
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan karya seni yang berupa bangunan bahasa yang 

di dalamnya terdapat nilai estetik (keindahan). Sastra dan tata nilai kehidupan 

adalah dua fenomena sosial yang saling melengkapi kediriannya sebagai 

sesuatu yang eksistensial. Sebagai sebuah dunia miniatur, karya sastra 

berfungsi untuk menginfestasikan sejumlah besar kejadian-kejadian yang telah 

dikerangkakan dalam pola-pola kreativitas dan imajinasi. Sebagai karya 

imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, 

hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut 

dengan penuh kesungguhan yang kemudian diungkapkan kembali melalui 

sarana fiksi sesuai dengan pandangannya. Fiksi merupakan hasil dialog, 

kontemplasi dan reaksi orang terhadap lingkungan terhadap lingkungan dan 

kehidupan sehingga seorang pengarang akan mengajak pembaca memasuki 

pengalaman atau imajinasi melalui karya sastra (Nurgiyantoro, 1995: 3).  

Puisi mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, 

merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Puisi 

merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang terpenting, 

diekspresikan, diubah dalam wujud yang berkesan (Pradopo,2000: 7). Puisi 

adalah karya sastra dengan medium bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan 

diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau 

imajinatif ( Waluyo, 2002: 1). 

Sajak (karya sastra) merupakan sebuah struktur atau susunan unsur-

unsur yang bersistem yang antara unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal 

balik. Unsur dalam karya sastra tidak berdiri sendiri, melainkan saling terikat, 



saling berkaitan dan saling bergantung (Pradopo, 2000: 118). Pemahaman 

terhadap struktur merupakan suatu tahap yang sulit dihindari atau harus 

dilakukan. Untuk memahami totalitas karya sastra pemahaman struktur yang 

dimaksudkan ialah unsur pembangun karya sastra (Jabrohim, 2003: 11). Karya 

sastra sebagai salah satu karya imajinatif berfungsi sebagai hiburan yang 

menyenangkan dan untuk menambah pengalaman batin bagi para 

pembacanya.  

Religius adalah mencoba memahami, menghayati hidup dan kehidupan 

ini lebih dari sekadar yang lahiriah. Kebutuhan makhluk tidak hanya sekadar 

yang lahiriyah saja, tetapi kebutuhan batiniyah juga harus di penuhi. karena 

seorang hamba membutuhkan pertolongan dari sang pencipta.  Oleh karena 

itu, wujud berdoa adalah sebagai salah satu kebutuhan batiniyah sehingga 

mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Religiusitas 

merupakan suatu keyakinan yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan erat 

dengan emosi kepercayaan kepada Tuhan. Religiusitas adalah konsep 

keagamaan yang menyebabkan manusia bersikap religius. Manusia religius 

dapat diartikan manusia yang berhati nurani serius, saleh, teliti dalam 

pertimbangan batin dan sebagainya (Mangunwijaya, 1982: 11). 

Memahami karya sastra bagi pembaca memerlukan kemampuan 

tentang pemanfaatan bahasa dan pendekatan untuk meraih makna yang 

terkandung dalam karya sastra. Membaca karya sastra adalah usaha 

pemahaman yang mengandung beberapa akibat bagi pembaca, sehingga 

membaca karya sastra merupakan pengulangan yang dilakukan terus-menerus 

oleh pembaca untuk menemukan makna (Culler dalam Imron, 1975: 39). 

Kelebihan puisi-puisi Pembawa Matahari yaitu di antaranya tentang, 

masalah kehidupan yang kompleks(kesepian, kematian, dan waktu) serta nilai-

nilai religius dan mistikal yang seolah-olah membentuk ornamen yang unik 



sehingga mendatangkan keriangan spiritual yang melekat di dalam setiap puisi 

yang ditulis oleh Abdul Hadi W.M.  

Kumpulan puisi Pembawa Matahari dipilih dalam penelitian ini 

karena kumpulan puisi Pembawa Matahari di dalamnya diungkapkan 

mengenai pengalaman religius dan mistikal yang seolah-olah membentuk 

jalinan arabesque yang unik, dapat menjelma menjadi pengalaman estetik. 

Memungkinkanya dirangkai menjadi ungkapan-ungkapan puitik, yang 

mendatangkan pengalaman spiritual dan pencerahan yang menjadikan sesuatu 

yang unik dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

Kelebihan yang dimiliki pengarang dalam penulisan puisi Pembawa 

Matahari, yaitu dari segi bahasanya yang hidup. Artinya dalam 

mengambarkan sesuatu dalam puisi bahasa yang digunakan mudah pahami. 

Dari segi religiusitas Abdul Hadi W.M dalam puisinya nampaknya tidak 

hanya bermakna dalam pandangan satu agama saja, namun bersifat universal 

yang berbentuk kecintaan manusia pada Tuhan. Puisi yang berjudul Barat dan 

Timur merupakan kumpulan puisi yang mengandung gagasan tentang 

ketuhanan:  

Barat dan Timur 

barat dan timur adalah guruku 
muslim, hindu, kristen, budha, 
pengikut zen atau tao 
semua dalah guruku 
kupelajari dari semua orang saleh dan pemberani 
Rahasia cinta, rahasia bara menjadi api menyala 
Dan tikar sembahyang sebagai pelana menuju arasy-Nya 
ya, semua adalah guruku 
ibrahim, musa, daud, lao tze 
Budha, zarathustra, socrates, isa almasih 
serta Muhammad Rosulullah 
Tapi hanya dimasjid aku berkhidmat 
Walau jejak-Nya 
Kujumpai di mana-mana. 
  
(Hadi W.M., 2002: 35)  



 

Kumpulan puisi Pembawa Matahari merupakan karya Abdul Hadi 

W.M yang diterbitkan tahun 2002 oleh PT Bentang Budaya. Puisi-puisi 

Pembawa Matahari menguraikan peristiwa sosial yang kompleks serta 

pengalaman religius dan mistikal yang membentuk ornamen yang unik, 

menjadi ungkapan-ungkapan puitik yang mendatangkan keriangan spiritual. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian terhadap 

puisi-puisi yang terdapat di dalam kumpulan puisi Pembawa Matahari karya 

Abdul Hadi W.M. Puisi-puisi tersebut memperlihatkan aspek religius yang 

dominan. Penelitian ini akan membahas aspek religius dengan tinjauan 

semiotik. 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk menghasilkan penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu 

perumusan masalah. Di dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana struktur puisi (diksi, pengimajian, gaya bahasa dan 

tipografi) dalam kumpulan puisi Pembawa Matahari karya Abdul 

Hadi W.M? 

b.  Bagaimana makna aspek religius puisi dalam kumpulan puisi 

Pembawa Matahari yang ditinjau dengan pendekatan semiotik? 

 

C. Tujuan Penelitian  

      Tujuan penelitian haruslah jelas mengingat penelitian harus mempunyai 

arah sasaran yang tepat. 



a. Mendeskripsikan struktur puisi (diksi, pengimajian, gaya bahasa 

dan tipografi) dalam kumpulan puisi Pembawa Matahari karya 

Abdul Hadi W.M. 

b. Mendeskripsikan makna aspek religius puisi dalam kumpulan puisi 

Pembawa Matahari yang ditinjau dengan pendekatan semiotik.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis  

a. Membantu memahami dan mengetahui struktur puisi dalam 

kumpulan puisi Pembawa Matahari karya Abdul Hadi W.M. 

b. Dapat membantu memahami dan mengetahui makna aspek 

religius di dalam puisi tersebut. 

b. Manfaat Praktis 

a. Menambah khasanah penelitian kesusastraan Indonesia dalam 

memahami struktur dan makna karya sastra. 

b. Sebagai alat motivasi agar setelah peneliti ini, dilakukan 

penelitian baru dengan sasaran yang berbeda. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian Tri Ambarsari (2001) yang berjudul “Aspek Religius 

Kumpulan Sajak Kematian Makin Akrab karya Subagyo Sastrowardoyo 

dengan tinjauan semiotik”. Penelitian ini menganalisis struktur sajak yang 

bersifat motif ketimpangan kehidupan dalam masyarakat, keterikatan nafsu 

dan cinta titik akhir pertemuan dengan tuhan dan kematian yang merupakan 

anugrah. 



Indah Kusumaningtyas (2002) juga meneliti “Aspek Religius dalam 

Novel Fatimah Chen-Chen  karya  Motinggo Busye dengan Tinjauan  

Psikologi Sastra”. Analisis struktur  pembangun novel  Fatimah Chen-Chen, 

meliputi  perwatakan, alur, latar, tema dan amanat.  Sedangkan analisis 

psikologinya  membahas  tentang kejiwaan  yang  meliputi watak dasar tokoh 

dan  pengaruh lingkungan  terhadap  perkembangan  individu, serta nilai-nilai 

religius yang dimiliki oleh tokoh tersebut. 

Sekar Galuh Endah Pinuji Lawuningrum (UNS 2003) meneliti tentang 

sajak “Dongeng Marsinah yang diambil dari kumpulan sajak Ayat-Ayat Api 

karya Sapardi Joko Damono: Sebuah Pendekatan Semiotik”. Penelitian ini  

membahas struktur sajak melalui konvensi ketaklangsungan ekspresi, 

pembacaan heuristik dan hermeneutik. Dalam penelitian ditunjukkan pesan-

pesan filosofi hidup dan religi tanpa meninggalkan keadaan dan kenyataan 

sosial ekonomi yang terwujud di sekitarnya. 

Adapun penelitian yang dilakukan mengambil judul aspek religius 

puisi kumpulan puisi Pembawa Matahari karya Abdul Hadi W.M. Dengan 

tinjauan semiotik. 

 

 

 

F. Landasan Teori 

a. Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural bermula dari pandangan kaum strukturalis 

yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya saling 

berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang utuh, dapat dipahami 

sehingga terjadi timbal balik. Analisis struktur terhadap sebuah karya 

bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, 



semendetail dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua 

anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna 

yang menyeluruh (Teeuw, 1984: 266). 

Pengkajian sastra berdasarkan strukturalisme dinamik merupakan 

pengkajian strukturalisme dalam rangka semiotik yang memperlihatkan 

karya sebagai sistem tanda (Pradopo, 1987: 125). Karya sastra memiliki 

dua fungsi: (1) bersifat otonom, yaitu tidak menunjuk di luar dirinya; (2) 

bersifat informasional, yaitu menyampaikan pikiran gagasan dan perasaan. 

Kedua sifat itu saling berkaitan, sehingga sebagai sebuah struktur karya 

sastra selalu dinamis. Dinamika itu pertama-tama diakibatkan oleh 

pembacaan kreatif dari pembaca yang dibekali oleh konvensi yang selalu 

berubah dan pembaca homosignifikan makhluk yang membaca dan 

mencipta tanda (Culler dalam Jabrohim (Ed), 2003: 65). 

Menurut Mukarovsky (dalam Teeuw, 1984: 190) strukturalisme 

dinamik adalah model semiotik yang memperlihatkan hubungan dinamik 

yang terus menerus didorong oleh empat faktor, yaitu faktor pencipta, 

faktor karya, faktor pembaca, dan faktor kesemestaan atau realitas. 

Mukaronsky dan Vodica mengembangkan pendekatan 

strukturalisme dinamik berdasarkan kosepsi semiotik (Teeuw, 1984:190). 

Pendekatan terhadap karya sastra dapat di tempatkan dalam dinamika 

perkembangan sistem sastra dengan pergeseran norma-norma literernya 

yang terus-menerus di satu pihak dan di pihak lain dinamik interaksinya 

dengan kehidupan sosial. 

Struktur fisik berupa diksi, merupakan pemilihan kata yang sangat 

cermat dipertimbangkan oleh penyair untuk menghasilkan irama yang 

indah. Ada hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkret. 

Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian karena itu kata-kata 



menjadi lebih konkret seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran 

atau cita rasa. Pengimajian memberikan kesan lebih hidup dan 

memperkuat gambaran serta memperkuat imajinasi pembaca. Bahasa 

kiasan adalah cara menghasilkan imaji tambahan dalam puisi, sehingga 

makna yang ditimbulkan semakin kaya. Gaya bahasa biasanya merupakan 

ciri dari seorang penyair dalam melahirkan suatu ide. Tipografi  dalam 

bentuk larik-larik puisi berbeda dengan bentuk prosa yang membentuk 

kesatuan sintaksis. Satu larik puisi mungkin mengandung makna yang 

lebih dari kesatuan sintaksis, walaupun larik itu merupakan potongan 

kalimat atau hanya berupa satu patah kata (Waluyo, 1995: 71-101). 

Struktur batin yang berupa tema, merupakan pandangan hidup 

tertentu atau perasaan yang membangun dasar atau gagasan dalam karya 

sastra. Tema adalah makna yang terkandung dalam suatu cerita 

(Nurgiyantoro, 1995: 67). 

 Feeling atau perasaan adalah sikap, perasaan yang disampaikan 

penyair melalui sajaknya. Sajak mengungkapkan perasaan yang beragam, 

misalnya sedih, kecewa, benci, cinta, kagum, haru atau setia kawan 

(Waluyo, 1987: 121). 

b. Pendekatan Semiotik 

Kata semiotic berasal dari kata Yunani semion, yang yang berarti 

tanda. Semiotik berarti ilmu tentang tanda (Zoest, 1990: 21). Selanjutnya, 

Zoest mengatakan bahwa semiotik adalah studi tentang tanda dan segala 

hal yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungan dengan 

tanda-tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang 

mempergunakan (Sudjiman dan Zoest, 1992: 5). 

Pada dasarnya semiotik berhubungan dengan segala sesuatu yang 

dianggap sebagai tanda. Tanda adalah segala sesuatu yang dapat dianggap 



sebagai pengganti sesuatu yang lain secara signifikan. Sesuatu yang lain 

tidak harus ada atau benar-benar ada di suatu tempat pada saat tanda 

menggantikannya. Jadi, semiotika pada prinsipnya adalah disiplin ilmu 

yang mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendustai, 

mengelabui atau mengecoh, jika sesuatu tidak dapat digunakan untuk 

“mengatakan” sesuatu pun (Zoest, 1990: 31-32). 

Semiotik ialah ilmu tentang tanda. Semiotik itu mempelajari 

sistem-sistem, aturan-aturan yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 

mempunyai arti. Dalam hal ini, tanda  merupakan kesatuan antara dua 

aspek yang tidak terpisahkan satu sama lain, yaitu antara penanda 

(signifiant) dan petanda (signifie). Signifiant adalah aspek formal atau 

bunyi pada tanda itu, padahal signifie adalah aspek kemaknaan atau 

konseptual; tetapi signifiant  tidak identik dengan bunyi  dan signifie 

bukanlah denotatum, jadi hal atau benda dalam kenyataan yang diacu oleh 

tanda itu, secara konkrit tanda burung tidak sama dengan bunyi fisik dan 

tidak pula dengan binatang dalam kenyataan (Teeuw, 1984: 44) 

Tanda itu tidak hanya satu macam saja, tetapi ada beberapa 

berdasarkan hubungan antara penanda dan petandanya. Charles Sanders 

Pierce mengajukan perbedaan antara tiga kelompok tanda yang ditentukan 

berdasarkan jenis hubungan antara item pembaca makna dengan item yang 

ditunjukkanya: 

1. Ikon adalah suatu tanda yang menunjukkan adanya hubungan yang 

bersifat alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan itu 

ialah hubungan peranan, misalnya jumlah kuda sebagai penanda 

yang menandai kuda. 



2. Indeks adalah suatu tanda yang menunjukkan adanya hubungan 

klausa (sebab-akibat) antara penanda dan petandanya, misalnya 

asap menandai api, alat penanda asap menandai api. 

3. Simbol adalah tanda yang menunjukkan bahwa tak ada hubungan 

alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan itu bersifat 

arbiter (mana suka). Arti tanda itu ditentukan oleh konvensi. “ibu” 

adalah symbol, artinya ditentukan oleh konvensi masyarakat 

bahasa (Indonesia). Orang Inggris menyebutnya “mother”, orang 

Perancis menyebutnya “la mere” dan sebagainya (Pradopo, 2003 : 

120) 

 Karya sastra merupakan karya seni yang mempergunakan bahasa 

sebagai medianya. Bahasa sebagai medium karya sastra merupakan sistem 

semiotik atau ketandaan, yaitu merupakan ketandaan yang mempunyai arti 

Pendekatan semiotik merupakan usaha untuk menganalisis karya sastra 

(puisi) sebagai suatu sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-

konvensi apa yang memungkinkan karya sastra (puisi) mempunyai makna 

(Pradopo, 2000 : 123). Strukturalisme dalam sastra tidak dapat dipisahkan 

dengan semiotik karena karya sastra merupakan struktur tanda yang 

bermakna yang menggunakan medium bahasa. Tanpa memperhatikan 

sistem tanda, tanda dan makna serta konvensi tanda, struktur karya sastra 

tidak dapat dimengerti maknanya secara optimal. 

 Pemahaman makna sajak secara semiotik dapat dilakukan dengan 

pembacaan heuristik dan hermeneutik (retroaktif). Pembacaan heuristik 

ialah pembacaan berdasarkan struktur  bahasanya atau secara semiotik 

berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama. Pembacaan 

heuristik bertujuan memperjelas arti bilamana perlu diberi sisipan kata 

atau sinonim kata-katanya diletakkan dalam tanda kurung (Riffatere dalam 



Jabrohim 2000: 96). Pembacaan hermeneutik merupakan pembacaan ulang 

(retroaktif) sesudah pembacaan heuristik dengan memberikan tafsiran 

berdasaarkan konvensi sastranya atau menurut sistem semiotik tingkat 

kedua. 

  Barthes (2001: 53) semiologi hendak mempelajari bagaimana 

 kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai ( to sinify) 

 dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan ( 

to  communicate). Memaknai berarti bahwa obyek-obyek tidak hanya 

membawa  informasi, dalam hal mana obyek-obyek itu hendak berkomunikasi, 

tetapi  juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Barthes dengan 

demikian  melihat signifikasi sebagai sebuah proses yang total dengan suatu 

susunan  yang sudah terstruktur. signifikasi itu tidak terbatas pada bahasa, 

tetapi  terdapat pula pada hal-hal yang bukan bahasa.  

 Barthes selanjutnya mengemukakan bahwa dalam mitos sebagai 

sistem semiotik tahap kedua terdapat tiga dimensi yakni penanda, petanda 

dan tanda. Sejalan dengan itu yang disebut dengan tanda dalam sistem 

pertama---yakni asosiasi total antara konsep dan imajinasi hanya 

menduduki posisi sebagai penanda dalam sistem kedua. Agar lebih jelas, 

Barthes mengemukakan sebagai berikut: 

 

 

  

1. Penanda                2. Petanda 
 

 
 

3. Tanda 

              I. PENANDA 
 

 
II. PETANDA 

 

                      III. TANDA 

 



 Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa sistem tanda tataran 

pertama termasuk penanda dalam tataran kedua untuk menciptakan tanda. 

Aspek sosial budaya, sebagai tanda yang diubah menjadi penanda dalam 

penglihatan pembaca yang bersifat alat asosiasi mimetik yang berlawanan 

dengan kreasi. Proses tanda berubah menjadi penanda dalam penglihatan 

yang dilakukan oleh pembaca. Oleh karena itu aspek sosial budaya tidak 

pada deretan faktual yang imitasi, tetapi masuk dalam sistem komunikasi. 

Konvensi sastra yang memberikan makna itu di antaranya konvensi 

ketaklangsungan ekspresi sajak itu disebabkan oleh penggantian arti 

(displacing of meaning), penyimpangan arti (distorcing of meaning) dan  

penciptaan arti (creating of meaning). Penggantian arti berupa 

pengggunaan metafora dan metonimia, penyimpangan arti disebabkan oleh 

ambiguitas, kontradiksi, dan nonsense, penciptaan  arti disebabkan oleh 

pemanfaatan bentuk visual, misalnya persajakan, homologres (persajakan 

maupun bentuk garis) dan tipografi (Riffatere dalam Jabrohim , 2003: 96). 

c. Religiusitas 

  Karya sastra merupakan gambaran atau cerminan keadaan 

masyarakat bahkan merupakan cerminan jiwa, diri, dan pribadi pengarang. 

Kehadiran makna religius dalam puisi dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengetahuan pengarang atau kedekatan pengarang dengan 

masalah religi dan adakah karya yang mengandung suatu makna khusus 

tentang kereligiusan, makna duniawi yang berhubungan dengan alam, 

dengan sesama, serta kematian. 

Dojosantosa (1991: 3) berpendapat bahwa religiusitas, yang semula 

berasal dari bahasa latin religare yang berarti mengikat, religio berarti 

ikatan atau pengikatan. Religiusitas berarti manusia mengikatkan diri 

kepada Tuhan atau lebih tepat manusia menerima ikatan Tuhan sebagai 



sumber ketentraman dan kebahagiaan. Mangunwijaya (1995: 54) 

menyatakan bahwa religiusitas adalah konsep keagamaan yang 

menyebabkan manusia bersikap religius. Kaitan agama dengan masyarakat 

banyak dibuktikan oleh pengetahuan agama dalam argumentasi rasional 

tentang arti dan hakekat kehidupan, tentang kebesaran Tuhan dalam arti 

mutlak, dan kebesaran manusia dalam arti relatif selaku mahluk. 

Mangunwijaya (1982: 11) mengemukakan bahwa pengertian 

agama ialah lebih menunjuk kepada kelembagaan kebaktian kepada tuhan 

atau kepada “dunia atas” dalam aspeknya yang resmi. Sedangkan 

religiusitas lebih melihat lebih melihat aspek yang di dalam lubuk hati” 

riak getaran hati nurani pribadi; sikap personal yang sedikit banyak misteri 

bagi orang lain, karena menafaskan intimitas jiwa. Dalam arti pascal, 

yakni cita rasa yang mencakup totalitas (termasuk rasio dan rasa 

manusiawi) kedalam si pribadi manusia. Dan karena itu, pada dasarnya 

religiusitas mengatasi, atau lebih lebih dalam dari agama yang tampak, 

formal, resmi.  

Orang beragama banyak yang religius, dan seharusnya memang 

demikianlah, paling tidak diandalkan seoranga agamawan sepantasnya, 

sekaligus homo religius juga. Tetapi kenyataanya tidak selalu begitu. 

Dapat juga orang menganut agama tertentu karena motivasi atau jaminan 

material atau karier politik, ingin memperoleh jodoh yang beragama lain 

dari dia punya, atau biasa karena tidak ada pilihan lain; cukup beragama 

statistik belaka. 

Keyakinan kepada Tuhan yang terdapat pada seseorang individu 

akan berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. Agama sebagai wujud ajaran keyakinan kepada Tuhan memuat 

ajaran yang penting dilakukan dan ajaran yang dilarang, dengan 



melakukan tindakan sesuai ajaran agama akan dapat mempengaruhi 

perilaku individu pada perbuatan baik dan buruk. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa 

religiusitas merupakan suatu keyakinan yang ada dalam diri seseorang 

berkaitan erat dengan kepercayaan kepada Tuhan. Religius merupakan 

bagian dari kebudayaan dan sistem dari suatu agama, antara agama satu 

dengan agama lain memiliki sistem religius yang berbeda. 

  

G. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian  kualitatif deskriptif. Moleong (2002: 16) mengemukakan bahwa 

metode  penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

mengahasilkan data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat 

suatu individu,  keadaan, atau gejala dari kelompok tertentu yang diamati. 

Metode deskriptif  kualitatif artinya yang dianalisis dan hasil analisis 

berbentuk deskripsi, tidak  berupa angka-angka atau koefisien tentang 

hubungan antarvariabel  (Aminudin, 1990: 16). 

a. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah aspek religius puisi yang terdapat 

dalam kumpulan puisi  Pembawa Matahari karya  Abdul Hadi W.M.  

b. Data dan Sumber Data 

a. Data 

  Data penelitian sastra adalah bahan penelitian atau lebih 

tepatnya bahan jadi penelitian yang terdapat dalam karya sastra yang 

akan diteliti (Sangidu, 2004: 61). Wujud data dalam penelitian ini 

adalah berupa kata, frasa, dan kalimat yang terdapat dalam kumpulan 

puisi Pembawa Matahari karya Abdul Hadi W.M. 



b. Sumber Data  

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data kepustakaan yaitu berupa buku, transkip, majalah, dan 

lain-lain.  

  Sumber data primer adalah sumber utama penelitian yang 

diproses langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara (Siswantoro, 

2004: 54). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kumpulan 

puisi Pembawa Matahari karya Abdul Hadi W.M, terbitan Yayasan 

Bentang Budaya Yogyakarta, Tahun 2002, dengan tebal 75 halaman. 

  Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

secara tidak langsung atau lewat perantara, senyampang masih 

berdasar pada kategori konsep ( Siswantoro, 2004: 54). Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini ialah sumber data yang diperoleh dari 

buku-buku acuan majalah, dan jurnal yang berhubungan dengan 

permasalahan yang menjadi obyek penelitian. 

 

c. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Subroto, 

1992: 42). Data yang di dapat berbentuk tulisan, yang harus dibaca, 

disimak, dicatat, dan dijadikan acuan dalam hubungannya dengan subjek 

yang akan diteliti. 

 

d. Teknik Analisis Data  

  Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan secara terus-

menerus, sejak pengumpulan data di lapangan sampai waktu penulisan 



laporan penelitian (Miles & Huberman dalam Aminuddin, 1990: 18). 

Akan tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul 

dan dikelompokkan bersama lewat proses pengumpulan data yang telah 

dilaksanakan secara teliti. Dalam telaah semiotik untuk menganalisis data 

dilakukan dengan menggunakan pembacaan heuristik dan hermeneutik 

(Pradopo, 1995: 12). Yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pembacaan heuristik ialah pembaca melakukan interpretasi secara 

referensial melalui tanda-tanda linguistik. Peneliti melakukan 

pembacaan secara struktural artinya pada tahap ini dapat 

menemukan arti secara linguistik. Pembaca berasumsi bahwa 

bahasa itu bersifat referensial, yang harus dihubungkan dengan hal-

hal yang nyata. Realisasi dari pembacaan heuristik dapat berupa 

sinopsis, gaya bahasa yang digunakan atau pesan yang 

dikemukakan. 

b. Pembacaan hermeneutik ialah merupakan pembacaan bolak-balik 

melalui teks dari awal hingga akhir. Tahap pembacaan ini 

merupakan interpretasi tahap kedua yang bersifat retroaktif yang 

melibatkan banyak kode di luar bahasa dan menggabungkannya 

secara integratif sampai pembaca dapat membongkar secara 

struktural guna mengungkapkan makna dalam sistem tertinggi, 

yakni makna keseluruhan teks sebagai sistem tanda.  

Tahap pembacaan  ini merupakan interpretasi tahap kedua yang 

bersifat retroaktif yang melibatkan  banyak kode di luar bahasa dan 

menggabungkannya secara integratif sampai pembaca dapat 

membongkar secara struktural guna menggungkapkan makna 

(significance) dalam sistem tertinggi yakni makna keseluruhan teks 

sebagai sistem tertentu (Riffaterre dalam Imron, 1995: 42-43). Data yang 



berupa kata-kata, kalimat kemudian dianalisis menggunakan cara 

berpikir induktif yaitu berangakat dari fakta-fakta khusus peristiwa 

kongkrit ditarik kesimpulan yang bersifat umum.  

 

H. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan di perlukan agar dalam penulisan dapat 

dilakukan secara runtut. Sistematika penulisan dapat memberikan gambar 

tentang langkah-langkah dalam penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini 

sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan 

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 Bab II Biografi pengarang yang meliputi  riwayat hidup, hasil 

karyanya, latar belakang sosial pengarang, dan ciri khas karya sastranya. 

 Bab III  Pembahasan yang meliputi analisis struktur fisik puisi, analisis 

struktur batin puisi, dan makna religius kumpulan puisi Pembawa Matahari  

dengan tinjauan sruktural semiotik,  

 Bab IV Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, pada bagian 

akhir disertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 


