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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif  

yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan 

bahasa sebagai medianya (Semi, 1993:8). Bahasa sangatlah penting dalam 

proses terciptanya sebuah karya sastra yang memiliki rasa tinggi. Karya 

sastra juga harus mempunyai nilai edukatif yang baik karena sastra adalah 

hasil dari perasaan penulisnya. Bahasa dan sastra memiliki hubungan erat 

atau dengan kata lain sastra tidak lepas dari bahasa.  

Bahasa sebagai media ekspresi sastra merupakan sarana 

pengungkapan sastra. Sastra lebih dari sekadar bahasa, deretan kata, tetapi 

unsur kelebihannya itu hanya dapat diungkap dan ditafsirkan melalui 

bahasa. Bahasa dalam karya mengandung unsur dominan emotif dan 

bersifat konotatif. Unsur emotif dan sifat konotatif ditonjolkan untuk 

memenuhi unsur estetis yang ingin diciptakan.  

Teeuw (1984:131) menyebutkan bahwa menurut kaum formalitas, 

kumpulan teoretikus sastra Rusia awal abad 20, bahasa dan sastra memiliki 

deotomatisasi, penyimpanagan dari cara penuturan yang dianggap sebagai 

proses sastra yang mendasar. Setiap pengarang memiliki konsep berbeda–

beda dalam melahirkan suatu cipta sastra. Setiap pengarang akan 

memperlihatkan penggunaan bahasa dengan ciri-ciri tertentu dan akan 
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memperlihatkan ciri-ciri individualisme, originalitas, dan gaya masing-

masing sastrawan. 

Puisi dibentuk oleh unsur-unsur lahir dan batin yang secara 

bersamaan ikut membangun keindahan dan keutuhan karya tersebut. 

Tipografi puisi terdiri atas larik-larik kalimat yang kemudian membentuk 

suatu bait. Bait-bait tersebut terjalin berkesinambungan hingga membentuk 

suatu kesatuan puisi. Keterjalinan bait-bait puisi secara menyeluruh ditandai 

dengan pemanfaatan bahasa puisi yang singkat, padat, bernas, memusat, dan 

dengan diksi yang kuat.  

Dalam mewujudkan nilai-nilai keindahan puisi, penyair 

menghadirkan irama, persajakkan, dan bunyi-bunyian yang merdu 

nanserasai. Selain itu, pengungkapan kata-kata dalam puisi juga tidak 

terlepas dari pemanfaatan majas, bahasa figuratif, imajeri, dan ungkapan-

ungkapan (diksi) yang memberi ruang interpretasi pembaca secara bebas, 

luas, dan lebih mendalam. 

Puisi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan rima, irama, bahasa 

kias, permajasan, pengimajinasian, dan perlambangan. Penggunaan majas 

dalam puisi banyak digunakan  oleh pengarang dalam menciptakan sebuah 

puisi karena dapat menimbulkan kesan indah sekaligus memiliki banyak 

makna. Dengan kata lain, penggunaan majas dilakukan oleh para penyair 

agar puisi-puisinya lebih indah, memikat, dan menggugah perasaan para 

penikmat puisi.  
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Majas dipergunakan oleh penulis sastra dengan tujuan untuk 

memperindah kata sehingga menarik untuk dibaca. Dengan demikian, efek 

bahasa yang dipakai seolah-olah berjiwa, hidup, dan segar sehingga dapat 

menggetarkan hati pembaca atau pendengar. Pemilihan kata dalam sebuah 

puisi berkaitan erat dengan bahasa kias, yakni sarana untuk mendapatkan 

efek puitis dalam karya tersebut. Seperti diketahui bahwa gaya bahasa 

mencakup semua jenis ungkapan yang bermakna lain dengan makna 

harfiahnya yang bisa berupa kata, frase ataupun satuan sintaksis yang lebih 

luas. 

Salah satu kumpulan puisi yang sarat dengan penggunaan majas 

dalam penulisannya adalah Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api karya Sapardi 

Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono adalah seorang guru besar di 

Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) yang sudah tidak diragukan lagi 

kemampuannya dalam penulisan karya sastra. Selain buku Kumpulan Puisi 

Ayat-Ayat Api, beliau juga menulis buku-buku sastra antara lain: Sosiologi 

Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas (1978), Novel Sastra Indonesia Sebelum 

Perang (1979), Sastra Indonesia Modern: Beberapa Catatan (1983), Sihir 

Rendra: Permainan  Makna (1999), dan sebagainya.  Kumpulan Puisi Ayat-

Ayat Api berisi 54  judul puisi yang dipisahkan menjadi tiga bagian seperi 

ayat nol, ayat arloji, dan ayat api.  

Tema dalam buku Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api ini pun berbeda-

beda, misalnya sosial kemasyarakatan, renungan kehidupan, dan cerita 

pribadi pengarang. Keanekaragaman tema yang diangkat dalam Kumpulan 
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Puisi Ayat-Ayat Api menarik untuk dikaji secara stilistika. Penggunaan gaya 

bahasa oleh penyair merupakan bagian utama dari studi stilistika. Dalam hal 

ini, kepiawaian dan kemahiran sang penyair dalam menulis puisi ditandai 

dengan pemanfaatan majas yang beraneka ragam dan bervariasi.  

Penelitian gaya bahasa memang masih jarang dilakukan. Kalaupun 

ada yang pernah melakukan, biasanya masih sepotong-potong dan kurang 

memadai. (Endraswara, 2011:72). Berkaitan dengan hal tersebut, pada 

penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji puisi melalui kajian stilistika. 

Kajian dalam penelitian ini dimulai dengan pendeskripsikan gaya bunyi 

(fonem), permajasan dan maknanya, serta implikasinya dalam pembelajaran 

bahasa dan sastra di tingkat SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada empat permasalahan 

yang akan dikaji. 

1. Bagaimana latar sosiohistoris pengarang Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api? 

2. Bagaimana gaya bunyi dalam Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api karya 

Sapardi Djoko Damono ? 

3. Bagaimana majas dalam Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api karya Sapardi 

Djoko Damono ? 

4. Bagaimana implementasi gaya bunyi dan majas dalam pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia di tingkat SMP ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini ada empat tujuan yang ingin dicapai. 

1. Untuk mendiskripsikan latar sosiohistoris pengarang Kumpulan Puisi 

Ayat-Ayat Api 

2. Untuk mendiskripsikan gaya bunyi dalam Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api 

karya Sapardi Djoko Damono  

3. Untuk mendiskripsikan majas dalam Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api karya 

Sapardi Djoko Damono  

4. Untuk mendiskripsikan implementasi gaya bunyi dan majas dalam 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di tingkat SMP  

 

D. Manfaat 

Dalam penelitian ini ada dua manfaat.  

1. Manfaat Teoretis. 

a. Hasil kajian stilistika ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian, 

khususnya dalam analisis karya sastra. 

b. Meletakkan dasar-dasar penelitian stilistika karya sastra yang lain, 

baik itu puisi, prosa fiksi, maupun teks drama/lakon. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran atau deskripsi mengenai 

kekhasan gaya bahasa (majas) dalam Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api 
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karya Sapardi Djoko Damono. Dengan demikian, siswa diharapkan 

mendapatkan masukan positif dalam mengapresiasi puisi.  

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran teori 

dan apresiasi sastra dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

khususnya pada kompetensi dasar mengapresiasi puisi. 

c. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

lain yang akan mengadakan penelitian sastra dengan permasalahan 

serupa, yaitu mengenai kajian stilistika dalam puisi 

 

 

 

 

 


