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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak 

memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan 

memanfaatkanmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahan untuk tiga hal : 

1. Alam  

2. Manusia dan, 

3. Kedua orang tuaku yang setengah malaikat 
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ABSTRAK 

 

Irmayanti. 2020. Analisis Kesulitan Siswa dalam Memparafrasekan Puisi Ke Prosa 

Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Makassar, Pembimbing I Marwiah, dan Pembimbing II Amal Akbar.  

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Apakah kesulitan siswa dalam 

memparafrasekan puisi ke prosa siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam 

memparafrasekan puisi ke prosa siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar. 

  Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan observasi dan tes kepada 

siswa dalam memparafrasekan puisi ke prosa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan siswa terletak pada unsur diksi 

atau pemilihan kata, dari 30 jumlah siswa 80% siswa mengalami kesulitan dan 20% 

siswa tidak mengalami kesulitan dalam memparafrasekan puisi ke prosa. 

 

Kata Kunci : Parafrase, Puisi, Kesulitan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Karya sastra merupakan suatu wadah penuangan ide-ide dari pengarang yang 

terdapat beberapa jenis kritik, saran, nasihat, pengetahuan yang berharga dari 

pengarang itu sendiri. Kegiatan membaca dan mengapresiasikan karya sastra 

merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia karena itu dengan membaca 

karya sastra pembaca mendapatkan nilai seni, pelajaran tentang kehidupan, dan cara 

berpikir yang lebih sempurna. 

Kegiatan bersastra juga mengasah kemampuan siswa untuk memahami 

pikiran, perasaan, dan pendapat yang disampaikan oleh orang lain melalui bahasa. 

Salah satu tujuan pengajaran kesustraan ialah menanamkan apresiasi seni pada anak 

didik. Sejalan dengan itu, dengan mengapresiasi sastra, siswa dapat secara  langsung 

menikmati sebuah karya sastra, dari teori-teori tentang sastra sampai penerapan teori 

tersebut untuk memahami sebuah karya sastra. Pembelajaran puisi merupakan 

kegiatan bersastra yang berisis luapan ekspresi pikiran, gagasan, dan pengalaman 

hidup dalam bentuk kata-kata yang memiliki makna dan unsur estetis puisi 

(Nurgiyantoro 2009:13).  

Puisi adalah bentuk pengucapan gagasan yang bersifat emosional dengan 

mempertimbangkan efek keindahan (Herbert dalam Ismail Kusmayadi, 2007:65). 

Puisi merupakan salah satu kajian sastra, sebagai karya sastra maka puisi 

menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Bahasa yang digunakan dalam puisi 
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bukanlah bahasa yang digunakan secara umum sebagai alat komunikasi anatra 

anggota masyarakat, akan tetatpi bahasa yang digunakan puisi yaiyu bahasa yang 

singkat, padat dan kaya akan makna (Tarigan, 1987:7). Puisi dapat membahas tentang 

persoalan-persoalan kehidupan manusia dan hubungannya engan alam dan sang 

pencipta. Semakin banyak seseorang membaca puisi serta menikmatinya maka 

semakin banyaka pula pengalaman yang diperoleh, terlebih pula pengalaman 

imajinatif.  

Sejalan dengan itu, untuk menikmati sekaligus memahami makna dari puisi 

adalah hal yang tidak mudah bagi peserta didik, ini disebakan perlu adanya 

penafsiran-penafsiran dalam mengartikannya. Maka dari itulah peerta didik 

mengapresiasi puisi merupakan hal yang kurang menarik dan kurang dipahami, 

karena kata-kata dalam puisi bersifat imajinatif yang harus diamati terlebih dahulu 

setiap penggalan kata-katanya. Memaknai dari arti sebuah puisi tidak terbatas pada 

pemahaman mengenai unsur-unsur dalam puisi seperti rima, irama, bait, baris, 

pengarang, dan lain sebagainya, tetapi juga memahami makna dari isi puisi tersebut 

sebagai bentuk apresiasi puisi.  

Kegiatan-kegiatan seperti membaca, mendengarkan, dan mementaskan juga 

termasuk beberapa apresiasi terhadap puisi. Salah satu bentuk apresiasi pusi adalah 

parafrase, parafrase pusi artinya mengubah puisi menjadi bentuk prosa yang tunduk 

pada aturan-aturan tanpa mengubah isi tersebut (Ayulinda dalam Usman, 2015). 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa parafrase puisi merupakan suatu kegiatan 

mengubah puisi menjadi bentuk lain dengan kata-kata sendiri. Parafrase puisi penting 
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dipelajari oleh peserta didik, mereka dapat memperkaya daya imajinasi dan melatih 

peserta didik mengembangkan suatu teks tanpa menghilangkan unsur aslinya dan 

bukan tidak mungkin dengan pembelajaran ini akan lahir karya-karya baru yang 

kreatif.  

Berdasarkan observasi pada tanggal 8 Oktober 2019 di SMA Muhammadiyah 

1 Unismuh,  permasalahan yang menyulitkan siswa dalam memparafrasekan puisi 

adalah kurangnya pengetahuan tentang puisi, pembelajaran puisi sebagian besar 

bersifat teoretis, kurangnya buku penunjang dan sebagian besar siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar. Kondisi seperti ini menyebabkan siswa kebanyakan diam 

(pasif), kurang aktif dalam bertanya maupun menjawab pertnayaan dalam proses 

belajar mengajar, bahkan beberapa siswa sering meninggalkan ruanagan kelas pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, dengan alasan yang bermacam-macam.  

Sejalan dengan permasalahan yang menyulitkan siswa dalam 

memparafrasekan puisi diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat untuk 

menagatasi beberapa masalah tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahn 

tersebut perlu diadakannya pembenahan baik bagi tenaga pengajar maupun siswa 

sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan ecara 

aktif mencakup keterlibatan fisik maupun intelektual emosional (Dimyati dan 

Mujiono, 2006).  

Berdasakan observasi awal di sekolah, peneliti menemukan bahwa hasil 

belajar memparafrasekan puisi ke prosa belum mencapai 80% siswa mendapatkan 

nilai sesuai dengan KKM. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian survey di 
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SMA Muhammdiyah 1 Unismuh siswa kelas X untuk kompetensi dasar 

memparafrasekan puisi ke prosa. Maka untuk menganalisis kesulitan siswa dalam 

memparafrasekan puisi ke prosa dalam memparafrasekan puisi ke prosa yaitu denga 

mnggunkan teknik parafrase. Teknik parafrase ini dilakukan dengan cara mengubah 

puisi menjadi bentuk prosa. Teknik parafrase ini dilakukan dengan cara mengubah 

suatu puisi menjadi bentuk prosa yang terdiri dari penambahan afiksasi, penyisipan 

kata-kata tertentu, parafrase, kemudian menjelaskan arti kata.  

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah dalam penelitian 

yaitu: apakah kesulitan siswa dalam memparafrasekan puisi ke prosa siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 1 Unismuh? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesulitan siswa dalam 

memparafrasekan puisi ke prosa siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Unismuh. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan member manfaat secara teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

a. Manfaat teoretis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

menambah khazanah ilmu pengetahuan pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia. 

b. Sebagai tambahan arsip untuk perpustkaan dan digunakan sebagai 

referensi pada pembelajaran puisi. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru, sebagai tambahan masukan utuk meningkatkan 

produktifitas tenaga pendidik, mencari solusi pembelajaran puisi. 

b. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman baru dalam hal 

pembelajaran puisi dan dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan 

kreativitas dalam diri siswa 

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian yang relevan dengan materi yang lain.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah 

pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul 

dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk mengindari terjadinya penggulangan 

penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam 

penelitian juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dibahas. Penelitian ini mengenai Analisis Kesulitan Siswa dalam 

Memparafrasakan Puisi ke Prosa. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.  

Penelitian yang pertama yang pernah dilakukan oleh Gusni Rosdiani 2016, 

dalam skripsinya “ Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Parafrase Puisi Melalui 

Pendekatan Cooperatif Learning pada Siswa Kelas VI A SDN 105288 SEI ROTAN, 

penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam paraphrase 

puisi melalui pendekatan kooperatif learning di kelas VI A SDN 105288 Sei Rotan 

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil yang diperoleh yaitu peningkatan 

kemampuan parafrase puisi siswa yang sangat optimal ditinjau dari hasil evaluasi 

pada akhir siklus. Siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 68,59%, siswa yang 

mencapai skor >69% adalah 56,25%. Sedangkan siklus II nilai rata-rata siswa 
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mencapai 76,09%, siswa yang mencapai skor >69% adalah 78,37%. Dari data yang 

telah dipaparkan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat baik 

atau memuaskan. (5(1), 100–106. https://doi.org/10.24114/esjpgsd.v5i1.4148 diakses 

pada tanggal 11-01-2020 

Penelitian relevan kedua dilakukan oleh Raja Usman 2015, dalam skripsinya “ 

Penggunaan Metode Parafrase untuk meningkatkan Kemampuan Menulis Parafrase 

Puisi ke Prosa terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas II SMP Al-Ittihat Pekanbaru, 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam metode meningkatkan kemampuan 

menulis siswa dalam memparafrase puisi menjadi prosa.  Dari hasil yang diperoleh 

metode parafrase dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyusun paragraf 

dari sebuah puisi. Tampak dari hasil belajar dari tes awal tuntas sebanyak 15 orang 

(75%), siklus I menjadi 16 orang (80%), dan siklus II menjadi 20 0rang (100%). 

Hasil yang telah disusun maka dapat diambil kesimpualn bahwa metode parafrase 

dapat diterapkan dan mengaktifkan serta meningkatkan hasil belajar menulis puisi 

menjadi prosa. (Sorot, 10(2), 169–178. https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.3213 

diakses pada tanggal 11-01-2020. 

 Penelitian relevan yang ketiga dilakukan oleh Marwiah 2018 yang dikutip 

dalam jurnal dengan judul “The Development Of the Tedars Hypnosis-Based Poetry 

Apreciation Learning Model”,  berikut ini: 

 the implementation of the Tedars hypnosis-based poetry appreciation learning model 

can increase the students’ competence to appreciate poetry and is on very good 

https://doi.org/10.24114/esjpgsd.v5i1.4148%20diakses%20pada%20tanggal%2011-01-2020
https://doi.org/10.24114/esjpgsd.v5i1.4148%20diakses%20pada%20tanggal%2011-01-2020
https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.3213%20diakses%20pada%20tanggal%2011-01-2020
https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.3213%20diakses%20pada%20tanggal%2011-01-2020
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category. Thus, the implementation of the Tedars hypnosis-based poetry appreciation 

learning model can increase the students' learning ability in appreciating poetry. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran berbasis hypnosis 

Tedars yang valid, praktis, dan efektif yang dapat diimplementasikan kepada siswa 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia khususnya dalam mata pelajaran Puisi.  

 Kutipan di atas dapat menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

apresiasi puisi berbasis hypnosis Tedars dapat meningkatkan kompetensi siswa untuk 

menghargai puisi dan berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian, 

penerapan model pembelajaran apresiasi puisi berbasis hypnosis Tedars dapat 

meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam mengaresiasi puisi.  

 Berdasarkan dari ketiga penelitian di atas yang menjadi pembeda pada 

penelitian yang akan saya laksanakan difokuskan pada kesulitan siswa dalam 

memparafsekan puisi ke prosa. Uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian 

mengenai kesulitan siswa dalam memparafsekan puisi ke prosa sudah banyak 

dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kesulitan 

siswa dalam memparfrasekan puisi ke prosa. https://doi.org/10.1088/1742-

6596/1114/1/012037 diakses pada tanggal 11-01-20. 

 Berpijak pada penelitian di atas, peneliti melakukan penelitian Analisis 

Kesulitan Siswa dalam Memparafrasekan Puisi ke Prosa Siswa Kelas X SMA 

Muhammdiyah 1 Unismuh. 

 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1114/1/012037%20diakses%20pada%20tanggal%2011-01-20
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1114/1/012037%20diakses%20pada%20tanggal%2011-01-20
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2. Apresiasi Puisi 

 Apresiasi sastra/puisi sekurang-kurangnya memiliki empat tingkatan yaitu: 

menggemari,menikmati, mereaksi, dan memproduksi (Wardani dalam Marwiah, 

2018:30).  Karya sastra adalah gambaran tentang manusia, sehingga diharapkan akan 

memperluas citra kemanusiaan pembaca ( Endraswara dalam Marwiah 2018:30).  

 Puisi adalah karya seni yang puitis, sedangkan kata puitis sukar untuk 

didefinisikan. Karya sastra yang puitis dapat membangkitkan perasaan, menarik 

perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Wellek dan Werren dalam Marwiah 2018:30) bahwa dalam ilmu sastra, 

sesungguhnya hanya ada satu istilah puisi, istilah mencakup semua karya sastra, baik 

prosa maupun puisi, sehingga prosa yang padat disebut puitis, dan sebaliknya puisi 

yang tidak dapat disebut prosais (mempunyai sifat prosa). 

 Selanjutnya,( Waluyo dalam Marwiah, 2018:31), memberi  batasan puisi 

sebagai ungkapan kebahasaan yang menunjukkan kesatuan antara struktur 

kebahasaan dan struktur semantik. Karena puisi merupakan konsentrasi, maka 

ungkapan pikiran dan perasaan penyair harus intens, dan lebih diperketat, sehingga 

semua yang dungkapkannya bermakna. Pada pokok puisi dibangun oleh dua unsure 

pokok, yaitu struktur fisik dan struktur batin, yang keduanya saling menjalin secara 

fungsional. Ditambahkan (Pradopo dalam Marwiah, 2018:31), puisi adalah 

pengekspresian pemikiran atau pengalaman manusia yang membangkitkan perasaan, 

yang merangsang imajinasi panca indera dalm susunan yang berirama. 
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 Mencermati beberapa batasan puisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki sebuah struktur bentuk 

yang kompleks, terdiri dari unsure intrinsik/batin (tema,rasa,nada, dan amanat) dan 

unsure ekstrinsik/fisik (diksi,pengimajian, kata konkret, majas, versifikasi, dan 

tipografi). Kedua unsur ini sebagai sarana kepuitisan yang memiliki kepadatan makna 

sehingga dapat member kenikmatan, memperkaya kehidupan batin, mengahluskan 

budi, membangkitkan semangat, dan memperdalam rasa keimanan. 

3.  Struktur Puisi 

 Dijelaskan oleh (Waluyo dalam Marwiah, 2018:33) bahwa struktur fisik 

puisi terdiri atas: diksi, pengimajian, kata konkret, majas (lambang dan kiasan), 

verifikasi (rima, irama, tema, perasaan, nada, dan amanat. Berbeda dengan yang 

diungkapkan  (Tarigan dalam Marwiah, 2018:33) bahwa unsure puisi terdiri atas: 

tema, rasa, nada, amanat, atau tujuan; metode puisi beserta saran-sarannya: diksi, 

imajinasi, kata-kata nyata, majas, ritme, dan irama. 

 Bertolak pada pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang 

membangun puisi terdiri atas dua bagian besar, yaitu struktur batin: tema, rasa, nada, 

amanat,; dan struktur fisik: diksi, imaji, kata komkret, majas, dan tipografi puisi.  

a. Struktur Batin Puisi  

  Struktur batin puisi untuk mengungkapkan makna yang hendak 

disampaikan oleh penyair. Dengan kata lain, penyair membuat makna atau 

struktur batin dengan istilah hakikat puisi, yaitu bagian puisi yang menjelaskan 
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gejolak perasaan universal yang lahir dari pengalaman batin penyair. Adapun  

struktur batin menurut (Waluyo dalam Marwiah, 2019:12-16) sebagai berikut: 

1) Tema  

 Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. 

Pokok pikiran atau pokok persoalan yang mendesak dalam jiwa penyair, 

sehingga menjadi landasan utama pengucapan puisinya. Sehubungan 

dengan konsep tema (Esten dalam Marwiah, 2018:34) mengemukakan 

bahwa: “ Tema adalah suatu yang menjadi pikiran, suatu yang menjadi 

persolan bagi penyair. Tema merupakan persoalan yang diungkapkan 

dalam puisi atau ciptaan sastra”.  

 Menjelaskan tema puisi bersifat khusus (penyair), objektif (bagi 

semua penafsir), dan lugas (tidak dibuat-buat). Oleh karena itu, penafsir 

puisi harusmemberikan tema yang sama terhadap puisi yang ditafsirnya. 

Tema puisi adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair, 

sehingga pembaca sebaiknya mengetahui latar belakang penyair agar tidak 

salah menafsirkan tema puisi tersebut. Ada beberapa tema yang sering 

diungkapkan dalam suatu puisi yaitu: tema religious, tema kemanusiaan, 

tema cinta, tema patriotism, tema perjuangan, tema kegagalan hidup, tema 

alam, tema keadilan, tema kritik sosial, demokrasi, dan kesetiakawanan. 

 Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat 

dikatakan bahwa tema puisi adalah pokok persolan yang dibicarakan oleh 

penyair dalam melahirkan puisi. Jika pembicraan itu merupakan hubungan 
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penyair dengan Tuhan, maka puisinya bertema ketuhanan; rasa belas 

kasihan dan kemanusiaan berarti puisi itu bertema kemanusiaan; berupa 

perasaan cinta dalam hati yang kuat berarti puisi itu bertema kedukaan hati 

karena cinta dan sebagainya. 

2) Rasa (feeling) 

 Dalam menciptakan puisi, suasana perasaan penyair ikut 

diekspresikan dan dapat dihayati oleh pembaca. Rasa adalah sikap penyair 

terhadap objek yang dipersoalkan dalam puisinya. Dari pendapat di atas, 

maka dapat dikatakan rasa (feeling) adalah sikap sang penyair terhadap 

objek yang dipersoalkan dalam puisinya. Setiap penyair mempunyai 

perasaan yang berbeda-beda terhadap apa yang dialami. Hal ini terjadi 

karena setiap individu mempunyai perasaan pribadi yang lahir dari 

pengalamannya. Perasaan yang diungkapkan penyair ini berpengaruh 

terhadap pemilihan bentuk fisik puisi. 

3) Nada dan suasana 

 Nada adalah sikap penyair kepada pembaca, yang seringkali puisi 

bernada serius, duka, religious, santai, menggurui, menyindir, dan 

sebagainya. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca atau akibat 

psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Maka dapat 

dikatakan bahwa nada dan suasana puisi saling berkaitan, sebab nada puisi 

menimbulkan suasana pada pembacanya. Misalnya, nada duka yang 



13 
 

diciptakan penyair akan menimbulkan suasana iba pada pembaca, nada 

religious menimbulkan suasana khusyuk, dan sebagainya. 

4) Amanat  

 Amanat yang hendak  disampaikan oleh penyair dapat ditelaah 

setelah pembaca memahami tema, rasa, dan nada puisi. Tujuan amanat 

merupakan hal yang mendorong penyair menciptakan puisinya. Amanat 

merupakan pesan dan ajakan moral yang tersirat di balik kata-kata yang 

tersusun, yang ingin disampaikan oleh penyair. 

b. Struktur Fisik Puisi 

  Struktur fisik puisi merupakan medium pengungkpan struktur 

batin puisi itu, yang terdiri atas larik-larik yang yang bersama-sama 

membangun bait-bait puisi. Selanjutnya, bait-bait itu membangun kesatuan 

makna di dalam keseluruhan puisi sebagai sebuah wacana. Struktur fisik puisi 

menurut (Waluyo dalam Marwiah, 2019:17-23) sebagai berikut: 

1)  Diksi  

 Diksi adalah pilihan kata yang diusahakan penyair secara cermat, 

tepat, dan teliti untuk mengungkapkan ekspresi yang dapat menjelmakan 

pengalaman jiwanya (Pradopo dalam Marwiah, 2018:36). Karena kata 

dalam puisi tulis sangat menentukan makna. Kata dalam puisi bersifat 

konotatif artinya memiliki kemungkinan makna yang lebih dari satu, 

maka penyair sesungguhnya mengerti makna konotasi dan denotasi. 
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1) Pengimajian (citraan) 

 Pengimajian adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan 

pengalaman sensori, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan.  

 Pengimajian adalah reperentasi pengalaman yang bersifat indera 

melalui kata atau susunan kata. Penyair berusaha memadukan diksi 

dengan imaji agar pembaca dapat melihat, mendengar, menyentuh, dan 

merasakan apa yang dikemukakan penyair. Pengimajian dalam puisi 

sangat penting karena dapat menolong pembaca lebih memahami makna 

puisi. 

2) Kata konkret  

 Kata konkret merupakan syarat atau sebab terjadinya pengimajian. 

Dengan kata yang dikonkretkan dapat membantu pembaca 

membayangkan peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. 

Pengkonkretan kata dalam puisi sangat erat hubungannya dengan 

penggunaan kiasan dan lambang atau kata lain kata-kata khusus yang 

digunkan penyair untuk mengkonkretkan penglihatan batinnya terhadap 

sesuatu. 

3) Bahasa Figuratif 

 Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk 

mengatakan sesuatu dengan cara tidak biasa, yakni secara langsung 

mengungkapkan makna, baik makna kias atau makna lambang.  
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4) Versifikasi  

 Versifikasi lazim dimaksudkan sebagai paralelisme pada tataran 

bahasa puisi. Pararelisme itu dimaksudkan sebagai cara pengungkpakan 

oleh penyair mengenai materi bahasanya. Sehubungan dengan versifikasi, 

(Tarigan dalam Marwiah, 2018:40) mengatakan bahwa versifikasi adalah 

pengorganisasian khusus mengenai bahasa puisi (struktur khas bahasa 

puisi baik dalam tataran bunyi maupun tataran sintaksis). 

5) Tipografi  

 Ciri yang dijadikan dasar perbedaan puisi dengan fiksi atau drama 

adalah tata wajah atau tipografi. Dalam puisi teks dibagi dalam larik saja 

yang mebentuk bait, yaitu kesatuan kesatuan dasar dalam sajak. Hal ini 

berlangsung dalam sajak tradisional yang menggunkan metrum dan rima. 

Bagi sajak bebas yang modern, yang terdiri atas larik-larik yang tidak 

terikat maupun rima, bukanlah suatu yang mengikat. Pernyataan di atas 

dapat dikatakan bahwa tipografi puisi adalah perwajahan puisi yang 

menjadi cirri khasnya yang membedakan dengan jenis karya sastra yang 

lain seperti fiksi dan drama. 

4.  Tujuan Pengajaran Puisi 

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra, pada dasarnya tujuan 

pengajaran puisi tidak terlepas dari tujuan pokok pengajaran sastra itu semdiri, sesuai 

dengan hakikat ada dua tujuan pokok yang harus diusahakan dapat dicapai dengan 

pengajaran sastra yaitu dihasilkan subjek didik yang memiliki apresiasi dan 
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pengetahuan sastra yang memadai. Secara umum pengajaran sastra bertujuan agar 

siswa mampu menikmati, memahami, memafaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Ini berarti pengajaran sastra itu tidak hanya 

member aspek teori dan praktek, tetapi mempunyai nilai yang lebih penting yaitu 

pembentukan watak dan sikap, di samping mempunyai unsur-unsur kesenangan dan 

kenikmatan yang bersifat artistic (Pradopo, 1997:122). 

Jadi pengajaran bahasa sastra mempunyai tujuan membina apresiasi puisi dan 

mengembangkan kearifan untuk menagkap isyarat-isyarat kehidupan yang tercermin 

dalam karya sastra puisi (Antara, 1985:12). Pengajaran puisi mencakup empat 

manfaat yaitu: 

a. Menunjang keterampilan siswa tentang hal bahasa. 

b. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang hal budaya bangsa. 

c. Mengembangkan rasa percaya diri siswa secara tanggap dan  

d. Membentuk watak siswa. 

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan, bahwa tujuan pengajaran puisi adalah untuk 

meningkatkan daya apresiasi siswa terhadap suatu karya sastra. Oleh karena itu, 

pengajaran sastra nerobjek puisi disuahakan dapat memberikan kepuasaan sastra 

kepada para siswa untuk mampu mengapresiasi puisi. 

5.  Langkah-langkah dalam Memahami Puisi 

Dalam memahami karya sastra, haruslah mengacu ke berbagai hal yang erat 

hubungannya dengan karya sastra itu. Dalam pemahaman puisi ini, hal yang 
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dipandang erat hubungannya dengan puisi-puisi itu adalah penyair dan kenyataan 

sejarah (Waluyo, 1997:145). Dalam pemahaman puisi, selain memperhatikan faktor 

genetik dari puisi yaitu pengarang dan kenyataan sejarah, juga perlu diketahui adalah 

tentang puisi sebagai suatu totatlitas atau sebagai sebuah struktur. Langkah-langkah 

memahami puisi dapat melalui tahp-tahap sebagai berikut: 

a. Struktur Karya Sastra  

Pada tahap pertama yang dilakukan adalah pemahaman struktur 

puisi secara umum. Apakah puisi itu sebagai puisi lama, baru, angkatan 45, 

ataukah puisi kontenporer. Apakah bentuk puisi itu konvensional ataukah 

nonkonvensional. Apakah pesan setiap baitnya, apa temanya (Pradopo, 

1998:218). Dari  penajabaran di atas dapat dismpulkan bahwa untuk dapat 

memahami puisi melalui tahap struktur karya sastra terlebih dahulu 

diusahakan untuk memahami bait-bait dan larik-larik yang terdapat dalam 

puisi serta memahami secara global tema apakah yang dikemukan oleh 

penyair. 

b. Penyair dan Kenyataan Sejarah 

Untuk melengkapi pemahaman secara global puisi yang ditelaah, 

amaka perlu juga dijelaskan beberapa hal antara lain siapa penyair itu 

berkarya, kata-kata dan ungkapan-ungkapan khusus yang berhubungan 

dengan penyair, aliran filsafat dan zaman saat ouisi itu diciptakan. Dengan 

kelengkapan informasi-informasi tersebut, maka pemahaman terhadap puisi, 

penyairan sejarah penciptaan puisi itu lebih jelas (Pradopo, 1997:219). 
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Dengan dilengkapi data tentang penyair dan kenyataan sejarah itu, tota;itas 

puisi akan lebih mudah diinterprestasikan. 

c.  Telaah Unsur-unsur Puisi 

Penelahan unsur-unsur puisi mencakup struktur fisik dan juga 

struktur batin dalam puisi merupakan suatu kepaduan dan mendukung totalitas 

puisi. Kedua unsur-unsur  tersebut harus ditelaah secara keseluruhan. 

Penelahan tersebut juga untuk mengetahui bagaimana struktur fisik digunakan 

untuk mengungkapkan struktur batin dan bagaimana struktur batin 

diungkapkan (Pradopo. 1997:219). Penjabaran diatas sudah diuraikan bahwa 

kedua unsur dalam puisi, yakni struktur fisik dan struktur batin merupakan 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Pemahaman terhadap 

satu unsur akan berpengaruh terhadap pemahaman unsur lainnya. Adanya 

jalinan antara struktur fisik dan struktur batin yang begitu kuat menyebabkan 

perlunya pembaca memahami kedua struktur ini secara bersama-sama. Hal 

itulah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pengajaran. 

d. Sintesis dan Interprestasi 

Setelah menelaah secara mendalam struktur puisi hingga ke unsur-

unsurnya, tahapan selanjutnya adalah upaya menyimpulkan atau sintesis. 

Sintesis tersebut berupa jawaban atas petanyaan-pertanyaan (1) apakah 

amanat (pesan) yang hendak disampaikan oleh penyair, (2) mengapa penyair 

menggunakan bahasa yang demikian, hal ini berhubungan dengan perasaan 

dan nada yang disampaikan (3) apakah arti karya tersebut bagi kita (pembaca), 
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(4) bagaimana sikapa penyair menciptakan puisi. Pernyataan-pernyatan 

tersebut disesuaikan kepentingan pelaksanaan pengajaran (Pradopo, 

1997:220).  

Hal-hal yang telah dijabarkan di atas, dapat dilihat bahwa memahami 

puisi haruslah mengacu pada sesuatu yang erat hubungannya dengan puisi itu 

sendiri. 

6. Pengertian Parafrase 

Parapfrase atau parfrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa 

ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Pengungkapan kembali 

tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, parafrase adalah penguraian kembali suatu teks (karangan) dalam 

bentuk (susunan kata) yang lain, dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna 

yang tersembunyi.  

a. Langkah-langkah membuat parafrasa Puisi 

Adapun langkah-langkah membuat parafrasa secara umum sebagai 

berikut: (Rumini dalam Sunarsih, 2011:31) 

1) Membaca puisi secara cermat dan seksama. 

2) Memahami isi, atau pesan yang terkandung dalam puisi. 

3) Menafsirkan kata-kata kias, ungkapan atau majas yang digunakan 

dalam puisi. 

4) Menyusun kembali dengan bahasa sendiri, kemudian sampaikan 

melalui lisan ataupun tulisan. 
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b. Cara Memparafrasekan Puisi ke Prosa 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memparafrasekan puisi menjadi 

prosa secara umum, ialah: 

1) Membaca atau mendengarkan puisi dengan seksama 

2) Pahami isi kandungan isi secara utuh 

3) Uraikan kembali isi puisi secra tertulis dalam bentuk prosa dengan 

menggunakan kalimat sendiri 

4) Sampaikan secara lisan atau diabacakan. 

(https://siedoo.com/berita-20782-parafrase-cara-sederhana-

mengubah-puisi-menjadi-prosa/). 

Parapfrase merupakan cara pengungkapan kembali suatu tuturan dari 

suatu tingkatan/macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah 

pengertiannya.  

Adapun ciri-ciri parafrasa sebagai berikut: 

(a) Bentuk tuturan berbeda 

(b) Makna tuturan sama 

(c) Substansi tidak boleh berubah  

(d) Bahasa/cara penyampainn berbeda, (https://siedoo.com/berita-

20782-parafrase-cara-sederhana-mengubah-puisi-menjadi-prosa) 

7. Pengertian Memparafrasa Puisi 

Pelajaran puisi di sekolah, pada taraf pemahaman dapat ditempuh dengan 

jalan menjawab pertanyaan pemahaman yang diberikan oleh guru atau dengan 
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menceritakan sendiri puisi dengan kata-kata sendiri (parapfrasa). Kata parafrasa 

berasal adari bahasa inggris “ paraphrase”, yang beararti uraian dengan kata-kata 

sendiri. Dengan demikian parafrasa merupakan strategi pemahaman kandungan 

makna dalam suatu cipta sastra (baca:puisi) dengan jalan mengungkapkan kembali 

gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata atau kalimat 

yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya 

(Aminuddin, 1987:30). Parafrasa adalah perubahan bentuk puisi menjadi bentuk 

prosa yang terdiri atas sebuah atau lebih paragraph sebagai pengganti bait-baitnya 

menggunakan kata penanda pertalian (Antara, 1985:11). Paraphrase adalah 

menceritakan kembali suatu karya suatu puisi dengan kata-kata sendiri, hampir tidak 

mungkinlah kiranya menceritakan isi (maksud) sebuah sajak tanpa mengurangi atau 

memanbah sana sini. Jadi paraphrase itu selalu diikuti dengan penafsiran sehingga 

kita tepat mengatakan maksud sajak itu dengan bahasa kita sendiri dalam bentuk 

bahasa yang lebih sederhana, bebas dan prosasis. (B.P Situmorang, 1980:34). 

Manfaat sebuah puisi haruslah didahului dengan pembacaan puisi itu secra 

keseluruhan sehingga menimbulkan kesan yang bulat atau utuh terhadap 

pembacanya. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menyederhanakan kata-kata 

puisi yang dapat sublimatif kedalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 

Bertitik tolok dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpilan tentang 

pengertian memparafrase adalah suatu kegiatan mengubah puisi kedalam bentuk 

prosa atau frase-frase dengan menambahkan atau menafsirkan makna puisi tersebut 

dengan kata-kata sendiri. 
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8. Teknik Memparafrasekan Puisi 

Dalam memahami makna puisi kesulitannya sering berasal dari bahasanya, 

maka salah satu langkah yang membantu untuk memahami makna suatu puisi adalah 

dengan mencoba memparafrase terlebih dahulu puisi tersebut kedalam bahasa sehari-

hari. Berdasarkan pada pengertian paraphrase diatas maka beberapa teknik yang dapat 

digunakan dalam memparafrase pusi diantaranya sebagai berikut: 

a. Penggunaan afiksasi.Afiksasi atau imbuhan adalah bunyi yang 

ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau 

gabungan diantra tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang 

artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Kata berimbuhan adalahan 

kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan 

atau afiksasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar 

untuk membentuk kata. Afiksasi merupakan bentuk terikat yang dapat 

ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah kata. Menambahkan 

imbuhan, banyak kata-kata dalam puisi yang kadang-kadang tidak lengkap 

sebagai kata berimbuhan, padahal seharusnya kata tersebut berimbuhan, 

oleh karena itu untuk memudahkan memahami perlu ditambahkan imbuhan 

tertentu yang sesuai dengan konteks. 

b.  Penyisipan kata merupakan proses menyisipkan kata-kata. Dengan 

menyisipkan kata tertentu pada kalimat yang dianggap rancu atau masih 

membutuhkan penjelasan dalam proses parapfrase puisi. 
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c. Parafrase adalah penguraian kembali suatu teks dalam bentuk susunan kata 

yang lain dengan tujuan dapat menjelaskan maknanya yang tersembunyi. 

Paraphrase juga dapat diartikan sebagai pengungkapan kembali suatu 

konsep dengan cara yang lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa 

mengubah maknanya, paraphrase memungkinkan seorang penulis 

memberikan penekanan yang berbeda dengan penulis aslinya dengan 

mengubah susunan atau pola kalimatnya ke pola umum dan mengganti 

tafsiran kalimat-kalimat yang sulit dimengerti. 

d. Menjelaskan arti kata , dengan mengganti atau menjelaskan kata-kata ganjil 

yang sulit dipahami maknanya dengan sinonim dari kata-kata tersebut 

(Budiasa, 2009:22). Menjelaskan maksud dari unsur bahasa yang 

diucapakan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan 

dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. 

Menurut Antara (1985:12) teknik memprafrase puisi menjadi menjadi bentuk prosa 

juga dapat dilakukan dengan cara sebagi berikut : 

1. Teknik Keseluruhan Puisi (global) 

Pada teknik global ini perubahan perubahan bentuk prosa yang 

dibentuk dari prafrase puisi didasarkan pada keseluruhan yang membentuk 

puisi itu. Makna yang tercermin itu dituangkan ke dalam bentuk prosa yang 

tercermin itu dituangkan  ke dalam bentuk prosa yang tercermin dalam 

paragraph demi paragraf. 
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2. Teknik Bait Demi Bait 

Pada teknik ini perubahan bentuk prosa sebagai hasil prafrase 

didasarkan pada pada susunan bait dari beberapa bait yang menyusun puisi 

itu. 

3. Teknik Kalimat 

Pada teknik kalimat perubahan bentuk prosa berdasarkan pada kata 

kalimat demi kalimat yang terdapat dalam puisi itu. Dalam hal ini harus 

diperhatiakn korespondensi kesatuan sintaksis yang menyusun puisi. 

9. Unsur-unsur Parafrase 

Adapun unsur-unsur dalam parafrase puisi sebagai berikut: 

a. Kesesuaian isi 

Menurut KBBI kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan 

sedangkan isi merupakan sesuatu yang termuat atau terkandung, maka dapat 

disimpulkan bahwa kesesuaian isi merupakan keselarasan atau kecocokan 

yang terkandung dalam sebuah objek. 

b. Tata Bahasa 

Tata bahasa adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah 

yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa merupakan ilmu linguistic 

(ilmu yang mempelajari bahasa). Menurut Keraf (dalam Misriyah, 2011:1), 

tata bahasa merupakan suatu himpunana dari patokan-patokan dalam struktur 

bahasa. Struktur bahasa itu meliputi tata bunyi, tata bentuk, tata kata, tata 

kalimat dan tata makna. Dengan kata lain, menurut Keraf (dalam 

Misriyah,2011:1) tata bahasa meliputi bidang fonologi, morfologi, dan 

sintaksis. 
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1. Morfologi  

Morfologi merupakan proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang 

merupakan bentuk dasarnya (Ramlan, 1987: 51), sedangkan (Samsuri 

1988:190) mendefinisikan proses morfologi sebagai cara pembentukan 

kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain. 

Dapat disimpulkan bahwa morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari bentuk dan proses pembentukan kata. Proses pembentukan 

kata tersebut dapat berpengaruh terhadap perubahan bentuk kata dan juga 

terhadap golongan dan arti kata. 

2. Fonologi  

Fonologi adalah kajian linguistic yang mendalami bunyi-bunyi ujar 

(Muslich 2011:1). Dalam ilmu bahasa yang dimaksud fonologi adalah 

salah satu kajian ilmu bahasa yang (linguistik) yang mempelajari bunyi-

bunyi bahasa, baik pada bahasa masyarakat yang sudah maju maupun 

masyarakat yang masih bersahaja (primitif) dalam segala aspeknya. 

3. Sintaksis  

Sintaksis merupakan suatu telaah tentang kaidah-kaidah yang mengatur 

cara kata-kata dikombinasikan untuk membentuk kalimat dalam suatu 

bahasa. sejalan dengan itu, dalam pemakaian ini, sintaksis dikontraskan 

dengan morfologi, yaitu telaah tentang struktur kata. Suatu batasan 

alternative, sintaksis adalah telaah tentang hubungan antara unsur-unsur 

struktur kalimat, dan telaah tentang kaidah-kaidah yang menguasai 

pengaturan kalimat dalam gugus-gugus (kata). (Cristal 1980:346). 

c. Struktur Kalimat 

1. Diksi  

Keraf (2008:22-23) diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari 

apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata mana yang dipakai untuk 

mengungkapkan suatu ide atau gagasan. 
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2. Kohesi 

Kohesi adalah hubungan antarbagian dalam teks yang ditandai 

penggunaan unsure bahasa. konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada 

hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana (kata atau kalimat) yang 

digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara 

padu dan utuh (Mulyana, 2005:26). 

3. Koheren  

koherensi keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, 

sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh (Brown dan Yule 

dalam Mulyana, 2005:30). 

d. Pembentukan Paragraf 

Arifin dan S. Amran Tasai (2006:125) paragraf adalah seperangkat kalimat 

yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf 

memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk 

gagasan atau topik. 

 

10. Pengajaran Pemahaman Puisi Melalui Parafrase 

Banyak keluhan yang muncul di tengah-tengah masyarakat mengenai 

pengjaran sastra, baik dari kalangan sastrwan, para ahli pendidikan dan pengajar 

maupun guru sastra sendiri karena dirasakan belum dapat memenuhi harapan, salah 

sastunya tentang pengajaran puisi. Puisi merupakan salah sastu karya sastra yang 

dalam pengungkapan ide atau gagasannya dengan menggunakan bahasa yang singkat, 

padat dan kaya akan makna. Penyair sengaja menggunakan bahasa yang demikian 

untuk menimbulkan daya estetisnya. Telah diketahui bersama untuk memahami 
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makna suatu karya sastra dalam hal ini puisi tidak selalu mudah, maka untuk 

memahami makna suatu puisi dilakukan dengan mengubah bentuk puisi ke dalam 

bentuk lain (frase atau prosa) dengan menambahkan beberapa tanda yang bertalian 

dengan puisi tersebut. Pengajaran sastra berobjek puisi ini diusahakan memberikan 

kepuasan sastra kepada pembacanya dan memberikan pegangan pokok kepada siswa 

untuk memberikan penghargaan tinggi sehingga siswa bisa peka menafsir dan menilai 

secara kritis, mandiri dan ikut merasakan puisi itu sebagai miliknya juga (Antara, 

1985:3) Pengajaran puisi dengan teknik parafrase ini juga harus memperhatikan 

pemilihan bahan pengajaran yaiti bahan yang dipilih hendaknya sesuai dengan taraf 

perkembangan siswa. Pengajaran pemahaman puisi dengan teknik parafrase dapat 

juga menyadarkan siswa tentang penggunaan bahasa untuk menciptakan keindahan 

sastra sehingga siswa tahu bahasa sastra dengan bahasa sehari-hari. 

Ditinjau dari perkembangan kejiwaannya, siswa SMA termasuk kedalam 

perkembangan jiwa tahap romantik dan tahap realistik. Pada tahap romantik anak 

mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah ke realitas. Pada tahap ini anak 

telah menyenangi cerita-cerita kepahlawanan, petualangan, dan bahkan kejahatan. 

Pada tahap realistik, anak sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi dan sangat 

berminat pada realitas atau apa-apa yang benar terjadi. Mereka terus berusaha 

mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk memahami masalah-

masalah dalam kehidupan yang nyata (Pradopo, 1997:125). Berdasrkan pernyataan di 

atas dapat disimpulkan, bahwa pengajaran pemahaman puisi melalui parafrase harus 

memperhatikan pemilihan bahan pengajaran. Puisi yang dipilih hendaknya sesuai 
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dengan tahap perkembangan psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Penyajian 

puisi, setidak-tidaknya secara psikologis dapat menarik minat sebagian besar siswa 

dalam kelas itu. Dengan demikian, siswa akan merasa terangsang dan tertantang 

untuk belajar dan menyenangi puisi yang diajarkan dan lebih jauh lagi menyenangi 

semua bentuk puisi sehingga siswa mau mencoba untuk memparafrasekan puisi yang 

diajarkan. 

11. Teori Menulis Puisi 

a. Pengertian Menulis 

(Akhadiah dalam Marwiah, 2018:52) memandang menulis adalah sebuah 

proses, yaitu proses penuangan gagasan atau id eke dalam bahasa tulis. 

Dalam praktiknya, proses menulis diwujudkan dalam beberapa tahapan 

yang merupakan suatu sistem yang utuh.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Gie (Marwiah, 2018:52) menyatakan 

bahwa menulis memiliki kesamaan makna dengan mengarang yaitu 

segenap kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya mellaui tulis kepada pembaca untuk dipahami. Dari 

beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan 

suatu proses berkomunikasi secara tidak langsung antar penulis dengan 

pembacanya. Oleh karena itu, seseorang dalam menuangkan ide dan 

gagasannya harus mematuhi kaidah bahasa Indonesia agar pembaca 

mudah memahami tulisan tersebut. 
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b. Tujuan Menulis 

Tujuan pembelajaran menulis menurut Akhmadi (Marwiah, 2018:54) 

1) Mendorong siswa menulis dengan jujur dan penuh tanggung jawab 

2) Merangsang imajinasi/daya piker siswa 

3) Menghasilkan karangan yang baik organisasinya dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan 

pembelajaran menulis yaitu agar mampu mengekspresikan gagasan, 

pikiran, dan pengalamannya dengan tepat dan kreatif, sehingga 

menghasilkan karangan yang baik. 

c. Ciri-ciri tulisan yang baik 

Wibowo (Marwiah, 2018:57) menjelaskan cirri-ciri tulisan yang baik 

dirinci sebagai berikut: 

1) Jika penulis tahu hal yang harus dikatakan, yakni dengan memahami 

bebar-benar target tulisannya sekaligus mampu menentukan 

segmentasi pembacanya.\ 

2) Isi yang ditulis mencerminkan misi penulisnya 

3) Jika sang penulis memahami, cara mengekspresikan dirinya dengan 

baik, berdsarkan asas kalimat efektif. 

12. Pengertian Prosa  

Prosa merupakan karangan bebas yang mengekspresikan pengalaman batin 

dalam bentuk dan isi yang harmonis yang menimbulkan kesan estetik. Bentuk 
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merupakan alat yang dipakai pengarang untuk mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya, seperti bahasa dan gaya bahasa yang menimbulkan kesan estetik, bentuk 

disebut juga teknik sastra. Isi merupakan segala yang hendak diungkapkan pengarang 

berupa pemikiran, ide-ide, cita-cita, tafsiran peristiwa-peristiwakehidupan dan lain-

lain (Ramadhanti, 2018). Karya sastra yang berwujud prosa diciptakan dengan bahan 

gabungan antara kenyataan dan khayalan. Banyak karya prosa yang justru idenya 

berangkat dari kenyataan (Wiyanto, 2002). 

Istilah fiksi sering dipergunakan dalam pertentangannya dengan realitas, 

sesuatu yang benar ada dan terjadi di dunia nyata sehingga kebenarannya pun dapat 

dibuktikan dengan data empiris. Ada tidaknya atau dapat tidaknya sesuatu yang 

dikemukakan dalam suatu karya dibuktikan secara empiris inilah antara lain yang 

membedakan karya fiksi dengan karya nonfiksi. Tokoh, peristiwa, dan tempat yang 

disebut-sebut dalam fiksi adalah tokoh, peristiwa, dan tempat yang bersifat imajinatif, 

sedang pada karya nonfiksi bersifat faktual. Artinya sesuatu yang disebut dalam teks 

nonfiksi harus dapat ditunjukkan data empiriknya, dan kalau ternyata tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya itu berarti salah. Sebagai sebuah karya imajinatif, fiksi 

menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. 

Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan 

yang kemudian diungkapkannya melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangannya 

(Nurgiyantoro, 2018). 

Prosa terbagi atas dua yaitu : 
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a. Prosa Lama 

Yang dimaksud dengan istilah prosa lama di sini adalah karya prosa 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lama Indonesia, yakni 

masyarakat tradisional di wilayah Nusantara. Jenis sastra ini pada awalnya 

muncul sebagai sastra lisan. Di antara jenis-jenis prosa lama itu adalah mite, 

legenda, fabel, hikayat, dan lain-lain. Jenis-jenis prosa lama tersebut  sering 

pula diistilahkan dengan folklor (cerita rakyat), yakni cerita dalam kehidupan 

rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Dalam istilah 

masyarakat umum, jenis-jenis tersebut sering disebut dengan dongeng. 

Adapun yang termsuk jenis prosa lama yaitu : 

1) Dongeng, adalah cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi 

atau khayalan pengarang di mana yang diceritakan seluruhnya belum 

pernah terjadi. 

2) Fabel adalah cerita rekaan tentang binatang dan dilakukan atau para 

pelakunya binatang yang diperlakukan seperti manusia. Contoh: Cerita 

Si Kancil yang Cerdik, Kera Menipu Harimau, dan lain-lain. 

3) Hikayat adalah cerita, baik sejarah, maupun cerita roman fiktif, yang 

dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar 

untuk meramaikan pesta. Contoh; Hikayat Hang Tuah, Hikayat Seribu 

Satu Malam, dan lain-lain. 

4) Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam, asal-usul suatu 

tempat, benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh: Asal 
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Mula Tangkuban Perahu, Malin Kundang, Asal Mula Candi 

Prambanan, dan lain-lain. 

5) Mite adalah cerita yang mengandung dan berlatar belakang sejarah 

atau hal yang sudah dipercayai orang banyak bahwa cerita tersebut 

pernah terjadi dan mengandung hal-hal gaib dan kesaktian luar biasa. 

Contoh: Nyi Roro Kidul. 

6) Cerita Penggeli Hati, sering pula diistilahkan dengan cerita noodlehead 

karena terdapat dalam hampir semua budaya rakyat. Cerita-cerita ini 

mengandung unsur komedi (kelucuan), omong kosong, kemustahilan, 

ketololan dan kedunguan, tapi biasanya mengandung unsur kritik 

terhadap perilaku manusia/mayarakat. Contohnya adalah Cerita Si 

Kabayan, Pak Belalang, Lebai Malang, dan lain-lain. 

7) Cerita Perumpamaan adalah dongeng yang mengandung kiasan atau 

ibarat yang berisi nasihat dan bersifat mendidik. Sebagai contoh, orang 

pelit akan dinasihati dengan cerita seorang Haji Bakhil. 

8) Kisah adalah karya sastra lama yang berisi cerita tentang perjalanan 

atau pelayaran seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Contoh: 

Kisah Perjalanan Abdullah ke Negeri Kelantan, Kisah Abullah ke 

Jeddah, dan lain-lain. 

b. Prosa Baru (Modern) 

Ada beberapa jenis karya prosa fiksi, yaitu : 
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1) Cerita Pendek (cerpen) 

Sesuai dengan namanya, cerita pendek dapat diartikan sebagai 

cerita berbentuk prosa yang pendek. Ukuran pendek di sini bersifat relatif. 

Menurut Edgar Allan Poe, sastrawan kenamaan Amerika, ukuran pendek di 

sini adalah selesai dibaca dalam sekali duduk, yakni kira-kira kurang dari 

satu jam.  

Sumardjo dan Saini (1997:30) menilai ukuran pendek ini lebih 

didasarkan pada keterbatasan pengembangan unsur-unsurnya. Cerpen 

memiliki efek tunggal dan tidak kompleks. Cerpen ,dilihat dari segi 

panjangnya, cukup bervariasi. Ada cerpen yang pendek (short short story), 

berkisar 500-an kata; ada cerpen yang panjangnya cukupan (middle short 

story), dan ada cerpen yang panjang (long short story) biasanya terdiri atas 

puluhan ribu kata. Dalam kesusastraan di Indonesia, cerpen yang 

diistilahkan dengan short short story, disebut dengan cerpen mini. Sudah 

ada antologi cerpen seperti ini, misalnya antologi : Ti Pulpen Nepi Ka 

Pajaratan Cinta. Contoh untuk cerpen-cerpen yang panjangnya sedang 

(middle short story) cukup banyak. Cerpen-cerpen yang dimuat di surat 

kabar adalah salah satu contohnya.. Adapun cerpen yang long short story 

biasanya cerpen yang dimuat di majalah. Cerpen”Sri Sumariah” dan 

“Bawuk” karya Umar Khayam juga termasuk ke dalam cerpen yang 

panjang ini. 
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Kelebihan cerpen yang khas adalah kemampuannya megemukakan 

secara lebih banyak, jadi secara implicit,dari sekadar apa yang diceritakan. 

Karena bentuknya yang pendek, cerpen memiliki karakteristik pemadatan 

dan pemusatan terhadap sesuatu yang dikisahkan. Cerita tidak dikisahkan 

secara panjang lebar sampai mendetil, tetapi dipadatkan dan difokuskan 

pada satu permasalahan saja (Nurgiyantoro, 2018). 

2) Novel 

Kata novel berasal dari bahasa Italia, novella, yang berati barang 

baru yang kecil. Pada awalnya, dari segi panjangnya noovella memang 

sama dengan cerita pendek dan novelet. Novel kemudian berkemban di 

Inggris dan Amerika. Novel di wilayah ini awalnya berkembang dari 

bentuk-bentuk naratif nonfiksi, seperti surat, biografi, dan sejarah. Namun 

seiring pergeseran masyarakat dan perkembangan waktu, novel tidak hanya 

didasarkan pada data-data nonfiksi, pengarang bisa mengubah novel sesuai 

dengan imajinasi yang dikehendakinya. Yang membedakan novel dengan 

cerpen dan novelet adalah segi panjang dan keluasan cakupannya. Dalam 

novel, karena jauh lebih panjang, pengarang dapat menyajikan unsur-unsur 

pembangun novel itu: tokoh, plot, latar, tema, dan lain-lain. Secara lebih 

bebas, banyak, dan detil. Permasalahan yang diangkatnya pun lebih 

kompleks. Dengan demikian novel dapat diartikan sebagai cerita berbentuk 

prosa yang menyajikan permasalahn-permasalahan secara kompleks, 

dengan penggarapan unsur-unsurnya secara lebih luas dan rinci. 
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Kelebihan yang khas dari sebuah novel adalah kemampuannya 

menyampaikan permasalahan yang kompleks secara penuh, mengreasikan 

sebuah dunia yang “jadi”. Hal itu berarti membaca sebuah novel menjadi 

lebih mudah sekaligus lebih sulit daripada membaca cerpen. Ia lebih 

mudah karena tidak menuntut kita memahami masalah yang kompleks 

dalam bentuk dan waktu yang sedikit. Sebaliknya, ia lebih sulit karena 

berupa penulisan dalam skala yang besar yang berisi unt organisasi yang 

lebih besar daripada cerpen (Nurgiyantoro, 2018). 

3) Roman 

Kehadiran dan keberadaan roman sebenarnya lebih tua dari pada 

novel. Roman (romance) berasal dari jenis sastra epik dan romansa abad 

pertengahan. Jenis sastra ini banyak berkisah tentang hal-hal yang sifatnya 

romantik, penuh dengan angan-angan, biasanya bertema kepahlawanan dan 

percintaan. Istilah roman dalam sastra Indonesia diacu pada cerita-cerita 

yang ditulis dalam bahasa roman (bahasa rakyat Prancis abad pertengahan) 

yang masuk ke Indonesia melalui kesusastraan Belanda. Di Indonesia apa 

yang diistilahkan dengan roman, ternyata tidak berbeda dengan novel, baik 

bentuk, maupun isinya. Oleh karena itu, sebaiknya istilah roman dan novel 

disamakan saja. Cerpen, novel/roman, dan novelet di atas berjenis-jenis 

lagi. Penjenisan itu dapat dilihat dari temanya, alirannya, maupun dari 

kategori usia pembaca. Terkait dengan penjenisan berdasarkan kategori 

usia pembaca, kita mengenal pengistilahan sastra anak, sastra remaja, dan 
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sastra dewasa. Begitu pula dengan jenis prosa di atas, baik cerpen, novel, 

maupun novelet. Penjenisan itu disesuaikan dengan karakteristik usia 

pembacanya, baik dari segi isi, maupun penyajiannya. Sebagai contoh, 

sastra anak (cerpen anak, novel anak) dari segi isinya akan menyuguhkan 

persoalan-persoalan dan cara pandang sesuai dengan dunia anak-anak. 

Begitu pula dengan penyajiannya, yang menggunakan pola penyajian dan 

berbahasa sederhana yang dapat dipahami anak-anak. Sastra remaja pun 

demikian, persoalan dan penyajiannya adalah sesuai dengan dunia remaja, 

seperti percintaan, persahabatan, petualangan, dan lain-lain. Sesuai dengan 

lingkup materi yang terdapat dalam kurikulum, pembahasan jenis prosa di 

atas akan dibatasi pada cerpen anak dan novel remaja. 

4) Riwayat 

Istilah riwayat diartikan sebagai „sebuah cerita yang turun temurun‟ 

atau „sejarah‟ atau „tambo‟. Riwayat dapat didefinisikan sebagai sebuah 

kisah yang berisi tentang pengalaman pengalaman hidup seseorang yang 

diangkat dari kisah nyata orang tersebut dari lahir hingga meninggal. Pada 

umumnya tokoh yang menjadi fokus utama dalam riwayat merupakan 

tokoh-tokoh terkenal atau tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat 

dan menginspirasi. Riwayat dalam kehidupan sehari hari lebih sering 

dikenal sebagai biografi atau autobiografi. Biografi merupakan riwayat 

yang ditulis oleh orang lain yang menceritakan tokoh tertentu. Sedangkan 

autobiografi merupakan sebuah kisah tokoh yang ditulis sendiri oleh tokoh 
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yang bersangkutan. Contoh riwayat yang cukup di kenal adalah „Soeharto 

Anak Desa‟ yang mengisahkan perjalanan hidup Presiden kedua Repulik 

Indonesia, Bapak Soeharto; ‘Chairul Tanjung Si Anak Singkong’ karya 

Tjahya Gunawan Diredja yang menceritakan tentang salah satu pengusaha 

sukses Indonesia yang memiliki Trans Corp, Chairil Tanjung; dan lain 

sebagainya. 

5) Kritik 

Secara umum, kritik merupakan tulisan yang menilai baik atau 

buruk, bermanfaat atau tidaknya, kelebihan atau kekurangan suatu hal, baik 

berupa karya seni maupun karya sastra. Kritik akan membicarakan dan 

menilai berbagai unsur yang membentuk karya tersebut dan dikemas dalam 

sebuah tulisan. Merujuk pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), istilah kritik didefinisikan sebagai kecaman atau 

tanggapan, kadang kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk 

terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya 

6) Resensi 

Secara etimologi, istilah resensi berasal dari bahasa Latin, yakni 

revidere atau recensie yang memiliki arti menimbang, melihat kembali, tau 

menilai. Dalam perkembangannya, resensi tidak hanya terbatas pada buku 

saja, akan tetapi merembet pula pada karya lainnya, seperti isi majalah, 

novel, drama, film, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi di atas, 



38 
 

resensi tidak jauh berbeda dengan kritik, yakni suatu tindakan berupa 

pemberian penilaian, pembahasaan, kritikan pada suatu karya. 

 Resensi ditulis dengan tujuan memberikan pertimbangan kepada 

pembaca tentang pantas atau tidaknya suatu karya untuk dibaca, 

diterbitkan, atau ditonton. Terakhir, resensi memiliki tujuan untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat ketika sebuah buku 

atau film pertama kali diterbitkan atau ditayangkan. Untuk itu, resensi 

biasanya akan disiarkan atau disebarkan secara luas melalui media 

pemberitaan yang ada maupun melalui media sosial. Seseorang yang 

memberikan resensi disebut resensor. 

7) Esai 

Esai sangat dipengaruhi sudut pandang penulis dalam menilai suatu 

masalah, sehingga tulisan pada esai pastilah mengandung opini yang 

bersifat subjektif serta argumentatif. Meskipun bersifat subjektif, namun 

argument-argumen yang disampaikan dalam esai tetaplah harus bersifat 

logis, dapat dipahami dengan baik, serta berdasarkan pada teori teori atau 

data data serta fakta yang ada di lapang. Dengan begitu, esai tidak hanya 

menjadi tulisan fiktif atau imajinasi dari sang penulis saja. 

Secara umum, esai memiliki kesamaan dengan tajuk rencana yang 

terdapat pada surat kabar, yakni memiliki tujuan untuk meyakinkan 

masyarakat terhadap sudut pandang penulis mengenai suatu isu, atau 

dengan kata lain menggiring opini publik, Bedanya, tajuk rencana hanya 
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ditulis oleh seorang kepala editor, sedangkan esai dapat ditulis oleh siapa 

saja. Contoh salah satu karangan esai dapat kita temukan dalam tajuk yang 

ada di surat kabar. 

13. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

Perubahan tingkah laku merupakan salah satu tujuan belajar, namun ada 

beberpa faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar. Faktor yang 

mempengaruhi kesulitan dalam belajar ada 2 macam yaitu: 

a. Faktor Internal Belajar 

Seperti yang telah dikemukan oleh Slameto(2005:57-59) bahwa faktor 

internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri dalam 

mencapai tujuan belajar. Faktor internal ini saangat besar pengaruhnya tetapi tidak 

disadari karena dianggap suatu hal yang biasa, sebenanrnya faktor ini dapat dibagi 

dua bagian yaitu faktor fisilogis dan psikologis. Faktor internal merupakan faktor 

yang berasal dari individu itu sendiri, misalnya  kecerdasan, motivasi, minat, bakat, 

dan kemampuan kognitif. 

1) Kecerdasan 

Kecerdasan memegang peranan penting dalan menentukan berhasi 

tidaknya seseorang. Orang pada umunya lebih mampu belajar daripada 

orang yang kurang cerdas. Berbagai penelitian menunjukkan hubungan yang 

erat antara tingkat kecerdasan dan hasil belajar di Sekolah (Sumadi, 

1989:11). 
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2) Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk 

melakukan sesuatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi 

oleh kebutuhan individu yang ingin dipenuhi (Suharsimi, 1993:88). Ada dua 

macam motivasi yaitu motivasi intrinsic dan motivasi ekstrinsik. Motivasi 

intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri orang yang 

bersangkutan. Sedangkan, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, misalnya angka, 

ijazah, tingkatan, hadiah, persaingan, pertentangan, sindiran, cemohan dan 

hukuman. Motivasi ini tetap diperlukan di Sekolah karena tidak semua 

pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 

3) Minat  

Seorang yang tidak berminat mempelajari sesuatu tidak akan 

mempelajariberhasil dengan baik, tetapi kalau seseorang memiliki minat 

terhadap objek masalah maka dapat diharapkan hasilnya baik. Masalahnya 

adalah bagimana seorang pendidik selektif dalam menentukan atau memilih 

masalah atau materi pelajaran yang menarik siswa. Berikutnya mengemas 

materi yang dipilih dengan metode yang menarik. Karna itu pendidik atau 

pengajar perlu mengenali karasteristik siswa, misalnya latar belakang sosial 

ekonomi, keyakinan, kemampuan.  
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4) Bakat  

Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu 

dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud (Utami, 1992;17). Bakat 

adalah kemampuan terhadap sesuatu yang menunjukkan kemampuan diatas 

rata-rata yang telah ada pada diri kita secara alamiah dan perlu dilatih untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Belajar pada bidang yang sesuai dengan 

bakatnya akan memperbesar kemungkinan seseorang untuk berhasil  

5) Kemampuan kongnitif 

Kemampuan kongnitif atau kemampuan penalaran yang tinggi akan 

membantu siswa dapat belajar lebih baik dari pada siswa yang memiliki 

kemampuan sedang. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternala adalah faktor yangb berasal dari luar diri siswa 

yang dapat mempengaruhi prestasi siswa. Faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi prestasi siswa yaitu : 

1) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluargapun sangat menentukan keberhasilan belajar. 

Status ekonomi, soial, kebiasaan dan suasana lingkungan keluarga ikut serta 

mendorong keberhasilan belajar. Suasan keluarga yang tentram dan damai 

sangat menunjang keharmonisan hubungan keluarga. Hubungan orangtua 

dan anak akan dirasakan saling memperhatikan dan melengkapi apabila anak 

menemukan kesulitan belajar, dengan bijaksana dan penuh pengertian orang 
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tuanya memeberikan pangan dan pendapatnya terhadapa penyelesaian 

masalah belajar anaknya. 

2) Lingkungan Masyarakat  

Peran masyarakat sangat mempengaruhi individu dalam belajar. 

Setiap pola masyarakat yang mungkin menyimpan dengan cara belajar di 

sekolah akan cepat sekali menyerap individu dari pada pengalaman 

belajarnya di sekolah. Jadi peran masyarakat akan dapat merubah tingkah 

laku individu dalam proses belajar  

3) Guru  

Peran guru dapat mempengaruhi belajar, bisa dilihat cara guru 

mengajar pada siswa hal ini sangat menetukan dalam keberhasilan belajar. 

Sikap dan kepribadian guru, dasar pengetahuan dalam pendidikan, 

penguasaan teknik-teknik mengajar, dan kemampuan menyelami alam alam 

piiran setiap individu siswa merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena 

itu guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai 

innovator,dan guru sebagai konduktor maslah-masalah individu siswa, perlu 

menjadi acuan selama proses pembelajaran berlangsung. 

4) Bentuk Alat Pelajaran 

Bisa berupa buku pelajaran, alat peraga alat tulis menulis dan 

sebagainya. Kesulitan untuk mendapatkan atau memiliki alat-alat pelajaran 

secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan 

dalam belajar siswa. Siswa akan cenderung berhasil apabila dibantu oleh 
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alat-alat pelajaran yang memadai alat pelajaran tersebut akan menunjang 

proses pemahaman anak. Misalnya, melalui praktek sederhana dari materi 

pelajaran yang telah mereka pelajari. 

B. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilaksankan untuk mendeskripsikan kesulitan siswa dalam 

memparafrasekan puisi ke prosa siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Unismuh.. 

Paraprase adalah perubahan bentuk puisi menjadi bentuk prosa yang terdiri atas 

sebuah atau lebih paragraph, dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dengna 

menggunakan teknik parapfrase dapat meningkatkan kemampuan memahami puisi 

dan lebih mempertajam daya piker kreatifitas siswa itu sendiri tetatpi terdapat 

kesulitan dalam memparafrasekan puisi dalam bentuk prosa sehingga dianalisis 

kesulitan siswa setelah penelitian tersebut. Dengan demikian untuk mendapat 

gambaran yang jelas tentang kesulitan siswa dalam memparafrasekan puisi dalam 

bentuk prosa tersebut adalah sebagai berikut: 
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Bagan Kerangka Pikir 2.1 

 

 

 

 

Apresiasi Puisi 

Analisis Kesulitan Siswa dalam 

Memprafrasekan Puisi 

ke Prosa 

Temuan 

Tata Bahasa Kesesuaian 

Isi 

Struktur kalimat, 

diksi, kohesi, dan 

koherensi 

Pembentukan 

paragraf 

Parafrase Puisi 

Menulis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif karena jenis penelitian deskriptif kualitatif  menurut Sugiyono 

(2005)  menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini dikatakan deskriptif kualitatif 

karena menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis 

kemudian berusaha mendeskripsikan kesulitan sesuai dengan apa adanya.  

Dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kesulitan-kesulitan siswa dalam proses 

pembelajaran memparafrasekan puisi ke prosa. Adapun metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian survey karena metode 

penelitian survey menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa penelitian survey 

adalah penelitian yang dilakukan pada populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable 

sosiologis maupun psikologis. Penelitian survey dilakukan untuk membuat 

generalisasi dari sebuah pengamatan dan hasilnya akan lebih akurat.  

 

 

 



46 
 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh. Subyek dalam 

penelitian ini adalah Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Unismuh. 

C. Data Sumber Data 

Sumber data bersumber dari hasil belajar Siswa Kelas X SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh  memparafrasekan puisi ke dalam prosa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan observasi 

dan tes kepada siswa kemudian memberikan tugas memparafrasekan puisi ke prosa 

sehingga diketahui letak kesulitan siswa dalam memparafrasekan puisi ke prosa. Jenis 

data yang dikumpulkan dalam observasi dan tes yaitu sebagai berikut: 

a.  Observasi data tentang proses atau langkah-langkah pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dalam memparafrasekan puisi ke prosa. 

b.  Observasi data tentang guru menjelaskan materi  memparasekan puisi ke 

prosa. 

c. Tes data hasil kemampuan siswa dalam memparafrasekan puisi ke prosa.  

E. Teknik Analisis Data 

Miles dan Hubermen (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak 

diperolehnya lagi data atau informasi baru. 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut: 

a. Menggali kesulitan siswa dalam memparafrasekan puisi ke prosa  

b. Mengelompokkan kesulitan siswa dalam memparafrasekan puisi ke prosa 

c. Menganalisis letak data kesulitan siswa 

d. Menyimpulkan hasil analisis data 

F. Instrumen Penelitian 

1. Tes Hasil Belajar 

Bentuk tes yang disajikan adalah menjawab pertanyaan bacaan. Tes hasil 

belajar diberikan kepada subjek penelitian untuk mengetahui hasil akhir kesulitan 

siswa dalam memparafraseka puisi ke prosa siswa kelas X SMA Muhammadiyah 

1 Unismuh.  

2. Observasi  

Lembar observasi merupakan alat yang digunakan dalam mengamati secara 

langsung kesulitan siswa dalam memparafrasekan puisi ke prosa siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 1 Unismuh. 
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G. Indikator Penilaian 

No Unsur yang Dinilai Skor Maksimal Jumlah 

1 Kesesuaian Isi 30 30 

2 Tata Bahasa 20 20 

3 Struktur Kalimat 

a. Diksi 

b. Koheren 

c. Koherensi 

 

10 

10 

10 

 

30 

4 Pembentukan Paragraf 20 20 

Jumlah 100 100 

(Sunarsih, 2011) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar, 

kelas yang diteliti adalah kelas X dengan siswa berjumlah 30 orang. Senada dengan 

itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui letak kesulitan siswa dalam 

memparafrasekan puisi ke prosa. Berikut hasil penelitian yang telah ditemukan 

peneliti. 

1. Hasil Analisis Kesulitan Siswa dalam Memparafrasekan Puisi ke Prosa 

Data yang diperoleh selama penelitian berupa hasil obeservasi dan 

pemberian tes tertulis dalam memparafrasekan puisi ke prosa. Data-data yang 

diperoleh kemudian dianalisa untuk menunjukkan letak kesulitan siswa dalam 

memparafrasekan puisi ke prosa yang dapat dilihat pada perolehan tes tertulis 

dan observasi.  

Berdasarkan hasil analisis pemeriksaan dalam memahami materi 

memparafrasekan puisi ke prosa peneliti hanya menemukan unsur kesulitan siswa 

pada struktur diksinya. Agar lebih memahami jelas hasil di bawah ini dapat dicermati. 
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Berdasarkan hasil kerja siswa tersebut menunjukan bahwa tingkat kesulitan 

siswa terdapat pada diksi dapat diuraikan atau dilihat pada bait ketiga yang berbunyi 

“aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang” dalam kalimat tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa siswa hanya menulis kembali teks yang terdapat dalam 

puisi Aku karya Chairil Anwar, tanpa menjelaskan bahwa makna yang sebenarnya 

pada kalimat yang terdapat pada bait ketiga. Hal itu dapat disimpulkan jika sisiwa 

tersebut kesulitan dalam menentukan atau memilih diksi yang tepat dalam 

memparafrasekan puisi ke dalam bentuk prosa. 

 

 Selanjutnya dari hasil kerja siswa tak beda jauh dengan hasil analisis yang di 

atas tersebut rata-rata siswa memang kesulitan dalam menentukan diksi dalam 

memparafrasekan puisi keprosa dapat dilihat pada bait kedua yaitu” tak perlu sedu 
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sedan” dari kalimat tersebut peneliti menyimpilkan jika siswa masih kurang dalam 

pemahaman mengenai diksi. 

 

 Berdasarkan pada hasil tes siswa di atas menunjukkan bahwa pada bait 

ketujuh yaitu “Aku mau hidup seribu tahun lagi”. Pada kalimat tersebut siswa hanya 

menyalin kalimat dan tidak mengembangkan kata atau kalimat dalam bait puisi 

tersebut. 
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Berdasarkan hasil kerja siswa menunjukkan siswa hanya menyalin kata-kata yang ada 

pada bait puisi pada kalimat” Tak perlu sedu sedan”, pada kalimat tersebut siswa 

tidak memahami pemilihan kata yang tepat pada dalam memahami makna yang 

terdapat pada puisi. 

 

 

 

Berdasarkan hasil tes siswa di atas menunjukkan pada bait puisi “ Tak perlu sedu 

sedan itu” siswa hanya menyalin kata-kata pada bait puisi dan pada bait “ biar peluru 

menembus kulitku, aku tetap meradang”.  
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Berdasarkan hasil tes siswa di atas menunjukkan bahwa pada kalimat pada bait puisi 

“ aku adalah bintang jalan”. Siswa kesulitan dalam memahami apa maksud dari 
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kalimat “ aku adalah binatang jalang” sehingga pada hasil parafrase puisinya ke 

dalam bentuk prosa siswa hanya menyalin bait puisi tersebut tidak mengubah gaya 

tulisan pada puisi.  

 

2. Hasil tes soal Parafrase ke Puisi 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada saat diberikan tugas 

atau soal dalam hal ini mengubah puisi yang berjudul Aku dan mengubah ke 

dalam bentuk prosa terhadap siswa SMA Muhammadiyah 1 Unismu Makassar 

kelas X ternyata banyak siswa yang tidak mengetahui atau kurang memahami 

kata-kata yang bermakna konotasi yang terdapat dalam puisi dan mereka kurang 

memahami dan mencari kata yang bersinonim dengan kata-kata sebagai berikut: 

a. Tak perlu sedu sedan itu 

b. Aku binatang jalang dari kumpulan yang terbuang 

c. Aku tetap meradang menerjang 

d. Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Mereka sulit memahami makna konotasi dan menentukan sinonim dan kata-

kata yang yang terdapat dalam puisi sehingga siswa sulit dalam membentuk makna 

yang terdapat dalam puisi tersebut ke dalam bentuk prosa tanpa mengubah kata-

kata yang bermakna tersebut. 

3. Hasil Observasi Proses Belajar-mengajar 

Hasil pemantauan atau observasi penulis terhadap siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar, ketika mereka sedang mengikuti proses 
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belajar Bahasa Indonesia pada materi parafrase puisi ke prosa, terdapat beberapa 

hal yang ditemukan oleh peneliti yang dapat diasumsikan menjadi faktor penyebab 

kesulitan belajar pada siswa tersebut, baik dilihat dari kegiatan siswa maupun 

dilihat dari keadaan/kondisi kelas, diantaranya: 

a. Dari 30 jumlah siswa yang mengerjakan soal ada 24 siswa yang kesulitan 

dalam unsur diksi yang terdapat pada puisi. 

b. Siswa mengalami kesulitan kesulitan dalam memahami pilihan kata yang 

tepat dalam puisi tersebut sehingga kebanyakan hanya menyalin kata-kata 

yang ada di bait puisi ke prosa. 

c. Dari kegiatan siswa, banyak dari siswa tersebut yang tidak mengikuti 

kegiatan belajar mengajar dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. 

d. Dari keadaan kelas, kurangnya media pembelajaran yang dapat digunakan 

sehingga berdampak pada kurangnya keterkaitan atau minat siswa yang 

kurang komunikatif dalam mengikuti proses kegiatan belajar-mengajar, 

akan tetapi pada saat proses pembelajaran berlangsung keadaan cukup 

kondusif dan pada saat proses mereka diberi tugaspun kondisi relatif 

tenang. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian kesulitan siswa, hasil analisis kesulitan siswa 

mengenai parafrase puisi ke prosa terletak pada unsur diksi. Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras 

dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek 
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tertentu seperti yang diharapkan. Dari pernyataan itu tampak bahwa penguasaan kata 

akan memengaruhi kegiatan berbahasanya, termasuk saat yang bersangkutan 

membuat karangan. 

Pengertian pemilihan kata atau diksi merupakan unsur yang sangat penting 

dalam karang-mengarang.pada umumnya, kata-kata yang terdiri berdiri sendiri, yaitu 

lepas dari hubungan kalimat, dan pengertiannya hanya;lah satu. (Suryana, 2012:168). 

Diksi adalah pilihan kata dalam mengungkapkan apa yamg ingin disampaikan. 

(Kuntoro, 2011:38). Pilihan kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemakaian 

kata, tetapi juga mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu dapat juga diterima atau 

tidak merusak suasana yang ada. Sebuah kata yang tepat untuk menyatakan suatu 

maksud tertentu.  

Berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti, hal yang  paling sulit dipahami 

siswa dalam memparafrasekan puisi ke prosa terletak pada unsure diksinya. Dari hasil 

analisis dikatakan siswa mengalami kesulitan dalam penambahan kata atau diksi. 

Yang menjadi kesulitan siswa dalam pemilihan kata atau diksi terletak pada kalimat “ 

Tak perlu sedu sedan itu, aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang,aku 

tetap meradang dan menerjang, dan aku mau hidup seribu tahun lagi”. Dari beberapa 

kalimat tersebut siswa kesulitan dalam pemilihan kata atau diksinya, dari hasil 

analisis hasil kerja siswa, rata-rata siswa hanya menyalin kata-kata yang terdapat 

dalam puisi, siswa belum paham mengenai parafrase puisi ke prosa sehingga siswa 

hanya menyalin kata-kata dalam puisi tanpa mengungkapkan kembali suatu tuturan 
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bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Pengungkapan kembali tersebut bertujuan 

untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. 

Hal ini kesulitan belajar dilihat dari jenis kesulitan belajar ada yang berat dan 

ada yang ringan. Setiap siswa mempunyai kadar kesulitan tertentu, hal ini yang 

merupakan tugas guru sebagai pendidik dan pengajar untuk mencari solusi agar 

kesulitan siswa dalam belajar dapat diatasi. Bila kesulitan belajar siswa dilihat dari 

mata pelajaran yang dipelajarinya, maka dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan mata pelajaran Bahasa Indonesia 

merupakan pelajaran yang dirasa sulit bagi siswa. Kesulitan belajar dilihat dari sifat 

kesulitan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Rumini dkk (Irham dan 

Wiyani, 2013:244) mengemukakan bahwa kesulitan belajar merupakan kondisi saat 

siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran 

dan mencapai hasil belajar secara optimal. 

Dari hasil yang  dikumpulkan pada aspek faktor internal menunjukkan bahwa salah 

satu faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar Bahasa Indonesia di SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar kelas yang diteliti adalah kelas X dengan siswa 

berjumlah 30 orang adalah penyajian pelajaran Bahasa Indonesia yang kurang 

menyenangkan, siswa masih belum termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia dan minat siswa dalam mempelajari Bahasa Indonesia masih 

kurang. Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti, kesulitan siswa dalam 

memparafrasekan puisi ke prosa terletak pada penggunaan tata bahasa dan diksi 

dalam puisi ke prosa. 



58 
 

 Berdasarkan hasil uraian tersebut memberikan pemahaman bahwasanya 

terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar. 

Penulis mengklarifikasikan faktor-faktor tersebut ke dalam dua faktor yaitu, faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, dan motivasi, sedangkan faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa atau berasal dari 

lingkungan. 

 Hasil penelitian tentang faktor internal diketahui bahwa dari hasil jawaban 

siswa pada faktor internal dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor internal yang 

menyebabkan kesulitan belajar Bahasa Indonesia SMA Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar kelas yang diteliti adalah kelas X dengan siswa berjumlah 30 orang adalah 

penyanjian pelajaran Bahasa Indonesia yang kurang menyenangkan, siswa masih 

belum termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran Bahasa Indonesia dan minat 

siswa dalam mempelajari Bahasa Indonesia baik itu di rumah atau di sekolah masih 

kurang. 

 Senada dengan itu, masalah kesulitan belajar oleh Anurrahman (2010:199) 

juga dikelompokkan dalam 2 faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Masalah faktor internal diantarany: karakteristik siswa, sikap terhadap 

belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan 

menggali hasil belajar, rasa percaya diri, serta kebiasaan belajar. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi: faktor guru, lingkungan sosial, kurikulum sekolah, dan sarana 

prasarana. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Setelah dilakukan kajian dan penelitian serta pembahasan mengenai kesulitan 

siswa dalam memahami materi dan memerhatikan tujuan-tujuan penelitian yang 

diterapkan, peneliti menyimpulkan bahwa hal yang yang paling sulit dipahami siswa 

dalam memparafrasekan puisi ke prosa terletak pada unsure diksinya, dari 30 jumlah 

siswa 80% siswa mengalami kesulitan dan 20 % siswa tidak mengalami kesulitan 

dalam memparafrasekan puisi ke prosa.  

 Jumlah siswa sebanyak 30 yang mengerjakan kebanyakan hanya menyalin 

kata-kata yang ada dari bait puisi ke bentuk prosa. Siswa sulit memahami dan 

mengartikan makna yang terdapat dalam puisi, kegiatan siswa banyak yang tidak 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. 

Hal ini ditandai dengan kurangnya siswa dalam mengajukan dan menjawab 

pertanyaan.,keadaan kelas, kurangnya media pembelajaran yang dapat digunakan 

khususnya sehingga berdampak pada kurangnya keterkaitan atau minat siswa dalam 

mempelajari konsep tersebut.  
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Hal ini diketahui dari sikap siswa yang kurang komunikatif dalam mengikuti 

proses kegiatan belajar mengajar, akan tetapi pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, keadaan kelas cukup kondusif dan pada saat mereka diberi tugaspun 

kondisi kelas relatif tenang.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya memiliki semangat dan motivasi belajar yang lebih tinggi 

dengan disiplin belajar terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Bagi Guru 

a. Guru perlu membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswa terutama 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Guru perlu memberikan penjelasan yang lebih mendalam dengan 

menggunakan media pembelajaran untuk mempermudah dan member 

pemahaman. 

c. Guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik 

perhatian siswa baik dari penggunaan media pembelajaran, model maupun 

metode pembelajaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan kajian lebih dalam tentang 

kesulitan belajar yang dialami siswa. 
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Nama : Nurafni Febryanti 

Kelas  : X 

 

Nama Siswa : Raodah 

Kelas            : X 

 

Puisi Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Kalau telah tiba waktuku nanti, ku tak 

ingin seorangpun membujukku. Tidak 

dia dan tidak juga kau. Tak perlu 

kalian tersedu sedan seperti itu, karna 

aku hanyalah binatang jalang dari 

kumpulan yang terbuang. Biar peluru 

menembus kulitku ku tetap meradang 

menerjangnya.. semua luka bisa 

kubawa lari. Berlari hingga pedih 

perih dan aku kan lebih tidak perduli 

dengan semua itu, karna aku mau 

hidup seribu tahun lagi. 

 

Puisi Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Kalau sampai waktuku. Ku tak mau 

seorang pun yang kan merayuku. 

Tidak juga kau dan aku tak perlu 

sedan itu. Aku ini hanyalah binatang 

jalan yang yang berasal dari 

kumpulan yang terbuang. Walau 

peluru menembus kulitku. Aku akan 

tetap meradang, menerjang luka 

hingga dapat kubawa sambil berlari. 

Hingga segala rasa pedih perihku dan 

aku pun akan menjadi lebih tidak 

peduli sehingga aku mau hidup seribu 

tahun lagi. 



67 
 

Nama Siswa : Inas Khalidah Amirullah 

Kelas           : X 

 

Puisi Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Jika nanti waktuku telah tiba, aku tak 

ingin seorang pun datang merayu 

termasuk kamu. Tidak perlu sedih 

apalagi menangis karena aku adalah 

binatang jalang yang terbuang. 

Biarkan peluru menembus kulitku, 

aku tidak akan peduli. Aku akan tetap 

berjuang melawan penderitaan ini 

hingga semuanya lepas dari diriku. 

Lalu aku akan lebih tidak peduli lagi 

dan hidup selama yang aku mau!!! 

 

 

Nama : Nursyahra R 

Kelas : X 

Puisi  Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Jika aku telah meninggal, aku tak 

ingin ditangisi oleh siapapun, 

termasuk kamu. Tidak perlu juga 

tersedu sedan karena kematianku. 

Sebab aku hanyalah penyendiri yang 

telah terbuang dari kelompokku. 

Meskipun peluru menembus kulitku, 

namun aku akan tetap menanggung 

penderitaan dan rasa sakitnya. Hingga 

hilanglah segala pedih dan perih yang 

selama ini kutanggung. Aku akan 

semakin tidak peduli pada segalanya 

karena aku ingin hidup seribu tahun 

lagi.  



68 
 

Nama : Miftahul Jannah Ilyas 

Kelas : X 

Puisi  Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Kalau waktu telah tiba. Aku tidak 

ingin satu orangpun merayu, tidak 

juga kau. Tidak perlu sesedih itu, aku 

ini hanya binatang jalang. Peluru 

sudah pernah menembus kulitku, 

penderitaan hidup sudah kulalui. 

Cukup karyaku yang tidak akan 

pernah hilang. Jika bisa, aku ingin 

hidup seribu tahun lagi. 

 

 

Nama Siswa : Wita Mauliska 

Kelas           : X 

Puisi  Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Jika telah sampai waktu yang telah 

kumiliki maka aku tak ingin seorang 

pun merayuku. Tidak juga kau atau 

siapapun. Kau tak perlu bersedih 

karena aku ini hanyalah binatang 

jalang yang terbuang. Aku akan tetap  

teguh pada pendirianku. Walaupun 

peluru menembus kulitku aku akn 

tetap berusaha menghalaunya jika 

masih ku diberi kesempatan, aku 

memohon hidup lebih lama lagi. 
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Nama : Fakhirah El Fatinah 

Kelas : X 

Puisi  Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Suatu saat nanti, ketika waktuku telah 

tiba. Aku tak mau seorang pun 

meayuku, membujukku, siapapun, 

kau, dia, orang-orang terkasihku, aku 

tak mau.tak perlu sesedih itu, tak perlu 

bersedu sedan tentangku. Aku 

hanyalah orang terbuang dari 

perkumpulannya. Tak perlu sesedih itu 

tentangku, seluruh peluru yang 

menembus kulitku adalah milkku, aku 

hanya akan meradang menerjang 

semuanya. Luka dan bisa hingga 

kubawa berlari hingga hilang pedih 

periku dengan sendirinya. Dan aku 

tidak peduli atas semua yang telah lalu, 

yang aku pedulikan, aku ingin hidup 

seribu tahun lagi. 

 

Nama : Nur Khadafi 

Kelas : X 

Puisi  Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Bila waktuku telah tiba, kuingin tak 

ada yang merayu, tidak jua dirimu. 

Tak perlu sedan itu, dirimu adalah 

binatang jalang dari kepingan-

kepingan yang terbuang . walau 

peluru menembus kulitnya aku akan 

selalu meradang menerjang luka, dan 

bisa kubawa berlari. Berlato, sampai 

pedih dan perih hilang kurasa dan aku 

akan semakin tidak peduli. Aku ingin 

hidup seribu tahun lagi, menuliskan 

kisah tentang binatang jalang seperti 

diriku.  
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 Nama Siswa : Muh. Fauzan Arkas 

Kelas             : X 

Puisi  Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Jika sampai waktuku, aku tak mau 

seorangpun merayuku. Begitupun 

dengan kau, aku hanya kumpulan 

yang terbuang. Biarpun peluru 

menembus. Aku akan tetap menerjang 

luka dan kubawa berlari hingga pedih 

perih itu hilang, aku mau hidup seribu 

tahun lagi dan aku akan lebih tidak 

pedul. 

 

Nama : Suci Zuarda 

Kelas : X 

 

Puisi Puisi ke Prosa 

Aku 

 

Kalau sampai waktuku  

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 

Tak perlu sedan itu 

Aku ini binatang jalan 

Dari kumpulannya yang terbuang 

Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang menerjang 

Luka dan bisa kubawa berlari  

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 

Dan aku akan lebih tidak peduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

Kalau sampai waktuku, aku tak ingin 

siapapun tuk merayu termasuk 

dirimu. Tak kuminta sedu san itu, aku 

tak ternilai sebab dari kumpulan yang 

terbuang. Jangan hiraukan peluru 

pada kulitku, ku akan tetap meradang 

menerjang. Perih ini mampu 

menembus aku berlarian sampai tak 

ku rasa lagi pedih peri, dan aku tidak 

akan peduli, aku ingin hidup seribu 

tahun lagi. 
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LEMBAR HASIL KERJA SISWA 
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RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN  

(RPP)  

 

Sekolah                                : SMA Muhammadiyah 1 Makassar 

Mata Pelajaran                     : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester                     : X / Genap 

KD                                       : 3.12 

MateriPokok                       : Puisi 

Alokasi Waktu                     : 3 x  45 menit 

 

A.           Tujuan Pembelajaran 

1.    Siswa dapat memahami perbedaan puisi dan prosa 

2.    Siswa dapat Memparafrasekan puisi ke prosa 

 

B.            Kegiatan Pembelajaran 

 

Pendahuluan (15 menit) 

1.    Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

doa. 

2.    Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

3.    Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

4.    Guru memberikan apersepsi dan motivasi 

5.    Guru menyampaikan lingkup materi, langkah pembelajaran, dan teknik 

penilaian. 

Kegiatan Inti (90 menit) 

1. Peserta didik mengamati dengan cermat tentang puisi, prosa dan parafrase 

2. Peserta didik menjelaskan langkah-langkah dalam membuat parafrase 

puisi 
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3.    Peserta didik membaca puisi untuk memahami isi atau makna puisi 

4.    Peserta didik mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan 

data. 

5.    Peserta didik memparafrasekan puisi ke prosa 

. 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

1.    Guru dan siswa menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap 

pembelajaran. 

2.    Guru memberikan umpan balik dan pesan moral dari pembelajaran. 

3.    Guru memberikan penugasan kepada  siswa membaca dan menelaah 

struktur dan kebahasaan puisi dari internet. 

4.    Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. 

5.    Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

doa. 

 

C.           Penilaian 

1.    Penilaian Sikap: Observasi dalam proses pembelajaran 

2.    Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis  

3.    PenilaianKeterampilan: - 

D. Materi  

 

Pengertian Parafrase 

Parafrase atau parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa 

ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Pengungkapan kembali 

tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. 

Cara Memparafrasekan Puisi Ke Posa 
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 -Adapun Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memparafarasekan 

puisi ke prosa, yaitu: 

1. membaca puisi dengan seksama 

2. memahami isi kandungan puisi secara utuh 

3. menguraikan kembali isi puisi secara tertulis dalam bentuk prosa dengan 

menggunakan kalimat sendiri 

Ciri-ciri parafrase puisi  

 Adapun cirri-ciri parafrase sebagi berikut: 

1. Bentuk tuturan berbeda 

2. Makna tuturan sama 

3. Substnsi tidak berubah 

4. Bahasa atau cara penyampaian berubah 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat parafrase adalah: 

1. Membaca teks keseluruhan 

2. Menentukan pokoko-pokok pikiran wacana 

3. Menentukan tuturan yang hendak menjadi variasinya 

4. Menyusun pokok pokok pikiran tanpa mengubah arti 

5. Menyempurnakan pokok pikiran 

6. Membentuk wacana sesuai keinginan 

Agar lebih paham mengenai parafrase puisi ada baiknya kita contohkan 

memparafrasekan sebuah puisi menjadi prosa 

Selamat tinggal 
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Aku berkaca 

Ini muka penuh luka 

Siapa punya? 

Kudengar seru menderu 

Dalam hatiku 

Apa hanya angin lalu? 

Lagu lain pula 

Menggelepar ditengah malam buta 

Ah….!!! 

Segala menebal, segala mengental 

Segala tak kukenal 

   (Chairil Anwar) 

Puisi tersebut, apabila diparafrasekan puisi maka hasilnya adalah  sebagai 

berikut 

Ketika aku berkaca, aku sangat terkejut melihat mukaku ini mulai dipenuhi 

luka. Sebenarnya ini punya siapa? Aku mendengar suara yang seru nenderu, 

dalam hati kubertanya, apakah ituhanya suara angin lalu? Aku pun mendengar 

lagu yang lain menggema menggelepar di tengah malam buta.ahhh…!!! 

segalanya telah menebal, bahkan segalanya jadi mengental, 

sehinggasegalanya tidak aku kenal. 
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