
1.1. Latar Belakang Massiah. 

BABI 

Pendahuluan 

Karya sastra merupakan sebuah media bagi pengarang untuk menyampaikan ide

ide dan meresponnya terhadap lingkungan di sekitamya. Hal ini memberikan pemahaman 

yang dalam bagi penikmat tentang realitas yang diungkapkan oleh pengarang. Seperti 

yang kita ketahui bersama bahwa keberadaan karya sastra bukan dalam kekosongan 

infonnasi. 

Segala unsur seni kesusastraan mengental dalam puisi, tetapi puisi tidak hanya 

berhenti pada sebuah ' teks '. Ia membawa ide, pemikiran serta suasana zamannya 

( Pradopo,1987: 1 ) .  Dalam kesusastraan Indonesia, ada dua istilah yang sering di campur 

adukan penggunaannya, yaitu puisi dan sajak. Padahal antara keduanya sebenamya 

berbeda. Dalam Bahasa lnggris, istilah Poetry digunakan sebagai istilah untuk menyebut 

jenis sastra : puisi, Poem sebagai individunya, oleh karena itu istilah puisi sebaiknya 

digunakan senagai jenis sastra, mengantikan Poetry, sedangkan sajak untuk individunya 

puisi, mengantikan Poem. Dengan demikian, penggunaan istilah puisi dan sajak tidak 

dikacaukan (Pradopo, 1 987 :307). Namun dalam kumpulan puisi " Duka Aceh Luka Kita" 

ini, sengaja memakai istilah kumpulan puisi. Mungkin karena dalam proses penciptaanya, 

puisi-puisi ini sengaja di kumpulkan dari berbagai karya penyair Indonesia yang 

mempunyai satu keprihatinan yang sama mengenai gempa tsunami di Aceh. 
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Sebagaimana salah satu jenis s8stra, puisi memiliki daya tarik tersendiri yang 

berbeda dengan prosa, hal ini dapat ditinjau dari hakikat puisi menurut Pradopo 

( 1987 :315-318). Untuk mengerti hakikat puisi ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, 

yaitu sebagai berikut. Pertama, sifat seni atau fungsi seni ; puisi sebagai karya sastra 

fungsi estetiknya dominan dan didalamnya ada unsur- unsur estetiknya. Unsur-unsur 

keindahan ini merupakan unsur kepuitisanya misalnya persajakan, diksi (pilihan kata}, 

irama, dan gaya bahasanya. Kedua, kepadatan ; menurut Waluyo (2002: I) puisi adalah 

karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi 

yang padu dan pemilihan kata - kata luas (lmajinatit). Kata ini betul-betul terpilih agar 

memiliki kekuatan pengucapan. Ketiga ; Ekspresi tidak langsung : menurut Riffaterre 

( 1978: 1-2). Puisi itu mengucapkan sesuatu secara tidak langsung, yaitu mengatakan 

sesuatu hal yang mana berarti hal lain. Ketidak langsungan ekspresi itu disebabkan oleh 

tiga hal, yaitu penggantian arti, penyimpangan arti dan penciptaan arti. Ketiga aspek yang 

telah dipaparkan di atas merupakan pertimbangan dan daya tarik yang melatar belakangi 

dipilihnya puisi sebagai obyek penelitian ini. 

Puisi adalah sebuah refleksi terhadap pelbagai persoalan yang dihadapi oleh 

seorang penyair. Puisi bisa merupakan persoalan luaran ataupun dalaman dari seorang 

penyair. Menurut Sage (2005:27-28). Maka penyair bisa merefleksikan sekaligus 

mengekspresikan apa saja yang ada di depan matanya. Quga depan hatinya) sebagai 

menifestasi ataupun bentuk kontemplasi terhadap objek yang jadi persoalan. 

Gempa bumi dan Tsunami yang menimpa propinsi Aceh dan Sumatra Utara 

bukan saja merupakan sebuah tragedi terbesar bagi bangsa Indonesia, melainkan juga 
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bagi bangsa-bangsa lainnya. Betapa tidak, bencana ini telah menelan lebih dari 1 50 ribu 

jiwa dan membuat keprihatinan seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. 

Lantas apakah artinya Aceh bagi kita ? dia bisa berarti apa saja. Dia bisa berarti 

sebuah tragedi sekaligus harmoni, bisa berarti sebuah bencana sekaligus hikmah, bisa 

berarti pemyataan sekaligus pembelajaran. Banyak hikmah yang bisa kita petik, baik 

sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 

Memang ada duka sekaligus Iuka yang mengganga dalam menyingkapi tragedi 

Aceh dan bencana tsunami. Namun tentu saja kita tak boleh hanyut dalam duka yang 

berkepanjangan. Karena duka, bukanlah solusi. Menangis bukanlah sebuah jawaban. 

Pelajaran telah diberikan, yang tinggal bagi kita mewujudkan apa yang terbaik dan 

seharusnya bagi bangsa ini. Untuk itu, gagasan diterbitkannya sebuah kumpulan puisi 

yang menyajikan karya-karya puisi sebagai wujud dari kepedulian para Seniman, 

Sastrawan dan Budayawan diseluruh tanah air terhadap adanya tragedi Aceh yang di 

selenggarakan oleh KSSI (Koperasi Sejahtera Seniman Indonesia). KSSI mengumpulkan 

sejumlah puisi pelbagai ihwal mengenai tragedi Aceh dan bencana tsunami. 

"Duka Aceh Luka Kita" ( selanjutnya disebut DALK) merupakan sebuah 

kumpulan puisi para penyair Indonesia, ditambah sejumlah orang yang telah berupaya 

menuliskan sentuhan nalurinya dalam puisi. Kumpulan puisi DALK, terdiri dari 88 judul 

puisi dari 59 pengarang, yang hampir semuanya bertemakan tsunami. Kumpulan puisi 

DALK pada hakekatnya merupakan obyek yang banyak menceritakan masalah ketuhanan, 

kemanusiaan, dan ekologi serta hasil yang diakibatkan dari kerusakan ekologi tersebut. 

Bencana beruntun, baik disebabkan faktor alam maupun kecerobohan manusia yang 

melanda Indonesia beberapa tahun terakhir ini, sesungguhnya membuktikan betapa 
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rapuhnya penguasaan pemahaman manusia atas alam dan lingkungan, lengkap beserta 

pemanfaatannya. Tragedi tsunami sendiri, merupakan sebagian kecil dari persoalan 

ekologi yang menimpa Indonesia. Banjir yang melanda sejumlah provinsi, gempa di 

Jogya, semburan Lumpur panas di Sidoarjo dan sejumlah kasus lain, kian menambah 

deret panjang semakin terkikisnya paradigms masyarakat atas masalah ekologi. 

Sebagai suatu karya sastra, kumpulan puisi DALK merupakan refleksi langsung 

dari peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh pada penghujung tahun 2004 silam dan 

karena peristiwa ini temasuk tragedi nasional, maka kumpulan puisi DALK ini layak 

dijadikan obyek penelitian karena didalamnya berisi ungkapan kesedihan para sastrawan 

kita kepada saudara kita di Aceh. Seorang penyair tidak akan dapat bekarya tanpa realitas 

yang menjadi sumber imajinasi (pengalaman) dalam terciptanya sebuah karya. Dari 

sastrawan kita yang tergabung dalam KSSI ada beberapa yang berasal dari Aceh, sebut 

saja : Doel CP Allisah, Kardy Syaid, Wiratmadinata dan Fachruddin Basyar. Oleh sebab 

itu keterikatan mereka terhadap tanah kelahirannya yang sedang berduka membuahkan 

karya sastra sebagai gambaran realitas tentang perasaan kehilangan terhadap saudara 

mereka yang tertimpa musibah ini. Penyair seolah mengajak pembaca melihat realitas 

kehidupan setelah terjadinya bencana tsunami. Hal tersebut menunjukan bahwa sebuah 

karya sastra merupakan bentuk obyektif yang muncul dari keprihatinan subyektif 

terhadap realitas sosial yang ada dalam masyarakat. 

Sebagai karya sastra, kumpulan puisi DALK karya penyair Indonesia, menarik 

dijadikan obyek penelitian. Pertimbangan yang melandasi pemilihan obyek ini adalah 

didasarkan pada pertama, kumpulan puisi DALK memiliki struktur yang sangat menarik 

untuk diteliti terutama pada unsur bahasanya. Analisis struktur puisi merupakan analisis 
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beberapa unsur dalam struktur yang saling berhubungan era� unsur-unsur tersebut antara 

lain bunyi, bahasa puisi, bentuk visual, dan gaya puisi ( Pradopo,1987:3). Unsur yang 

paling menonjol dalam struktur kumpulan puisi DALK ialah bahasa puisi. Penyair mampu 

menggunakan kata-kata yang tepat dalam mengungkapkan ekspresi jiwa dan perenungan 

pribadinya. 

Kedua, kumpulan puisi DALK merupakan wujud konkret dari tragedi tsunami 

yang terjadi pada hari Minggu, 26 Desember 2004 dan telah menelan korban sebanyak 

150.000 jiwa penduduk, yang menurut pengetahuan peneliti sampai saat skripsi ini dibuat 

belum pemah diteliti dalam bentuk tulisan ilmiah. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Struktural untuk mengetahui 

unsur intrinsiknya. Sebuah sajak merupakan kesatuan yang utuh, dengan demikian tidak 

cukuplah bila unsur-unsumya dibicaraka secara terpisah. Hal ini disebabkan unsur puisi 

itu saling berhubungan era� saling menentukan maknanya. Dengan dianalisis secara 

menyeluruh dan dalam kaitanya yang erat maka makna sajak dapat ditangkap dan 

dipahami secara menyeluruh. 

Sebuah unsur tidak mempunyai makna dengan sendirinya terlepas dari unsur

unsur yang lainnya. Disamping itu karena puisi merupakan struktur tanda-tanda yang 

bermakna dan bersistem, maka anal is is juga disatukan dengan analisis semiotik. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat membatasi permasalahan, 

sebagai berikut: 
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I. Bagaimanakah struktur puisi dalam kumpulan puisi DALK karya penyair 

Indonesia ? 

2. Bagaimanakah pemaknaan terhadap kumpulan puisi penyair Indonesia yang 

berjudul DALK? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu tujuan yang bersifat 

teoritis dan tujuan yang bersifat praktis. 

Tujuan teoritis 

Secara teoritis dengan terungkapnya struktur pada kumpulan puisi DALK, akan 

menyumbangkan gambara tentang struktur puisi Indonesia pada umumnya dan puisi

puisi KSSI pada khususnya, sehingga hal ini akan memberikan sumbangan pengetahuan 

mengenai kritik sastra Indonesia. 

Tujuan praktis 

Secara praktis,peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan inventaris 

/perbendaharaan kritik sastra dalam perkembangan puisi Indonesia, khusunya di 

Iingkungan akademis Universitas Airlangga. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian terhadap kumpulan puisi DALK ini. Diharapkan bermanfaat 

untuk hal-hal sebagai berikut: 
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I . Bagi studi sastra, penelitian ini akan menambah pemahaman terhadap teori-teori 

sastra pada umumnya, lebih khusus lagi penerapan teori puisi yang ada 

relevansinya dengan masalah lingkungan. 

2. Dengan adanya penelitian puisi yang berkaitan dengan lingkungan ini bennaksud 

untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu 

sastra atau paling tidak dapat menambah jumlah studi kritis terhadap karya sastra 

yang berbentuk puisi. 

3. Dengan danya penelitian ini diharapkan kita dapat mengetahui makna yang 

hendak disampaikan oleh para sastrawan terkait dengan tragedi tsunami. 

1.5. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan observasi ke berbagai tempat baik lembaga kepustakaan maupun 

lembaga non kepustakaan, peneliti sama sekali tidak menemukan satu penelitian apapun 

terhadap karya sastra ini. Kumpulan puisi DALK karya penyair Indonesia tidak hanya 

baru diterbitkan tetapi juga merupakan bukan buku populer sehingga masyarakat tidak 

mengetahui atau tidak berminat membedah buku tersebut. 

Dalam Kumpulan puisi DALK, ditemukan beberapa komentar positif yang isinya 

menyambut hangat atas terbitnya kumpulan puisi ini. Hal ini menunjukan bahwa ada 

sebagian masyarakat kita yang masih peduli pada karya sastra ini pada umumnya dan 

kumpulan puisi DALK pada khususnya. 

Sofyan A. Djalil, pemuka masyarakat Aceh dan Menteri Komunikasi dan 

Infonnatika RI menyatakan bahwa, kumpulan puisi DALK yang diterbitkan oleh KSSI 

ini, selain merupakan wujud dari kepedulian dan perhatian para seniman Indonesia 
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terhadap Aceh, juga sesungguhnya merupakan wujud dari tali persaudaraan, persatuan, 

dan keterpaduan antara kita semua selaku sesama warga bangsa Indonesia. 

Salahuddin Wahid, salah satu pengamat sastra menyatakan bahwa pesan yang 

disampaikan oleh para sastrawan kita lewat kumpulan puisi ini dapat menjadi momentum 

pengingat yang sangat baik sekaligus tahan lama. Puisi adalah ajakan reflektif yang 

bagus, mampu menyentuh ruang-ruang dibalik kesadaran kita, guna menyadarkan siapa 

diri kita dan apa yang mesti kita lakukan dalam rangka merawat kemanusiaan. Tanpa 

kesadaran mendalam, musyahil kita mampu mengimbangai kecepatan dan perubahan 

kehidupan kita sendiri. 

Dia telah datang dengan halusnya 
Lewat angin, topan dan badai 
Lewat bumiyang bergoyang, 
Dan isi lautan yang tumpah ruah 
Tetapi bahasa itu telah lama terlupakan 
Dan kita gagap membaca isyarat a/am 

Wiratmadinata; Dia telah datang Sejak Lama 

IR. H. Siswono Yudo Husodo, menyatakan bahwa Kumpulan puisi ini diharapkan 

dapat ikut mempertebal solidaritas kita sesama anak bangsa atas penderitaan saudara-

saudara kita di Aceh. Lewat kumpulan puisi ini Husodo mengharapkan agar cita rasa kita 

sebagai suatu bangsa dapat ikut memantapkan persatuan persaudaraan diantara kita yang 

merupakan bangsa yang terbentuk melalui suatu proses yang unik dan spesifik. 

1.6. Landasan Teori 

Untuk menganalisis kumpulan puisi DALK ini, peneliti menggunakan pendekatan 

struktural-semiotik. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rachmat Djoko Pradopo 
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(1987: 118) bahwa makna sajak ditentukan oleh koherensi norma-norma atau unsur-unsur 

sajak. 

Untuk memahami makna sajak secara keseluruhan perlulah sajak dianalisais 

secara struktural. Analisis struktural adalah analisis yang melihat bahwa unsur-unsur 

struktur itu saling menentukan arti. Sebuah unsur tidak memiliki makna dengan 

sendirinya terlepas dari unsur-unsur lainnya. Disamping itu, karena sajak merupakan 

struktur tanda-tanda yang bermakna dan bersistem maka analisis juga disatukan dengan 

analisis semiotik. 

1.6.1 Pendekatan Struktural 

Strukturalisme pada dasamya merupakan cara berpikir tentang dunia yang 

terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi-deskripsi. Struktur dalam karya 

sastra merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang di antara unsur-unsumya 

terjadi hubungan timbal-balik dan saling menentukan (Pradopo, 1987: 118). 

Pendekatan struktural merupakan penekanan untuk setiap peneliti sastra. Analisis 

struktural adalah tugas prioritas bagi peneliti sastra, serta menjadi langkah awal untuk 

penelitian lebih lanjut (Teeuw, 1983:61). 

Struktur puisi lebih menekankan unsur-unsur kebahasaan dan kepuitisan 

(Pradopo, 1987:3). Struktur puisi yang menyangkut kebahasaan puisi adalah unsur bunyi 

dan kata. Sementara untuk mendapatkan kepuitisan, kejelasan dan sebagainya penyair 

menggunakan bentuk-bentuk visual. Unsur-unsur dalam struktur tersebut terangkum 

dalam pembahasan bunyi, bahasa puisi, gaya sajak, dan bentuk visual. 
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1.6.1.l Unsur Bunyi 

Unsur bunyi merupakan unsur yang penting dalam sebuah puisi karena bunyi ikut 

menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah puisi. Bunyi merupakan unsur bahasa 

puisi yang bersifat estetik dan dipergunakan untuk mendapatkan keindahan dan tenaga 

ekspresif. Penyair dengan sengaja mempennainkan bunyi dalam puisi untuk memperkuat 

daya ekspresi dalam menciptakan karyanya. Bunyi erat kaitannya dengan anasir-anasir 

musik, misalnya lagu, melodi, irama, dan sebagainya. Bunyi selain hiasan dalam puisi, 

juga mempunyai tugas yang lebih penting lagi, yaitu untuk memperdalam ucapan, 

menimbulkan rasa, dan menimbulkan bayangan angan yang jelas, menimbulkan suasana 

yang khusus, dan sebagainya (Wellek dalam Pradopo, 2000:21 ). Unsur bunyi meliputi 

persajakan, asonansi, dan aliterasi, efoni dan kakafoni, serta anamatope (peniru bunyi) 

dan lambang rasa. (Pradopo, 1987:20). 

a. Persajakan 

Sajak atau perulangan bunyi adalah hiasan yang dapat menambah keindahan 

bahasa suara bahasa (Slamet Muljana, 1951 :60). 

Sajak sebagai salah satu unsur kepuitisan bunyi merupakan pola estetika bahasa 

berdasarkan 11langan suara yang diusahakan dan dialami dengan kesadaran. Sajak bukan 

hanya hiasan, tetapi berkaitan dengan masalah keindahan, juga mengandung daya 

ekspresi untuk memberi dan memperkuat kepuitisan (Slamet Muljana, 195 1 :75). 

Bentuk-bentuk persajakan menurut Shipley (dalam Pradopo, 1987:19-25) terdiri 

atas: 

Anafora, yaitu satu ulangan pola bunyi di awal larik. 

Mesodiplosis, yaitu satu ulangan pola bunyi di tengah larik. 
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Persamaan bunyi dalam sebuah puisi ada yang berupa vokal dan ada yang berupa 

konsonan. Persamaan bunyi yang berupa bunyi vokal yang berjarak dekat disebut 

asonansi, sedangkan persamaan bunyi yang berupa bunyi konsonan yang berjarak dekat 

disebut aliterasi (Brooks dalam Pradopo, 1 987:25). 

c. Eufoni dan Kakofoni 

Penyair pada umumnya sering menggunakan bunyi-bunyi vokal dan konsonan 

untuk menuansakan suasana ketertekanan batin ataupun sesuatu yang menyenangkan. 

Bunyi tersebut berupa bunyi eufoni dan kakofoni. Eufoni (euphony) merupakan 

kombinasi bunyi vokal dan konsonan yang mempunyai fungsi untuk melancarkan 

ucapan, mempermudah pengertian, serta bertujuan mempercepat irama. Eufoni juga 

merupakan kombinasi bunyi-bunyi yang merdu dan dapat mendukung suasana yang 

mesra, kasih sayang, gembira, dan bahagia seperti bunyi a, i, u, e, dan o; konsonan 

berbunyi b, d, g, dan j, bunyi liquida r, I; dan bunyi sengau m, n, ng, ny (Pradopo, 

1 987:29) . .  

Kakofoni merupakan sekelompok bunyi konsonan fungsinya untuk menghalangi 

kelancaran ucapan dan memperlambat irama (Brooks dalam Pradopo, 1 987:30). 

Kakofoni ini cocok untuk memperkuat suasana yang tidak menyenangkan karena 

bunyinya yang tidak merdu, parau, yang dilambangkan dengan konsonan k, p, t, s. 
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1.6.1.2 Bahasa Puisi 

Bahasa puisi merupakan wakil dari jiwa penyairnya sehingga bahasa puisi 

berbeda dengan bahasa sehari-hari. Kata-kata yang dipilih dalam puisi oleh penyair 

memiliki makna tertentu sehingga tidak dapat diganti dan diubah. Kata-kata yang dipilih 

oleh penyair bersifat absolut dan tidak dapat diganti dengan kata lain, sekalipun unsur 

bunyinya hampir mirip dan mempunyai makna yang sama. Jika kata itu diganti akan 

mengganggu komposisi keseluruhan puisi tersebut (Waluyo, 1 987:73). 

Tujuan utama seorang penyair dalam mencipta puisi yaitu menggunakan kata-kata 

dalam susunan sedemikian rupa sehingga dapat merangsang tanggapan dalam diri 

pembaca. Tanggapan pembaca tersebut selaras dan mendekati ketepatan dengan apa yang 

dirasakan dan dihayati oleh penyair ketika menulis puisi. Bahasa puisi itu terdiri atas kosa 

kata, bahasa kiasan, citraan, sarana retorika, dan ketatabahasaan (Pradopo, 1 987:36). 

a. Kosakata 

Pilihan kata yang dipakai dalam sebuah karya sastra ikut menentukan berhasil dan 

tidaknya karya sastra. Dengan kata lain, ketepatan pilihan kata akan menjadikan karya 

sastra tersebut berhasil, demikian pula sebaliknya, pilihan kata yang tidak tepat akan 

menjadikan karya sastra tersebut tidak berhasil. Kata yang dipilih untuk diungkapkan 

dalam sebuah puisi, mencerminkan kreativitas dan keluasan wawasan penyair dalam 

memahami kata-kata yang ada. Kata-kata ini merupakan wakil pengalaman batin seorang 

penyair sehingga pemilihan kata harus setepat mungkin agar ekspresi penyair tersebut 

dapat terwakili secara total. 
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b. Bahasa Kiasan 

Penggunaan bahasa kiasan pada puisi merupakan hal yang penting untuk 

memperindah kalimat dan dapat menciptakan makna yang lebih luas. Bahasa kiasan 

meliputi segala jenis ungkapan yang melibatkan penggunaan kata atau frasa yang 

mempunyai arti lain dengan arti harafiahnya. Karya-karya puisi akan menjadi lebih 

menari� menimbulkan kesegaran, dan hidup karena adanya bahasa kiasan. 

Majas (Figurative Language) yaitu bahasa kias atau gaya bahasa yang digunakan 

penyair untuk memperjelas maksud serta menjelmakan imajinasi (Tarigan, 1986:32). 

Lebih lanjut Pradopo membagi bahasa kias menjadi jenis metonimia (1987:41 ). Adapun 

bahasa kias menurut Pradopo terdiri atas simile, metafora, personifikasi, perurnpamaan 

epos, metonimia, sinekdok, dan alegori (Pradopo, 2000:41 ). 

Dalam kumpulan puisi DALK ini, bahasa kiasan yang sangat nampak adalah 

simile, metafora, perumpamaan epos, personifikasi, dan ironi. 

b.l. Simile 

Pemyataan yang membandingkan, mengumpamakan atau menyamakan suatu hal 

dengan hal yang lain dalam sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata pembanding 

seperti bagai, sebagai, seperti, seumpama, ba� laksana, semisal, sepantun, se, dan kata

kata pembanding lainnya (Pradopo, 2000:62). 

b.2. Metafora 

Penyair dalam menyampaikan gagasannya selalu terdapat bahasa yang bermakna 

untuk mengkonkritkan makna yang hendak disampaikan, biasanya dengan cara 

membandingkan secara langsung. Perbandingan langsung ini disebut juga metafora atau 

semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk 
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yang singkat. Metafora ini tidak menggunakan kata pembanding seperti bak, bagai, 

bagaikan, dan sebagainya, tetapi menggunakan seperti, bunga bangsa, lintah darat, dan 

sebagainya sehingga pokok pertama langsung dihubungkan dengan pokok kedua 

(Herman J.Waluyo, 1987:84). 

Pembagian pokok pertama dan pokok kedua ini berdasarkan pengertian bahwa 

metafora terdiri dari dua term atau dua bagian, yaitu term pokok (principal term) dan 

term kedua (secondary term). Term pokok disebut juga tenor, term kedua disebut vehicle. 

Term pokok atau tenor menyebutkan hal yang dibandingkan, sedangkan term kedua atau 

vehicle adalah hal yang digunakan untuk membandingkan (Pradopo, 1 987:66). 

b.3. Perumpamaan Epos 

Perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, dibentuk dengan cara 

melanjutkan sifat-sifat perbandingannya atau disebut epic simile. Dalam kelompok atau 

frase-frase berturut-turut, kadang-kadang lanjutan ini sangat panjang (Pradopo, 2000:69). 

b.4. Personijikasi 

Penyair pada dasamya sering menggunakan bahasa kiasan personifikasi. Keadaan 

atau peristiwa alam sering dikiaskan sebagai keadaan atau peristiwa yang dialami 

manusia. Hal ini digunakan untuk memperjelas penggambaran peristiwa dan keadaan itu. 

Dalam hal ini personifikasi adalah bahasa kiasan yang mempersamakan benda dengan 

manusia, benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir, dan sebagainya seperti 

manusia (Pradopo, 2000:75). 

b.5. Ironi 

Seorang penyair biasanya sering menggunakan kata-kata yang bersifat 

berlawanan untuk memberikan sindiran. Sehubungan dengan hal tersebut ironi atau 
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sindiran adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu hal dengan maksud yang 

berlainan dari yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya (Herman J. Waluyo, 

1987:86). Ironi dapat berubah menjadi sarkasme, yaitu penggunaan kata-kata yang keras 

dan kasar untuk memberikan kritik atau sindiran. 

c. Citraan 

Penggunaan citraan (imaji) dalam sebuah puisi dapat memberi kesan lebih hidup, 

menimbulkan suasana yang khusus, memperkuat gambaran, serta menarik perhatian 

pembaca dalam imajinasinya. Gambaran angan tersebut ada bermacam-macam yang 

dihasilkan oleh indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pencecapan, dan penciuman, 

bahkan juga diciptakan oleh pemikiran dan gerakan (Pradopo, 2000: 79-8 1 ). 

Citraan berfungsi untuk merangsang imajinasi, menggugah perasaan, dan pikiran 

di batik sentuhan indera. Selain itu citraan berfungsi sebagai alat yang mempengaruhi 

makna (Brooks dan Warren dalam Pradopo, 1987:56). 

Citraan yang timbul oleh penglihatan disebut citra penglihatan (visual imagery), 

yang ditimbulkan oleh pendengaran disebut citra pendengaran (auditory imagery), yang 

ditimbulkan oleh perabaan (tactile/thermal imagery) disebut citra perabaan, yang 

ditimbulkan oleh pengecapan disebut citra pengecapan, sedangkan yang ditimbulkan oleh 

penciuman disebut juga citra penciuman. 

d. Sarana Retorika 

Kata-kata yang terangkai dalam puisi akan terasa lebih hidup dan dinamis apabila 

memiliki daya tarik tersendiri. Kelebihan kata-kata dalam puisi ini dapat dicapai melalui 

beberapa cara. Salah satu sarana retorika tersebut dikenal dengan sarana retorika, yaitu 
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berupa tipuan pikiran dan imajinasi pembaca sehingga pembaca memerlukan perenungan 

untuk memahaminya. 

Sarana retorika mencerminkan sikap pengarang terhadap apa yang ditulisnya. 

Sarana retorika adalah sarana untuk berpikir sehingga pembaca lebih menghayati gagasan 

yang dipaparkan atau perasaan yang ingin ditimbulkan oleh penyair (Pradopo, 1987: 100). 

Sarana retorika mencerminkan sikap pengarang terhadap apa yang ditulisnya. 

Umumnya sarana retorika ini menimbulkan ketegangan puitis karena pembaca 

harus memikirkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksudkan oleh penyaimya. Bentuk 

sarana retorika itu bermacam-macam, antara lain paralelisme, repetisi, pleonasme, 

hiperbola, dan sebagainya. Akan tetapi dalam penulisan ini, peneliti membatasi sarana 

retorika hanya pada paralelisme, dan klimaks. 

d.l. Paralelisme 

Paralelisme atau persejajaran merupakan pengulangan pola dan isi kalimat yang 

maksud tujuannya sama. Hal ini bertujuan untuk mempertegas tentang hal yang ingin 

disampaikan oleh pengarang. 

d.2. Klimaks 

Setiap karya sastra khususnya puisi seorang penyair biasanya menggunakan titik 

wilayah sebagai acuan serangkaian komplikasi. Dengan kata lain, dapat dikemukakan 

bahwa klimaks adalah puncak tertinggi dalam serangkaian puncak tempat kekuatan

kekuatan dalam konflik mencapai intensifikasi yang tertinggi (Tarigan, 1993: 128). 

Sehubungan dengan hal tersebut, klimaks ada dua macam yaitu klimaks menurun 

dan klimaks meningkat. Klimaks meningkat merupakan semacam gaya bahasa yang 

menyampaikan sesuatu hal berdasarkan urutan-urutan yang setiap kali semakin 
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meningkat kepentingannya dari hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya. Pemakaian 

klimaks ini dapat menciptakan suasana khusus berupa ketegangan kepada pembaca 

karena kepentingan dan hal yang diceritakan berawal dari yang rendah menuju 

kepentingan yang paling tinggi. Sedangkan klimaks menurun merupakan semacam gaya 

bahasa yang menyampaikan sesuatu hal berdasarkan urutan-urutan yang setiap kali 

semakin menurun kepentingannya Pemakaian klimaks ini dapat menciptakan suasana 

berupa ketegangan kepada pembaca karena kepentingan dan hal yang diceritakan berawal 

dari yang tinggi menuju kepentingan yang paling rendah. 

e. Faktor Ketatabahasaan 

Dalam puisi penyimpangan dari sistem tata bahasa normatif itu sering terjadi. Hal 

ini sengaja dilakukan oleh penyair untuk mendapatkan efek puitis guna mendapatkan 

ekspresivitas (Pradopo, 2000: I 0 I). 

Umumnya penyimpangan itu terjadi dari pemendekan kata, penghilangan 

imbuhan, penyimpangan struktur sintaksis, penghapusan tanda baca, penggabungan dua 

kata atau lebih, pemutusan kata, dan pembentukan jenis kata (Pradopo, 2000: I 01-114 ). 

1.6.1.3 Bentuk Visual 

Bentuk visual atau yang biasa disebut dengan tipografi merupakan perbedaan 

mendasar yang paling nampak bila dibandingkan dengan karya sastra lain, khususnya 

prosa. Larik-larik puisi tidak membangun periodisitas yang disebut paragraf, tetapi 

membentuk bait. Oleh karena itu, penyair membiarkan rangkaian kata-katanya tersusun 

tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang berlaku atau tanpa mengikuti aturan-aturan 

bahasa Indonesia yang benar dan baku. Penyair sengaja membuat tipografi agar pembaca 
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tertarik dan dengan tipografi tersebut dapat mendukung pemaknaan puisi tersebut. 

Herman J. Waluyo (1987:97) menyatakan bahwa tepi kiri atau tepi kanan dari halaman 

yang memuat puisi belum tentu terpenuhi tulisan, dalam hal ini tidak berlaku bagi tulisan 

yang berbentuk prosa. Baris puisi tidak harus bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi 

kanan. Ciri-ciri tersebut merupakan eksistensi sebuah karya sastra berbentuk puisi. Hal 

tersebut juga menunjukkan bahwa karya sastra, khususnya puisi tanpa harus berbentuk 

kata-kata sudah dapat bermakna apabila dilihat dari bentuk visualnya. 

Bentuk yang dapat dilihat panca indera adalah bentuk visual, yang berfungsi 

untuk memperjelas tanggapan pengertian, menarik perhatian, dan membawa pembaca 

pada suasana puisi, sekaligus memberi petunjuk bagaimana pengertian yang harus 

dipahami dalam puisi (Pradopo, 1987:113). 

Bentuk visual yang mendominasi dalam kumpulan puisi DALK terdiri atas: 

a. Enjambemen 

Penyair dalam menuliskan karyanya sering menggunakan cara untuk 

memperindah kalimat di dalam setiap unsur bait. Sehubungan dengan hal tersebut 

enjambemen merupakan pemotongan frase atau kalimat di akhir larik dan meletakkan 

pemotongan frase atau kalimat tersebut pada awal larik berikutnya (Semi, 1988:142). Hal 

yang demikian bertujuan untuk menjelmakan imajinasi yang ada dalam pikiran 

pembacanya. 

b. Tipograji 

Lukisan bentuk dalam puisi, termasuk dalam hal pemakaian huruf besar dan tanda 

baca, termasuk tipografi. Tipografi selain bertujuan menciptakan keindahan visual, juga 

dimaksudkan sebagai upaya mengintensifkan makna, rasa, dan suasana pada puisi. 
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Menurut Atar Semi ( 1988: 1 35) tipografi merupakan tataran larik, bait, kalimat, 

kata, bunyi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu 

mendukung isi, rasa, dan suasana. 

1.6.1.4 Gaya Sajak/ Puisi 

Tiap pengarang mempunyai gaya tersendiri untuk menyatakan pikiran dan 

perasaan. Hal ini sesuai dengan sifat dan kegemaran masing-masing pengarang. Gaya 

memperlihatkan j iwa dan kepribadian manusia (pemakai bahasa) sehingga dapat 

diketahui pribadi watak, dan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa (Keraf, 

1 991 :93). 

Gaya sajak/puisi itu berhubungan erat dengan penggunaan bahasa, namun yang 

dimaksud pembicaraan tentang bahasa puisi adalah mengenai gaya keseluruhan puisi 

bukan hanya yang berhubungan dengan bahasa yang meliputi penyusunan kata-kata, 

melainkan menyangkut gaya sajak/puisi secara keseluruhan bentuk pengucapan 

(Pradopo, 1 987: 1 81 ). 

Ada beberapa macam gaya sajak/puisi yang termuat dalam kumpulan puisi DALK 

yang meliputi gaya penggunaan bahasa, yang terdiri atas: 

a. Gaya Diaphan 

Seorang penyair setiap menciptakan karyanya selalu menggunakan gaya bahasa 

yang menarik dan mudah dipahami, akan tetapi tetap menimbulkan makna Gaya bahasa 

tersebut merupakan gaya penyampaian ide secara polos serta menggunakan bahasa 

denotative sehingga mudah dipahami maknanya, dan tidak menggunakan bahasa kias 

yang mempunyai arti ganda (Pradopo, 1 987: 1 81 ). 
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b. Gaya Prismatis 

Gaya penyampaian ide menggunakan bahasa kiasan yang berarti ganda 

(ambiguitas) dengan kata-kata konotatif. Untuk memahami puisi gaya prismatis, para 

pembaca perlu membaca beberapa kali (Pradopo, 1987: 183). 

1.6.1.5 Gaya Penyampaian Ide 

Kumpulan puisi DALK hanya menggunakan gaya penyampaian ide yang meliputi: 

a. Gaya Pernyataan Pikiran 

Dalam menciptakan sebuah karya penyair harus menyatakan ide didalamnya 

walaupun secara eksplisit sehingga pembaca dapat berkontemplasi. Biasanya penyair 

menggunakan gaya pemyataan pikirannya untuk berimajinasi dan gaya ini berupa 

pemyataan pendapat pribadi tentang sesuatu hal, yang dinyatakan secara terbuka 

(Pradopo, 1 987: 187-188). 

b. Gaya Perenungan 

Gaya kontemplasi (renungan terhadap suatu hat yang diolah dengan cara 

mewujudkan pikiran-pikiran dalam bentuk perenungan). Gaya ini mengajak pembaca 

untuk berkontemplasi, merenungkan suatu masalah, merenungi nasib manusia, 

merenungi diri sendiri, dan sebagainya (Pradopo, 1987: 1 88). 

c. Gaya Cerita dan Gaya Lukisan 

Gaya pengungkapan ide atau pikiran lewat cerita. Dalam hal ini ide atau pikiran 

tidak secara langsung dikemukakan, tetapi dijalin dalam bentuk lukisan suasana 

(Pradopo, 1987: 189). 
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d. Gaya Ironi 

Gaya sindiran atau ejekan dengan cara menyebutkan sesuatu yang bertentangan 

dengan yang dimaksudkan (Pradopo, 1 987: 1 90). Sehubungan dengan hat tersebut gaya 

ironi atau sindiran adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu hat dengan maksud 

yang berlainan dari yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya (Herman J. Waluyo, 

1 987:86). 

e. Gaya Dialog 

Untuk menyatakan gagasannya penyair menggunakan gaya dialog. Hal tersebut 

merupakan gaya bahasa untuk menyatakan ide atau pendapat, dan untuk mengajak 

pembaca merenungi sesuatu Iewat dialog (Pradopo, 1 987:1 95). Gaya dialog digunakan 

penyair untuk mengintensifkan pemyataan yang akan disampaikan melalui puisi. 

1.6.1.6 Gaya Kalimat 

Pradopo (1 987:201 ), menyatakan bahwa gaya kalimat merupakan gaya 

penempatan dalam larik-larik puisi serta bait-baitnya yang berhubungan dengan 

pemyataan atau pengungkapan ide yang dikemukakan. Dalam kumpulan puisi DALK : 

Dalam satu bait, larik puisi belum merupakan satuan sintaksis utuh. 

Satuan sintaksis terakhir di akhir larik. 

1.6.2 Teori Semiotik 

Menurut Rachmat Djoko Pradopo (1 987:123-127) menganalisis sajak itu 

bertujuan untuk memahami makna sajak. Menganalisis sajak adalah usaha untuk 
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menangkap dan memberi makna pada teks sajak. Bahwa karya sastra itu merupakan 

sistem tanda yang mempunyai makna yang mempergunakan medium bahasa. 

Bahasa sebagai medium karya sastra sudah merupakan sisitem semiotik atau 

ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai makna yang mempunyai arti 

(semiotik). Bahasa yang merupakan sistem tanda yang kemudian dalam karya sastra 

menjadi mediumnya itu adalah sistem tanda tingkat pertama. Dalam ilmu tanda-tanda 

atau semiotik, arti bahasa sebagai sistem tanda tingkat pertama itu disebut meaning (arti). 

Karya sastra itu juga merupakan sistem tanda yang berdasarkan konvensi masyarakat 

(sastra) karena karya sastra merupakan sisitem tanda yang lebih tinggi (atas) dari bahasa, 

maka disebut sistem semiotik tingkat kedua. Dalam karya sastra, arti kata-kata atau 

bahasa ditentukan oleh konvensi sastra. Dengan demikian timbulah arti baru yaitu arti 

sastra. Arti sastra merupakan arti dari arti (meaning of meaning). Untuk membedakan 

dari arti bahasa, art sastra itu disebut dengan makna (significance). 

Riffatere (dalam Pradopo, 1 978:1 ) mengemukakan pendekatan semiotik ini, 

bahwa pertentangan antara meaning (arti) dan signifiance (makna) memainkan peranan 

sangat penting. Dalam membaca puisi, meaning yang kita berikan harus sesuai dengan 

mimetik, atau fungsi referensialnya harus ditingkatkan menjadi signifiance berdasarkan 

penafsiran pertentangan atau penyimpangan dari arti mimetik yarig ditemukan, antara lain 

atas dasar kemampuan kita membaca puisi. 

Riffatere (dalam Teeuw, 1 991:65) mengatakan bahwa dalam pendekata ini, karya 

sastra pada satu pihak adalah a dialectic between text and reader, dan pada pihaka lain 

dialektik antara tataran mimetik dan tataran semiotik. Pembaca yang betugas memberi 

makna pada sebuah karya sastra tidak dapat tidak harus mulai dengan menemukan 
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meaning unsur-unsumya, yaitu kata-katanya, menurut kemampuan bahasanya sebagai 

alat komunikasi tentang gejala di dunia luar, atau "mimeticfunction". Tetapi kemudian ia 

harus meningkat ketataran semiotik, dimana kode sastra itu dibongkar (decoding) secara 

struktural, atas dasar signifiance. Penyimpangan dari kode bahasa, biasanya disebut 

dengan ungramaticalities secara mimetik mendapat signifiance secara semiotik, dengan 

latar belakang keseluruhan karya sastra yang disimpanya. 

Preminger (dalam Pradopo, 1987:123-127) mengatakan bahwa studi sastra 

bersifat semiotik adalah usaha untuk menganalisis karya sastra, disini sajak khususnya, 

adalah menganalisis sastra sebagai sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi

konvensiyang memungkinkan karya satra memiliki makna. Dengan melihat variasi

variasi di dalam struktur sajak atau hubungan dalam (interval), antara unsurakan 

dihasilkan bermacam-macam makna. Bahasa sebagai sistem semiotik tingkat pertama 

diorganisasikan sesuai dengan konvensi-konvensi tambahan yang memberikan makna 

dan efek-efek lain dari arti yang diberikan oleh penggunaan bahasa biasa. Konvensi 

tambahan ini adalah konvensi diluar konvensi kebahasaan, misal : tipografi, 

enjambement, persajakan, dan konvensi-konvensi lain yang ada dalam sastra. Oleh 

karena itu menberi makna sajak itu adalah mencari tanda-tanda yang memungkinkan 

timbulnya makna sajak, maka menganalisis sastra (sajak) itu tidak lain adalah memburu 

tanda-tanda. 

Salah seorang ahli semiotik yang pertama adalah Roland Barthes (dalam Zaimar, 

1991 :22-23) adalah karyanya Mythologies ia menunjukan cara kerja semiotik. la 

menerangkan apa yang dimaksud dengan mitos (mythe). Mitos adalah suatu sistem 

komunikasi, sesuatu yang memberikan pesan. la menerangkan mitos sebagai semiotik. 
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Dikatakanya bahwa sebagai suatu studi tentang wicara, mitologi adalah suatu fragmen 

dari ilmu tentang tanda yang luas ini yaitu semiotik. Semua semiotik mengacu pada 

hubungan antara dua istilah yaitu signifiant, 'penanda' dan signifie, 'petanda'. Dalam 

mitos ditemukan lagi skema tiga demensi itu: penanda, petanda, dan tanda. Akan tetapi 

mitos adalah suatu sistem khusus. Sistem ini disusun dari suatu rangkaian semiotik yang 

telah ada sebelumnya. Jadi mitos adalah sistem semiotik tahap kedua. Yang disebut 

tanda, (yaitu asosiasi total antara konsep dan imaji) dalam sistem yang pertama, hanya 

menjadi penanda dalam sistem yang kedua. 

Berdasarkan teori struktural semiotik di atas, maka penulis akan menganalisis 

kumpulan puisi DALK baik membongkar struktur-struktur yang membangun puisi-puisi 

tersebut mapun makna dari sistem tanda yang ada. Dengan demikian, seperti yang 

dikatakan oleh Rachmat Djoko Pradopo ( 1 987: 123), jelaslah bahwa untuk mengkaji puisi 

(sajak) perlulah analisis struktural dan semiotik. Hal ini mengingat sajak itu merupakan 

struktur-struktur tanda-tanda yang bermakna. 

1.7. Metode Penelitian 

Penelitian terhadap kumpulan puisi DALK ini adalah penelitian kualitatif dengan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif 

mengutamakan kedalaman pengahayatan terhadap interaksi antar konsep yangsedang 

dikaji secara empiris. Metode ini menggunakan kepustakaan dan referensi sebagai 

penunjang penelitian ini. Langkah kerja terhadap kumpulan puisi DALK dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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a. Pemahaman Objek. 

Pada langkah pemahaman objek ini penulis melakukan pembacaan secara 

menyeluruh obyek yang akan diteliti sehingga menemukan arti yang ada dalam teks, 

sehingga diperoleh pemahaman yang cukup untuk melanjutkan pada langlah selanjutnya. 

Pada langakah ini diperoleh data primer, yaitu data dari obyek itu sendiri, tetapi data yang 

sudah terkumpul masih memerlukan data sekunder untuk menyempumakan basil 

penelitian ini. 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa 

referensi-referensi yang berhubungan dengan teori struktural dan teori semiotik. 

c. Analisis Data 

pada langkah penganalisisan data ini dilakukan 2 tahap yakni tahap analisis 

terhadap struktural karya sastra dan analisis semiotik. Pada langkah ini penulis 

menganalisis unusur-unsur yang membangun karya sastra secara intrinsik. Selanjutnya 

dilakukan analisis pemaknaan karya sastra berdasarkan interpretasi pembaca. Dalam hat 

ini peneliti sendiri dengan berpedoman pada teori di atas. 

1.8. Sistematik Penyajian 

Sebuah penelitian diharuskan disajikan secara sistematis sehingga memudahkan 

untuk pembacaan dan meneliti ulang. Perlu kiranya pada penelitian ini peneliti 

menguraikan sistematik penyaj ian penelitian, yang dapat dilihat sebagai berikut: 

Bab I Pada bah ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas Iatar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
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landasan teori, dan metode penelitian. Hal tersebut akan dijelaskan tentang (pemahaman 

objek, pengumpulan data, dan analisis data), serta yang terakhir adalah sistematik 

penyajian ini sendiri. 

Bab II Memfokuskan pada analisis struktur teks puisi yang meliputi bentuk 

bunyi, bentuk bahasa, bentuk visual, bentuk gaya bahasa, bentukpenyampaian ide, bentuk 

kalimat. 

Bab III Memberikan fokus pada pemaknaan dalam kumpulan puisi DALK dengan 

menggunakan pendekatan semiotik. 

Bab IV Simpulan, yaitu pembicaraan terakhir yang menyampaikan keseluruhan 

pokok-pokok yang bersifat konklusif. 
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