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lsi 	Ringkasan 

1. 	Masalah Penelitian : 
Pemahaman Tentang jiwa yang mendalam menyebabkan puisi Whitman 
begitu berbobot, didukung oleh teknik penulisan dan gaya bahasa 
yang menar-ik. 
Dengan adanya suatu kerja-sama berpikir puitis Whitman, antara 
ide dengan penghayatan jiwa, penelitian ini merumuskan masalah 
sebagai berikut : 

1.1 	Konsep Demokrasi yang bagaimana yang diterapkan cleh 
penyair dalam puisi-puisinya. 

1.2 	Horison harapan yang bagaimana yang dikehendaki oleh pemba
ca ten tang demokrasi dalam puisi-puisi tersebut. 

1.3 	Sejauh mana ide demokrasi terekspresi dalam puisi-puisi 
terE·ebut .. 

20 	 Tujuan Penelitian : 
2.1 	Mengetahui konsep demokrasi yang diterapkan DIeM penyair 

dalam puisi-puisinya .. 
2.2 	Menganalisis horison harapan pembaca dari hasil resepsi 

mereka ten tang puisi-puisi yang mereka tanggapi. 
2.3 	Menganalisis Ide Demokrasi yang diekspresikan aalam puisi 

melalui t .. fsiran para pembaca yang dapat dilihat darl. cara 
mereka mengisi tempat-tempat kosong aalam puisi-puisi yang 
rnereka baeti. 

3. 	Metode Penelitian : 
.:arya puisi yang menjadi obyek penelitian adalah karya yang 
diekspresikan melalui pengalaman, perasaan serta gagasan yang 
aipengaruhi kondisi semasa penyair hidup. Karen. penelitian ini 
merupakim studi sinkronik estetika resepsi yang berorienta51 
pada pembaca~ maka : 
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3.1 	Metode Estetika Resepsi digunakan untuk merekonstruksi 
bermacam-macarn konkretisasi puisi-puisi tersebut dalam masa 
sejarahnya; juga meneliti hubungan antara konkretisasi
konkretisasi itu dengan konteks historis yang memiliki 
konkretisasi-konkretisasi itu (Segers 49). 

3.2 	Teknik pengumpulan data menggunakan Purposive Sampling, 
yakni 107. dari seluruh jumlah Mahasiswa Sastra 1nggris 
Unair. 

3.3 	Analisis Data dengan mengelompokkan horison harapan pembaca 
yang sama, dianalisis karakteristiknya dan dicocokkan 
dibandingkan satu sarna lain; melihat dan menganalisis 
pengisian tempat-tempat kosong dalam puisi; menyusun data 
da12m tabel-tabel. 

Kesimpulan I Saran. 
Karya puisi Walt Whitman, bernafaskan demokrasi, dalam arti 
bebas hidup dan menyampaikan pendapat sebagai warga negara 
yang memilik hak yang sarna di antara bangsa Amerika, dan cinta 
sesama .. 
Dari hasil tanggapan pembaca secara sinkronis melalui studi 
estetika resepsi didapati puisi-puisi Whitman membawa visi 
demoknasi terhadap perjuangan persamaan hak antar bangsa Ameri
ka yang dilandasi cinta sesama. 
Horisan harapan pembaca terbangun dari hasil pemahaman mereka 
terhadap latar belakang hidupnya penyair. 
Pengisian tempat-tempat kosong, berbeda sesuai pengalaman 
indera penanggap, namun pada umumnya memiliki interpretasi yang 
mendekati arti puisi. 

Saran ; Pakar di bidang Bahasa dan Sastra sangat diperlukan, 
mengingat semakin banyak penelitian di bidang tersebut di 
Unair. Keberadaan pakar tersebut, akan membantu peneliti di 
bidang tersebut supaya hasil penelitiannya dapat dinilai sesuai 
dengan bidangnya. 
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