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Standar Kompetensi : 

3. memahami cerpen dan puisi dalam kegiatan membaca 

kritis  

  
 
Kompetensi Dasar : 

3.2. menganalisis puisi yang dianggap penting 

pada setiap periode untuk menemukan 

standar budaya yang dianut masyarakat pada 

periode tertentu  
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Indikator : 

 

1. Menentukan isi puisi terjemahan yang dibacakan  

2. Menentukan tema dengan bukti yang mendukung 

3. Menentukan sikap penyair terhadap objek yang 

dibicarakan dalam puisi 

4. Menentukan amanat/pesan penyair, baik yang tersurat 

maupun yang tersirat 
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Puisi merupakan bentuk karya sastra yang 

berisi ungkapan jiwa penyair, bertemakan 

kehidupan dengan bahasa indah. 

 

Puisi adalah karya sastra yang bentuknya 

terikat oleh jumlah baris, jumlah suku kata, 

isi, dan persajakan 

Pendahuluan 
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Dalam perkembangannya puisi di setiap 

periode mengalami banyak perubahan dan 

hal ini menjadikan ciri khas tiap angkatan 

atau periode. 

Hal ini menunjukkan bahwa puisi memang 

bersifat universal seperti yang diteriakkan 

oleh chairil anwar ketika memberontak 

terhadap keterkukungan bentuk puisi. 
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Walaupun demikian dalam mengulas 

sebuah puisi tidak dapat dilepas secara 

total dari diksi, rima, isi, amanat yang 

merupakan daya dukung puisi secara nyata 

dalam naskah puisi. 
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TOBAT 

Aku tobat, ya Tuhanku 

Tobat atas sebala dosaku 

Kacang-kacang berkembang 

 

Daun kobis segar di ladang  

Jantungku adalah biji kentang 

Digigit oleh tanah 

Subur dan menderita 

Digigit oleh tanah 

 

 

 

Aku tobat, ya Tuhanku 

Tobat atas segala dosaku 

Burung-burung kecil di belukar 

Batang pimping menggeliat 

 

Mulutmu daisi di hutan 

Sederhana dan naif sekali 

Mulutmu daisi di hutan 

Diinjak kaki petani 

Aku tobat, ya Tuhanku 

Telah kuinjak mulutmu 

Dan juga jantungku 

 

                             Rendra,Masmur 

Mawar 

 

Contoh analisis 
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Dalam puisi “TOBAT” disamping, terdapat beberapa 

pilihan kata yang digunakan oleh pengarang yang 

sangat sederhana seperti yang dapat dilihat dalam 

puisi tersebut. Kata-kata yang digunakan oleh penyair 

mudah dipahami.  
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“Jantungku adalah biji kentang 

Digigit oleh tanah 

Subur dan menderita 

Digigit oleh tanah” 

 

              Kata-kata yang digunakan dalam kalimat 

puisi di atas menggunakan kata-kata yang 

mengandung unsur perumpamaan, ini bisa dilihat 

jelas pada kata “jantungku adalah biji kacang”  
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Pada puisi “TOBAT” rima terdapat pada bait I yaitu pengulangan 

bunyi  

ku dan ang. 

Aku tobat ya Tuhanku 

Tobat atas segala dosaku 

Kacang-kacang berkembang 

Daun kobis segar di ladang 

 

 

        Ritma, pengulangan bunyi, kata, frase dan kalimat pada 

puisi “TOBAT”  

ritma terdapat pada bait II dan IV yaitu pengulangan kalimat : 

II : “digigit oleh tanah” 

IV: “Mulutmu daisi di hutan” 
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 1.    Baik-baik aku akan menghadap dia 

     Menyerahkan diri dari segala dosa 

      Tapi jangan tantang lagi aku 

      Nanti darahku jadi beku 

      Dalam puisinya itu penyair Chairil 

Anwar mengungkapkan tentang . . . . 

a. pemberontakan               

b. kepasrahan 

c. penolakan pada nasib 

d. pengakuan dosa 

e. kesetiaan 
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Selamat, 
 Anda Benar!  
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Maaf, 
 Jawaban Anda Belum Tepat!  
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TANAH KELAHIRAN 

      Seruling di pasir ipis merdu 

      antara gundukan pohon pina 

      tembang menggema di dua kaki 

      Burangrang-Tangkuban Perahu 

      Embun di pucuk-pucuk 

      Embun di air tipis menurun 

      . . . 

                                      (“Tanah Kelahiran”, Ramadhan K.H.) 

        2. Kata embun dalam puisi di atas bermakna lambang . . . . 

a. kekayaan                          

b. kekuasaan 

c. kehormatan 

d. kemegahan 

e. kesejukan  
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Selamat, 
 Anda Benar!  
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Maaf, 
 Jawaban Anda Belum Tepat!  
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Bibir merah bergincu  

      Bingkisan remaja abad 21 

      di setiap sudut simpang jalan 

      turunkan harga bulanan 

      kepada mereka yang berduit 

                                        (“Whes Wew”, Oyzar Lussy) 

         

3.  Cuplikan puisi di atas mengungkapkan kehidupan . . . . 

a. remaja                            

b. pelacuran                       

c. metropolitan 

d. masyarakat abad 21 

e. pornoaksi 
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Selamat, 
 Anda Benar!  
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Maaf, 
 Jawaban Anda Belum Tepat!  
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4.  Padamu jua  

      Habis kikis 

      Segala cintaku hilang terbang 

      Pulang kembali aku padamu 

      Seperti dahulu 

      Kaulah kandil gemerlap 

      Pelita jendela di malam gerlap 

      Melambai pulang perlahan 

      Sdabar, setia selalu 

      . . . 

                           (“Deru Campur Debu”, Chairil Anwar) 

      Kata kandil (lilin) dalam puisi di atas melambangkan .. 

a. lampu yang menyinari ruangan             

b. sinar yang bercahaya terang                  

c. ilmu yang diperlukan setiap orang 

d. Tuhan yang memberi petunjuk 

e. Kekasih yang memberikan kebahagiaan 
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Selamat, 
 Anda Benar!  
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Maaf, 
 Jawaban Anda Belum Tepat!  
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5. Di sinilah penembakan kepengecutan dilakukan 

      Ketika pawai bergerak 

      Dalam panas matahari 

      Dan pelor pembayar pajak negeri ini 

      Ditembuskan ke punggung  

      Anak-anaknya sendiri 

                                 (“Jalan Segara”, Taufik Ismail) 

       

Kondisi masyarakat yang digambarkan  puisi di 

atas berada dalam . . . . 

a. kesewenang-wenangan    

b. ketidakteraturan 

c. penembakan 

d. perselisihan 

e. kemelaratan 
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Selamat, 
 Anda Benar!  

 Lanjutkan ke  
(klik) uji kompetensi 
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Maaf, 
 Jawaban Anda Belum Tepat!  
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