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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan bentuk, fungsi, dan makna bahasa figuratif 

dalam kumpulan puisi Diksi Para Pendendam Karya Badruddin Emce dan (2) menjelaskan 

implementasi bahasa figuratif pada kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce 

dalam pembelajaran bahasa di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Sumber data yang diperoleh dari kumpulan puisi Diksi Para Pendendam berjumlah 9 judul puisi. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka. Teknik analisis data yang digunakan 

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

adalah (1) bahasa figuratif yang ditemukan dalam kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya 

Badruddin Emce adalah majas yang meliputi alegori, personifikasi, simile, asosiasi, hiperbola, 

pleonasme, paralelisme, dan retorik didominasi oleh majas personifikasi; idiom terdapat empat 

data; peribahasa terdapat dua data; dan citraan yang meliputi penglihatan, pendengaran, gerakan, 

dan pengecapan yang didominasi oleh citraan penglihatan dan (2) implementasi pada 

pembelajaran bahasa dapat digunakan sebagai bahan ajar yang sesuai dengan kriteria bahan ajar 

yaitu (a) bahan ajar hendaknya sesuai dengan kurikulum sehingga dapat menunjang tercapainya 

tujuan intruksional, (b) bahan ajar hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan 

peserta didik pada umumnya, (c) bahan ajar hendaknya terorganisir secara sistematik dan 

berkesinambungan, (d) bahan ajar hendaknya mencakup hal yang bersifat faktual maupun 

konseptual. 

 

Kata Kunci : Bahan Ajar SMA, Bahasa Figuratif, Citraan, Kumpulan Puisi Diksi Para 

Pendendam karya Badruddin Emce. 

Abstract 

This research has two major objectives proposed by the researcher, namely: (1) to describe the 

form, function, meaning of figurative language in poetry collection of Badruddin Emce’s Diksi 

Para Pendendam and (2) to explain the implementation of figurative language of poetry collection 

of Badruddin Emce’s Diksi Para Pendendam in language learning at Senior High School. This 

research uses descriptive qualitative. The data source that is obtained from of poetry collection of 

Badruddin Emce’s Diksi Para Pendendam has total: 9 titles of poetry. Technique of collecting data 

is library technique. Technique of analyzing data that is used is semiotic model, namely perusal of 

heuristic and hermeneutic. The result of this research is (1) figurative language that is found in 

poetry collection of Badruddin Emce’s Diksi Para Pendendam is figure of speech consists of 

allegory, personification, simile, association, hyperbole, pleonasm, parallelism, and rhetoric 

dominated by the figure of speech of personification; idiom is obtained four data; proverb is 

obtained two data; and the imagery that is namely sight, hearing, motion, labeling dominated by 

the imagery of sight and (2) the implementation of language learning can be used as teaching 

material that is suitable with criteria for teaching materials, namely (a) teaching materials should 

be appropriate to the curriculum so as to support the achievement of instructional, (b) teaching 

materials should be in accordance with the level of education and development of students in 

general, (c) teaching materials should be organized in a systematic and continuous, (d) teaching 

materials should include things that are factual and conceptual. 

  

Keywords: Figurative language, Imagery, Language Learning at Senior High School, Poetry 

Collection of Badruddin Emce’s Diksi Para Pendendam. 
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1. PENDAHULUAN 

Puisi dapat dikaji melalui kajian stilistika. Ratna (2013:10) mendefinisikan 

stilistika sebagai berikut, yaitu: (1) ilmu tentang gaya bahasa; (2) ilmu 

interdisipliner antara linguistik dengan sastra; (3) ilmu tentang penerapan kaidah-

kaidah linguistik dalam penelitian gaya bahasa; (4) ilmu yang menyelidiki 

pemakaian bahasa dalam karya; dan (5) ilmu yang menyelidiki pemakaian bahasa 

dalam karya sastra, dengan mempertimbangkan aspek-aspek keindahan sekaligus 

latar belakang sosialnya. Puisi dapat dikaji melalui kajian stilistika, khususnya 

dengan menggali menggunakan bahasa figuratif pada puisi. Pradopo (2007:7) 

mengungkapkan bahwa puisi mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan 

perasaan, yang merangsang imajinasi panca indra dalam susunan yang berirama.  

Penelitian ini terdapat empat fungsi yang ingin dicapai, yaitu (1) 

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu linguistik terapan dan kajian 

studi kesusastraan sekaligus dalam analisis karya sastra sebagai penerapan 

pengkajian fiksi, (2) mampu meletakkan dasar-dasar bagi penelitian stilistika 

dalam objek karya sastra yang lain, (3) memberikan pemahaman kepada penikmat 

karya sastra dalam mengapresiasi karya sastra yang ditinjau dari ilmu stilistika, 

(4) mampu memberikan alternatif bahan ajar bagi pengajar bahasa dan sastra 

dalam pembelajaran stilistika 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk, fungsi, 

dan makna bahasa figuratif dalam kumpulan puisi Diksi Para Pendendam Karya 

Badruddin Emce dan (2) bagaimana implementasi bahasa figuratif pada kumpulan 

puisi Diksi Para Pendendam Karya Badruddin Emce dalam pembelajaran bahasa 

di SMA. 

Tujuan pada penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan bentuk, 

fungsi, dan makna bahasa figuratif dalam kumpulan puisi Diksi Para Pendendam 

Karya Badruddin Emce dan (2) menjelaskan implementasi bahasa figuratif pada 

kumpulan puisi Diksi Para Pendendam Karya Badruddin Emce dalam 

pembelajaran bahasa di SMA. 

Ratna (Al-Ma’ruf, 2009:10) menyatakan, stilistika merupakan ilmu yang 

menyelidiki pemakai bahasa dalam karya satra, dengan mempertimbangkan 
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aspek-aspek keindahannya. Stile dipandang sebagai penyimpangan dari norma 

kebahasaan. Analisis stilistika biasanya dimaksudkan untuk menerangkan sesuatu 

yang pada umumnya dalam lingkup kesastraan untuk menerangkan hubungan 

bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya.  

Istilah style berasal dari akar kata stylus (bahasa latin) yang artinya alat 

berujung runcing yang digunakan untuk menulis di atas bidang berlapis lilin. 

Benda runcing untuk menulis tersebut dapat diartikan sebagai menggores, 

melukai, menembus, dan menusuk di atas bidang datar sebagai alas tulisan. 

Istilah tersebut mempunyai konotasi makna menggores dan menusuk perasaan 

pembaca sehingga menimbulkan efek tertentu. Inilah letak makna stylus yang 

kemudian menjadi style yang menunjuk pada penggunaan bahasa yang khas 

(Ratna, 2009:8). Leech & Short (Nurgiyantoro, 2014:40) beranggapan bahwa stile 

sebagai suatu hal yang pada umumnya tidak lagi mengandung sifat kontroversial, 

maka rumusannya juga tidak menimbulkan kontroversi. Stile merujuk pada 

pengertian cara penggunaan bahasa dalam konteks tertentu, oleh pengarang 

tertentu, untuk tujuan tertentu, dan sebagainya. Dengan demikian, stile dapat 

bermacam-macam jenis tergantung berbagai faktor yang secara umum disebut 

sebagai faktor penentu. Hampir semua penuturan dalam konteks berbahasa 

menghadirkan stile yang berbeda. 

Waluyo (2005:1) menjelaskan bahwa puisi adalah karya sastra yang 

dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan 

kata-kata kias (imajinatif). Puisi umumnya lebih singkat dan padat, sedangkan 

pada prosa lebih mengalir seperti pada mengutarakan cerita. Selain itu pada puisi 

juga terdapat curahan dari isi hati seseorang yang membawa orang lain ke dalam 

keadaan hati yang sedang dialaminya. Unsur-unsur pokok yang harus ada dalam 

puisi berupa emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama,kesan panca indera, 

susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur-baur. 

Unsur-unsur pokok tersebut merupakan sesuatu yang penting, yang direkam dan 

diekspresikan, dinyatakan dengan menarik serta memberi kesan. Puisi merupakan 

sebuah struktur yang kompleks, maka untuk memahaminya perlu dianalisis 

sehingga dapat diketahui bagian-bagian serta jalinannya secara nyata. Meskipun 
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demikian, orang tidak akan dapat memahami puisi secara sepenuhnya tanpa 

mengetahui dan menyadari bahwa puisi itu karya estetis yang bermakna, yang 

mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna. Oleh karena itu, 

sebelum pengkajian aspek-aspek yang lain, perlu lebih dahulu puisi dikaji sebagai 

sebuah struktur yang bermakna dan bernilai estetis. 

Citraan atau imaji dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan 

pembayangan imajinatif, membentuk gambaran mental, dan dapat 

membangkitkan pengalaman tertentu pada pembaca. Citraan kata (imagery) 

berasal dari bahasa Latin imago (image) dengan bentuk verbanya imitari (to 

imitate). Menurut Abrams, citraan merupakan kumpulan citra (the collection of 

images), yang digunakan untuk melukiskan objek dan kualitas tanggapan indera 

yang digunakan dalam karya sastra, baik dengan deskripsi secara harfiah maupun 

secara kias (Al-Ma’ruf, 2009:76). 

Kemampuan siswa tingkat SMA dalam memahami gaya bahasa sebuah 

karya sastra masih tergolong rendah. Hal itu disebabkan karena faktor akademik 

yang dasarnya bukan dari golongan sastra. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

alternatif bahan ajar yang digunakan guru meningkatkan pemahaman gaya bahasa 

dalam karya sastra puisi untuk siswa tingkat SMA. 

2. METODE 

Penelitian ini berdasarkan metodenya termasuk penelitian deskriptif 

kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

terpancang. Sutopo (2002:112) menjelaskan bahwa penelitian terpancang 

digunakan peneliti di dalam penelitiannya sudah memilih dan menentukan variabel 

yang menjadi fokus utamanya sebelum memasuki lapangan studinya. Penelitian 

studi kasus adalah suatu penelitian yang menyelidiki sebuah fenomena aktual yang 

terjadi dalam konteks kehidupan, sehingga diperlukan banyak sumber-sumber 

fakta (Sutopo, 2002:140). Pada penelitian kumpulan puisi Diksi Para Pendendam 

karya Badruddin Emce ini menggunakan strategi terpancang karena telah 

menetapkan beberapa masalah yaitu bagaimana bentuk, fungsi, dan makna bahasa 

figuratif dalam kumpulan puisi. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

kepustakaan. Disebut “metode kepustakaan” atau “pustaka” karena pengumpulan 

data melalui telaah/studi dari berbagai literatur yang relevan (Sugiyono, 2013:310). 

Untuk memperoleh keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi 

data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pembacaan semiotik, 

yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Menurut Riffaterre (Sangidu, 

2004:21) pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya 

atau secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama. 

Sedangkan pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang dengan memberikan 

interpretasi yang disebut sebagai sistem pembacaan semiotik tingkat kedua yakni 

berdasarkan konvensi sastra. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini merupakan hasil kajian yang telah dilakukan peneliti terhadap 

kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce. Peneliti mengkaji 

berdasarkan bentuk, fungsi dan makna dari bahasa figuratif dan citraan dalam 

kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce, dan 

implementasinya terhadap pembelajaran bahasa di SMA. 

3.1 Bentuk, fungsi, dan makna dari bahasa figuratif dan citraan dalam 

kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce adalah 

sebagai berikut, 

3.1.1 Bahasa Figuratif 

3.1.1.1 Majas 

(1) Alegori 

Burung bersayap ufuk-ufuk (terdapat pada puisi berjudul Inti Pagi) 

Bentuk Burung bersayap ufuk-ufuk merupakan majas alegori, 

sebuah kiasan dengan perbandingan simbol-simbol yang bermuatan 

moral. Bentuk Burung menunjukkan makhluk hidup yang termasuk 

dalam golongan binatang yang dapat terbang karena memiliki sayap. 

Sedangkan untuk bentuk ufuk-ufuk memiliki arti cahaya dari matahari 

Burung bersayap ufuk-ufuk bisa diartikan sebagai burung yang 

muncul disaat matahari mulai menampakkan wujudnya. Sesuai 
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dengan judul puisi Inti Pagi yang memungkinkan burung-burung 

muncul disaat matahari mulai terbit. 

Fungsi majas alegori sebagai perbandingan dengan kata yang 

asli dengan mengunakan kiasan berupa simbol-simbol dengan tujuan 

memperindah suatu kalimat. Data ini dapat disimpulkan fungsi 

penghadiran majas alegori dalam baris keenam sebagai penunjukan 

simbol dini hari dimana ketika burung-burung mulai terbang dari 

sarangnya untuk mencari makan. Makna pada data ini yaitu sebagai 

suatu suasana ketika pagi hari banyak burung yang terbang di langit 

yang berada di dekat sarangnya. 

(2) Personifikasi 

Badai ngamuk di angkasa (terdapat pada puisi berjudul Meditasi 

Potlot Berwarna) 

Bentuk badai ngamuk di angkasa termasuk majas personifikasi 

karena kiasan yang dihadirkan berupa perbandingan benda tak 

bernyawa seakan-akan memiliki sifat seperti manusia. Bentuk badai 

merupakan benda tak bernyawa. Bentuk ngamuk merupakan kata sifat 

yang dimiliki oleh manusia yang muncul ketika manusia memiliki rasa 

emosi amarah yang tinggi.  

Personifikasi juga bisa disebut sebagai majas pengorangan, 

seperti halnya orang. Sifat-sifat kemanusiaan yang ditransfer ke benda 

atau makhluk nonhuman itu dapat berupa ciri fisik, sifat, karakter, 

tingkah laku verbal dan nonverbal dan lain-lain yang hanya manusia 

miliki atau dapat melakukannya. Makna dari bentuk tersebut sebagai 

penunjuk bahwa sakit kepala yang digambarkan terangat amat sakit 

yang dibandingkan dengan badai yang mengamuk diangkasa. 

Kehadiran bentuk hiperbola juga terlihat pada bentuk ini. Hal 

itu ditunjukkan pada unsur mengamuk yang merupakan bentuk 

melebih-lebihkan sesuatu hal. Bentuk hiperbola juga sebenarnya 

berkaitan erat dengan personifikasi. Bila dikaji lebih jauh akan terlihat 

keterkaitan antara personifikasi dengan hiperbola. 
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(3) Simile 

Bulu kudukku pun tegak seperti kelamin laki-laki (terdapat pada puisi 

berjudul Bulu Indah) 

Bentuk ini merupakan dua premis yang berbeda. Premis yang 

pertama yaitu bulu kudukku pun tegak, sedang untuk premis yang 

kedua yaitu kelamin laki-laki. Premis pertama seagai landasan awal 

pemikiran, dan premis kedua disebut sebagai pembanding. Untuk 

membandingkan kedua premis tersebut digunakan ungkapan simile 

yaitu seperti. 

Pada data ini memiliki fungsi sebagai fasilitas untuk pembaca 

dalam menemukan dan memahami makna, karena dengan 

penghadiran pembanding kategori simile, lebih mengongkretkan yang 

dimaksud oleh penulis. Hadirnya pembanding berupa simile, pembaca 

lebih bisa meraba maksud dari penulis yang ingin disampaikan dalam 

karya sastranya. Makna secara keseluruhan didapatkan bahwa ketika 

merasa teringat sesuatu yang pernah ia lakukan pada dahulu kala, 

penulis merasa tegang seperti kelamin laki-laki yang sedang ereksi. 

(4) Asosiasi 

Wajahmu lebih mengetuk dibanding kabut (terdapat pada puisi 

berjudul Canang) 

Bentuk wajahmu lebih mengetuk dibanding kabut merupakan 

majas asosiasi, kiasan yang membandingkan dua hal yang berbeda 

tetapi memiliki sifat yang sama. Pada data ini terdiri dari dua premis, 

yaitu premis pertama wajahmu lebih mengetuk dan premis kedua 

kabut. Kata yang menjadi ciri-ciri dalam majas asosiasi adalah 

dibanding.  

Sebenarnya majas asosiasi merupakan lanjutan dari majas 

simile, karena memiliki sifat yang sama sebagai pembedanya. Namun, 

pada majas asosiasi yang dibandingkan adalah sesuatu hal yang 

memiliki sifat sama. Sifat yang dimaksud disini adalah hal yang 

memiliki bentuk dan wujud yang sama atau hampir menyerupai. 
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Makna dari data ini adalah sebuah bayangan yang terlintas dalam 

benak penulis saat dirinya sedang mandi yang begitu lalu saja seperti 

kabut yang datang dipagi hari kemudian hilang disiang hari.  

(5) Hiperbola  

Kusaksikan jutaan warna debu (terdapat pada puisi berjudul Inti Pagi) 

Bentuk kusaksikan jutaan warna debu merupakan majas 

hiperbola, kiasan yang mempertentangkan sebuah kata menjadi 

dilebih-lebihkan. Bentuk jutaan warna merupakan pertentangan, 

karena wujud dari debu pada realitanya tidak nampak apalagi 

berwarna. Kata jutaan sendiri memiliki kata yang melebih-lebihkan 

dengan pembanding kata berjuta lebih memiliki makna yang santai 

tidak terlalu melebih-lebihkan sesuatu hal. Fungsi hiperbola sebagai 

suatu hal untuk memperindah dan untuk menegaskan bahwa dibalik 

penghadiran makna sesungguhnya hadir juga makna kontekstual.  

(6) Pleonasme 

Derap Sepatu (terdapat pada puisi berjudul Bulu Indah) 

Bentuk derap sudah mengarah pada arti tiruan suara kaki yang 

bergerak. Penggambaran makna dari bentuk derap sudah terlihat tanda 

perlu penegasan. Sedangkan untuk bentuk sepatu, merupakan bagian 

dari penegas. Sepatu merupakan bentuk nyata yang memiliki wujud, 

sedangkan untuk bentuk derap hanya sebagai tiruan bunyi dari kaki 

yang memakai sepatu. 

Makna dari data ini merupakan penggambaran dari menyesal. 

Data ini menggambarkan rasa semangat yang berkobar-kobar. Larik 

yang utuh, memiliki makna sebagai penggambaran semangat yang 

berkoar-koar namun sudah tidak bisa mewujudkannya karena sudah 

berada di dalam kubur. 

(7) Paralelisme 

Tujuh macam warna – tujuh batang potlot (terdapat pada puisi 

berjudul Meditasi Potlot Berwarna) 
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Bentuk tujuh macam warna tujuh batang potlot merupakan 

majas paralelisme karena menunjukkan suatu titik kesamaan yang 

dituliskan dalam baris berbeda. Paralelisme digunakan untuk 

mengungkapkan sesuatu dengan kata yang diulang – ulang untuk 

menggambarkan makna yang ingin diutarakan sama dengan deskripsi 

dari kata yang diulang –ulang tersebut. 

Pengulangan tersebut digunakan untuk menegaskan suatu 

jumlah. Gaya paralelisme pada kutipan puisi Meditasi Potlot 

Berwarna diatas menunjukkan kesamaan yang terdapat pada larik 

kedua dengan larik ketiga. Sehingga memunculkan keterkaitan yang 

paralel juga. Muatan makna dikandung pada larik kedua dan ketiga 

merupakan paralel, seimbang, dan sejajar. Kesejajaran itu merupakan 

bentuk stile dalam muatan maknanya. Hal-hal itu yang menyebabkan 

larik puisi tersebut menjadi lebih retoris dan puitis yang mampu 

menciptakan efek estetis. 

(8) Retorik 

Ban sepeda bahannya apa (terdapat pada puisi berjudul The Song of 

Idiot) 

Bentuk Ban sepeda bahannya apa  termasuk majas retorik 

karena kiasan yang digunakan berupa kalimat tanya namun tidak 

memerlukan jawaban. Bentuk Apa merupakan ciri kalimat tanya untuk 

menunjuk pada sebuah pengertian, penunjukan alasan, dan penegasan 

dalam suatu argumen.Tujuan penegasan ini digunakan dengan kata 

lain yaitu untuk hadirnya sebuah keindahan estetik. Pertanyaan yang 

dihadirkan oleh penulis dalam puisi The Song of Idiot sebenarnya 

untuk menegaskan sebuah perjalanan hidup yang dilalui penulis untuk 

mencapai tujuan hidupnya. 

3.1.2 Idiom 

Terdengar rakus (terdapat pada puisi berjudul Inti Pagi) 

Bentuk terdengar rakus bisa dianalisis sebagai bentuk idiom 

penuh, karena bentuk maknanya tidak tergambar dalam unsur-unsur 
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yang mengaitnya. Apabila dianalisis menggunakan fokus idiom, makna 

dari terdengar berbeda dengan makna yang dihasilkan dari fokus 

personifikasi. Makna dari terdengar rakus menjadi saling mencaplok, 

saling bersaing, merasa tidak pernah puas dengan suatu keadaan.  

3.1.3 Peribahasa 

Yang tertumpah menetes bagai darah (terdapat pada puisi berjudul 

Tumpah) 

Data 1 termasuk peribahasa karena menunjukan bentuk penuturan 

yang sering diucapkan sehari-hari, tetapi nilai estetik dalam penuturan 

ini memiliki nilai yang tinggi. Pada data 1 termasuk peribahasa kategori 

perumpamaan dengan melukiskan sesuatu hal dengan perbandingan 

atau perumpamaan sesuatu hal yang berbeda arti katanya. Tujuan dari 

penggunaan peribahasa sebenarnya untuk menyingkat ujaran sehingga 

yang semula ujaran itu panjang dan lebar, dapat langsung dimengerti 

inti maksudnya oleh pembaca. 

3.1.4 Citraan 

(1) Penglihatan 

Nyala temaram lampu (terdapat pada puisi berjudul Bulu Indah) 

Data ini termasuk citraan penglihatan dengan maksud seolah-olah 

penulis menunjukkan bahwa cahaya yang ada digambaran imajinasi 

penulis remang-remang seperti halnya nyala lampu dikehidupan penulis. 

Bentuk citraan penglihatan melukiskan keadaan yang ingin digambarkan 

oleh penulis kepada pembaca. 

(2) Pendengaran 

Dengar klakson sedan dibelakang (terdapat pada puisi berjudul Meditasi 

Potlot Berwarna) 

Data ini merupakan citraan pendengaran dengan maksud penulis 

menggambarkan ada kendaraan jenis sedan di belakang sedan 

membunyikan klaksonnya. Penggambaran itu bermaksud, ketika penulis 

melakukan kegiatannya untuk mencapai tujuan, ada sesuatu yang ingin 

mengalahkannya dengan modal yang lebih besar. 



11 

 

(3) Gerakan 

Menyeret botol donor darah (terdapat pada puisi berjudul Canang) 

Data ini merupakan citraan gerakan dengan maksud penulis 

menggambarkan gerakan menyeret yang dilihat oleh penulis. Gerakan 

menyeret disini bermakna sebagai suatu kegiatan yang dipaksakan ketika 

tidak dalam kondisi yang fit. 

(4) Pengecapan 

Ah, asin air (terdapat pada puisi berjudul Bibir yang Menghukum) 

Data ini merupakan citraan pengecapan dengan maksud penulis 

merangsang imaji pembaca dengan kata asin air yang sudah pasti 

memiliki air yang asin. Pada data ini juga sebagai penggambaran lokasi 

dimana penulis melakukan imajinasinya. Asin air menunjuk pada pantai 

dengan laut lepas yang airnya murni asin. 

3.2 Implementasi Hasil Penelitian dalam Kumpulan Puisi Diksi Para 

Pendendam Karya Badruddin Emce pada Pembelajaran Bahasa di SMA. 

Implementasi pada pembelajaran bahasa dapat digunakan sebagai bahan 

ajar yang sesuai dengan 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. Cara yang digunakan yaitu dengan 

memberikan materi majas kemudian memberikan puisi yang ada pada 

kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce ataupun karya 

yang dihasilkan oleh siswa secara mandiri. Puisi yang diberikan kemudian 

dibaca oleh siswa dan sekaligus menganalisis majas yang ada dalam 

kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce. Pembelajaran 

yang bersifat langsung, umumnya bersifat teroritis dan historis, hanya 

merupakan alat bantu untuk menunjang kemampuan apresiasi kreatif secara 

langsung.  

Kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce dapat 

digunakan sebagai bahan ajar yang sesuai dengan kriteria bahan ajar yaitu (1) 
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bahan ajar hendaknya sesuai dengan kurikulum sehingga dapat menunjang 

tercapainya tujuan intruksional, (2) bahan ajar hendaknya sesuai dengan 

tingkat pendidikan dan perkembangan peserta didik pada umumnya, (3) 

bahan ajar hendaknya terorganisir secara sistematik dan berkesinambungan, 

(4) bahan ajar hendaknya mencakup hal yang bersifat faktual maupun 

konseptual. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai bahasa figuratif 

pada kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce dapat 

diperoleh (1) Bahasa figuratif yang ditemukan dalam kumpulan puisi Diksi Para 

Pendendam karya Badruddin Emce adalah majas yang meliputi alegori, 

personifikasi, simile, asosiasi, hiperbola, pleonasme, paralelisme, dan retorik 

didominasi oleh majas personifikasi; idiom terdapat empat data; peribahasa 

terdapat dua data; dan citraan yang meliputi penglihatan, pendengaran, gerakan, 

dan pengecapan yang didominasi oleh citraan penglihatan (2) Relevansi hasil 

penelitian bahasa figuratif pada kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya 

Badruddin Emce dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Hasil 

penelitian majas dan citraan dapat digunakan sebagai bahan ajar bahasa di SMA. 

Hasil penelitian gaya bahasa pada kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya 

Badruddin Emce sesuai dengan ketentuan tentang kriteria bahan ajar di SMA. 

Kesesuaian dengan kriteria bahan ajar juga ditunjukkan dengan keterkaitan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Jadi, hasil penelitian ini mampu 

dijadikan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dan mampu menstimulus 

sikap dan mindset peserta didik. 

Berdasarkan simpulan dan implementasi diatas, penulis menyampaikan 

beberapa saran kepada (1) Guru agar mampu mengajarkan metode pembelajaran 

berbasis teks sesuai dengan kurikulum yang berlaku kepada peserta didik 

sehingga pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan rencana, (2) Peserta Didik 

dapat memperbanyak analisis puisi secara terstruktur dan mendalam, serta mampu 

mengapresiasikannya, (3) Sekolah agar mampu mengoreksi rencana yang dibuat 

oleh setiap guru dengan kemampuan peserta didik. 
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