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ABSTRAK
Peneliti,n yang herjudul "Visi dan Mi,i DaI.rn Kumpulan Puisi
Senandung Alam" memhehas stru!ctur kumpulan puisi SA k.ry, Nurkodim
telUtama p!lda unsur bahasanya dan membabas visi dan mi,ioya herdasarkan
struktut batin, Penetitian ini dilakukan karena struktur kumpulan puis! SA. karya
Nurkodim merupakan sebuah ktnya yang rel.tir baru dan helum ada yang
menellti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mctode kepustakaan yang
artinya hahwa penclitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber
analisis,
Adapun langkah yang dite:upuh dalam penelitian ini adalan peru.naman
obyek yaitu pemabaman tem.dap kumpuJan puisi SelUmdung Alam karya
Nurkodim dengao jalan pembacaan secam herulang-ulaog, Data dari membaca
secara berulang-ulang tersebut k~mudian dikumpulkan dan dicatat sebagai data
primer dan data sekunder diperoleh dari biodara pengarang dan referensi-retercnsi
yang bersifat menunjang pembahasan pennasalahan dalam penelitian lui
Analisls yang digunakan dalam hal ini berpijak pada teon struk"1urai yang
menganggap bahwa k.ry. sastra tordiri dari heberapa unsur yang saling
berhubungan satu dengan lainnya. Dalam hal ini penetiti memanfaatkan teori
Herman 1. Waluyo yang berpendapat bahwa UI15Ur pemncang puis! terdiri atas
struktur fisik dan struktur batlR
Dart basil analisis didapatkan gambaran mengenai visi dan misi yang
terkandung dalam kurnpul.n puisj SA ktnya Nurkudim, Visi dan misi dalam
kumpulan pwsi SA karyn Nurkodim dapat dimanfaatkan olch masYamkat sebagai
pesan moral bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan hjdup itu merupakan
hal yang penting karena keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh
hngkungan juga akan dtrasakan o!eh manu.'iia. Deugan demlkian rnasyarakat
sudah seharusnya peduli terhadap lingkungan hidup dengan earn menjaga. dan
menciptakannya"

Berkaitan dengan kumputan putsi SA karya Nurkodlm yang menceritakan
kejadian.-kejadian alam baik yang disebabkan oleh manusia sendiri maupWl
kejadian alami akan membuat kesadaran masyarakat khususnya pembaca bahwa
bencana alam merupakan akibat dari tx:rbuatan man usia itu sendiri. Dengan
kesadam manusia akan pentingnya kelestarian alam akan tnembaw" kemakmU!l!ll,
kesjahteraan, dan kodamaian dimuka burnt
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