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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa dan sastra memiliki hubungan yang erat. Kekuatan sastra 

berada pada kekuatan dan cara pengarang menggunakan bahasa. Melalui 

bahasa, seorang pengarang akan mampu merangkai kata yang 

mengandung gagasan-gagasan untuk disampaikan kepada pembaca. 

Adapun bahasa dalam sastra memiliki keunikan tersendiri yang berbeda 

dengan bahasa sehari-hari sehingga mampu menarik minat dan 

ketertarikan orang lain untuk menikmati sastra. Karya sastra merupakan 

karya imajinatif bermediumkan bahasa, dalam hal ini bahasa tersebut 

dinamakan bahasa sastra. Al-Ma’ruf (2009:3) mengemukakan bahasa 

sastra sebagai media ekspresi sastrawan dipergunakan untuk memperoleh 

nilai seni karya sastra, dalam hal ini berhubungan dengan style ‘gaya 

bahasa’ sebagai sarana sastra. 

Salah satu jenis karya sastra yang banyak dinikmati oleh 

masyarakat yaitu puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang 

menggunakan kata-kata indah dan kaya makna (Kosasih, 2012:97). 

Pengertian tersebut mewakili penjelasan sebelumnya bahwa bahasa 

merupakan media penyampaian gagasan atau makna dalam sebuah karya 

sastra. Sebagai sebuah karya sastra yang banyak diminati, puisi mampu 

menyimpan makna yang kompleks pada bentuk fisiknya yang sederhana 

dan penuh dengan pemadatan kata. Unsur bentuk paling utama dalam puisi 

adalah bahasa karena bahasa adalah hal yang menentukan nilai keindahan. 

Penggunaan bahasa yang khas sastra mampu memberikan efek khusus 

menarik perhatian. 

Puisi itu sendiri 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 
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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. 

Dari beberapa pengertian tersebut, terlihat bahwa pengertian pada 

poin (1) sampai dengan poin (4) mengungkapkan bahwa gaya bahasa 

semata-mata hanya terletak di dalam karya sastra itu sendiri. Namun, pada 

poin (5) terlihat bahwa hakikat stilistika diartikan dengan lebih luas, yaitu 

sebagai sebuah karya sekaligus dalam kaitannya dengan masyarakat. 

Definisi yang lebih menunjukkan hakikat stilistika terlihat pada definisi 

poin (5), bahwa stilistika atau gaya tidak hanya dikaitkan dengan aspek 

keindahan, tetapi juga berkaitan dengan peran latar belakang sosial yang 

melatarbelakangi terciptanya karya sastra itu sendiri. 

Adapun 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. 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 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. 



3 
 

 
 

Waluyo mengungkapkan bahwa bahasa figuratif digunakan oleh 

sastrawan untuk mengatakan sesuatu dengan cara tidak langsung untuk 

mengungkapkan makna (Al-Ma’ruf, 2009:59). Al-Ma’ruf (2009:60) 

mengungkapkan bahwa bahasa figuratif dalam penelitian stilistika karya 

sastra dapat mencakup majas, idiom, dan peribahasa. Pemilihan tiga 

bentuk bahas figuratif tersebut didasarkan karena ketiganya merupakan 

sarana sastrayang dipandang representatif dalammendukung gagasan 

pengarang. Selain itu, ketiga bentuk bahasa figuratif itu banyak 

dimanfaatkan oleh para sastrawan dalam karyanya.  Penggunaan bahasa 

kias pada dasarnya digunakan oleh sastrawan untuk memperoleh dan 

menciptakan citraan. Tuturan figuratif dalam lingkup karya sastra yang 

berupa puisi, dapat berwujud gaya bahasa. Meskipun setiap pengarang 

memiliki gaya sendiri dalam mengungkapkan pikiran, ada beberapa 

bentuk yang biasa dipergunakannya, bentuk-bentuk itu dalam stilistika 

sering disebut sarana retorika. Bahasa kias atau bahasa figuratif pada 

dasarnya digunakan oleh sastrawan untuk memperoleh dan menciptakan 

citraan. Adanya tuturan figuratif dalam karya sastra dapat menarik 

perhatian pembaca untuk membacanya. Tuturan figuratif mengiaskan atau 

mempersamakan sesuatu hal dengan hal lain supaya gambaran menjadi 

lebih jelas, lebih menarik, dan lebih hidup. 

Penggunaan bahasa figuratif dan sarana retorika merupakan sarana 

untuk memperoleh efek keindahaan teks yang bersangkutan 

(Nurgiyantoro, 2014:210). Bahasa figuratif dalama aplikasinya dapat 

berwujud gaya bahasa yang sering dikatakan oleh para kritikus sastra 

sebagai keistimewaan dan kekhususan seorang pengarang, sehingga gaya 

bahasa merupakan ciri khas pengarang. Bahasa figuratif merupakan cara 

pengarang dalam memanfaatkan bahasa untuk memperoleh efek estetis 

dengan pengungkapan gagasan secara kias yang menyaran pada makna 

literal.Ketika berbicara atau menulis orang akan berusaha memilih bahasa, 

kata, dan struktur yang terbaik, itu yang dilakukan. Hal itu dimaksudkan 
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agar sesuatu yang disampaikan mempunyai efek yang signifikan bagi 

pendengar atau pembaca. 

Salah satu karakteristik bahasa sastra adalah tujuan untuk mencapai 

efek keindahan. Namun, bahasa seperti apa yang memenuhi keindahan itu 

tidak jarang masih menimbulkan perbedaan. Lingkup ini membicarakan 

tentang kesepakatan tidak harus terpenuhi karena yang lebih diutamakan 

adalah kesuntukan, intensitas, kesungguhan untuk memperlakukan sebuah 

karya sastra. Bagaimana fungsi puitis termanifestasikan dalam suatu puisi? 

Jakobson (Nurgiyantoro, 2014:110) mengemukakan karakteristik bahasa 

literer banyak diwujudkan dalam penggunaan bentuk paralelisme dan 

repetisi dan juga menegaskan penggunaan kaidah pararelisme untuk 

mengekspresikan pengalaman estetik. 

Penelitian mengenai bahasa figuratif dalam sebuah karya sastra 

perlu dilakukan dengan tujuan menjelaskan secara rinci jenis gaya bahasa 

yang digunakan penulis dalam karya sastra. Secara tidak langsung akan 

ikut menjelaskan maksud dari karya sastra itu. 

Baddruddin Emce adalah seorang alumnus Fakultas Hukum 

Universitas Jendral Soedirman Purwokerto yang merintis karir di dunia 

sastra lewat beberapa event sastra seperti Forum Puisi Indonesia 87 (PKJ-

TIM Jakarta), Forum Sastra Indonesia Hari Ini: Jawa tengah (Salihara, 

2010), dan lain sebagainya. Kumpulan puisi Diksi Para Pendendam 

merupakan kumpulan puisi yang diciptakan Badruddin Emce dimulai 

tahun 1982 hingga 2010, selain merangkum keberagaman tema, Ia juga 

memperlihatkan perkembangan dan konsistensinya sebagai penyair. Puisi-

puisinya merekam lalu-lintas kegelisahan batin, pikiran, pengaruh, 

kejengkelan, harapan, doa-doa yang bisa ditumpahkan.  

Puisi-puisi yang diciptakan oleh Badruddin Emce dominan berisi 

tema dengan keterkaitan kemarau makna dalam hubungannya dengan 

proyek modernisasi, yakni suatu program untuk menata dunia. Dipilihnya 

kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce sebagai 

objek penelitian dilandasi beberapa alasan. Alasan tersebut karena puisi-
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puisi milik Badruddin memiliki keunikan dan kekhususan, yaitu setiap 

kata yang ditulis selalu ada makna lain dan tafsir baru, dan kemungkinan-

kemungkinan yang terus bergerak di setiap kata. Kita sebagai penafsir 

memiliki ruang-ruang kemungkinan untuk menafsir setiap kata yang 

ditulis dalam Kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin 

Emce. 

Kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya Badruddin Emce 

mempertemukan antara dunia sang penyair, dunia teks puisi-puisi, dan 

dunia kita sebagai pembaca. Dunia pembaca dalam hal ini adalah 

pengalaman, pengetahuan ,daya khayal, pergaulan sosial, latar belakang 

budaya, bacaan, dan asumsi-asumsi yang membentuk sejarah diri pribadi. 

Dunia penulis dalam hal ini adalah dunia pribadi penyair Badruddin Emce, 

yaitu dunia ketika melahirkan atau menciptakan puisi-puisi tersebut. 

Setiap kata dalam kumpulan puisi Diksi Para Pendendam karya 

Badruddin Emce sangat menarik untuk diteliti. 

Penelitian ini menggunakan bahasa figuratif dan citraan sebagai 

fokus penelitian karena penempatan yang sesuai dengan silabus pada 

tingkat Sekolah Menengah Akhir (SMA). Tingkat pemahaman siswa 

terhadap bahasa figuratif dan citraan masih tergolong kurang. Alasan 

itulah yang mendasari penelitian ini menggunakan bahasa figuratif dan 

citraan sebagai fokus penelitiannya. Hal itu ditunjukkan dengan nilai daya 

serap siswa terhadap materi puisi yang tergolong rendah hasilnya. Sebagai 

calon pengajar di dunia pendidikan, banyak memunculkan penelitian agar 

terciptanya hasil belajar terhadap pemahaman puisi meningkat. 

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. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan 

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana bentuk, fungsi, dan makna bahasa figuratif dan citraan 

dalam kumpulan puisi Diksi Para Pendendam Karya Badruddin 

Emce? 

b. Bagaimana implementasi bahasa figuratif dan citraan pada 

kumpulan puisi Diksi Para Pendendam Karya Badruddin Emce 

dalam pembelajaran bahasa di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendiskripsikan bentuk, fungsi, dan makna bahasa figuratif dan 

citraan dalam kumpulan puisi Diksi Para Pendendam Karya 

Badruddin Emce. 

b. Menjelaskan implementasi bahasa figuratif dan citraan pada 

kumpulan puisi Diksi Para Pendendam Karya Badruddin Emce 

dalam pembelajaran bahasa di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat berhasil dengan baik, yaitu 

dapat mencapai tujuan secara optimal dan efektif. Ada dua manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Kajian Stilistika ini memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu linguistik terapan dan kajian studi 

kesusastraan sekaligus dalam analisis karya sastra sebagai 

penerapan pengkajian fiksi, dan mampu meletakkan dasar-dasar 

bagi penelitian stilistika dalam objek karya sastra yang lain. 
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b. Manfaat Praktis 

Memberikan pemahaman kepada penikmat karya sastra 

dalam mengapresiasi karya sastra yang ditinjau dari ilmu stilistika 

dan diharapkan mampu memberikan alternatif bahan ajar bagi 

pengajar bahasa dan sastra dalam pembelajaran stilistika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


