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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra adalah hal yang dimiliki oleh setiap negara di dunia. Salah 

satunya adalah negara Jepang. Menurut Isoji Asoo (1983: 2) Kesusastraan di 

Jepang telah berkembang sejak abad ke-7 ketika negara Jepang mengirimkan 

cendekiawan mereka ke Cina untuk belajar berbagai hal, salah satunya adalah 

kesusastraan. Satu diantara banyak karya sastra di Jepang yang masih terkenal 

hingga saat ini adalah haiku (俳句). Kemunculan haiku pertama kali yaitu ketika 

kesusastraan Jepang memasuki periode Kinsei (近世文学) atau zaman pramodern 

yaitu pada awal zaman Edo di tahun 1600 (Isoji Asoo, 1983: 125). Haiku menurut 

Japan Encyclopedia (2002: 276) adalah karya sastra Jepang yang berbentuk puisi 

dan jika diartikan memiliki arti puisi pendek. Sesuai dengan artinya, puisi ini 

hanya tersusun dari 17 silabel. Selain susunannya yang pendek, haiku juga 

terkenal dengan penggunaan kata-kata yang merujuk pada suatu musim. 

Meskipun haiku berbentuk puisi yang pendek, namun di dalamnya memiliki 

makna yang tersirat. Oleh sebab itu, untuk memahaminya tidak cukup hanya 

dengan menerjemahkannya saja, tapi harus memahami makna setiap kata yang 

ada. 

Di dalam haiku, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kata-kata 

yang berhubungan dengan musim. Kata tersebut biasanya dikenal dengan istilah 

kigo (季語). Kigo merupakan kata penunjuk musim yang biasanya tergambarkan 
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melalui hal-hal yang terkait dengan suatu musim ataupun fenomena alam yang 

terjadi di musim tersebut. Contohnya seperti kata 桜  (sakura) yang 

menggambarkan musim semi, kata 五月雨 (samidare) yang merujuk pada musim 

panas, lalu kata 紅葉 (momiji) yang melambangkan musim gugur, kemudian kata

雪 (yuki) yang menunjukkan musim dingin. Selain kigo, terdapat unsur-unsur lain 

dalam haiku, yaitu 切れ字  (kireji) yang merupakan kata pemotong yang 

memisahkan tiap bait dalam haiku, dan 感じ (kanji) yang merupakan kata-kata 

yang menyiratkan perasaan penyair dalam haiku. Meskipun haiku adalah puisi 

yang pendek, namun para penyair haiku sering kali menjumpai tantangan yaitu 

bagaimana caranya agar perasaan penyair bisa ditangkap dan dipahami oleh 

pembaca hanya dengan menggunakan 17 silabel dengan kigo di dalamnya. Haiku 

merupakan karya sastra berbentuk puisi yang tergolong unik karena strukturnya 

singkat namun memiliki makna yang dalam yang membuat karya sastra ini 

menarik perhatian banyak kalangan, dan diterjemakan ke berbagai bahasa.  

Dalam perkembangannya, haiku tidak bisa lepas dari tokoh yang bernama 

Matsuo Basho (1644-1694). Matsuo Basho lahir di Ueno, yang terletak di 

Prefektur Mie, dan berasal dari kalangan keluarga samurai. Menurut Isoji Asoo 

(1983: 127) Basho keluar dari kehidpannya sebagai seorang samurai dan lebih 

memilih untuk merintis karirnya di bidang kesusastraan. Semasa tuanya, Basho 

sering melakukan perjalanan menjelajahi wilayah-wilayah di Jepang hingga akhir 

hayatnya. Dalam bidang kesusastraan, ia memiliki peran dan kontribusi dalam 

perkembangan haiku. Semasa hidupnya, Basho banyak menuliskan buku, 
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beberapa diantaranya adalah Fuyu no Hi (冬の日), Sarumono (猿蓑), dan juga 

Oku no Hosomichi (奥の細道) yang merupakan karyanya yang cukup tekenal 

sekaligus karya terakhirnya yang sempat dipublikasikan sebelum ia wafat. Banyak 

sastrawan yang mengapresiasi buku Oku no Hosomichi dengan 

menerjemahkannya, seperti Nobuyuki Yuasa “The Narrow Road to the Deep 

North and Other Travel Sketches”, Donald Keene “The Narrow Road to Oku”, 

Hiroaki Sato “Bashō's Narrow Road: Spring and Autumn Passages”, dan lain 

sebagainya. Berdasarkan terjemahan dari buku ini, banyak variasi makna yang 

muncul dari judul buku ini. Salah satunya adalah terjemahan dari Donald Keene. 

Menurut Keene (1996: 11) kata Oku memiliki arti “dalam” atau “interior” dan 

juga merupakan sebuah nama tempat di wilayah utara Jepang. Hal ini menurut 

Keene merujuk pada perjalanan Basho untuk mengetahui lebih dalam lagi 

kehidupan di Jepang.  

Lain halnya dengan terjemahan dari Scott Watson dan Craig Macdonald 

dalam jurnal yang berjudul English Conversation: Oku no Hosomichi (2010). 

Dalam jurnal tersebut mereka menyebutkan bahwa Oku memiliki arti sebuah 

lokasi di bagian utara daerah Honshu bernama Michinoku atau bisa saja Michi no 

Oku yang jika diartikan berarti “jalur terdalam”. Namun menurut Scott Watson 

dan Craig Macdonald (2010: 88) perjalanan sebenarnya dalam buku ini ialah 

perjalanan Basho untuk memahami dirinya lebih dalam. Namun terlepas dari 

banyaknya variasi makna dari buku ini, satu hal yang dapat dijadikan persamaan, 

bahwa buku ini merupakan salah satu karya besar dalam dunia kesusastraan. 
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Buku Oku no Hosomichi berisikan catatan perjalanan Basho yang ia tuliskan 

secara naratif sejak awal keberangkatannya, hingga peristiwa apa saja yang ia 

alami selama perjalanan. Penulisan catatan berdasarkan musim juga ditulis secara 

urut dalam buku ini, mulai dari musim panas, musim gugur, hingga musim dingin. 

Tidak adanya musim semi karena berdasarkan buku ini, Basho memulai 

perjalanannya di saat musim panas. Dalam catatannya perjalanannya, ia selalu 

menyelipkan haiku di dalamnya, namun tidak semua haiku tersebut dituliskan 

oleh Matsuo Basho, beberapa diantaranya ditulis oleh Sora, rekan seperjalanan 

Basho. Berikut adalah salah satu contoh kutipan haiku yang ditulis oleh Matsuo 

Basho dalam buku tersebut: 

閑さや 

岩にしみ入る 

蝉の声 

(松尾芭蕉, 2014: 32) 

Shizukasa ya 

Iwa ni shimiiru 

Semi no koe 

Dalam kesunyian 

Suara serangga 

Menembus bebatuan 

Haiku di atas ditulis oleh Matsuo Basho dalam perjalanannya di saat musim 

panas di kuil Risshaku di Pegunungan Yamagata. Suasana yang dirasakan Basho 

pada saat itu sangatlah tentram dan tenang meskipun suara bising yang 

ditimbulkan serangga terdengar dimana-mana, seolah-olah menembus bebatuan di 

sekitar kuil. Dalam contoh kutipan haiku di atas, terlihat bagaimana Basho 

menuliskan haiku menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan alam. Pada 
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contoh haiku di atas, jika diperhatikan lagi, terdapat adanya sebuah nuansa yang 

kontradiktif. Berdasarkan hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dibenak 

pembaca “apakah ada makna lain dibalik adanya kontradiktif tersebut” atau 

“apakah penyair sengaja menuliskan hal tersebut? Jika memang sengaja, apa yang 

dimaksudkan dari hal tersebut”. Hal ini menunjukkan bahwa dari adanya hal-hal 

seperti penggunaan kontradiksi kata dalam haiku tersirat sebuah makna lain yang 

bisa ditelaah. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu dilakukannya sebuah analisis 

untuk mengungkap makna-makna yang terdapat pada haiku yang ditulis Basho 

dalam buku Oku no Hosomichi. Penulis akan memilih haiku yang ditulis Basho 

saat musim panas karena dalam buku tersebut Basho mengawali perjalanannya 

pada saat awal musim panas, selain ia juga menuliskan banyak catatan 

perjalanannya pada musim panas dibandingkan musim lainnya. Hal ini bisa dilihat 

dari jumlah haiku yang ada. Terdapat 30 haiku yang ditulis pada saat musim panas 

dari keseluruhan haiku yang berjumlah kurang lebih 60 haiku. Berdasarkan 

jumlah tersebut, kemungkinan besar musim panas memiliki makna-makna 

tertentu yang dapat tergambarkan dalam haiku. Dalam penelitian ini, penulis 

memilih 5 haiku yang ditulis oleh Basho pada musim panas yang kemudian akan 

dianalisis untuk mencari tahu makna seperti apa yang terkandung di dalamnya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan 

simbol-simbol musim panas yang terdapat dalam buku Oku no Hosomichi karya 

Matsuo Basho? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan pemaknaan simbol-

simbol musim panas yang terdapat dalam buku Oku no Hosomichi karya Matsuo 

Basho. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis 

bagi pihak-pihak tertentu, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan 

pengetahuan tambahan dan pemahaman tentang kesusastraan Jepang, terutama 

pada haiku. Dan juga bisa menjadi referensi untuk penelitian mendatang yang 

membahas tentang haiku maupun kesusastraan Jepang lainnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu membantu para pembaca 

dalam mengartikan dan memaknai haiku secara keseluruhan, karena di dalam 

haiku terdapat kata-kata yang memiliki makna yang tersirat. Selain itu penulis 
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juga mengharapkan agar penelitian ini dapat membantu menginterpretasikan suatu 

simbol-simbol dalam haiku dengan menggunakan teori semiotika dari Peirce. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam membatasi masalah penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada 

dua dari tiga unsur-unsur yang terdapat dalam haiku, yaitu kigo (季語) dan kanji 

(感じ). Dalam haiku, kedua unsur ini cenderung memiliki makna lain yang dapat 

ditelaah. Kata alam yang juga berfungsi sebagai kigo dalam haiku selalu memiliki 

penggambaran lain yang memiliki makna tersirat yang bisa diteliti. Selain itu, 

kata yang mewakili perasaan penyair biasanya memiliki makna yang lebih dari 

sekedar kata yang hanya menunjukkan perasaan. 

Dalam pemilihan haiku, penulis hanya mengambil haiku yang memiliki  

penggambaran yang berbeda antara catatan perjalanan dengan apa yang ditulis 

dalam haiku. Penggambaran yang berbeda yang penulis maksud adalah seperti 

adanya kontradiksi kata dalam bait haiku, atau adanya perbedaan image yang 

muncul. Seperti contoh dalam kutipan haiku Basho menuliskan kata hana (花) 

yang berarti bunga, namun di dalam catatan perjalanan yang melatar belakangi 

haiku tersebut Basho tidak menuliskan kata bunga sama sekali. Lalu contoh 

lainnya, di dalam catatan perjalanannya Basho menggambarkan perasaan yang 

gembira, namun saat ia menuliskan haiku, ia menggunakan kata-kata yang 

mengekspresikan sebuah kesedihan. 

Lalu pada teori yang digunakan, batasan masalah pada teori penelitian ini 

berfokus pada teori semiotika yang dapat mengkaji proses pemaknaan dalam 
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sebuah tanda dan penyimbolan. Teori semiotika segitiga triadik dari Charles S. 

Peirce dipakai sebagai model teori untuk penelitian ini karena dalam teorinya 

dapat mengkaji bagaimana proses pemaknaan dari suatu tanda dan simbol dapat 

terbentuk. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka pertama yang menjadi referensi dalam penelitian ini 

adalah jurnal yang berjudul “Arasuka no Natsu no Haiku” yang ditulis oleh 

Matsui Takaoka pada tahun 2019 dari Universitas Utsunomiya, Prefektur Tochigi, 

Jepang. Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan adalah buku kumpulan 

haiku yang berjudul Alaska in Haiku karya David Hoopes dan Diana Tillion yang 

terbit pada tahun 1972. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan analisis semiotik. Karena 

haiku yang terdapat buku Alaska in Haiku menggunakan bahasa Inggris, Takaoka 

menerjemahkannya terlebih dahulu sebelum melakukan analisis. 

Dalam penelitian ini, Takaoka memilih kumpulan haiku yang bertemakan 

musim panas dan hanya meneliti kata-kata yang memiliki simbol tertentu. Ada 3 

jenis kata yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pohon, benda angkasa, 

dan flora maupun fauna. Dalam penelitian Takaoka, dijelaskan bahwa semenjak 

haiku diperkenalkan ke dunia sejak abad ke-19, perkembangan haiku sangat pesat, 

mulai dari benua Eropa hingga ke Amerika, bahkan sampai ke Alaska, bagian 

terjauh negara Amerika dan terkenal dengan musim dinginnya. Namun hal 

tersebut bukanlah alasan terhambatnya perkembangan haiku, karena salah satu 
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unsur pembentuk haiku yaitu kigo masih bisa digunakan dalam suasana musim di 

Alaska. Cara analisis Takaoka ialah dengan mengkategorikan haiku sesuai dengan 

kata yang menjadi fokus penelitian ini, misalnya dalam kategori 天文 /tenmon/ 

yang berarti “astronomi”, penulis hanya memasukkan haiku yang memiliki kata-

kata yang berkaitan dengan benda-benda angkasa seperti bintang, matahari, dan 

lain sebagainya. Kemudian dalam setiap kutipan haiku yang dianalisis, penulis 

selalu menyertakan satu kalimat pendek yang menjadi inti dari keseluruhan arti 

haiku. Meskipun kalimat tersebut masih dalam bentuk kalimat metafora, namun 

makna yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami. Lalu setelah itu Takaoka 

menganalisis kata-kata yang terdapat dalam kutipan haiku dengan melakukan 

penyesuaian makna antara yang ada di Jepang dengan Alaska. Seperti contoh kata 

キツツキ /kitsutsuki/ yang berarti “burung pelatuk”, di Jepang burung pelatuk 

adalah kigo musim gugur, namun di Alaska burung pelatuk merupakan simbol di 

musim panas. Hal ini dikarenakan secara iklim musim panas di Alaska setara 

dengan musim gugur di Jepang. Oleh karena itu Takaoka dalam penelitiannya 

harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu dalam menganalisis kutipan haiku. 

Persamaan antara penelitian Takaoka dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah pada objek yaitu sama-sama menggunakan kumpulan 

haiku musim panas, hanya saja dalam penelitian ini penulis menggunakan 

kumpulan haiku karya Matsuo Basho Namun dalam penelitian Takaoka, menurut 

penulis, terdapat satu hal yang kurang, yaitu Takaoka hanya menganalisis kata-

kata tertentu saja. Meskipun analisis makna setiap kata jelas, Takaoka tidak 

menjelaskan makna haiku secara keseluruhan, yang membuat pembaca cenderung 
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hanya paham maksud kata yang dianalisis saja, bukan paham secara keseluruhan. 

Hal tersebut merupakan perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan. Hal 

yang menjadi acuan penulis dalam penelitian Takaoka adalah bagaimana ia dapat 

menjelaskan suatu kata yang memiliki perbedaan makna dari segi perspektif 

kebudayaan. Takaoka memilih makna yang sekiranya sesuai dalam pemaknaan 

haiku. Karena sering kali kata ataupun istilah dalam haiku berkaitan dengan unsur 

suatu budaya maupun kepercayaan, yang mana unsur tersebut akan berbeda-beda 

tergantung latar belakang seorang interpreternya. Hal ini akan membantu penulis 

untuk dalam proses pemaknaan kutipan haiku. 

Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul “Analisis Makna 

Simbolik Bunga Sakura dalam Haiku Karya Matsuo Basho” yang ditulis oleh 

Ivana Widya Sari pada tahun 2011 dari Universitas Sumatera Utara. Sumber yang 

digunakan Ivana dalam penelitiannya adalah buku yang berjudul "Basho’s 

Journey: The Literary Prose of Matsuo Basho yang ditulis oleh David Landis 

Barnhill yang terbit pada tahun 2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam hasil pembahasan dari 

penelitian ini, bunga sakura memiliki makna-makna yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat Jepang. Beberapa makna sakura bagi masyarakat Jepang 

antara lain yang pertama adalah sebagai simbol pemersatu. Karena pada saat 

bunga sakura bermekaran, masyarakat Jepang mengadakan acara bersenang-

senang sambil menikmati bunga sakura bermekaran di musim semi yang disebut 

hanami. Menurut Ivana, kegiatan hanami bertujuan untuk mempererat hubungan 

keakraban antar sesama. Lalu makna lain yang muncul adalah bunga sakura 
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menyimbolkan keindahan wanita. Layaknya wanita, keindahan bunga sakura 

selalu menjadi pusat perhatian bagi siapa saja yang melihatnya. Selain itu, bunga 

sakura juga memiliki makna tersendiri dalam haiku karya Matsuo Basho. Dalam 

hasil penelitian ini, sakura dalam haiku memiliki makna simbolik perjalanan 

hidup bagi seorang samurai. Mekarnya bunga sakura adalah simbol yang sangat 

penting bagi prajurit samurai. Bagi samurai, ketika kelopak bunga sakura gugur 

dari pohonnya, hal tersebut melambangkan kehidupan yang telah dijalani dengan 

indah. Para samurai juga menganggap bahwa jika dirinya gugur saat bertempur, 

maka jiwa mereka akan lahir kembali bersamaan dengan bunga sakura yang akan 

kembali bermekaran saat musim semi tiba. 

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian 

Ivana hanya berfokus pada makna-makna bunga sakura yang terdapat dalam haiku 

Matsuo Basho. Sedangkan penulis berfokus pada makna-makna secara 

keseluruhan dalam haiku musim panas yang ditulis Matsuo Basho. Menurut 

penulis ada hal yang kurang dalam tinjauan pustaka kedua ini. Yang pertama 

adalah Ivana tidak mencantumkan kutipan haiku aslinya yang berbahasa Jepang, 

hanya menggunakan tulisan romajinya dan terjemahannya, terlepas dari sumber 

buku yang digunakan menggunakan kutipan haiku yang bertuliskan Jepang atau 

tidak. Pemaknaan yang Ivana lakukan terhadap kata bunga sakura sebisa mungkin 

ia kaitkan dengan kehidupan penyair adalah hal yang menjadi acuan penulis 

dalam membentuk sebuah interpretasi dari haiku yang dianalisis. Karena pada 

dasarnya salah satu hal yang melatar belakangi penulisan haiku tidak akan jauh 

dari kehidupan penyair itu sendiri. Seperti contoh pada salah satu makna yang 
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muncul dalam haiku yang dianalisis Ivana memiliki makna kehidupan seorang 

samurai, dan Matsuo Basho adalah sastrawan yang terlahir dan besar dari keluarga 

samurai. 

Tinjauan pustaka ketiga yang digunakan adalah skripsi berjudul “Haiku 

Musim Gugur Periode Edo dalam Kumpulan Antologi Japanese Art and Poetry 

(Sebuah Kaijan Semiotik)” yang ditulis oleh Desy Selviana pada tahun 2016 dari 

Universitas Diponegoro. Sumber utama dari penelitian ini adalah buku berjudul 

Japanese Art and Poetry karya Barry Till, Judith Patt, dan Michiko Warkentyne 

yang terbit pada tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

dengan analisis semiotik. Pembahasan dari penelitian ini menggunakan model 

teori semiotika dari Charles Sanders Peirce dan dengan pembacaan hermeneutik 

Riffattere.   

Dalam penelitiannya, Selviana menganalisis lima kutipan haiku yang 

bertemakan musim gugur. Selviana menganalisis dengan mengambil kata atau 

frasa pada haiku yang sesuai dengan jenis-jenis simbol seperti simbol alam, 

simbol kosong, dan simbol khusus. Setiap kata yang diteliti, Selviana selalu 

mencari artinya berdasarkan kamus. Kemudian baru disesuaikan dengan konvensi 

sastranya. Konvensi sastranya pun disesuaikan dengan kebudayaan Jepang yang 

ada. Seperti contoh kata daun momiji yang gugur. Secara harfiah daun momiji 

adalah jenis daun dari pohon mapel dan juga simbol dari musim gugur di Jepang. 

Namun secara konvensi sastra dan kebudayaan Jepang, daun momiji yang 

berguguran memiliki makna sebuah keindahan yang tidak kekal, layaknya daun 

momiji ketika gugur terlihat indah dengan warnanya yang merah kecoklatan 
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melayang hingga jatuh ke tanah. Dalam hasil penelitian ini, dijelaskan dengan 

jelas makna-makna tersirat yang bisa ditemukan dalam kutipan-kutipan haiku 

yang bertemakan musim gugur dalam buku Japanese Art and Poetry. Penjelasan 

dari tiap kutipan haiku dan pemaknaan kata yang dianalisis disesuaikan dengan 

penggambaran kehidupan masyarakat di Jepang. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori 

semiotika dari Charles S. Peirce yaitu konsep segitiga triadik. Perbedaan pada 

penelitian ini terletak pada objek, yaitu hanya berfokus pada kumpulan haiku yang 

bertemakan musim gugur, sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan 

haiku yang bertemakan musim panas. Terlepas dari itu, menurut penulis ada hal 

yang kurang dalam tinjauan pustaka ketiga ini. Meskipun analisis setiap kata 

dalam haiku yang dipilih dapat dipahami dengan mudah, seperti penjelasan 

mengapa daun momiji dapat melambangkan sebuah keindahan yang tidak kekal, 

terdapat kekurangan dalam analisis kutipan haiku. Dalam penelitian ini, Selviana 

tidak menganalisis keseluruhan bait pada haiku dan hanya mengambil sebagian 

kata dalam kutipan haiku yang dianggap memiliki unsur simbolis. Padahal 

pemaknaan secara keseluruhan haiku sekaligus maksud yang ingin disampaikan 

akan lebih jelas lagi jika yang diambil tidak hanya per kata saja melainkan setiap 

bait yang dianalisis. Hal tersebut adalah hal yang akan dilakukan penulis dalam 

penelitian ini, yaitu tidak hanya menganalisis kata namun menganalisis setiap bait 

pada kutipan haiku. 

Analisis Selviana yang menggunakan teknik pembacaan hermeneutik 

merupakan hal yang menjadi acuan penulis dari segi teori, di mana teknik ini 
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dapat membantu untuk menghubungkan makna setiap bait sekaligus menjelaskan 

keseluruhan maksud dari haiku yang penulis analisis, karena mengetahui arti dari 

setiap kata dan istilah yang terdapat dalam haiku tidak cukup untuk memahami 

keseluruhan dari haiku. 

1.7 Landasan Teori  

Teori yang digunakan penulis adalah teori semiotika. Semiotika adalah ilmu 

yang mempelajari sebuah unit dasar yang disebut “tanda”. Menurut Umberto Eco 

(Gottdiener, 1995, dalam Listiorini, 1999) tanda adalah sebuah “kebohongan” 

karena di dalam tanda tersembunyi hal lain yang bukan merupakan tanda itu 

sendiri. Oleh karena itu, alasan penulis menggunakan semiotik karena menurut 

penulis teori ini secara sistematis mempelajari tanda-tanda beserta sistem dan 

proses pelambangannya, dan juga mampu untuk memahami bagaimana sebuah 

karya bisa ditafsirkan oleh masyarakat melalui tanda-tanda maupun lambang-

lambang, yang mana hal tersebut merupakan hal yang sangat berkaitan dengan 

analisis yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini. 

Semiotika yang digunakan penulis untuk menganalisis haiku dalam buku 

Oku no Hosomichi adalah semiotika berdasarkan teori dari Charles Sanders Peirce. 

Menurut Peirce (1986: 5-6), tanda adalah sesuatu bisa mewakili sesuatu yang lain 

dalam beberapa hal atau kapasitas. Berdasarkan hal tersebut dalam benak orang 

dapat terbentuk tanda lain yang ekuivalen, atau tanda lain yang lebih terkembang. 

Alasan mengapa penulis memilih teori dari Peirce adalah karena ide-ide dan 

gagasannya bersifat menyeluruh dalam sistem penandaan. Menurut penulis 
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teorinya pun mampu mencakup berbagai hal-hal dasar yang terdapat dalam tanda 

dan mampu menyatukannya kembali dalam struktur yang tunggal. Dan hal 

tersebut menjadi salah satu alasan mengapa teori dari Peirce sering disebut 

sebagai “grand theory” dalam kajian semiotik. 

Model teori dari Charles S. Peirce digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori segitiga triadik. Penulis menggunakan model ini untuk mencari makna dari 

setiap simbol yang terdapat dalam haiku. Segitiga triadik atau segitiga makna 

yang diciptakan oleh Peirce adalah sebuah segitiga yang menghubungkan tiga titik 

elemen makna yang saling berkaitan, yang mana elemen tersebut biasanya akan 

muncul dalam benak seseorang (Sobur, 2006: 115). Kemudian dilanjutkan dengan 

teknik pembacaan heuristik untuk mencari arti dari setiap kata dalam haiku secara 

harfiah dan teknik pembacaan hermeneutik untuk mengaitkan makna-makna 

setiap kata dalam haiku yang telah ditemukan dan menafsirkannya secara 

keseluruhan. 

1.8 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan teks. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang 

memaparkan analisis secara deskriptif. Menurut Ida (dalam Bungin, 2001: 147) 

metode kualitatif digunakan untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, 

gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks 

sosial tertentu. Tahap-tahap yang penulis lakukan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu 

pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. 
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1.8.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, semua kutipan haiku diperoleh dari buku karya 

Matsuo Basho yaitu Oku no Hosomichi yang dicetak dan diterbitkan ulang oleh 

penerbit Jiahu Books pada tahun 2014. Selain itu, penulis juga menggunakan 

beberapa penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal yang digunakan 

sebagai referensi dalam penelitian ini. Pemilihan haiku akan berdasarkan 

penggambaran yang berbeda antara haiku dengan catatan perjalanan Matsuo 

Basho. Perbedaan yang dimaksud antara lain seperti penggunaan kata yang 

kontradiktif, perbedaan image, dan lain sebagainya. 

Berikut adalah langkah-langkah pengumpulan data: 

1. Membaca catatan perjalanan Basho yang ia tulis saat musim panas yang di 

dalamnya terdapat kutipan haiku. 

2. Membandingkan isi dari catatan perjalanan Basho dengan haiku yang ia 

tulis di dalamnya untuk mengetahui perbedaan apa saja yang terdapat 

diantara keduanya. 

3. Memilih lima kutipan haiku yang memiliki penggambaran yang berbeda 

dengan catatan perjalanan. Kelima haiku yang memiliki penggambaran 

image yang berbeda ataupun menggunakan kata-kata kontradiksi di 

dalamnya tedapat pada catatan perjalanan Basho yang berjudul 旅立 

(tabiritsu), 須賀川 (sukagawa), 立石寺 (risshaku-ji), 越後路 (echigo-ji), 

市振  (ichiburi). Kelima catatan tersebut juga akan penulis lampirkan 

dalam bagian lampiran. 
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1.8.2 Teknik Analisis Data 

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis 

menggunakan analisis semiotika. Penulis juga menggunakan pembacaan heuristik 

dan hermeneutik untuk menjabarkan interpretasi dari haiku secara keseluruhan. 

Analisis semiotika akan berfokus pada simbol-simbol yang terdapat dalam 

kutipan haiku. Simbol-simbol yang ada pada haiku harus ditafsirkan agar dapat 

diketahui makna yang sebenarnya. 

Langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mencari kata ataupun kalimat yang terdapat pada haiku yang tergolong 

dalam simbol alam, simbol kosong, ataupun simbol khusus. 

2. Menganalisis kata yang mengandung simbol alam dengan menggunakan 

model teori semiotika dari Peirce yaitu segita triadik. Penulis memilih 

simbol alam karena simbol alam dapat mengandung interpretasi yang 

berkaitan dengan kehidupan. 

3. Menemukan makna dari simbol-simbol lainnya yaitu simbol kosong dan 

simbol khusus dan menghubungkannya satu sama lain secara keseluruhan 

menggunakan teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

4. Menyusun laporan penelitian. 

 

1.8.3 Teknik Penyajian Hasil Data 
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Hasil data yang telah dianalisis akan diuraikan secara kualitatif. Secara 

kualitatif yaitu menyajikan hasil analisis dengan bahasa tulis tanpa menggunakan 

angka maupun grafik. 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, dan teknik 

penelitian sebagai pendahuluan dalam penelitian ini. 

b. Bab II berisi konsep dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis 

kutipan haiku yang terdapat dalam buku Oku no Hosomichi. 

c. Bab III berisi lima analisis dari kutipan haiku beserta pembahasan dari hasil 

analisis tersebut. 

d. Bab IV berisi simpulan dari hasil pembahasan beserta saran untuk penelitian 

lain selanjutnya. 
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