BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Sastra berkembang pesat dewasa ini,sastra dapat dinikmati oleh berbagai

kalangan, termasuk anak-anak. Perkembangan sastra dengan ruang lingkup pembaca
anak-anak, tidak lepas dari peran serta modernitas yang semakin menunjukkan tajinya
dalam “berkembang biak”. Dominasi digital telah mengubah arus informasi. Segala
hal tentang bacaan yang biasanya dinikmati secara fisik (koran, buletin, majalah, dll)
kini bacaan tersebut dapat diakses dengan sangat mudahnya dan dapat dinikmati
kapan saja tanpa ada batasan ruang. Akan tetapi, perkembangan ini memiliki dua sisi
seperti uang koin, ada sisi positif ada pula sisi negatifnya. Sisi positif tentu saja
mengacu pada cepatnya arus peredaran informasi tersebut, termasuk karya-karya
sastra itu sendiri. Sedangkan sisi negatifnya, dari sekian banyak karya sastra yang
beredar secara digital tersebut, tidak jarang ada karya sastra yang anonim. Sehingga
hal ini dapat menjadi celah untuk memanfaatkan keadaan tersebut.
Dengan kata lain, celah untuk menjiplak atau mengakui karya tersebut adalah
karya sendiri lebih besar dibandingkan pada saat arus informasi belum cepat (belum
memasuki era digital). Salah satu karya sastra yang mendapatkan sorotan adalah
karya sastra anak, hal tersebut terjadi karena beberapa hal; pertama, segmen
pembacanya adalah anak-anak. Segmen ini adalah segmen yang tentu saja harus
mendapat perhatian khusus. Jika tidak terdapat perhatian khusus (misalnya dari orang
dewasa) maka akan berdampak pada tumbuh kembang anak itu sendiri. Sebagai
contohnya, banyak dari karya sastra yang ditujukan untuk anak-anak justru
mengandung beberapa hal yang sulit dimengerti oleh anak-anak (misalnya dalam
kosakatanya) ataupun konten dari bacaan tersebut yang bisa saja sangat tidak wajar
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untuk dibaca oleh anak-anak, seperti yang terjadi dengan beberapa lagu yang
dinyanyikan oleh beberapa penyanyi yang termasuk anak-anak.
Saat ini banyak beredar buku-buku yang ditujukan untuk anak-anak, di
antaranya; buku bergambar, buku cerita untuk bayi, dan buku pengenalan alfabet.
Dari sekian banyak buku yang diperuntukkan anak-anak, buku bergambar adalah
buku yang paling masyhur. Buku ini biasanya menceritakan tentang dongengdongeng klasik dari berbagai daerah di Indonesia hingga biografi-biografi para
pesohor dunia yang dikemas secara apik dan menyenangkan. Kemudian, tema yang
diambil pun sangat beragam. Akan tetapi jika dibagi atau diklasifikasikan, maka
terdapat dua klasifikasi. Pertama, tema sosial. Tema sosial sangat mendominasi
karya-karya sastra untuk anak, tema ini biasanya membicarakan berbagai hal
berkenaan dengan kehidupan sosial di masyarakat, mulai dari tenggang rasa sampai
tata cara menghormati orang tua dan orang yang dituakan. Kedua, tema adab. Tema
adab biasanya muncul dari buku-buku yang bernafaskan keagamaan. Buku-buku ini
biasanya mengambil cerita berdasarkan pada kitab-kitab suci, cerita sufistik, maupun
cerita-cerita buatan yang dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun berdasarkan
penelusuran peneliti, buku-buku dengan tema adab tersebut tidak selalu dikaitkan
dengan keagamaan. Karena, terdapat beberapa buku yang peneliti pernah jumpai
justru merupakan hasil alih wahana dari sastra klasik Indonesia, semisal dongeng
Malin Kundang.
Karya sastra yang diperuntukkan anak pun tidak terbatas hanya pada cerpen
atau cerita bergambar saja, melainkan terdapat pula dalam bentuk puisi. Genre ini
mungkin adalah genre yang sedikit lebih sulit pembuatannya. Seperti yang telah
diketahui, puisi merupakan karya sastra yang amat memerhatikan pemilihan aspek
kebahasaan. Sehingga, dalam proses kreatifnya membutuhkan waktu yang tidak
sebentar. Karena, biasanya seorang penyair akan memilah mana kata yang bagus
untuk puisinya dan mana kata yang akan terasa janggal berada di dalam puisinya.
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Dalam arti lain, pemilihan bahasa, terutama diksi, harus mengalami seleksi ketat.
Akan dipertimbangkan dari berbagai sisi menyangkut unsur bunyi, bentuk, dan
makna. Kemudian, semua itu harus memenuhi unsur keindahan. Sehingga dapat
diperoleh efek menyentuh, memesona, merangsang, dan membangkitkan. Efek-efek
inilah yang dirasa sangat memberatkan seseorang untuk membuat puisi.
Selanjutnya, hal tersebut pula muncul pada karya sastra untuk anak.
Kebanyakan karya sastra untuk anak merupakan karya sastra yang diungkapkan oleh
seorang anak melalui hal- hal yang mereka anggap menarik ataupun layak untuk
mereka tulis. Mitvhell (2003:142) sebagaimana halnya dengan puisi dewasa puisi
anak juga ditulis dengan seleksi kata yang ketat pendayaan metafora dan citraan
untuk menggambarkan imajinasi, memori, dan emosi. Merujuk pada pendapat
tersebut, maka karya sastra anak dapat dipandang sama dengan karya sastra dewasa.
Namun dalam segi tertentu (dalam hal ini kebahasaannya), bahasa yang dipakai
cenderung sederhana dan tidak bertele-tele. Hal inilah yang dipandang oleh berbagai
ahli sebagai ciri khas puisi anak, kesederhanaan bahasa. Namun dalam
perkembangannya, banyak karya sastra anak ternyata tidak diciptakan oleh anak-anak,
melainkan oleh orang dewasa yang bermodalkan memahami karakteristik anak-anak
atau pun memahami psikologis anak-anak. Sehingga, berbagai kekhawatiran muncul.
Salah satunya adalah keraguan akan orisinalitas karya tersebut akan pemahamannya
pada anak atau dalam arti lain, karya yang dibuat oleh anak tentu saja akan berbeda
dengan karya yang dibuat oleh orang dewasa yang mengerti anak. Tentu saja hal
tersebut akan sangat terlihat.
Pertama, dari segi isi. Karya sastra yang dibuat oleh anak merupakan
representasi dari pengalamannya sendiri dan bisa saja karya tersebut merupakan salah
satu curhatan si anak melalui bentuk puisi. Berbeda halnya dengan orang dewasa
yang mengerti anak (aspek psikologis), ia akan membuat karya (puisi) menurut
pemahamannya tentang anak-anak dan berorientasi pada sukses atau tidaknya karya
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tersebut. Kedua, dari segi pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa jelas akan sangat
terlihat, jika kita membandingkan dua karya yang sama dengan penulis yang berbeda
(rentan usianya). Puisi yang dibuat oleh anak-anak cenderung sederhana dan diksidiksi yang digunakan cenderung bahasa sehari- hari. Namun, bisa menggambarkan
suasana yang dialaminya. Berbeda dengan puisi yang dirangkai oleh orang dewasa,
biasanya mereka akan menggunakan bahasa yang sederhana pula, namun bahasa
tersebut biasanya bahasa yang sulit dimengerti maknanya oleh anak-anak. Sehingga
dapat menimbulkan salah tafsir pada si anak atau bahkan si anak tersebut (pembaca)
tidak mengerti maksud dari puisi tersebut.
Untuk itu, berbagai penelitian mengenai karya sastra mulai bermunculan.
Sebagian besar tentu saja meneliti tentang aspek kebahasaan dan tema yang
digunakan oleh anak tersebut dalam membuat karya. Pun sama halnya dengan
peneliti. Peneliti merasa penelitian mengenai sastra anak perlu dilakukan, terutama
dalam aspek kebahasaan yang dipakai oleh anak tersebut. Setiap pengkajian tersebut
bertujuan agar karya sastra itu dapat dipahami lebih baik sehingga dapat dinikmati
(dulce) lebih intens serta ditarik manfaatnya (utile) dalam memahami hidup ini
(Sudjiman, 1993:1; Mas: 1988:9). Pengkajian dapat dilakukan pada aspek intrinsik
dan ekstrinsik karya tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai usaha untuk
menggali makna yang terkandung di dalam karya. Selain itu, usaha pengkajian pun
dapat dijadikan sarana untuk menikmati keindahan karya sastra tersebut.
Kemudian berkaitan dengan sastra anak ini, pengkajian atau penelitian
dilakukan guna mengetahui seberapa dalam seorang anak memahami kosakata dan
seberapa banyak kosakata yang dipahami oleh anak tersebut. Penelitian ini berfokus
pada aspek stilistika karya tersebut. Dalam KBBI (1991:678) stilistika adalah ilmu
tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam sebuah karya sastra. Penelitian
mengenai stilistika yang peneliti lakukan bukan merupakan penelitian yang pertama.
Sebelumnya ada Rahmawan Dwi Widiyanto (2010) mahasiswa jurusan Pendidikan
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Bahasa dan Sastra Indonesia, UMS yang berjudul Ragam dan Gaya Bahasa Pada
Wacana Puisi Anak di Harian Kompas Rubrik Ruang Kita. Penelitian yang penelitian
lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh Rahmawan Dwi Widiyanto. Jika pada
penelitian yang ia lakukan terfokus pada mendeskripsikan ragam bahasa,
mengidentifikasi gaya bahasa serta mengidentifikasi tema yang dikaitkan dengan
perkembangan kemampuan berbahasa dan menulis anak pada puisi. Sementara pada
penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada fungsi pemakaian kata dalam puisipuisi anak tersebut.
Objek penelitian mengambil puisi dari rubrik PR kecil tahun 2014 sebanyak
sepuluh puisi.Pada penelitian ini, peneliti memakai disiplin ilmu stilistika untuk
mengungkapkan pemakaian makna kata dan gaya bahasa yang dipakai oleh seorang
anak dalam membuat karya sastra. Adapun aspek psikologis yang terdapat pada karya
tersebut hanya akan disebutkan secara sepintas saja atau dipaparkan tidak menyeluruh,
hal ini dilakukan karena aspek psikologis bukan merupakan bagian dari penelitian.
Akan tetapi merupakan salah satu acuan untuk melanjutkan penelitian mengenai
aspek psikologis anak dalam menulis karya sastra dalam kesempatan penelitian
berikutnya.

B.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi terhadap objek dan pemaparan sepintas mengenai

latar belakang masalah di atas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Puisi anak cenderung memiliki makna tersembunyi pada setiap kata yang
dipakainya;
2. Gaya bahasa yang dipakai oleh anak dalam menulis karya sastra cenderung
menarik untuk dikaji secara psikologis;
3. Pemakaian kosakata yang sederhana merupakan aspek yang cukup menarik
untuk dikaji secara stilistika;
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C.

Batasan Masalah
Merujuk pada beberapa masalah yang ada pada objek penelitian, maka

diperlukan adanya batasan masalah. Hal ini perlu dilakukan guna memfokuskan
penelitian pada “jalurnya”. Adapun masalah yang akan dikaji adalah gaya bahasa
yang ada di dalam puisi anak tersebut, meliputi aspek bunyi, kata, kalimat, bahasa
figuratif, dan citraan. Kemudian, penelitian pun akan difokuskan pada fungsi dan
makna pemakaian kata pada puisi-puisi anak tersebut. Adapun aspek lain yang
menarik untuk dikaji akan diuraikan secara singkat, guna mempermudah peneliti
ataupun pihak lain untuk meneliti lebih lanjut tentang unsur pembangun dalam puisi
anak.
D.

Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh

rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana gaya puisi anak dalam rubrik percil?
2. Bagaimana fungsi dan makna pemakaian gaya puisi anak dalam rubrik
percil?

E.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pengungkapan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan

penelitian, di antaranya:
1. Mendeskripsikan gaya puisi anak dalam rubrik percil.
2. Mendeskripsikan fungsi dan makna pemakaian gaya puisi anak dalam
rubrik Percil.

F.

Manfaat Penelitian
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Setiap penelitian pasti memiliki manfaat. Pun demikian dengan penelitian ini.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun
secara praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan khalayak mengenai struktur dan stilistika dalam karya sastra (dalam hal
ini puisi) yang ditulis oleh anak. Selain itu, pembaca dapat memahami gaya penulisan
puisi anak dan pemakaian kata-katanya. Sehingga, khalayak dapat membedakan mana
karya yang benar-benar ditulis oleh anak dan mana karya yang ditulis oleh orang
dewasa yang memahami anak-anak. Adapun manfaat secara praktis, khalayak dapat
memahami puisi yang dibuat oleh anak-anak. Sehingga dapat merangsang anak-anak
lain untuk membuat karya pula. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
media untuk menikmati karya sastra, khususnya karya sastra yang ditulis oleh anak.
G.

Struktur Organisasi Skripsi
Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan struktur organisasi skripsi yang

merupakan urutan dalam penulisan skripsi. Berikut adalah pemaparannya:
BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian,
masalah- masalah yang muncul dalam penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi penulisan skripsi.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN : Pada bab ini
menjelaskan tentang teori-teori yang dipakai dalam penelitian, serta pemaparan
mengenai kerangka pemikiran penelitian.
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN : Pada bab ini menjelaskan
tentang objek yang dikaji pada penelitian dan menjelaskan metode penelitian yang
diterapkan dalam penelitian.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini menjelaskan
tentang hasil penelitian terhadap objek yang dikaji serta membahas hasil penelitian
tersebut.
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BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI : Pada bab ini menjelaskan tentang
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk
penelitian lebih lanjut.
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