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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu bentuk karya sastra yang memiliki keindahan dalam 

bahasanya yaitu puisi. Waluyo (1991:3) mengatakan bahwa puisi adalah 

bentuk karya sastra yang paling tua. Sejak kelahirannya, puisi memang sudah 

menunjukkan ciri-ciri khas, meskipun puisi telah mengalami perkembangan 

dan perubahan tahun demi tahun. Dengan adanya puisi, diharapkan dapat 

memunculkan nilai-nilai positif bagi pembacanya sehingga pembaca peka 

terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan 

mendorong untuk berperilaku yang baik. Puisi dapat dijadikan bahan 

perenungan untuk mencari pengalaman karena puisi mengandung nilai-nilai 

kehidupan, pendidikan, serta pesan moral. 

Keberadaan puisi selalu dibutuhkan oleh masyarakat, terutama para 

sastrawan atau orang yang mencintai karya-karya sastra. Selain memiliki 

keindahan dalam bahasa, puisi juga menyuguhkan makna-makna yang 

terkandung dalam setiap puisi. Akan tetapi, menurut Pradopo (2007:2), bahwa 

puisi merupakan karya estetis yang bermakna, yang mempunyai arti, bukan 

saja sesuatu yang kosong tanpa makna. Dengan demikian adanya puisi dalam 

struktur kehidupan manusia tidak saja memberikan nuansa keindahan, 

melainkan membawa pula pesan-pesan tentang kehidupan. Demikian halnya 

bahwa selain puisi mengandung unsur-unsur keindahan di dalam bahasanya, 

puisi juga mampu menuangkan nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan 
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sehari-hari. Dengan nilai-nilai itulah, puisi dapat membentuk karakter yang 

baik dalam diri manusia.  

Puisi sebagai salah satu jenis karya sastra mempunyai struktur yang 

berbeda dengan prosa. Perbedaan itu tidak hanya terdiri dari struktur fisiknya, 

tetapi juga dalam hal struktur batin. Dalam hal struktur fisik dan batin, puisi 

menggunakan prinsip pemadatan atau pengkonsentrasian bentuk dan makna 

(Waluyo, 1991: 28). 

Bahasa yang digunakan dalam puisi adalah bahasa konotatif yang 

multiinterpretable, Makna yang terdapat dalam puisi dapat bermakna lugas, 

namun lebih banyak mengandung makna kias melalui lambang dan kiasan. 

Satu kata dalam puisi dapat bermakna dua bahkan lebih, kata dan larik 

penyusunnya begitu padat, dan maknanya sangat luas dan mendalam. 

Pradopo (2007:7) menyatakan puisi itu mengekspresikan pikiran yang 

membangkitkan perasaan yang merangsang imaji pancaindra dalam susunan 

yang berirama, semua itu merupakan susunan yang penting, yang direkam dan 

diekspresikan, yang dinyatakan dengan menarik dan memberi kesan. Puisi itu 

merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, 

digubah dalam wujud yang paling berkesan. 

Salah satu bentuk karya sastra yang memiliki keindahan dalam 

bahasanya yaitu puisi. Penulis akan mengkaji tentang bahasa figuratif dan 

citraan dalam kumpulan puisi Hujan Bulan Juni  karya Sapardi Djoko 

Damono. Kehadiran bahasa figuratif dan citraan dalam sebuah puisi 

merupakan cara pengarang dalam memanfaatkan bahasa untuk memeroleh 
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efek estetis dengan pengungkapan gagasan secara khas yang menyarankan 

pada makna literal. 

Menurut Teuww, Sapardi telah menciptakan genre baru dalam 

kesusastraan Indonesia. Sapardi adalah seorang penyair yang orisinal dan 

kreatif, yang eksperimen-eksperimen dan inovasinya sangat mengejutkan 

dalam segala kesederhanaanya. Begitu juga dengan Goenawan Mohammad, ia 

mengungkapkan sajak-sajak 1971 umumnya adalah sajak-sajak yang bila 

dibaca penyair lain akan menimbulkan seru. Dengan kata lain, merupakan 

puisi yang harus dibaca karena layak untuk dicemburui. 

Karya-karya puisi Sapardi cukup dikenal masyarakat, termasuk di 

antaranya oleh mereka yang bukan termasuk pecinta puisi. Sapardi memang 

dikenal sebagai penyair yang mampu mengolah kata-kata sederhana menjadi 

sebuah lirik puisi yang sarat makna. Dalam kesederhanaannya, puisi Sapardi 

membuka ruang tafsir yang begitu luas. Salah satunya adalah puisi Hujan 

Bulan Juni.  

Bila dicermati kata demi kata dan larik demi lariknya, puisi di atas 

memiliki diksi yang sederhana, bahkan sangat akrab dengan keseharian kita. 

Melalui kepiawaian Sapardi, kesederhanaan kata-kata tersebut tidak sekedar 

dirangkai menjadi larik-larik yang sangat indah, tetapi kata-kata tersebut juga 

diberinya ruh. Sehingga saat membaca puisi tersebut, pembaca tidak sekedar 

membaca deretan kata demi kata secara fisik, tetapi pembaca juga dibawa 

masuk ke dalam suasana tertentu. 
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Dipilihnya kumpulan puisi Hujan Bulan Juni ini sebagai objek 

penelitian karena isi dalam puisi ini memaparkan fenomena-fenomena yang 

terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Sapardi merupakan penyair yang 

terkenal dengan puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana dan 

tema yang ringan, seperti puisi Hujan Bulan Juni. Sapardi menggambarkan 

tentang perasaan seseorang kepada seseorang yang dicintainya dengan sangat 

tabah, bijak, dan arif. 

Dalam Puisi Hujan Bulan Juni, hujan tidaklah sekedar butir air yang 

jatuh. Oleh Sapardi, hujan seolah diberi sebuah jiwa yang memiliki sifat-sifat 

tertentu (tabah, bijak, arif), dan kemudian dapat pula dilihat perilakunya 

(dirahasikannya, dihapusnya, dibiarkannya). Hal ini kian diperkuat dengan 

penggunaan majas personifikasi yang begitu dominan dalam larik-larik puisi 

tersebut. 

Hujan dalam puisi tersebut seolah menjelma menjadi tokoh yang 

begitu dekat dengan pembaca. Bahkan barangkali dapat pula menjadi wakil 

atau representasi diri pembaca sendiri. Sebab bukan tidak mungkin, pembaca 

memiliki rasa yang sama dengan yang dirasakan oleh hujan bulan juni 

tersebut, yaitu merasakan rindu atau cinta yang ditahan, dirahasiakan, dan 

sengaja tidak diucapkan.  

Secara sederhana, puisi tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah 

kerinduan yang ditahan, yang dirahasiakan, yang coba dihapuskan, serta yang 

sengaja untuk tidak diucapkan. Atau lebih jelasnya puisi tersebut 

menggambarkan seseorang yang memiliki rasa, mungkin rindu atau cinta 
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kepada orang lain, tetapi karena suatu hal seseorang tersebut menjadi ragu-

ragu, tidak memiliki keberanian, atau bahkan memang merasa tidak mungkin 

untuk bisa menyampaikannya. Lantas, secara bijak dan arif, keragu-raguannya 

serta ketidakberaniannya itu membuatnya untuk mencoba menghilangkan atau 

menghapuskan rasa yang dimilikinya itu, dan membiarkanya tetap tak 

tersampaikan. 

Penulis memiliki beberapa alasan dalam memilih puisi tersebut untuk 

dikaji, diantaranya tiga hal berikut. 

1. Puisi Sapardi memakai bahasa yang sederhana namun maknanya sangat 

mendalam. 

2. Puisi-puisi yang ditulisnya banyak diilhami dan tentang manusia; 

pengalaman mereka, perasaan mereka, karakter mereka dan tentu saja, 

tentang cinta. 

3. Puisi-puisinya sangat peka dan melarutkan jiwa-jiwa bercita rasa tinggi ke 

dalamnya. 

Kumpulan puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, di dalamnya terdapat 

judul-judul puisi yang sungguh ekspresif di antaranya, puisi yang berjudul (1) 

“Tangan Waktu”, (2) “Pada Suatu Malam”, (3) “Sonet: Hei! Jangan Kau 

Patahkan”, (4) “Ketika Jari-jari Bunga Terbuka”, (5) “Narcissus”, (6) “Iring-

iringan di Bawah Matahari”, (7) “Cahaya Bertebaran”, (8) “Sonet: Y”, (9) 

“Lirik Untuk Lagu Pop”, (10) “Kuhentikan Hujan”, (11) “Hujan Bulan Juni” 

dan  (12) “Aku Ingin”. Kedua belas puisi dalam kumpulan puisi Hujan Bulan 
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Juni tersebut, banyak terdapat bahasa figuratif dan citraan yang akan diteliti 

dalam tesis ini. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti menyusun 

tesis dengan judul “Bahasa Figuratif dan Citraan dalam Kumpulan Puisi 

Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Djoko Damono dan Implementasinya 

Sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah bahasa figuratif dan citraan dalam 

kumpulan puisi Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Djoko Damono. Fokus 

tersebut, dirinci menjadi empat subbab yang sesuai dengan latar belakang di 

atas. 

1. Latar sosiohistoris Sapardi Djoko Damono. 

2. Bentuk pemakaian bahasa figuratif dalam kumpulan puisi Hujan Bulan 

Juni karya Sapardi Djoko Damono. 

3. Bentuk pamakaian citraan dalam kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono. 

4. Implementasi bahasa figuratif dan citraan dalam kumpulan puisi Hujan 

Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono sebagai bahan ajar Bahasa 

Indonesia di SMA. 

C. Tujuan Penelitian 

Ada empat tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk latar sosiohistoris Sapardi Djoko Damono. 
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2. Mendeskripsikan bentuk pemakaian bahasa figuratif dalam kumpulan 

puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono . 

3. Mendeskripsikan bentuk pemakaian citraan dalam kumpulan puisi Hujan 

Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. 

4. Mendeskripsikan implementasi bahasa figurative dan citraan dalam 

kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono sebagai 

bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Pada hakikatnya penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu 

manfaat. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan acuan dalam penelitian 

karya sastra berikutnya khususnya majas dan citraan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi seniman, khususnya pencipta puisi, yaitu agar memperoleh 

pengetahuan dalam menggunakan bahasa sebagai ungkapan untuk 

mengeluarkan ide, pesan dan kritikan dengan bahasa yang santun 

sesuai dengan kaidah dalam bahasa. 

b. Bagi masyarakat, khususnya pecinta sastra yaitu agar dapat dijadikan 

sumber informasi yang mengulas tentang bahasa figuratif dalam 

sebuah kalimat yang terdapat pada puisi. 
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c. Bagi peneliti lain, agar dapat menambah wawasan ilmu dalam 

menelaah puisi dan mengekspresikannya sebagai hasil budanya 

bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


