
ABSTRAK 

Kumpulan puisi Duka Aceh Luka Kita yang selanjutnya akan disingkat 
DALK merupakan kumpulan puisi yang mengangkat tema tentang tragedi 
Tsunami, ketuhanan, dan kematian. Tema-tema tersebutlah yang menyebabkan 
DALK memiliki daya tarik tersendiri. 

Alasan peneliti mengkaji DALK ini dengan pertimbangan tema tentang 
alam sangat jarang di kaji. Tragedi tsunami di Aceh telah menimbulkan minat 
peneliti untuk lebih memahami tetang lingkungan di sekitar kita. Dalam DALK ini 
peneliti menemukan banyak sekali makna yang terkandung dalam tiap puisinya. 
Dengan bahasa yang cukup sederhana untuk dinikmati oleh masyarakat umum 
menambah daya tarik tersendiri bagi peneliti. DALK merupakan kumpulan puisi 
dari penyair Indonesia terdiri atas sastrawan, seniman, dan budayawan yang 
tergabung dalam KSSI ( Koperasi Sejahtera Seniman Indonesia ). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan infrastruktur (pemahaman objek, pengumpulan data, dan analisis data ) 
jenis kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 
struktural dan teori semiotik. Seperti telah diketahui bahwa dalam menganalisis 
karya sastra peneliti harus selalu memulai menganalisis struktur guna mengetahui 
bagaimana struktur dalam DALK yang meliputi bunyi, gaya sajak, bentuk visual, 
dan bahasa puisi. Selanjutnya untuk mendukung teori struktural tersebut 
digunakan teori semiotik. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori semiotik 
Riffatere yang menyatakan analisis karya sastra sebagai sistem tanda-tanda dan 
menentukan konvensi-konvensi yang memungkinkan karya sastra memiliki 
makna. 

Hasil penelitian ini adalah (I) menjelaskan struktur intrinsik teks DALK 
yang meliputi bunyi, gaya sajak, bentuk visual dan bahasa puisi dan aspek-aspek 
yang ada di dalamnya. (2) mengetahui makna yang terkandung dalam DALK, 
berdasarkan tema-tema khusus dan tanda-tanda khusus. Tema-tema khusus dalam 
DALK terdiri atas: tema tragedi tsunami sebanyak 36 puisi, tema tentang 
ketuhanan sebanyak 32 puisi, dan tema kematian sebanyak 20 puisi. Tanda-tanda 
khusus DALK menyangkut; judul kumpulan puisi dan gambar cover DALK, Puisi 
No. 261204 di Nomor pertama DALK, puisi Jangan Cengeng Ah Indonesia di 
akhir DALK, dan penghapusan tanda baca. (3) peneliti memberikan salah satu 
pemikiran baru dalam pengkajian DALK karena sedikitnya pengkajian yang 
menggunakan alam sebagai objeknya. Sekaligus ingin menyadarkan kita semua 
untuk ikut merasakan duka yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh 
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