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WARNA LOKAL MADURA DALAM SA.JAK-SA.JAK D. ZAWAWI IMRON: Analisis 

Sosiologi Sastra (Ida Nurul Chasanah, Adi Setijowati, Maimunah: 2002, 109 halaman) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui campur kode yang digunakan untuk mengekspresikan 

warna lokal Madura dalam sajak-sajak Zawawi, mendeskripsikan wujud-wujud warna lokal 

Madura dalam sajak-sajak Zawawi serta menelusuri hubungan timbal balik antara sajak-sajak 

Zawawi dengan warna lokal Madura yang terkandung di dalamnya. 

 

Penelitian ini menggunakan metode content analysis melalui pembacaan sastra heuristik dan 

hermeunitik. Metode content analysis ini menekankan pada kedalaman pemaknaan terhadap teks 

sastra tersebut. Objek penelitian ini adalah seluruh kumpulan puisi Zawawi yang sudah 

diterbitkan. Sedangkan sajak-sajak yang dipilih sebagai korpus penelitian ini sebanyak 50 sajak. 

Pemilihan tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada warna lokal 

Madura. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna lokal Madura merupakan lukisan yang cermat 

mengenai latar, adat kebiasaan, cara berpikir, dan segala sesuatu yang khas dari daerah Madura. 

Warna lokal Madura dalam sajak-sajak Zawawi diekspresikan melalui unsur bahasa (campur 

kode) dan deskripsi latar yang mencakup latar alam, latar tempat, dan latar sosial budaya. 

 

Dalam sajak-sajak Zawawi ditemukan adanya pemanfaatan campur kode. Pemanfaatan kosakata 

Madura pada sajak-sajak yang berbahasa Indonesia ini menunjukkan suatu kenyataan bahwa 

pada kondisi tertentu, kosakata Madura lebih mampu mengungkapkan nuansa makna yang paling 

dalam, sehingga kosakata tersebut tidak dapat disubstitusikan dengan bahasa Indonesia. 

 

Latar tempat sebagai wujud warna lokal Madura dalam sajak-sajak Zawawi tercermin melalui 

beberapa judul kumpulan sajak, judul sajak-sajak, dan terintegrasi dalam larik-larik sajak. 

Penyebutan latar tempat dalam sajak-sajak Zawawi tersebut tidak sekedar sebagai latar 

terjadinya peristiwa yang dikisahkan atau dikiaskan dalam sajak tersebut, tetapi juga sebagai 

penyampai pesan. 

 

Salah satu kekuatan sajak-sajak Zawawi adalah pemanfaatan unsur alam yang dominan, baik 

sebagai lanskap maupun sebagai pemandu ide. Unsur-unsur alam yang secara dominan 

digunakan sebagai latar dalam sajak-sajak Zawawi adalah kosakata yang berhubungan dengan 

laut, angin, angkasa, flora, dan fauna. Deskripsi alam selain memberikan gambaran mengenai 



alam Madura, juga memberikan pengetahuan tersirat mengenai sikap hidup masyarakat Madura. 

 

Deskripsi latar sosial budaya sebagai perwujudan warna lokal Madura dalam sajak-sajak Zawawi 

meliputi pandangan hidup, adat istiadat, dan kesenian Madura. Masyarakat Madura mempunyai 

pandangan hidup yang khas, diantaranya kepatuhan pada Buppa' - Babu' - Guruh - Ratoh; lunak 

seperti benang, kaku seperti pikulan; ango 'an pole tolang atembang pote mata; dan abantal 

ombak asapo angin. Pengenalan adat istiadat Madura dalam sajak-sajak Zawawi, misalnya 

tentang tunangan dan tan-pangantanan. Pengenalan bentuk-bentuk kesenian Madura dalam sajak-

sajak Zawawi diekspresikan melalui penyebutan alat-alat kesenian khas Madura, seperti saronen, 

salmong, dan bonang 

 

Makna sosiologis pemanfaatan warna lokal Madura dalam sajak-sajak Zawawi adalah 1) 

Pemanfaatan campur kode dalam sajak-sajak Zawawi memberikan pengenalan beberapa 

kosakata Madura kepada masyarakat pembaca, 2) Penyebutan latar tempat dalam sajak-sajak 

Zawawi memberikan informasi pada pembaca tentang tempat-tempat di Madura, 3) Pemanfaatan 

latar alam memberikan informasi pada pembaca mengenai keindahan alam Madura, dan unsur-

unsur alam yang dominan di Madura, 4) Deskripsi mengenai latar sosial budaya memberikan 

pengetahuan mengenai pandangan hidup, adat-istiadat dan beberapa kesenian khas Madura. 

 

(Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Airlangga, Nomor 023/LIT/BPPK-

SDM/IV/2002 Ditjen Dikti, Depdiknas) 

 


