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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Karya sastra merupakan karya imajinatif bermediumkan bahasa yang fungsi 

estetiknya dominan. Sebagai media ekspresi karya sastra, bahasa sastra dimanfaatkan 

oleh sastrawan guna menciptakan efek makna tertentu guna mencapai efek estetik (Al-

Ma’ruf, 2012:2). Mangunwijaya (1998: 11), menyatakan bahwa segala sastra adalah 

religius. Pernyataan Mangunwijaya tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa karya sastra 

tidak lepas dari aspek religius. Sebuah karya sastra pasti mengandung nilai, norma, dan 

ajaran agama. Nilai, norma, dan ajaran agama yang terdapat di dalam karya sastra 

pastilah sesuai dengan ajaran masyarakat. Menurut Al-Ma’ruf (2012:143), religiusitas 

merupakan cita rasa yang mencakup totalitas (termasuk rasio  dan perasaan manusiawi) 

ke dalam batin si pribadi manusia. Oleh karena itu, religiusitas lebih dalam daripada 

agama yang tampak, lahiriah, formal, dan ritual. Menurut Nurgiyantoro (2007:326), 

religius dan agama memang erat berkaitan, berdampingan, bahkan dapat melebur dalam 

satu kesatuan tetapi keduanya menyaran pada makna yang berbeda.  

Agama lebih menunjuk pada kelembagaan dengan hukum-hukum yang resmi. 

Religiusitas, di pihak lain, melihat aspek di lubuk hati, riak getaran nurani pribadi, 

totalitas kedalaman pribadi manusia. Dengan demikian, religius bersifat mengatasi, lebih 

dalam, dan lebih luas dari agama yang tampak, formal, dan resmi (Mangunwijaya dalam 

Nurgiyantoro, 2007:327). Seseorang yang religius adalah seseorang yang tampil bukan 

dari fisiknya saja tetapi seseorang yang religius tampak juga pada sikap dan perilakunya. 

Seseorang yang religius adalah orang yang memahami dan menghayati hidup lebih dari 

sekadar lahiriah saja.    

Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai 

religi yang melekat pada diri manusia semakin terabaikan. Banyak masyarakat yang 

mengabaikan nilai religius sehingga sangat berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, dampak yang terjadi adalah banyaknya kasus 

perampokan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa. Semua itu dapat 
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terjadi akibat diabaikannya nilai religi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat 

kurang paham akan pentingnya nilai religius untuk kehidupan mereka.  

Bertolak dari masalah di atas, semua itu akibat dari merosotnya pengamalan nilai 

religi. Dengan demikian, manusia selalu dihubungkan dengan keadaan baik-buruk dan 

benar-salah sebab yang benar sejatinya adalah berbeda dengan yang salah sedangkan 

yang salah bisa saja menjadi benar. Manusia sebagai makhluk yang berakal seharusnya 

dapat membedakan antara benar dan salah dalam hidupnya. Untuk menjadikan manusia 

yang bermoral, karya sastra puisi dapat dijadikan mediator untuk mengubah manusia 

agar menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi. Dengan demikian, puisi 

dapat mengubah manusia yang berbudi jelek menjadi manusia yang mempunyai nilai 

religi.  

 Banyak sekali karya sastra yang mengandung nilai-nilai religius seperti puisi-puisi 

karya  Abdulhadi W.M. dan Chairil Anwar. Terdapat pula karya sastra yang lainnya 

seperti novel dan cerpen karya Navis. Pengarang banyak menuangkan ide-idenya 

kedalam karya sastra seperti puisi dan novel. Ide-ide pengarang sebagian besar 

terinspirasi dari kehidupan nyata yang dialami oleh pengarang itu sendiri. 

Richards, seorang kritikus sastra yang terkenal, telah menunjukkan kepada kita 

bahwa “suatu puisi mengandung suatu makna keseluruhan” yang merupakan perpaduan 

dari tema penyair (yaitu mengenai inti pokok puisi itu), perasaan-nya (yaitu sikap sang 

penyair terhadap bahan atau objeknya), nada-nya (sikap penyair terhadap pembaca atau 

penikmatnya), dan amanat (yaitu maksud dan tujuan sang penyair) (Tarigan, 1991:9).  

Puisi merupakan salah satu genre karya sastra yang berkaitan erat dengan realitas 

kehidupan manusia dan agama. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan 

pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan 

semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya 

(Waluyo, 1991:25). Bentuk fisik dan bentuk batin dalam puisi lazim disebut pula dengan 

bahasa dan isi atau tema dan struktur atau bentuk dan isi (Waluyo, 1991:23). Marjorie 

Boulton (dalam Waluyo, 1991:23) menyebut kedua unsur bentuk puisi itu dengan 

bentuk fisik (physical form) dan bentuk mental (mental form). Bentuk fisik dan bentuk 
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mental itu bersatu dan menyatu raga. Struktur batin dalam sebuah puisi contohnya 

adalah tema. 

Tema merupakan suatu gagasan sentral yang menjadi dasar. Hal yang menjadi unsur 

gagasan sentral adalah topik atau pokok pembicaraan  dan tujuan yang akan dicapai oleh 

pengarang dengan topiknya (Semi, 1988:42). Adapun tema, menurut Hartoko dan 

Rahmanto (dalam Wahyuningtyas, 2011:2-3), merupakan gagasan dasar umum yang 

menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung dalam teks sebagai struktur 

semantik dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. 

Tema-tema religi dalam sebuah karya sastra berkaitan dengan ketuhanan dan 

keagamaan. Puisi-puisi dalam kumpulan puisi Antologi Puisi Mahabbah memiliki tema-

tema religius yang berkaitan dengan Tuhan dan keagamaan. Penelitian ini akan 

difokuskan pada aspek religi yang terdapat dalam kumpulan puisi Antologi Puisi 

Mahabbah  yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Aspek religi dalam sebuah karya 

sastra dapat dilihat dari segi isi karya sastra tersebut. Aspek religi dalam karya sastra 

adalah ide religius sebagai wujud realitas kehidupan pengarang yang dituangkan dalam 

sebuah karya sastra. Aspek religi merupakan cerminan realitas kehidupan penyair yang 

diperjuangkan oleh penyair dalam karya sastra. Aspek religi juga dapat di pandang 

sebagai pesan atau amanat pengarang pada pembaca. Pesan atau amanat lebih 

menekankan pada sifat manusia bukan dari aturan-aturan yang dibuat sengaja oleh 

manusia. 

Karya sastra sebenarnya selalu membawa pesan atau amanat yang berhubungan 

dengan sifat-sifat manusia. Pesan atau amanat dalam karya sastra diharapkan dapat 

memberikan makna hidup yang sebenarnya bagi manusia. Makna hidup dapat di miliki 

oleh semua manusia. Dengan demikian, nilai religius dapat dilihat sebagai salah satu 

perwujudan dari tema dan amanat dalam karya sastra.  

Kelebihan kumpulan puisi Antologi Puisi Mahabbah tersebut adalah banyak amanat 

yang terkandung dalamnya. Amanat dalam puisi ini kebanyakan berhubungan dengan 

kehidupan yang dijalani oleh manusia. Amanat itu dapat berupa aspek religi yang 

terdapat dalam setiap bait puisi. Puisi ini menggunakan kalimat-kalimat yang mudah 
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dipahami oleh pembaca sehingga pembaca dapat langsung mengerti pesan apa yang 

disampaikan dalam puisi tersebut. Puisi ini banyak menceritakan hubungan manusia 

dengan sang pencipta. Betapa dekatnya manusia dengan sang pencipta dapat dilihat dari 

bait-bait puisi yang ada. Bukan hanya manusia dengan sang pencipta saja tetapi dalam 

puisi ini juga menceritakan bahwa manusia dengan manusia juga mempunyai hubungan 

yang sangat erat. Selain itu puisi ini juga menceritakan bahwa manusia juga 

berhubungan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Puisi ini banyak sekali 

memunculkan inspirasi dalam kehidupan.  Puisi ini mengajarkan kita untuk tetap ingat 

kepada sang pencipta. Banyak nilai religius yang terdapat dalam puisi ini. Aspek religi 

dapat dijadikan landasan dalam memulai kehidupan dan menemukan makna hidup yang 

sebenarnya.  

Kelebihan sastrawan atau pengarang kumpulan puisi Antologi Puisi Mahabbah ini 

adalah pengarang membuat puisi ini dengan menggunakan kalimat yang mudah di 

pahami oleh pembaca sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan makna yang 

terdapat dalam puisi ini. Pengarang banyak menceritakan kehidupannya yang nyata 

sehingga pembaca seolah-olah juga merasakan apa yang dirasakan oleh pengarang. 

Selain itu pengarang tidak hanya menerbitkan puisi religius saja melainkan pengarang 

juga menerbitkan novel yang bertemakan religi.  

Penelitian ini memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembelajaran karya 

sastra. Penelitian ini mampu mengkaji aspek yang terdapat dalam sebuah puisi. Puisi ini 

sangat menarik untuk dikaji dalam pembelajaran sastra. Kita dapat mengambil nilai 

positif yang terkandung dalam puisi untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

nyata karena pada dasarnya puisi ini adalah cerita pengarang di kehidupan nyata yang 

diolah sedemikan rupa dan dituangkan dalam sebuah kumpulan puisi.   

Peneliti ingin meneliti kumpulan puisi Antologi Puisi Mahabbah karena puisi ini 

sangat bagus dan banyak sekali aspek religi yang terkandung dalam kumpulan puisi 

Antologi Puisi Mahabbah. Aspek religi dalam puisi ini berkaitan dengan keteguhan dan 

keimanan seseorang. Puisi ini banyak sekali menceritakan tentang kehidupan- kehidupan 
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pengarang yang dituangkan ke dalam bait-bait puisi. Penelitian puisi ini jika 

diimplementasikan ke dalam pembelajaran sastra di sekolah menengah sangat sesuai. 

Masalah yang menarik dalam penelitian ini yaitu dalam puisi ini banyak sekali nilai-

nilai kehidupan yang diberikan oleh pengarang. Nilai-nilai kehidupan itu lebih condong 

kepada aspek religi yang berkaitan dengan keimanan dan ketaatan manusia kepada 

Tuhan. Bukan hanya itu, pengarang juga menonjolkan cerita dalam kehidupannya yang 

tidak hanya berkaitan dengan Tuhan tetapi berkaitan pula dengan orang-orang 

disekitarnya yang sangat mempengaruhi kehidupan pengarang. Pengarang banyak 

menceritakan tentang kehidupannya yang religius yang selalu ingat terhadap Tuhan.   

Ada beberapa alasan rinci dipilihnya puisi ini untuk dijadikan bahan penelitian, 

yakni: a) banyaknya aspek religi yang terkandung dalam kumpulan puisi Antologi Puisi 

Mahabbah. Sebelum dilihat terlalu jauh isi dari puisi ini dapat dilihat dari judul sudah 

jelas bahwa banyak nilai religius didalamnya; b) kumpulan puisi Antologi Puisi 

Mahabbah ini banyak menceritakan kisah hidup pengarang yang bisa kita ambil 

maknanya; c) kumpulan puisi Antologi Puisi Mahabbah menggunakan bahasa yang 

sederhana dan tidak sulit dipahami; dan d) isi dari Antologi Puisi Mahabbah ini hampir 

seluruhnya bertemakan cinta kasih sayang terhadap sang khaliq yaitu Tuhan Yang Maha 

Esa. Terlihat bahwa pengarang sangat mencintai Allah sebagai kekasih sejatinya. 

Pengarang juga mencerminkan diri kita yaitu sudahkah kita bersyukur kepada Allah atas 

nikmat yang diberikan-Nya untuk kita. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun kumpulan puisi Antologi Puisi Mahabbah 

karya Iqoh Umar? 

2. Bagaimana aspek religi yang terdapat dalam kumpulan puisi Antologi Puisi 

Mahabbah karya Iqoh Umar? 

3. Bagaiamana implementasi hasil penelitian kumpulan puisi Antologi Puisi Mahabbah 

karya Iqoh Umar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendiskripsikan struktur yang membangun kumpulan puisi Antologi Puisi 

Mahabbah karya Iqoh Umar. 

2. Mendiskripsikan aspek religi yang terdapat dalam kumpulan puisi Antologi Puisi 

Mahabbah karya Iqoh Umar. 

3. Mendiskripsikan Implementasi hasil penelitian kumpulan puisi Antologi Puisi 

Mahabbah karya Iqoh Umar. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti karena dapat 

dimanfaatkan untuk (1) menambah kajian sastra di Indonesia, (2) memperluas penerapan 

teori apresiasi puisi di dalam wacana sastra, (3) memperluas kritik puisi dalam wacana 

sastra, (4) sebagai masukan dan pengembangan kajian humaniora terhadap sastra 

khususnya puisi, dan (5) sebagai bahan renungan dan pemikiran untuk menghayati dan 

memahami kenyataan nilai religious masyarakat Indonesia.  

2. Praktis  

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk (1) memperoleh informasi mengenai 

struktur yang membangun kumpulan puisi Antologi Puisi Mahabbah karya Iqoh Umar, 

(2) memperoleh informasi tentang aspek religi yang terkandung dalam kumpulan puisi 

Antologi Puisi Mahabbah karya Iqoh Umar, dan (3) sebagai masukan dan bahan 

pengajaran apresiasi puisi di Sekolah Menengah. 

 

 


