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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perpuisian Indonesia modern sejak kelahiran dan pertumbuhannya 

mengenal pelbagai pencapaian estetika yang ditunjukkan oleh Muhammad 

Yamin, Amir Hamzah, Chairil Anwar, Sutardji Calzoum Bachri,  Sapardi 

Djoko Damono, Afrizal Malna, dan lain-lain. Pencapaian-pencapaian estetika 

itu merepresentasikan tanggapan penyair atas realitas dan memberi pengaruh 

terhadap penyair-penyair lainnya. Kehadiran Afrizal Malna sebagai seorang 

penyair menjadi suatu legitimasi bahwa wacana sastra dan perpuisian 

Indonesia modern tumbuh dengan dinamis.    

Rampan (2000a: 785) pada awalnya memposisikan Afrizal Malna 

dalam kelompok penyair 1980-an yang masih dipengaruhi oleh pencapaian 

estetika para penyair 1970-an. Pada saat itu posisi Afrizal Malna berada dalam 

pengaruh dan kecenderungan kekuatan penyair Chairil Anwar, Sapardi Djoko 

Damono, dan Sutardji Calzoum Bachri. Penilaian itu berubah ketika Rampan 

(2000b: xxxiv) menggagas keberadaan Angkatan 2000 dalam sastra Indonesia 

modern. Afrizal Malna ditahbiskan sebagai pemimpin literer puisi dan sastra 

Indonesia modern berdasarkan pencapaian estetika dan pengaruhnya terhadap 

penyair-penyair lainnya.   

Kehadiran Afrizal Malna dinilai oleh sekian kritikus sebagai suatu 

pembaharuan dalam kaitan dengan perpuisian Indonesia modern  dan 
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hubungan pengaruh pencapaian estetika dari penyair-penyair sebelumnya. 

Toda (1998: 112) menilai bahwa puisi-puisi Afrizal Malna dari periode tahun 

1980-an berada dalam alur pencapaian estetika Chairil Anwar dan Sutardji 

Calzoum Bachri. Afrizal Malna dalam pencapaian estetikanya sanggup 

memberi artikulasi dan konstruksi lain dari pengaruh-pengaruh perpuisian 

Chairil Anwar dan Sutardji Calzoum Bachri. Pencapaian estetika Afrizal 

Malna adalah konsep estetika massal, pembentukan dunia benda-benda, 

penggeseran aku-lirik menjadi aku-massa, rekayasa semiotika, dan jejaring 

seni multimedia. Pencapian estetika itu menjadi bukti posisi penting dan 

pembaharuan Afrizal Malna dalam perpuisian Indonesia modern.  

Proses kreatif Afrizal Malna sejak tahun 1980-an dalam perumusan 

dan konkretisasi konsep-konsep estetikanya menjadi perhatian besar dalam 

pertumbuhan puisi Indonesia modern. Rampan (2000b: xl-xli) menilai bahwa 

estetika massal Afrizal Malna yang unik dalam sejarah sastra Indonesia 

menunjukkan bahwa sumber keindahan itu berada di tengah massa. Afrizal 

Malna menghadirkan bahan dan bentuk yang orisinal dalam tataran estetika 

yang berbeda dengan Chairil Anwar dan Sutardji Calzoum Bachri. 

Afrizal Malna menghadirkan puisi-puisi dengan keunikan dan 

kekuatan berbeda dari konvensi puisi lirik dan eksperimental yang ditekuni 

penyair-penyair pada tahun 1970-an sampai 1990-an. Proses kreatif Afrizal 

Malna dimanifestasikan dalam buku puisi Abad yang Berlari (1984), Yang 

Berdiam dalam Mikropon (1990), Arsitektur Hujan (1995), Kalung dari 

Teman (1998), dan Dalam Rahim Ibuku Tak Ada Anjing (2002).    
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Sarjono (2001: 185) menyebut Afrizal Malna sebagai penyair autentik 

dan menarik selama tahun 1980-an dan 1990-an yang banyak ditiru dan 

dibicarakan, tetapi kurang dianalisis dan dibahas dengan semestinya. 

Legitimasi terhadap Afrizal Malna sebagai pemimpin literer puisi dan sastra 

dalam Angkatan 2000 yang ditunjukkan Rampan (2000b: xxxviii) 

membuktikan bahwa Afrizal Malna melakukan pencapaian estetika baru 

dalam perpuisian Indonesia modern. Pencapaian estetika Afrizal Malna itu 

memberikan pengaruh yang kuat pada penyair-penyair lain yang disebut 

debgai fenomena puisi Afrizalian.     

Afrizal Malna menyadari bahwa dalam proses kreatif menulis puisi 

sebagai praktik semiotika dipengaruhi oleh cara berpikir dengan gambar dan 

pengolahan kata untuk pembebasan dari konvensi bahasa. Proses kreatif 

Afrizal Malna menjadi realisasi tanggapan kritis terhadap kondisi modernitas 

yang dipengaruhi oleh pemikiran posstrukturalis dan posmodernisme. 

Pencapaian estetika Afrizal Malna menjadi bukti posisi dan relasi puisi dengan 

arus modernitas.  

Penelitian ini merupakan ikhtiar membaca dan menilai puisi-puisi 

Afrizal Malna dengan memperhatikan relasi perpuisian Indonesia modern 

dengan tanggapan modernitas dan pencapaian estetika Afrizal Malna. Fokus 

penting dalam penelitian ini adalah mengungkapkan kritik modernitas dalam 

puisi-puisi Afrizal Malna dengan menggunakan model pembacaan semiotika.     
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B. Perumusan Masalah 

(1) Bagaimanakah relasi tanggapan modernitas dan perpuisian Indonesia 

modern?  

(2) Bagaimanakah proses kreatif dan pencapaian estetika Afrizal Malna dalam 

perpuisian Indonesia modern? 

(3) Bagaimanakah kritik modernitas dalam puisi-puisi Afrizal Malna? 

 

C. Tujuan Penelitian  

(1) Mendeskripsikan relasi tanggapan modernitas denagn perpuisian 

Indonesia modern. 

(2) Mendeskripsikan proses kreatif dan pencapaian estetika Afrizal Malna 

dalam perpuisian Indonesia modern. 

(3) Mendeskripsikan kritik modernitas dalam puisi-puisi Afrizal Malna. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam wacana 

sastra, filsafat, sosial, dan kebudayaan yang membicarakan realitas dan 

persoalan-persoalan modernitas di Indonesia.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

Mulyadi (2005) dalam penelitiannnya yang berjudul Puisi Afrizal 

Malna: Kajian Semiotika melakukan analisis semiotika terhadap empat puisi 

Afrizal Malna, yakni “Asia Membaca”, “Channel OO”, “Lorong Gelap dalam 
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Bahasa”, dan “Perempuan dalam Novel”. Mulyadi menyatakan beberapa 

penilaian (1) gagasan Afrizal Malna menunjukkan ketidakpercayaan terhadap 

bahasa yang menimbulkan implikasi tidak netral dalam komunikasi manusia; 

(2) Afrizal Malna mengambil inspirasi dari dunia permainan tanda atau 

semiotika budaya yang berlaku di tengah massa konsumer kontemporer; (3) 

puisi-puisi Afrizal Malna mengungkapkan gerakan pascakolonialisme yang 

berisi persoalan identitas, negara, dunia ketiga, dan kolonialisme. 

Mulyadi menilai bahwa konsep puisi Afrizal Malna dipengaruhi oleh 

pemahaman seni instalasi dan aliran dadaisme yang tidak bertujuan menentang 

kemapanan nilai estetika dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Analisis 

semiotika terhadap empat puisi Afrizal Malna disebutkan oleh Mulyadi 

mengandung tema-tema tentang Dunia Ketiga dalam kolonialisme, dunia 

media konsumerisme, bahasa, dan mitos perempuan dalam model novel.       

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada objek 

penelitian. Penelitian ini memiliki fokus untuk mengungkapkan makna kritik 

modernitas yang terkandung dalam puisi-puisi Afrizal Malna dengan 

menggunakan pembacaan semiotika. Penerapan pembacaan semiotika 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa Afrizal Malna memakai model 

rekayasa semiotika dalam proses kreatif menulis puisi. Pembacaan semiotika 

dipandang relevan untuk dapat menemukan makna puisi-puisi Afrizal Malna 

dengan melakukan mobilsasi teks dalam pembacaan puisi.  
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F. Landasan Teori 

1. Semiotika  

Semiotika merupakan model analisis yang dianggap sebagai 

fenomena peralihan antara strukturalisme dan posstrukturalisme. Roland 

Barthes menjelaskan bahwa perubahan dari strukturalis menuju 

posstrukturalis dapat diketahui dari sistem pembacaan yang dalam 

struturalis teks sastra dianggap sebagai entitas yang tertutup menjadi 

berubah dalam pandangan posstruturalis yang menganggap teks sastra 

sebagai sesuatu yang majemuk dan sebagai permainan penanda tanpa akhir 

yang tidak dikembalikan pada pusat atau makna tunggal (Eagleton, 1988: 

152). 

Kata semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti 

tanda. Semiotika berarti ilmu tanda. Semiotika adalah cabang ilmu yang 

berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tanda, sistem tanda, dan proses yang berlaku bagi pengguna tanda 

(van Zoest, 1993: 1). Fokkema mendefinisikan semiotika sebagai studi 

tentang semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana signs (tanda-

tanda) dan berdasarkan sign system (sistem tanda) (Segers, 2000: 4).  

Semiotika mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-

konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. 

Penelitian semiotika dalam kritik sastra meliputi analisis sastra sebagai 

sebuah penggunaan bahasa yang bergantung (ditentukan) konvensi-

konvensi tambahan dan meneliti ciri-ciri (sifat-sifat) yang menyebabkan 
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bermacam-macam cara (modus) wacana mempunyai makna (Preminger, 

2001: 89). Eco menyebutkan bahwa semiotika berkaitan dengan hal yang 

dapat dimaknai sebagai suatu tanda-tanda. Sebuah tanda adalah segala 

sesuatu yang dapat dilekati (dimaknai) sebagai penggantian yang 

signifikan untuk sesuatu yang lainnya (Berger, 2000: 4). 

Ferdinand de Saussure menyebutkan ada dua sisi penting dalam 

semiotika, yakni penanda (signifier) sebagai aspek material dari sebuah 

tanda dan petanda (signified) sebagai konsep mental atau sisi yang 

direpresentasikan secara material (Jansz dan Paul Cobley, 2002: 10-11). 

Hubungan penanda dan petanda dalam pemikiran Charles Sanders Peirce 

terdiri atas (1) ikon, yakni tanda yang hubungan antara penanda dan 

petandanya bersifat persamaan bentuk alamiah; (2) indeks, yakni tanda 

yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda 

yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat; (3) simbol, yakni tanda 

yang hubungan anatara penanda dan petandanya arbitrer berdasarkan 

perjanjaian (konvensi) masyarakat (Pradopo, 1999: 121-122). 

Barthes memahami semiotika dalam konsep trikotomi yang 

menjadi rumusan lanjutan dari pemikiran Saussure tentang tanda, penanda, 

dan petanda. Konsep trikotomi tersebut terdiri atas hubungan simbolik 

(hubungan tanda dengan dirinya sendiri), hubungan paradigmatik 

(hubungan tanda dengan tanda lain dari satu sistem), dan hubungan 

sintagmatik (hubungan tanda dengan tanda lain dari satu struktur) 

(Sunardi, 2002: 54) 
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Cara kerja analisis semiotika dijelaskan van Zoest (1992: 5-6) 

dalam tiga konsep, yakni (1) sintaksis semiotika, yakni studi dengan 

memberikan intensitas hubungan tanda dengan tanda-tanda yang lain; (2) 

semantik semiotika, yakni studi dengan memberikan perhatian hubungan 

tanda dengan acuannya dan interpretasi yang dihasilkan; (3) pragmatik 

semiotika, yakni studi dengan memberi perhatian hubungan antara 

pengirim dan penerima. 

Analisis semiotika dalam konsep apa pun harus memperhatikan 

teori kode dan teori produksi makna untuk menemukan sistem makna yang 

dibentuk dalam hubungan konteks, pemakaian bahasa, komunikasi 

estetika, dan pemakaian tanda-tanda (Eco, 1992: 26). Konsep semiotika 

yang diajukan Nauta adalah adanya pemahaman relasional semiotika: (1) 

sign (tanda); (2) interpreter (penutur); (3) effect (pengaruh); (4) reference 

(acuan); context atau condition (konteks atau kondisi) (Segers, 2000: 5) 

Bahasa sebagai medium dalam sastra menjadi perhatian penting 

dalam melakukan analisis dengan model semiotika. Bahasa adalah sistem 

tanda tingkat pertama yang dalam semiotika disebut meaning (arti). Sastra 

merupakan sistem tanda yang lebih tinggi (atas) kedudukannya dari bahasa 

disebut sistem semiotika tingkat kedua. Pengertian sastra itu sendiri 

merupakan arti dari arti (meaning of meaning)  atau  disebut  makna   

(siginificance) (Pradopo: 1999: 122). Bahasa memiliki peran dominan 

dalam pembentukan sistem tanda teks sastra dengan adanya pemakaian 

bahasa metaforis (konotatif) oleh pengarang (Ratna, 2004: 122). 
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Semiotika dalam analisis sastra memiliki fokus pada persoalan 

sistem bahasa dan sistem makna yang terkandung di dalam teks sastra 

terkait dengan realitas di luar teks. Junus (1981: 25) mengungkapkan 

bahwa pandangan semiotik tidak sekadar menghubungkan sistem dalam 

karya sastra itu sendiri, tetapi juga menghubungkannya dengan sistem 

dalam kehidupan. Kemampuan untuk menghubungkannya tergantung dari 

kapasitas dan pengetahuan peneliti yang memakai ilmu bantu di luar 

sastra.  

Pendekatan semiotika teks yang diusulkan Barthes adalah melihat 

teks sebagai tanda yang memiliki segi ekspresi dan isi. Pendekatan 

semiotika teks Barthes adalah (1) teks sebagai suatu maujud (entity) yang 

mengandung unsur kebahasaan; (2) teks sebagai maujud yang 

pemahamnnya harus bertumpu pada kaidah-kaidah bahasa dalam teks; (3) 

teks tidak terpisahkan dari konteks budaya dan lingkungan spasiotemporal 

yang memperhatikan faktor pemroduksi dan penerima teks (Hoed, 2004: 

58).       

Tanda dalam pemahaman Barthes adalah satuan dasar bahasa yang 

niscaya tersusun  dari dua relata tak terpisahkan, yakni citra-bunyi sebagai 

unsur penanda (signifier) dan konsep sebagai petanda (signified). Penanda 

merupakan aspek material dan petanda merupakan aspek mental dari 

tanda-tanda yang disebut sebagai konsep ideasional. Penanda dan petanda 

dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan karena kombinasi dari citra-

bunyi dan konsep akan menghasilkan tanda (Budiman, 2000: 89-90).     
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Barthes (2004: 160-161) menyebutkan semiotika mendalilkan 

adanya penanda dan petanda. Pendekatan semiotika Barthes dalam 

studinya terhadap mitos menunjukkan dua sistem relasi tanda. Tanda 

sebagai gabungan total antara konsep dan citra pada sistem pertama 

(denotatif) untuk pemahaman ekspresi akan menjadi tanda pada sistem 

kedua (konotatif) yang dilihat sebagai hubungan penanda dan petanda 

yang diarahkan untuk memahami isi. Pendekatan semiotika Barthes 

dinyatakan Budiman (2004: 255) memberikan suatu pemahaman bahwa 

terbukanya medan pemaknaan konotatif memungkinkan untuk 

membicarakan metafora dan gaya bahasa lainnya yang bermakna dalam 

tataran konotatif. 

Teeuw (1984: 60) menjelaskan bahwa analisis semiotika mesti 

memperhatikan sistem bahasa dan konvensi sastra untuk menemukan 

makna yang ada dalam sastra. Analisis semiotika Riffaterre (dalam Teeuw, 

1991: 65) terdiri atas dua tahap untuk menemukan makna teks sastra. 

Tahap pertama adalah pemahaman makna dari unsur-unsur kata yang 

disebut sebagai fungsi bahasa. Tahap kedua adalah pemaknaan dalam 

tataran semiotika dengan pembongkaran struktur untuk menemukan 

makna dari penyimpangan-penyimpangan arti dan hubungan dengan latar 

teks.  

Analisis semiotika terhadap puisi dijelaskan Riffaterre harus 

memperhatikan ketidaklangsungan ekspresi yang disebabkan oleh (1) 

displacing of meaning (penggantian arti) yang ditunjukkan dengan 
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pemakaian metafora dan metonimi; (2) distorting of meaning 

(penyimpangan arti) yang disebabkan oleh ambiguitas (arti ganda), 

kontradiksi (pertentangan), dan nonsense (arti dalam konvensi sastra); (3) 

creating of meaning (penciptaan arti) yang ditunjukkan dalam organisasi 

teks dengan makna di luar linguistik (Pradopo, 2001: 74-80). 

Pembacaan semiotika puisi-puisi Afrizal Malna dalam penelitian 

ini dilakukan memahami pemaknaan denotatif sebagai sistem pertama 

harus dilanjutkan dengan pemaknaan dalam tataran konotatif untuk 

menemukan (isi) teks. Pemaknaan teks puisi-puisi Afrizal Malna 

dikuatkan dengan dengan pendekatan semiotika Riffaterre yang 

menganalisis teks dengan pembacaan berdasarkan fungsi bahasa dan 

pemaknaan teks berdasarkan konvensi sastranya.          

 

2. Kritik Modernitas 

Istilah modernitas merupakan substansi dari kata sifat modern yang 

berarti saat ini atau baru. Modernitas secara epistemologis terdiri atas 

elemen-elemen: (1) subjektivitas refelektif, yakni pengakuan terhadap  

kekuatan-kekuatan rasional dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 

kehidupan; (2)  subjektivitas terkait dengan kritik atau refleksi, yakni 

kemampuan untuk menyingkirkan hambatan-hambatan kebebasan dari 

tradisi dan sejarah; (3) kesadaran historis bahwa waktu berlangsung secara 

linear, unik, dan tak terulangi dengan penekanan pada kekinian (Fauzi, 

2003: 72)     
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Modernitas lahir pada zaman Renaisans yang menunjukkan 

terjadinya rasionalisasi ekonomi, administrasi progresif, dan diferensiasi 

dunia sosial. Modernitas dalam studi sosiologis diartikan sebagai proses-

proses yang melahirkan negara industri kapitalis modern (Sarup, 2004: 

229). Modernitas dalam pengertian umum dijelaskan Turner (2000: 8-9) 

sebagai perubahan sosial dan budaya yang bersifat massif berkaitan 

dengan suatu analisis terhadap masyarakat kapitalisme industri.  

Piliang (2003: 75) menjelaskan istilah modern terkait dengan 

penggal sejarah atau periodisasi; modernisme terkait dengan fenomena dan 

kategori kebudayaan yang terdapat dalam estetika; modernitas terkait 

totalitas kehidupan. Modernitas menurut Ardian (2003: 88) adalah sebutan 

bagi kondisi konkret sosial, ekonomi, politik, dan budaya zaman modern. 

Modernitas muncul dengan adanya sekularisasi dalam politik, ekonomi, 

dan ilmu pengetahuan karena semangat pemikiran bebas dan humanisme. 

Premis-premis modernitas yang mendasari proses modernitas 

dijelaskan Hardiman (2003: 121-122) dalam beberapa kecenderungan: (1) 

mengutamakan kesadaran diri sebagai subjek dengan memperhatikan hak, 

hak asasi, fungsi ilmu pengetahuan, otonomi pribadi, dan demokrasi; (2) 

memiliki sifat  kritis dengan mempersoalkan otoritas tradisi; (3) memiliki 

sifat progresif dengan adanya perubahan-perubahan baru secara kuantitatif 

dan kualitatif.  

Modernitas dalam pertumbuhan dan penyebarannya dalam 

masyarakat modern Barat  dirumuskan oleh sekian pemikir sosial dalam 
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referensi dan  perspektif yang berbeda-beda. Karl Marx berpandangan 

bahwa modernitas ditentukan oleh ekonomi kapitalisme. Esensi 

modernitas adalah kemajuan yang ditimbulkan oleh transisi dari 

masyarakat sebelumnya ke masyarakat kapitalisme. Max Weber 

berpandangan bahwa masalah kehidupan modern yang paling menentukan 

adalah perkembangan rasionalitas formal. Emile Durkhiem berpandangan 

bahwa modernitas ditentukan oleh solidaritas organik dan pelemahan 

kesadaran kolektif. Georg Simmel berpandangan bahwa modernitas 

digerakkan oleh dua sisi yang saling berhubungan, yakni kota dan 

ekonomi uang. Kota adalah tempat modernitas dipusatkan dan 

diintensifkan. Ekonomi uang menyebabkan penyebaran modernitas dan 

perluasannya (Ritzer dan Goodman, 2004: 550-551). 

Pandangan-pandangan tersebut pada dasarnya menjadi sumber 

terbentuknya definisi dan pemahaman proses modernitas yang ditopang 

oleh elemen-elemen: (1) kapitalisme dengan teknik modern yang 

memungkinkan industrialisasi; (2) penemuan subjektivitas manusia 

modern; (3) rasionalisme (Magnis-Suseno, 1993: 59). Kebudayaan modern 

Barat dalam perkembangannya mengalami pelbagai persoalan substansial. 

Daniel Bell (dalam Smart, 2000: 32) menyebutkan bahwa persoalan-

persoalan masyarakat modern disebakan oleh struktur sosial, negara, dan 

kebudayaan.  

Proses modernitas dinilai Giddens mengandung konsekuensi untuk 

menerima risiko yang memiliki parameter berbeda dengan zaman 
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sebelumnya. Modernitas adalah kultur berisiko. Giddens (2001: 245) 

menyebutkan risiko-risiko besar modernitas antara lain tumbuhnya 

kekuatan totaliter, konflik nuklir atau perang berskala luas, bencana 

ekologi, dan runtuhnya mekanisme-mekanisme ekonomi tradisional. 

Berger (1990: 154) menyebutkan dilema besar modernitas adalah 

pertumbuhan kapitalisme yang mengandung kemenduaan untuk 

membebaskan dan menekan. Sistim pasar dalam kapitalisme adalah sistim 

tata kehidupan dunia modern. Pasar kapitalisme dinilai Poole (1993: 188-

189) menempatkan individu dalam jaringan luas (kompleks) yang berbeda 

jauh dengan bentuk-bentuk ekonomi masyarakat tradisional. Pasar juga 

mengisolasi individu dari hubungan-hubungan yang kuat dan konstitutif 

dengan orang-orang lain yang tergantung pada hubungan-hubungan itu. 

Posmodernitas (kritik modernitas) adalah suatu serangan terhadap 

eksistensi universal dan serangan terhadap filsafat subjek yang mencirikan 

modernitas (Seligman, 2000: 199-200). Kritik  modernitas diarahkan untuk 

menilai kembali isi dan implikasi modernitas. Georg Simmel (dalam 

Widyanta, 2002: 141-151) menyebutkan adanya tiga persoalan 

modernitas: (1) malaise kebudayaan dan individualisasi; (2) subjektivisme 

dan objektivisme berlebihan; (3) tragedi kebudayaan. 

Vattimo (2003: 63) menganggap posmodernitas  adalah tesis yang 

menanggulangi modernitas. Lahirnya posmodernitas menjadi bukti  

modernitas sudah berakhir. Kata post dalam istilah postmodernitas  berarti 

meninggalkan modernitas. Peralihan modernitas menuju posmodernitas 
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disebut Sarup (2004: 229) merujuk pada keambrukan bentuk-bentuk sosial 

yang diasosiasikan dengan modernitas yang baru saja terjadi atau aktual.  

Kritik-kritik terhadap modernitas pada dasarnya diarahkan dalam 

kepentingan untuk menyelesaikan, menolak, menyangkal, atau 

meninggalkan modernitas (Appignanesi dan Chris Garratt, 1997: 4). 

Posmodernitas dirumuskann Lyotard (2004: 83-84) sebagai kritik atau 

reaksi penolakan terhadap narasi-narasi besar yang dilegitimasi dalam 

modernitas. Sistem pengetahuan modern sudah tidak mampu untuk 

dijadikan sumber atau pusat kehidupan. Legitimasi pengetahuan dalam 

kondisi masyarakat industri dipertanyakan dengan kritis.  

Posmodernitas pada dasarnya kritik terhadap modernitas yang 

mengalami kegagalan dalam menciptakan kondisi hidup berdasarkan 

kesadaran realitas. Kritik modernitas adalah pemikiran dan tindakan untuk 

suatu konstruksi kehidupan manusia yang sadar terhadap posisi manusia 

sebagai subjek yang berhadapan dengan kompleksitas persoalan hidup. 

Karakteristik posmodernitas adlah kesadaran kritis terhadap sistem 

ekonomi, ideologi, agama, politik, pendidikan, pengetahuan, dan 

teknologi.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah kritik modernitas yang 

terkandung dalam puisi-puisi Afrizal Malna. 
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2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer puisi-puisi Afrizal 

Malna dalam buku Yang Berdiam dalam Mikropon (Medan Sastra 

Indonesia, 1990), Arsitektur Hujan (Bentang Budaya, 1995), Kalung dari 

Teman (Grasindo, 1998), Dalam Rahim Ibuku Tak ada Anjing (Bentang 

Budaya, 2002).  

Penggunaan data primer berupa empat buku kumpulan puisi 

tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan puisi-puisi Afrizal Malna 

secara representatif. Buku kumpulan puisi Abad yang Berlari tidak 

digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini karena peneliti 

tidak berhasil melacak dan memilikinya. Sebagian besar puisi dalam buku 

tersebut dimuat kembali dalam kumpulan puisi Aristektur Hujan (1995) 

dan Kalung dari Teman (1999). Puisi-puisi Afrizal Malna dalam pelbagai 

jurnal, majalah, dan koran tidak digunakan sebagai data primer karena 

tidak terdokumentasikan secara lengkap oleh peneliti.       

Sumber data sekunder yang digunakan adalah penelitian Mulyadi 

yang berjudul Puisi Afrizal Malna: Kajian Semiotika (2005). Esai-esai 

yang membicarakan puisi-puisi Afrizal juga digunakan sebagai sumber 

data sekunder dalam penelitian ini antara lain esai Agus R. Sarjono (1992) 

“Puisi Dada dan Kecemasan Afrizal Malna”, Korrie Layun Rampan 

(1993) “Wilayah Pengucapan Penyair”, Arie MP Tamba (1996) “Melalui 

Siti Nurbaya dan Ragam Wacana Hujan”, Agus R. Sarjono (1998) “Sastra 

Indonesia dalam Empat Orba”, Dami N. Toda (1999) “Catatan Kaki atas 
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Biografi Membaca 1997”, Agus Noor (2000) “Penyair Indonesia Terkini 

antara Formalisme Bahasa dan Mobilitas Kota-kota”, Korrie Layun 

Rampan (2000) “Wawasan Estetik Angkatan 2000 dalam Sastra 

Indonesia”.     

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

pustaka yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh 

data. Pemilihan data puisi-puisi Afrizal Malna menggunakan teknik 

purposive sampling (sampel bertujuan) (Arikunto, 1996: 127). Pemilihan 

puisi-puisi Afrizal Malna ditentukan dengan klasifikasi sesuai dengan 

objek yang ingin dianalisis dalam penelitian.  

Puisi-puisi yang dijadikan data dalam analisis antara lain: “Bis 

Membawa Mereka Pergi”, Mitos-mitos Kecemasan”, “Asia Membaca”, 

“Gadis Kita”, “Restoran dari Bahasa Asing”, “Beri Aku Kekuasaan”, 

“Rumah Orang Indonesia”, “Masyarakat Rosa”, “Usaha Menjadi Ibu 

Rumah tangga”, “Perempuan dalam Novel”, “Jam Kerja Telepon”, 

“Channel OO”, “Panorama Kematian Ayah”, “Manajemen Kota dari Telur 

Busuk”. Pemilihan empat belas puisi Afrizal Malna dalam penelitian ini 

dilakukan dengan alasan merepresentasikan makna kritik modernitas yang 

menjadi objek penelitian.   

4. Teknik Analisis Data 

Pembacaan semiotika dalam analisis terhadap puisi-puisi Afrizal 

Malna menggunakan pendekatan semiotika Barthes dan Riffaterre. Barthes 
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menyebutkan bahwa pemaknaan terhadap teks adalah pemaknaan dalam 

tataran denotatif harus dilanjutkan dengan pemakanaan konotatif untuk 

mengungkapkan isi teks. Pendekatan semiotika Riffaterre (dalam Pradopo, 

1995: 135) terdiri dari pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. 

Pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya 

atau secara semiotika adalah berdasarkan konvensi sistem semiotika 

tingkat pertama. Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan karya sastra 

berdasarkan sistem semiotika tingkat kedua atau berdasarkan konvensi 

sastranya. 

  

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil penelitian ini terbagi dalam lima bab. Bab I adalah 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan.  Bab II adalah deskripsi relasi tanggapan modernitas 

dengan perpuisian Indonesia modern. Bab III adalah proses kreatif, 

pencapaian estetika, dan tanggapan atas Afrizal Malna. Bab IV adalah analisis 

makna kritik modernitas dalam puisi-puisi Afrizal Malna dengan pembacaan 

semiotika. Bab V adalah penutup.  
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