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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang 

berobjek manusia dan bermedium bahasa dalam kehidupan masyarakat. Sastra 

sebagai karya kreatif, sastra harus mampu menghasilkan suatu kreasi yang 

indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia (Semi, 

1988:8). Sastra merupakan bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang 

objeknya bersumber dari manusia dan kehidupannya dengan menggunakan 

bahasa sebagai mediumnya (Sugono, 2008:129). Pendapat di atas 

menunjukkan bahwa sastra sebagai seni kreatif mempergunakan imajinasi dan 

segala macam segi kehidupan pengarang untuk menyampaikan ide, teori, atau 

sistem berpikir.  

Seperti bentuk karya sastra lain, puisi mempunyai ciri-ciri khusus. 

Pada umumnya penyair mengungkapkan gagasan dalam kalimat yang relatif 

pendek serta padat, ditulis berderet-deret ke bawah (dalam bentuk bait), dan 

tidak jarang menggunakan kata-kata/kalimat yang bersifat konotatif. Kalimat 

pendek-pendek dan padat, ditambah makna konotasi yang sering terdapat pada 

puisi, menyebabkan isi puisi sulit dipahami. 

Puisi adalah kata-kata indah yang tersusun dengan indah sesuai dengan 

kata hati, dan keadaan hati sang penyair. Penyair dalam menciptakan puisi itu 

memikirkan bunyi yang merdu dan kontras antar lariknya. Emosional sang 
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penyair akan terlihat dari kata-kata yang diungkapkan, seperti saat dia sedang 

marah, bersedih ataupun bahagia. 

Puisi sebagai salah sebuah karya seni sastra dapat dikaji dari 

bermacam-macam aspeknya. Puisi dapat dikaji struktur dan unsur-unsurnya, 

mengingat bahwa puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-

macam unsur dan sarana kepuitisannya (Teeuw dalam Pradopo, 2009:3).  Oleh 

karena itu, puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu perasaan 

yang direkakan atau diangankan oleh penulis. 

Joko Pinurbo adalah salah seorang sastrawan besar di Indonesia yang 

terkenal melalui puisi-puisinya, salah satunya yaitu dari kumpulan puisi 

Kepada Cium. Ia menggunakan kata-kata yang sederhana tetapi mengandung 

makna yang penuh dengan nilai estetika tinggi. Bebagai penghargaan telah  ia 

terima atas kelihaiannya dalam mengolah kata. Penggunaan kata-katanya yang 

menarik dan memiliki niali estetis tinggi membuat karya Joko Pinurbo 

menarik untuk diteliti.  

Dipilihnya puisi Kepada Cium karya Joko Pinurbo sebagai objek 

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

puisi milik Joko Pinurbo memiliki keunikan dan kekhususan dari cara 

pengungkapkan kata-kata maupun  dari segi kekayaan maknanya. Sebagai 

sebuah karya sastra yang mengandung nilai estetis, terdapat dua kriteria utama 

sastra sebagai karya literer seperti yang dinyatakan oleh Aminuddin (dalam 

Al-Ma’ruf, 2010:5), yaitu (1) relevansi nilai-nilai eksistensi manusia yang 

terdeskripsikan melalui jalan seni, melalui imajinasi dan rekaan 
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keseluruhannya memiliki kesatuan yang utuh, selaras serta memiliki kepaduan 

dalam pencapaian tujuan tertentu (integrity, harmony, dan unity) dan (2) daya 

ungkap, keluasan, dan daya pukau yang disajikan lewat bentuk (texture) serta 

penataan unsur-unsur kebahasaan dan struktur verbalnya (adanya consonantia 

dan klaritas). 

Latar belakang Joko Pinurbo yang pernah kuliah di Fakultas Psikologi 

Universitas Indonesia dan College d'Europe Belgia diduga turut berperan 

dalam memberikan pengayaan dalam pengekspresian dan mengeksplorasi 

bahasa dalam puisi Kepada Cium. Latar pekerjaannya yang pernah menjadi 

wartawan surat kabar Harian Kami, sebagai pemimpin redaksi majalah 

Ekpres, redaktur majalah Horison, dan pemimpin redaksi majalah Zaman 

membuatnya semakin lihai dalam urusan pengekspresian dan pemaknaan olah 

kata. Alasan itulah yang menyebabkan peneliti untuk mengkaji dari segi 

stilistika dan segi maknanya. 

Sebagai sastrawan yang berpengaruh besar terhadap sastra Indonesia, 

terbukti dengan beberapa penghargaan yang diperolehnya dalam berbagai 

kegiatan. Penghargaan yang telah diraih oleh Joko Pinurbo ada antara lain 

adalah: Anugerah Seni dari Pemerintah RI (1973), Hadiah Sastra ASEAN 

(1981), Hadiah A. Teeuw (1992) dan memperoleh Manifes Kebudayaan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu adanya sebuah 

kajian yang lebih mendalam mengenai kumpulan puisi Kepada Cium karya 

Joko Pinurbodengan judul penelitian "Bahasa Figuratif dalam Kumpulan Puisi 

Kepada Cium karya Joko PinurboTinjauan Stilistika dan Implementasinya 
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Sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah 6 

Karanganyar". 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam sebuah penelitian diperlukan sebagai sarana 

untuk mengarahkan masalah yang diteliti dengan jelas dan tepat. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk pemakaian majas dan maknanya yang terdapat 

dalam  kumpulan puisi Kepada Cium karya Joko Pinurbo? 

2. Bagaimanakah bentuk pemakaian tuturan idiomatik dan maknanya yang 

terdapat dalam  kumpulan puisi Kepada Cium karya Joko Pinurbo? 

3. Bagaimanakah implementasi bahasa figuratif dalam  kumpulan puisi 

Kepada Cium karya Joko Pinurbo sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di 

SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diperlukan sebagai tolak ukur arah penlitian. Adapun 

tujuan penelitian ini sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan bentuk pemakaian majas dan maknanya yang terdapat 

dalam  kumpulan puisi Kepada Cium karya Joko Pinurbo. 

2. Mendeskripsikan bentuk pemakaian tuturan idiomatik dan maknanya 

yang terdapat dalam  kumpulan puisi Kepada Cium karya Joko Pinurbo? 
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3. Mendeskripsikan implementasi bahasa figuratif dalam  kumpulan puisi 

Kepada Cium karya Joko Pinurbo sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di 

SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut asalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang penelitian sastra Indonesia.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pembaca dan Peneliti Sastra 

Penelitian kumpulan puisi Kepada Cium karya Joko Pinurbo ini dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian- penelitian lain 

yang telah ada sebelumnya khususnya yang menganalisis puisi 

menggunakan bahasa figuratif.  

b. Bagi Mahasiswa jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah 

Penelitian ini dapat dipakai sebagai pertimbangan mahasiswa untuk 

memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif. 

c. Bagi pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh guru Bahasa 

dan Sastra Indonesia sebagai bahan ajar atau acuan dalam 

pembelajaran sastra.  




