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ABSTRAK 

SURYA NINGTYAS ARYANI 

A310090065 

 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan pemanfaatan majas kumpulan 

puisi Mata Pisau karya Sapardi Djoko Damono, (2) mendeskripsikan pemanfaatan tuturan 

idiomatik dalam kumpulan puisi Mata Pisau, (3) mendeskripsikan makna puisi dalam 

kumpulan puisi Mata Pisau, (4) mendeskripsikan implementasi bahasa figuratif dalam  

puisi Mata Pisau sebagai bahan ajar Bahasa dan Sastra di SMA. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah bahasa 

figuratif dan pemaknaannya dengan tinjauan stilistika dan implementasinya sebagai 

bahan ajar Bahasa dan Sastra di SMA pada penggalan puisi dalam kumpulan puisi Mata 

Pisau. Sumber data yang diperoleh dari penggalan puisi dalam kumpulan puisi Mata 

Pisau berjumlah 9 judul puisi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, 

simak, dan catat dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah model semiotik, yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini 

adalah (1) pemanfaatan bahasa figuratif dalam kumpulan puisi Mata Pisau berupa majas 

dan tuturan idiomatik. Majas yang terdapat dalam kumpulan puisi Mata Pisau adalah (a) 

majas personifikasi, (b) majas metafora, (c) majas perumpamaan epos, (d) majas 

hiperbola, (e) majas simile, dan (f) majas metonimia. Tuturan idiomatik yang terdapat 

dalam penggalan puisi kumpulan puisi Mata Pisau  adalah bibir-bibir bunga. (2) 

pemaknaan bahasa figuratif dalam penggalan puisi pada kumpulan puisi Mata Pisau 

dibagi menjadi dua, yakni (a) pemaknaan majas dan (b) pemaknaan tuturan idiomatik 

dalam penggalan puisi pada kumpulan puisi Mata Pisau. Pemaknaan majas meliputi, 

pesan moral di antaranya pesan moral kesabaran, pantang menyerah, kesadaran diri, serta 

kejujuran. Adapun pemaknaan tuturan idiomatik meliputi, pesan moral pantang 

menyerah. Implementasi bahasa figuratif dalam penggalan puisi pada kumpulan puisi 

Mata Pisau sebagai bahan ajar Sastra di SMA, yakni terdapat pada standar kompetensi 

mendengarkan 5. memahami puisi yang disampaikan secara langsung/tidak langsung 

dengan kompetensi dasar 5.1 mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi yang 

disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman, dilanjutkan 5.2 mengungkapkan 

isi suatu puisi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. 

 

Kata kunci: bahasa figuratif, kumpulan puisi Mata Pisau, kajian stilistika, bahan ajar 

Sastra di SMA 

 

A. PENDAHULUAN 

Puisi sebagai genre sastra berfungsi sebagai media pencerahan dan 

menjadi wilayah introspeksi khalayak (pembaca dan juga penulis puisi yang 

bersangkutan) menuju pemanusiaan dirinya (Sugono, 2008:129). Sapardi Djoko 
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Damono adalah seorang sastrawan Indonesia terkemuka, yang dikenal lewat 

berbagai puisi-puisinya, yang menggunakan kata-kata yang sederhana tetapi 

mengandung makna yang penuh dengan nilai estetika tinggi yang memerlukan 

imajinasi dan pembacaan intensif dari pembaca agar tidak salah tafsir. Setiap kata-

kata yang tertuang dalam puisinya sangat menarik untuk diteliti, sehingga peneliti 

mengambil objek penelitian tentang salah satu karya indah milik Sapardi Djoko 

Damono. 

Dipilihnya puisi Mata Pisau karya Sapardi Djoko Damono sebagai objek 

penelitian dilandasi beberapa alasan. Alasan tersebut antara lain karena puisi-puisi 

milik Damono memiliki keunikan dan kekhususan baik dari segi pengekspresian 

Damono dalam mengungkapkan kata-kata dalam puisi maupun segi kekayaan 

maknanya. 

Sapardi Djoko Damono adalah seorang sastrawan Indonesia terkemuka, 

yang dikenal lewat berbagai puisi-puisinya, yang menggunakan kata-kata yang 

sederhana tetapi mengandung makna yang penuh dengan nilai estetika tinggi yang 

memerlukan imajinasi dan pembacaan intensif dari pembaca agar tidak salah 

tafsir. Setiap kata-kata yang tertuang dalam puisinya sangat menarik untuk diteliti, 

sehingga peneliti mengambil objek penelitian tentang salah satu karya indah milik 

Sapardi Djoko Damono.  

Dalam penelitian ini terdapat empat tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) 

untuk mendeskripsikan pemanfaatan majas dalam kumpulan puisi Mata Pisau 

karya Sapardi Djoko Damono, (2) untuk mendeskripsikan penggunaan tuturan 

idiomatik yang digunakan oleh pengarang dalam  kumpulan puisi Mata Pisau, (3) 

untuk mendeskripsikan makna puisi dengan menggunakan kajian stilistika, dan (4) 

untuk mendeskripsikan implementasi bahasa figuratif dalam pembelajaran sastra 

di SMA. 

Pradopo (2007:7) berpendapat bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran 

yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam 

susunan yang berirama. Unsur-unsur puisi terdiri atas unsur batin dan unsur fisik. 

Unsur batin terdiri atas tema, nada, perasaan, dan amanat. Struktur fisik puisi 

terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, majas, verisifikasi, dan tipografi 

puisi. Puisi adalah semacam cermin yang menjadi representasi dari realitas itu 

sendiri. Tegasnya, puisi mengandung empat masalah yang berhubungan dengan 

kehidupan, kematian, kemanusiaan dan ketuhanan. Berdasarkan pengertian 
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tesebut, maka dasarnya puisi juga menggambarkan problema manusia yang 

bersifat universal, yakni tentang makna hidup, hakikat manusia, kematian dan 

ketuhanan. 

Menurut Djajasudarma (1999:18-19) stilistika dalam bahasa Inggris 

stylistics adalah cabang dari linguistik yang mempelajari ciri-ciri pembeda secara 

situasional sebagai varietas bahasa, dan stilistika mencoba menyusun prinsip-

prinsip yang dipertimbangkan untuk pilihan tertentu, disusun oleh individu atau 

kelompok sosial dalam menggunakan bahasanya, atau bisa dikatakan bidang yang 

biasanya mempelajari struktur teks susastra. Menurut Fananie (2002:25) stilistika 

merupakan sarana yang dipakai pengarng untuk mencapai suatu tujuan, karena 

stilistika merupakan cara untuk mengungkapkan pikiran, jiwa, dan kepribadian 

pengarang dengan cara khasnya. 

Kajian stilistika adalah proses menganalisis karya sastra dengan mengkaji 

unsur-unsur bahasa sebagai medium karya sastra yang digunakan sastrawan, 

sehingga terlihat bagaimana perlakuan sastrawan terhadap bahasa dalam rangka 

menuangkan gagasannya (subject matter) (Al-Ma‟ruf, 2010:14). Kajian stilistika 

menurut Al-Ma‟ruf dibedakan menjadi lima unsur, yaitu: (1) gaya bunyi (fonem), 

(2) gaya kata (diksi), (3) gaya kalimat, (4) gaya wacana, (5) bahasa figuratif, dan 

(6) citraan. 

Dalam karya sastra, bahasa figuratif (figurative language) bersifat 

prismatik, memancarkan makna lebih dari satu (Al-Ma‟ruf, 2010:161). Bahasa 

figuratif diartikan sebagai satuan kebahasaan yang memiliki makna yang tidak  

langsung, makna yang terkandung dibalik kata yang tertulis atau tersurat.  

Bahasa figuratif digunakan oleh sastrawan untuk menciptakan imajinasi 

dan daya asosiatif pada pembaca sehingga lukisan suasana dan pengungkapan 

agar terkesan lebih hidup. Dengan adanya bahasa figuratif dapat menyebabkan 

karya sastra lebih menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, hidup, dan 

terutama menimbulkan kejelasan angan.  

Deskripsi bahasa figuratif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengkaji berbagai bahasa figuratif yang diberdayakan dalam puisi-puisi karya 

Sapardi Djoko Damono. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam tataran 

bahasa figuratif yaitu: (1) majas, (2) tuturan idiomatik, (3) peribahasa. 

Ahli semiotik terkenal, Roland Barthes mengemukakan bahwa semiotik 

mempunyai prinsip yang terikat, yaitu penanda (signifier) atau yang menandai 
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merupakan bentuk nada, dan pertanda (signified) atau yang ditandai, yang 

merupakan arti tanda (sign). Penanda dan petanda memperoleh arti dalam 

pertentangannya dengan penanda dan petanda yang lain, dan hubungan antara 

penanda dan petanda bersifat arbitrer (Ratna, 2007:99). 

Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda menurut Pierce (dalam 

Pradopo, 2003:121) ada tiga jenis tanda yang pokok. 

a. Ikon adalah tanda hubungan yang bersifat alamiah. Contoh: potret 

menandai adanya orang yang dipotret, gambar pegunungan yang 

menandai pegunungan. 

b. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah 

antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab-

akibat. Contoh: langit mendung merupakan indeksikal bahwa akan 

turun hujan. 

c. Simbol adalah tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah 

penanda dan petandanya. Contoh: adanya bendera merah menandakan 

simbol adanya orang meninggal khususnya wilayah Solo dan 

sekitarnya. 

Istilah moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu bentuk plural dari 

mos, yang berarti adat kebiasaan. Menurut KBBI (dalam Sudarno, 2009:89) 

Moral adalah baik buruk dari perbuatan dan kelakuan. Jadi moral dikatakan 

sebagai nilai dasar dalam masyarakat untuk menentukan baik-buruknya suatu 

tindakan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat masyarakat 

tersebut.Persamaan akhlak dan moral adalah bahwa keduanya berbicara tentang 

nilai perbuatan manusa. Perbuatan manusia menurut akhlak dan moral ada yang 

bernilai baik dan ada yang bernilai buruk. Adapan perbedaan antara keduanya 

terletak pada tolok ukur nilai perbuatan manusia tersebut (Sudarno, 2009:89-90). 

Standar kompetensi dalam standar isi menjelaskan tujuan khusus yang 

terkait dengan pengetahuan dan kemampuan berbahasa (BSNP dalam Yusuf: 

2010). Selain itu, dari pembelajaran sastra, siswa diharapkan dapat menghargai 

dan membanggakan sastra Indonesia sehingga khasanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia. 

Semi (dalam Darwiansyah: 2008) secara khusus menyebutkan bahwa 

tujuan pembelajaran sastra di sekolah menengah (SMA/ MA/ SMK) adalah untuk 

mencapai kemampuan apresiasi kreatif. Dengan demikian, teori di atas akan 
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digunakan sebagai sarana untuk memahami dan menganalisis implementasi dari 

bahasa figuratif yang terkandung dalam kumpulan puisi Mata Pisau karya 

Sapardi Djoko Damono kepada siswa di SMA. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

metode yang memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam 

hubungannya dengan konteks keberadaannya (Ratna, 2007:47). Metode kualitatif 

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan kata dan kalimat 

dalam puisi. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

terpancang. Dengan studi kasus penelitian ini memfokuskan hanya pada puisi 

dalam kumpulan sajak-sajak Sapardi Djoko Damono. Objek penelitian ini bahasa 

figuratif dan pemaknaannya yang digunakan dalam puisi Mata Pisau. Subjek 

penelitian ini adalah puisi Mata Pisau sajak-sajak karya Sapardi Djoko Damono, 

diterbitkan oleh Balai Pustaka, Jakarta, 1982, dengan tebal 62 halaman. Data 

penelitian ini adalah data yang berwujud kata, ungkapan, dan kalimat yang 

terdapat dalam kumpulan puisi Mata Pisau sajak-sajak karya Sapardi Djoko 

Damono. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks dari puisi-puisi dari 

kumpulan puisi Mata Pisau sajak-sajak karya Sapardi Djoko Damono. Adapun 

sumber data sekunder berasal dari berbagai pustaka yang mengkaji tentang bahasa 

figuratif berupa buku kajian stilistika, hasil penelitian berupa bentuk bahasa 

figuratif dalam sebuah karya sastra baik makalah maupun artikel pada jurnal 

ilmiah. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, 

yaitu pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri yang sudah 

diketahui sebelumnya. Menurut Sutopo (2002:36) teknik purposive sampling 

dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di dalam 

menghadapi realitas yang tidak tunggal. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Menurut Subroto (1992:42) teknik 

pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data, teknik simak dan catat berarti peneliti sebagai instrumen kunci 

untuk melakukan penyimakan secara cermat, terarah dan teliti terhadap sumber 

data primer. Penelitian ini menggunakan teknik triangggulasi teoretis. 

Trianggulasi teoritis digunakan dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari 
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beberapa perspektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, 

tidak sepihak, sehingga dapat dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan. Teknik 

analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pembacaan model 

semiotik, yakni pembacaan heuristik dan hermeneutika atau retro aktif.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Bahasa Figuratif pada Kumpulan Puisi Mata Pisau Karya 

Sapardi Djoko Damono 

Analisis bahasa figuratif dalam penelitian ini dikhususkan pada dua jenis 

bahasa figuratif yakni: (a) Majas, dan (b) Tuturan Idiomatik. Pemilihan kedua 

jenis bahasa figuratif tersebut didasarkan pada alasan bahwa keduanya mewarnai 

kekhasan dan keunikan bahasa figuratif dalam puisi Mata Pisau.  

a. Pemajasan 

Berikut akan dipaparkan analisis majas yang terkandung dalam puisi Mata 

Pisau. 

1) Majas Personifikasi 

Benda-benda mati dilukiskan memiliki kemampuan dan keadannya 

seperti manusia yang dapat bergerak, berhias, dan lain sebagainya. Majas 

personifikasi dalam puisi Mata Pisau adalah sebagai berikut. 

(2) Jalan setapak yang berbelit, //matahari 

yang berteduh di bawah bunga-bunga// (hlm. 23) 

(6) Denyutnya, //jantung manusia atau arloji (yang biasa menghitung nafas 

kita)//  (hlm. 26) 

Pada data (2) matahari dilukiskan memiliki kemampuan dan keadaan 

seperti manusia yang dapat berteduh. Demikian pada data (6) jantung manusia 

dan arloji digambarkan memiliki kemampuan dan keadaan seperti manusia 

yang dapat berhitung.  

(14) Semalam suntuk //suara nafasmu merayap di dinding// lalu terjatuh 

satu demi satu di lantai (hlm. 47)  

(15) //Cahaya matahari meloncat// ke dalam dan nampak olehmu (hlm. 47) 

Pada data (14) suara tersebut terdengar oleh indra pendengaran secara 

terus menerus selama semalam suntuk. Data (15) cahaya matahari di sini 

diartikan bahwa cahaya matahari masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana 
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cahaya tersebut memberi penerangan dan kehangatan di dalam sebuah ruangan 

tersebut. 

2) Majas Metafora 

Dengan metafora pengungkapan maksud menjadi lebih mengesankaan, 

lebih hidup, jelas dan menarik. Berikut data majas metafora dalam puisi Mata 

Pisau. 

(3) Yang berteduh di bawah bunga-bunga, //ricik air 

yang membuat setiap jawaban tertunda// (hlm. 23) 

(5) … atau seorang budak, atau pak guru yang mengajar 

anak-anak bernyanyi- //tetapi manakah yang lebih deras denyutnya// 

(hlm. 26) 

Pada data (3) ricik air dibandingkan dengan suara manusia yang dapat 

menjawab atau menunda jawaban. Padahal yang dimaksud adalah suara 

tetesan air yang menetes perlahan. Demikian pula pada data (5) denyut jantung 

biasanya berdetak kencang, kata „deras‟ lebih cocok untuk aliran air yang 

mengalir deras, jadi dapat diartikan jantung di sini berdetak sangat keras.  

(10) //Mata pisau// itu tak berkejap menatapmu (hlm. 30) 

Data (10) terdapat kalimat „dingin yang melengking malam-malam‟, 

yang membandingkan antara dingin dengan suara yang sangat keras, padahal 

yang dimaksud adalah cuaca yang sangat dingin.  

3) Majas Perumpamaan Epos (Epic Simile) 

Perumpamaan atau perbandingan epos ialah perbandingan yang 

dilanjutkan, atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-

sifat pembandingnya lebih lanjut ke dalam frase-frase yang berturut-turut. 

Data-data tersebut adalah sebagai berikut. 

 

(21) Katanya kau //keturunan pisau// 

Katanya kau //keturunan pisau yang terangah dan mengucurkan 

darah// 

Katanya kau //keturunan pisau yang terengah dan mengucurkan 

darah sehabis menikam ombak laut dan tekubur di rahimnya// 

(hlm. 57) 

 

Kalimat yang  bertanda (//) pada data (22) terdapat perbandingan 

antara „keturunan pisau‟ dan „keluarga yang kejam dan bengis‟ dipilih 

mengingat pisau selalu dipandang sebagai suatu benda yang tajam, dan apabila 
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tergores atau mengenai anggota tubuh akan membuat luka dan dapat 

meneteskan darah.  

4) Majas Hiperbola 

Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan 

yang berlebihan, dengan membesar-besarkan sesuatu hal. Berikut adalah data 

yan//g mengandung majas hiperbola. 

(23) Cahaya matahari  meloncat ke dalam dan //nampak olehmu seperti 

ada yang satu demi satu bangkit dari lantai menjelma semacam gas 

namun masih kaudengar engahnya mendaki berkas-berkas sinar 

matatahari// (hlm. 47) 

Pada data (23) sebenarnya menggambarkan keadaan di pagi hari yang 

dihiasi embun pagi, dan seakan-akan embun itu berbentuk gas yang naik ke 

langit.  

5) Majas Simile 

Majas simile merupakan sarana retorika yang paling sederhanaa karena 

membandingkan suatu hal dengan hal lain yang sama atau mirip artinya. 

Berikut adalah data tentang majas simile. 

(4) Beberapa //wajah yang seperti mata tombak// (hlm. 26) 

Dalam data (4) menyamakan hal lain dengan pembanding „seperti‟. 

Kata „wajah‟ itu disamakan dengan mata tombak yang terbuat dari besi dan 

tajam jika melukai kulit atau tubuh.  

6) Majas Metonimia 

Majas metonimia dimanfaatkan oleh Sapardi untuk menggantikan 

nama suatu hal dengan nama lain. Hal tersebut dilakukan agar pengungkapan 

suatu hal tersebut lebih ekspresif dan mengesankan. Lihat data berikut. 

(20) Dan ketika pada suatu hari ada bangkai manusia terapung di 

muara itu, di sana-sini timbul //pusaran air//, dan tepi-tepi muara 

itu tiba-tiba //bersuara ribut// (hlm. 56) 

Data (20) „pusaran air‟ dalam puisi ini suara ribut di sini yaitu 

percakapan orang-orang yang berkumpul di pinggir sungai dengan penuh 

tanda tanya siapakah yang mati dan bagaimana awal kejadiannya.  

Dalam puisi Mata Pisau diwarnai oleh majas personifikasi, metafora, 

perumpamaan epos, hiperbola, simile, dan majas metonimia. Dapat 

disimpulkan berbagai jenis majas dalam puisi Mata Pisau dimanfaatkan oleh 
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Sapardi untuk menghidupkan lukisan keadaan, peristiwa, kondisi dan situasi 

yang disampaikan oleh pengarang agar pengungkapan gagasan lebih ekspresif 

dan efektif. 

 

b. Tuturan Idiomatik  

Di bawah ini akan dianalisis tuturan idiomatik dalam puisi Mata 

Pisau yang digunakan oleh Sapardi untuk mengefektifkan sarana bahasa 

sekaligus mencapai intensitas dalam pengungkapan gagasan yang akhirnya 

dapat memunculkan efek estetis. 

(7) //Bibir-bibir bunga// yang pecah-pecah (hlm. 28) 

Data (7) terdapat bentuk tuturan idiomatik „bibir-bibir bunga‟ ini 

untuk menyatakan bahwa mahkota bunga yang rusak, yang artinya bunga itu 

sebentar lagi akan rontok.  

Tuturan idiomatik telah dimanfaatkan oleh Sapardi secara efektif dan 

ekspresif. Ekspresif karena dari segi makna, tuturan idiomatik jauh labih 

mengena dan plastis daripada jika dinyatakan dengan bahasa biasa. Efektif 

karena dengan tuturan idiomatik itu Sapardi dapat mengemukakan gagasannya 

secara lebih ringkas dan bahasa biasa yang panjang lebar dapat mengakibatkan 

timbulnya kejenuhan bagi pembaca. 

 

2.  Pesan Moral dalam Kumpulan Puisi Mata Pisau Karya Sapardi Djoko 

Damono  

Menurut Nurgiyantoro (2009:320) moral dalam karya sastra biasanya 

mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersagkutan, pandangannya 

tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Hasil analisis tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. 

a. Moral Kesabaran 

Menurut Sudarno (2009:119) kesabaran adalah kekuatan seseorang 

untuk selalu bersyukur, tidak mengeluh selain kepada Tuhan tentang 

penderitaan yang menimpanya. Judul puisi Sapardi yang mengandung moral 

kesabaran akan dipaparkan sebagai berikut. 

1) Taman Jepang Honolulu 

Puisi yang berjudul “Taman Jepang Honolulu” ini menceritakan 

sebuah ketentraman hidup yang berkebalikan dengan kenyataan.  
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Inikah ketentraman? Sebuah hutan kecil: 

Jalan setapak yang berbelit 

 

Penggalan puisi di atas, menandakan suatu kehidupan yang 

rumit. Kalimat //jalan setapak yang berbelit// merupakan petanda 

bahwa sebuah ketentraman tersebut sangat sulit untuk ditemukan. 

Yang berteduh di bawah bunga-bunga, ricik air 

Yang membuat setiap jawaban tertunda 

 

Jadi, sebuah ketentraman dalam penggalan puisi di atas sulit untuk 

terwujud, yang dikonkritkan dengan kalimat //ricik air yang membuat setiap 

jawaban tertunda//. Jika ketentraman masih sulit dicapai, manusia harus tetap 

bersabar dan berikhtiar pada Tuhan agar diberi petunjuk. 

2) Kwatrin  

Puisi ini menceritakan terdapat seseorang yang dipergantian waktu 

dari malam ke pagi, ia baru saja kehilangan sesuatu lebih tepatnya ia merasa 

kehilangan saat-saat indah malam hari.  

Semalam suntuk suara nafasmu merayap di dinding lalu terjatuh satu 

demi satu di lantai 

 

Kalimat //suara nafasmu merayap di dinding lalu terjatuh satu demi 

satu// merupakan penanda bahwa waktu terus berjalan, setik, menit dan jam 

dari jam dinding yang terus berdetak. Frase //pagi hari// merupakan petanda 

bahwa waku terus berjalan dan tak mungkin dapat kembali lagi ke masa 

sebelumnya.  

3) Muara 

Puisi yang berjudul “Muara”, menceritakan bahwa manusia hidup di 

dunia ini membutuhkan air. Air di dalam puisi ini merupakan sumber 

kehidupan bagi manusia.  

Muara yang tak pernah pasti sifatnya selalu mengajak laut ber- 

cakap. Kalau kebetulan dibawanya air dari gunung, katanya, 

“Inilah lambang cinta sejati, sumber denyut kehidupan.” 

Kalau hanya sampah dan kotoran yag dimuntahkan ia 

berkata, “Tentu saja bukan maksudku mengotori hubungan  

kita yang suci, tentu saja aku tidak menghendaki sisa-sisa ini 

untukmu.” 

 

Kalimat //sumber denyut kehidupan// merupakan penanda bahwa air 

adalah sumber kehidupan bagi manusia. Kalimat //muara yang tak pernah pasti 
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sifatnya// ini merupakan penanda bahwa air tidak tentu sifatnya, ada kalanya 

air itu dapat digunakan dan menguntungkan manusia, tetapi kadang air juga 

membawa bencana. 

b. Moral Pantang Menyerah 

Menurut Magnis (1993:35) pesan moral pantang menyerah adalah 

pesan yang berisi tentang harapan-harapan seseorang dan manusia berusaha 

keras untuk mewujudkan harapan tersebut agar tercapai. Berikut ini adalah 

puisi-puisi yang mengandung moral pantang menyerah. 

4) Dalam Kereta Bawah Tanah Chicago 

Puisi yang berjudul “Dalam Kereta Bawah Tanah Chicago” ini 

terdapat tokoh „kau‟ yang berharap ingin mengetahui nama tokoh „aku‟ yang 

bertemu di sebuah stasiun. Akan tetapi tokoh „aku‟ tidak mau menjawabnya 

karena sebelumnya saat sebelumnya ia bertanya, pertanyaannya tidak dijawab.  

“Siapakah namamu?” Barangkali aku setengah tertidur waktu 

Kautanyakan itu lagi. Bangku-bangku yang separo kosong 

 

Kalimat //siapakah namamu// pada penggalan puisi di atas merupakan 

penanda bahwa tokoh „kau‟ di sini mengharapkan dapat mengetahui tokoh 

„aku‟.  

Aku pun tak pernah menjawabmu,  

Bahkan ketika kautanyakan jam berapa saat kematianku, 

Sebab kau toh tak pernah ada tatkala aku sepenuhnya terjaga. 

 

Kalimat //aku pun tak pernah menjawabmu// merupakan petanda 

bahwa tokoh „aku‟ tak mau menjawab dan memberitahu. 

5) Percakapan Malam Hujan 

Puisi yang berjudul “Percakapan Malam Hujan” ini menceritakan 

tentang seseorang yang mengharapkan hujan yang deras, yang terjadi saat 

malam hari agar reda.  

Hujan, yang mengenakan mantel, sepatu panjang, dan payung, 

Berdiri di samping tiang listrik. 

 “Kau hujan memang suka serba kelam, serba gaib serba suara 

Desah; asalmu dari laut, langit, dan bumi; kembalilah, jangan  

Menggodaku tidur. Aku sahabat manusia. Ia suka terang.” 

 

Kata //jangan// dalam penggalan puisi di atas merupakan penanda 

bahwa berharap hujan segera reda, karena aktivitas manusia dapat terganggu 

karena adanya hujan. Kalimat //tutup matamu dan tidurlah// merupakan 
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petanda yang menjelaskan bahwa hujan itu turun tanpa kenal waktu dan tanpa 

peduli siapa yang suka hujan dan tidak suka dengan hujan. 

6) Jangan Ceritakan 

Puisi yang berjudul “Jangan Ceritakan” melukiskan terdapat seorang 

yang sedang rapuh, tertimpa sebuah masalah yang membuat dirinya lemah tak 

berdaya dan ingin marah.  

Jangan ceritakan padaku tentang dingin 

Kata //jangan// penggalan puisi di atas merupakan penanda bahwa 

tokoh „aku‟ tak ingin mendengarkannya karena mau tak mau ia harus 

mendengar karena kabar buruk yang tak ingin didengarnya itu pastilah sampai 

ke telinganya.  

c. Moral Kesadaran Diri (Wawas Diri) 

Menurut Magnis (1993:149) kesadaran diri adalah moral yang 

menunjukkan keberanian hati untuk mengungkapkan kesombongan atau 

kedok untuk menyembunyikan bahwa manusia sebenarnya takut dan tidak 

berani untuk membuka diri. Berikut akan dipaparkan puisi yang mengandung 

moral kesadaran diri. 

7) Mata Pisau 

Puisi “Mata Pisau” ini menceritakan terdapat seseorang yang terobsesi 

oleh kilauan mata pisau. Dari penggalan puisi tersebut pembaca disadarkan 

bahwa tajamnya pisau dapat juga dimanfaatkan untuk hal yang negatif dan 

mengerikan seperti yang digambarkan dalam puisi ini untuk mengiris urat 

leher. 

Mata pisau itu tak berkejap menatapmu; 

kau yang baru saja mengasahnya 

berfikir: ia tajam untuk mengiris apel 

yang tersedia di atas meja 

sehabis makan malam 

ia berkilat ketika terbayang olehnya urat lehermu. 

 

Kata //berfikir// merupakan penanda bahwa kadang manusia perlu 

berfikir bahwa manusia dalam melakukan kegiatan atau rutinitas sehari-hari 

hanya karena biasa tanpa ada sesuatu hal yang istimewa. Kalimat //ia tajam 

untuk mengiris apel// merupakan petanda bahwa pisau itu sebenarnya tajam 

dan ternyata pisau itu juga tajam untuk mengiris apel sebagai hal positif.  
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d. Moral Kejujuran 

Kejujuran adalah kemampuan manusia untuk berani melihat diri 

seadanya, berhenti bermain sandiwara, bukan hanya terhadap orang lain, 

melainkan terhadap diri sendiri, berani melawan kecondongan untuk 

berasosiasi, dan menghindari pembawaan yang berlebihan (Magnis, 

1993:143). Di bawah ini akan dipaparkan puisi yang mengandung pesan moral 

kejujuran. 

8) Akuarium 

Puisi “Akuarium” menceritakan tentang seseorang yang berani 

mengungkapkan kejujuran dirinya terhadap orang lain. Berikut adalah 

penggalan puisi tersebut. 

kau yang mengatakan matanya dan arambutnya dan pundaknya dan 

lengannya dan dadanya dan pinggulnya dan pahanya ikan! 

“Aku adalah air,” teriakmu, “adalah ganggang adalah lumut adalah 

gelembung udara adalah kaca adalah…”  

 

Kata //aku// merupakan petanda bahwa kejujuran itu diucapkan 

sendiri dan terdapat juga faktanya. Kata //mengatakan// merupakan tanda 

bahwa tokoh „kau‟ berani jujur mengatakan kembali apa yang dilihatnya. 

9) Kataya Kau 

Puisi “Katanya Kau” berisi tentang keberanian tokoh „kau‟ sebagai 

objek cerita bahwa tokoh „kau‟ ini adalah orang yang tidak pantas untuk 

ditiru walaupun ia sudah berkata jujur tentang gambaran dirinya. Frase 

//keturunan pisau// merupakan petanda bawa tokoh „kau‟ berani 

mengungkapkan siapa dirinya da keluarganya. Pada penggalan puisi tersebut 

menggambarkan bahwa manusia haruslah jujur, akan tetapi kadang kejujuran 

itu menyakitkan seperti penggalan puisi berikut. 

katanya kau keturunan pisau yang terangah dan mengucurkan 

darah sehabis menikam ombak laut 

 

Kata //katanya// merupakan penanda bahwa kata tersebut menunjukkan  

adanya perkataan jujur yang diungkapkan kepada orang lain. Tokoh „aku‟ 

mengungkapkan siapa dirinya dan bagaiman keluarganya dengan sebenarnya 

kepada tokoh „aku‟. Dengan demikian apabila terdapat orang lain siapa 

dirinya, karena ia tak segan untuk bercerita siapa dirinya. Ia tak mau menutupi 

siapa dirinya karena ia tak mau menjadi orang yang munafik. 
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Frase //keturunan pisau// merupakan petanda bahwa tokoh „kau‟ berani 

mengungkapkan siapa dirinya dan keluarganya kepada tokoh „aku‟. Pada 

penggalan puisi tersebut menjelaskan bahwa manusia haruslah menjadi orang 

yang jujur, aka tetapi kadang kejujuran itu menyakitkan, seperti yang dijelaskan 

pada penggalan puisi di bawah ini. 

katanya kau keturunan pisau yang terangah dan mengucurkan 

darah sehabis menikam ombak laut 

dan terkubur 

di rahimnya 

Pada penggalan puisi di atas merupakan tanda bahwa kejujuran seseorang 

itu harus diperlukan, akan tetapi kadang akan membuat manusia tenggelam dan 

dipojokkan, misalnya dijauhi teman atau masyarakat. Seperti yang dijelaskan 

dalam kalimat //dan terkubur di rahimnya//. 

  

3. Implementasi Bahasa Figuratif dalam Puisi Mata Pisau sebagai Bahan 

Ajar Bahasa Indonesia di SMA 

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran sastra di SMA. 

Larik-larik puisi dalam kumpulan puisi Mata Pisau ini terdapat bahasa figuratif 

yang berupa majas dan tuturan idiom. Dengan demikian, skripsi ini merupakan 

implementasi sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA yang sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

Standar kompetensi adalah pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai 

dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Menurut Majid (2011:43) kompetensi 

dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai 

peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar 

kompetensi yang ditetapkan. Hal demikian disesuaikan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar pada kelas X semester gasal, yakni terdapat 

pada standar kompetensi mendengarkan 5. memahami puisi yang disampaikan 

secara langsung/tidak langsung dengan kompetensi dasar 5.1 mengidentifikasi 

unsur-unsur bentuk suatu puisi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui 

rekaman, dilanjutkan 5.2 mengungkapkan isi suatu puisi yang disampaikan secara 

langsung atau pun melalui rekaman. Dengan adanya standar kompetensi dan 

kompetensi di atas, siswa diharapkan mampu mempelajari materi pembelajaran 
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sastra sekaligus materi bahasa di sekolah dan mampu mengambil pesan moral 

yang terkandung dalam larik puisi Sapardi Djoko Damono untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

D.  SIMPULAN 

Dari analisis  pemanfaatan bahasa figuratif dan pemaknaan  yang 

digunakan pada kumpulan puisi Mata Pisau karya Sapardi Djoko Damono di atas, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama, majas yang terdapat dalam kumpulan puisi Mata Pisau, antara 

lain: (1) majas personifikasi, (2) majas metafora, (3) majas perumpamaan epos, 

(4) majas hiperbola, (5) majas simile, dan (6) majas metonimia. Tuturan idiomatik 

yang terdapat dalam kumpulan puisi Mata Pisau hanya terdapat satu data, yaitu 

„bibir-bibir bunga‟. Kedua, pemaknaan majas dalam kumpulan puisi Mata Pisau 

banyak mengandung pesan moral, di antaranya pesan moral kesabaran, pantang 

menyerah, kesadaran diri, dan pesan moral kejujuran. Ketiga, implementasi 

bahasa figuratif dalam puisi Mata Pisau sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di 

SMA yakni terdapat pada standar kompetensi mendengarkan 5. memahami puisi 

yang disampaikan secara langsung/tidak langsung dengan kompetensi dasar 5.1 

mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi yang disampaikan secara 

langsung ataupun melalui rekaman, dilanjutkan 5.2 mengungkapkan isi suatu puisi 

yang disampaikan secara langsung atau pun melalui rekaman. 
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