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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Kajian Stilistika dalam
Rubrik Percil Pikiran Rakyat Tahun 2014” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuaan atau ada klaim dari pihak lain terhadap
keaslian karya saya ini.
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Yang membuat pernyataan,
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT.
atas rahmat-Nya dan telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga peneliti dapat
menyelesaikan penulisan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu
syarat dalam menempuh ujian siding pada Program Studi Bahasa dan Sastra Indones ia, yang
diberi judul “Kajian Stilistika Puisi Anak dalam Rubrik Percil Pikiran Rakyat Tahun 2014”.
Puisi merupakan sebuah susunan pilihan kata-kata yang dapat menggambarkan makna
yang ingin ditampilkan oleh seorang penyair. Secara etimologis, istilah puis i berasal dari
bahasa Yunani ‘poeima’ yang artinya membuat dan „poesis’yang artinya pembuatan.
Kemudian, dalam bahasa inggris disebut poem yang artinya syair dan poetry yang artinya
puisi, persajakan. Menurut Waluyo (1987:25) menerangkan bahawa puisi diartikan sebagai
bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan
disusun dengan mengosentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur
fisik dan stuktur batinnya. Pada masa lampau, puisi terkait pada berbagai peraturan, seperti
rima, mantra, serta penyusunan larik dan bait. Sedangkan pada masa kini, puisi sudah tidak
terkait pada aturan-aturan tradisional dan lebih modern, baik dari segi tema maupun
bentuknya, salah satunya adalah puisi anak.
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu,
demi kesempurnaan penelitian ini peneliti mengharapkan kritik dan saran dari Bapak/Ibu
Dosen Penguji maupun Dosen Pembimbing.
Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan
pembaca umumnya. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung atas selesainya penelitian ini. Terima kasih atas segala perhatiannya.

Bandung , Agustus 2015
Peneliti,

Trie Indah Lestari
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