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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Puitika Religiusitas Dalam Kumpulan Puisi Ujung Waktu 

Karya Untung Wardojo. Penelitian ini bertujuan menemukan struktur puitika 

religiusitas dan makna putika religiusitas dalam kumpulan puisi Ujung Waktu  

karya Untung Wardojo. Religiusitas dalam kumpulan puisi Ujung Waktu 

merupakan suatu pemahaman makna dari suatu bentuk pencapaian dan harapan 

keberagamaan. Namun demikian, religiusitas didalam kelima kumpulan puisi 

Untung Wardojo memiliki bentuk dan porsi teks yang sama, tetapi berbeda-beda 

dalam setiap puisinya. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah menemukan 

struktur puitika religiusitas dan makna puitika religiusitas dalam kumpulan puisi 

Ujung Waktu  karya Untung Wardojo 

Dengan memanfaatkan teori Strukturalist Of Poetics, penelitian ini terdiri dari dua 

tahap analisis. Pertama, analisis mengenai struktur puitika religiusitas terhadap 

yang telah ditentukan dengan pemanfaatkan konsep deiktik, bangun imaji, dan 

subjek lirik dalam teori puitika Jonathan Culler dalam kelima kumpulan puisi   yang 

dilakukan secara tekstual. Kedua, hasil identifikasi tersebut menunjukkan analisis 

pemaknaan puitika religiusitas dalam kumpulan puisi Untung Wardojo. Struktur 

dan pemaknaan tersebut kemudian dirumuskan sesuai dengan kemunculan puitika 

religiusitas dalam setiap puisi. Melalui kedua tahap analisis tersebut dapat diperoleh 

makna religiusitas dalam kumpulan puisi Wujud Tercipta, Berpuisi, Keluasan Hati, 

1/3 Malam dan Berserah. 

Penelitian ini menemukan adanya makna yang telah ditemukan yang terkait dengan 

puitika dan makna religiusitas. Beberapa makna tersebut dapat di identifikasikan 

berupa bermakna ibadah, makna jihad , makna amanah dan ikhlas, makna akhlak 

dan kedisiplinan serta makna keteladanan. Pemaknaan dalam kelima puisi tersebut 

juga diikuti dengan pemaknaan pemahaman tentang religiusitas.  

Religiusitas hadir dalam kumpulan puisi Ujung Waktu dari awal kemunculannya. 

Kumpulan puisi Ujung Waktu karya Untung Wardojo telah menemukan struktur 

puitika berupa sebuah susunan kalimat puisi yang mempunyai bentuk terkecil dari 

bahasa baik lisan ataupun tulisan yang tersusun atas deretan kata yang bermakna 

tidak sempurna menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Sedangkan makna 

religiusitas dalam kumpulan puisi Ujung waktu yaitu menemukan sebuah makna 

dari dalam sebuah kehidupan baik dunia maupun alam semesta dalam bentuk dan 

cara tersendiri. 
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