

2) Pengunaan majas dan cintraan yang tepat 

c. Diksi 

1) Mempengaruhi makna puisi 

2) Menimbulkan keselarasan 

3) Urutan katanya menambah estetika bunyi 

d. Citraan 

1) Menghadirkan bentuk kata yang kreatif dan tepat 

2) Membuat puisi lebih hidup dengan gambaran dalam pikiran dan 

pengindraan pembaca. 

C. Penelitian yang Relevan 

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih jelas dan kuat, peneliti 

melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan 

objek dalam penelitian ini. Dan berdasarkan pada hasil penelusuran yang 

peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan. Diantaranya penelitian yang relevan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuarita Widi Astuti dan Ali Mustadi 

pada tahun 2014 hasil penelitian menunjukkan kelompok kontrol 

memperoleh rata-rata skor pretes 27,92 dan postes 29,51, kelompok 

eksperimen I memperoleh ratarata skor pretes 27,95 dan postes 31,73, 

sedangkan kelompok eksperimen II memperoleh rata-rata skor pretes 
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27,75 dan postes 31,33. Peningkatan rata-rata skor yang diperoleh 

kelompok kontrol sebesar 1,59. Peningkatan rata-rata skor kelompok 

eksperimen I sebesar 3,78 dan peningkatan rata-rata skor kelompok 

eksperimen II sebesar 3,58. Hasil uji t kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen I diketahui nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil uji t 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen II menunjukkan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil Anova menunjukkan nilai signifikansi 

0,000 < 0,05. Dari data tersebut dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

penggunaan media film animasi terhadap keterampilan menulis karangan 

narasi peserta didik kelas V SD.
48

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ni Ketut Sriani, menemukan bahwa (1) 

Penerapan model pembelajaran experiential learning dapat 

meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi peserta didik 

kelas VII B SMP Negeri 2 Tampak siring. Data refleksi awal 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas adalah 70 (cukup), kemudian 

menjadi 74,8 (cukup) pada siklus I dan meningkat menjadi 82,2(baik) 

pada siklus II. (2) Terdapat beberapa langkah penerapan model 

pembelajaran experiential learning untuk meningkatkan kemampuan 

menulis paragraf deskripsi, dan (3) Peserta didik memberikan tanggapan 

sangat positif terhadap penerapan model pembelajaran experiential 

learning dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, peneliti lain disarankan untuk mengadakan penelitian 

                                                 
48

Yanuarita Widi Astuti dan Ali Mustadi, “Pengaruh Penggunaan Media Film Animasi 

Terhadap Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V SD” (Jurnal Prima Edukasia, 

Vol, 2,  No. 2,  2014) 



43 

 

lanjutan yang sejenis degan penelitian ini, sehingga diperoleh hasil yang 

lebih meyakinkan serta sebagai sumbangan bagi guru untuk bahan kajian 

dan peningkatan mutu pendidikan.
49

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Sri Wulan Anggraeni pada tahun 2016 

menemukan hasil penelitian bahwa pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media lagu anak dapat meningkatkan kemampuan siswa 

kelas V dalam menulis puisi. Terbukti dengan aktivitas dan hasil belajar 

menulis puisi siswa pada kondisi awal pra siklus dengan nilai rata-rata 

53,67. Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan media lagu anak 

mengalami peningkatan yaitu pada siklus pertama dengan nilai rata-rata 

59 dan nilai rata-rata siklus kedua 70,17.Pembelajaran menunjukkan 

perubahan yang positif setelah menggunakan media lagu anak, siswa 

lebih tertarik dan antusias dalam proses pembelajaran menulis puisi 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar menulis puisi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya, dapat diketahui bahwasannya keterampilan dalam menulis dapat 

ditumbuh kembangkan melalui berbagai macam cara. Ketiga hasil penelitian 

di atas membuktikan dengan adanya metode yang diterapkan pada sebuah 

proses pembelajaran dapat membantu mendorong kemampuan peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam bagian keterampilan 

menulis.  
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Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini dengan 

penelitia-penelitian terdahulu adalah jika pada penelitian terdahulu terdapat 

berbagai metode pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan menulis 

puisi maka peneliti dalam penelitian ini akan meneliti dari sisi minat baca 

peserta didik apakah dengan minat baca terdapat hubungannya dengan 

keterampilan menulis puisi baru. Penelitian ini akan dilakukan pada Peserta 

Didik  Kelas V  MIN 10 Kota Bandar Lampung. 

D. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan pada kondisi kegiatan belajar mengajar yang terjadi pada 

MIN 10 Kota Bandar Lampung dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan rendahnya aktifitas dan minat baca terhadap kemampuan menulis 

puisi baru hal ini diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan masih 

bersifat tradisional dimana kegiatan berlangsung dengan metode ceramah dan 

mencatat. Ruang gerak bagi peserta didik/i terbatas dimana guru lebih 

berperan dan mendominasi dalam kegiatan belajar mengajar. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan pembenahan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar menulis puisi baru pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia di MIN 10 Kota Bandar Lampung dengan menumbuh 

kembangkan minat baca pada peserta didik salah satunya guna mendapatkan 

hasil belajar peserta didik/i yang lebih baik lagi. Adapun alur kerangka 

berfikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 1 

Hubungan Minat Baca Terhadap Kemampuan Menulis Puisi Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAHAP PERSIAPAN 

Peneliti melakukan observasi terhadap peserta didik kelas 

V MIN 10 Kota Bandar Lampung untuk mengetahui 

kondisi objek penelitian. Penliti menyiapkan keperluan 

penelitian seperti angket dan tes yang akan diberikan 

kepada peserta didik. 

TAHAP PELAKSANAAN 

Peneliti menyebarkan angket minat baca dan melakukan 

tes terhadap peserta didik untuk mengetahui kemampuan 

menulis puisi pada setiap peserta didik. 

TAHAP PENYELESAIAN 

Peneliti mengolah data dan menemukan hasil penelitian 

mengenai hubungan minat baca tehadap kemampuan 

menulis puisi pada peserta didik kelas V MIN 10 Kota 

Bandar Lampung. 
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E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada kajian pustaka dan kerangka berfikir diatas maka 

peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Ha:  Terdapat Hubungan Minat Baca  dan Kemampuan Menulis Puisi Baru 

pada Peserta Didik  Kelas V  MIN 10 Kota Bandar Lampung. 

Ho: Tidak terdapat Hubungan Minat Baca  dan Kemampuan Menulis Puisi 

Baru pada Peserta Didik  Kelas V  MIN 10 Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Ahmadi, "Meningkatkan Minat Membaca Siswa Sekolah Dasar Dengan Metode 

Glenn Doman Berbasis Multimedia", Jurnal Penelitian Pendidikan PGSD 

FIP UNNES, Vol. 27, No. 1, Tahun 2010. 

 

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2013. 

 

 

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 

             

____________, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2015. 

 

Angga Dwi Cahaya Putra, "Penggunaan Media Gambar Grafis Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Pada Siswa Sekolah Dasar", 

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 1, No. 2, 2013. 

 

Baharudin dan Roplin Zakaria, "Pengaruh Strategi Paikem Dan Minat Baca 

Terhadap Kemampuan Menulis Cerita Siswa Kelas V Sdn 2 Perumnas 

Way Halim Kec. Kedaton Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011, 

Jurnal Terampil Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 3, No. 1, 

Tahun 2016. 

 

Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, 

Yogyakarta : SUKA-Press, 2014. 

 

Dalman, Keterampilan Membaca, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013. 

 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan 

Penerjemah Al-Qur’an, 2015Nurul Hidayah, Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Di Perguruan Tinggi Yogyakarta :Garudhawaca, 2016. 

 

Deifan Permana dan Dian Indahadi, "Penggunaan Media Gambar Terhadap 

Pembelajaran Menulis Puisi Peserta Didik",  Pedadidaktika: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan dan Guru Sekolah Dasar, Vol. 5, No. 1, 2018. 

 
Didik Komaidi, Panduan Lengkap Menulis Kreatif Proses, keterampilan dan 

Profesi, (Cet. Ke-1), Yogyakarta : Araska, 2017. 

 



Effaizah Syahidan, "Pengembangan Media Berbasis It Keterampilan Menulis 

Dalam Cerita Pendek", 2017. 

 

Heni Yoehana, Dkk, "Keefektifan Pembelajaran Menulis Puisi dengan Model 

Kuantum dan Model Instruksi Langsung Berdasarkan Minat Belajar Sastra 

Peserta Didik Sekolah Dasar", Journal of Primary Edication, Vol. 2, No, 

1, 2013. 

 

Heru Kurniawan, Kiat Praktis Menjadi Penulis Kreatif dan Produktif, (Cet. Ke-1), 

Yogyakarta : Checklist, 2018. 

 

Ika Mustika dan Riana Dwi Lestari, "Hubungan Minat Baca dan Kebiasaan 

Membaca Karya Sastra Terhadap Kemampuan Menulis Puisi", 

(SEMANTIK: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra. 

 

kemdikbud.go.id. 

 

Ni Ketut Sriani, I Made Sutama, Ida Ayu Made Darmayanti,  “Penerapan Model 

Pembelajaran Experiential Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Paragraf Deskripsi Pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 2 

Tampak Siring” e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha,  Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2015. 

 

Elvia Sukma, "Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas V SD Negeri 

Sumbersari III Malang dengan Strategi Pemetaan pikiran", Diksi, Vol. 14, 

No. 1, 2007. 

 

Nurul Hidayah, Fiki Hermansyah. "Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan 

Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 2016/2017", Jurnal Terampil 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar. Vol. 3,  No. 2, Tahun 2016. 

 

Rahmat Sugandi, Pembelajaran Sastra Indonesia Konsep Sampai Aplikasi, (Cet. 

Ke-1), Surabaya : Lentera Pustaka, 2017. 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2015. 

 

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan , (Ed. Ke-2), Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013. 

 

________________, Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik, Rineka Cipta 

: Jakarta, 2013. 
 



Syaifur Rohman, “Membangun Budaya Membaca Pada Anak  Melalui Program 

Gerakan Literasi Sekolah”, Jurnal Terampil Pendidikan dan 

Pembelajaran Dasar, Vol 4, No 1, 2017. 

 

Tim Sastra Cemerlang, Sastra Indonesi Lengkap, Tangerang Selatan, Cemertlang, 

2018. 

 

Yanuarita Widi Astuti dan Ali Mustadi, “Pengaruh Penggunaan Media Film 

Animasi Terhadap Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V 

SD” (Jurnal Prima Edukasia, Vol, 2,  No. 2,  2014. 
 

Zainudin,  "Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Bagi Siswa Kelas IV SDN1 

Dongko Dengan Metode Praktek", Jurnal Kreatif Tadulako Online, Vol. 4,  

No. 9,  ISSN 2354-614X, Tahun 2015. 

 

 



DOKUMENTASI PHOTO 

PESERTA DIDIK KELAS V MIN 10 KOTA BANDAR LAMPUNG 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	COVERR.pdf (p.1)
	LAMPIRAN DEPAN AFRA.pdf (p.2-17)
	Skripsi Afra Pahlevy.pdf (p.18-98)
	DAFTAR PUSTAKA AFRA.pdf (p.99-101)
	DOKUMENTASI PHOTO AFRA.pdf (p.102-103)

