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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan sistem tanda yang mempunyai makna yang 

mempergunakan medium bahasa. Bahasa sebagai medium karya sastra. Bahasa 

sudah menjadi sistem semiotika yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti 

(Pradopo, 2010:120). Karya sastra dapat dikaji melalui pendekatan stilistika. 

Menurut Ratna (2009:88) karya sastra juga memiliki ciri sastra yang lain yaitu 

bersifat subjektif dan kreatif. Karya sastra disebut subjektif karena sebuah karya 

sastra diciptakan atau dibentuk oleh pengarang sebagai hasil dari proses berpikir 

pengarang. Proses kreatif karya sastra ditunjukkan dengan adanya berbagai bentuk 

pengungkapan ide atau gagasan seorang pengarang. 

Salah satu karya sastra yang mampu dikaji dengan stilistika adalah puisi. 

Puisi merupakan daya imajinasi penulis yang telah disusun dengan menggunakan 

kata-kata yang indah (Pradopo, 2010:6). Puisi sebagai karya sastra dipergunakan 

dalam materi pembelajaran di sekolah dasar dan menengah. Apabila siswa 

membuat puisi harus menggunakan pilihan kata/diksi yang indah atau bernilai 

estetik. Guru harus mampu memberikan contoh puisi dengan diksi yang sesuai 

agar siswa mampu membuat puisi yang indah. 

Diksi merupakan bagian dari lingkup telaah stilistika. Diksi yang mengacu 

pada pengertian penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih oleh 

pengarang. Diksi biasa juga disebut dengan pemilihan kata. Musthafa (2008:51) 

berpendapat bahwa stilistika adalah gaya bahasa yang digunakan seseorang dalam 

mengekspresikan gagasan lewat tulisan. Stilistika adalah bagian dari linguistik 

yang memusatkan perhatiannya pada variasi gaya bahasa, terutama bahasa dalam 

kesusastraan. Sejalan dengan ungkapan tersebut, stilistika adalah ilmu yang 

menyelidiki bahasa yang digunakan dalam karya sastra dan penerapan linguistik 

pada penelitian gaya bahasa.  
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Waluyo (2010:27) berpendapat bahwa struktur fisik puisi terdiri dari baris-

baris puisi yang bersama-sama membangun bait-bait puisi. Bait-bait itu 

membangun kesatuan makna di dalam keseluruhan puisi sebagai sebuah wacana. 

Struktur batin puisi terdiri atas tema, perasaan, nada, dan amanat. Tema adalah 

pokok persoalan yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Perasaan 

adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam 

puisinya. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya 

pada umumnya. Amanat adalah tujuan penyair dalam menciptakan puisi tersebut. 

Gaya bahasa bagian dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang 

individual atau karakteristik yang memiliki nilai artistik yang tinggi (Keraf, 2009 

:12). Dengan gaya bahasa kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan 

seseorang yang menggunakan bahasa. Gaya bahasa menimbulkan reaksi tertentu 

untuk menimbulkan tanggapan pikiran kepada pembaca.  

Apa yang disampaikan penulis melalui gaya bahasa yang ekspresif maka 

pesan yang disampaikan akan tersampaikan kepada pembacanya. Diksi dan gaya 

bahasa merupakan salah satu bahan yang dijadikan sebagai materi untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa siswa.  Sehubungan  dengan hal  tersebut 

Wellek  dan Waren (dalam Pradopo, 2010:13-15) menyatakan dalam menulis  

puisi,  anak  harus diperhatikan  bahasa  yang  sesuai  dengan  unsur-unsur  yang  

ada  dalam  puisi.  

Ketepatan pilihan kata atau kesesuaian pilihan kata tergantung pada makna 

(Keraf, 2009:27-29). Pada umumnya makna kata pertama-tama dibedakan atas 

makna yang bersifat denotatif dan makna yang bersifat konotatif. Kata yang tidak 

mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan disebut kata denotatif, atau 

maknanya disebut makna denotatif; sedangkan makna kata yang mengandung arti 

tambahan, perasaan tertentu, atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar yang 

umum, dinamakan makna konotatif atau konotasi.  

Dalam bentuk murni, makna denotatif dihubungkan dengan bahasa ilmiah. 

Seorang penulis yang hanya ingin menyampaikan informasi kepada kita, dalam 

hal ini khususnya bidang ilmiah, akan berkecenderungan untuk mempergunakan 

kata-kata yang denotatif. Sebab pengarahan yang jelas terhadap fakta yang khusus 
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adalah tujuan utamanya; ia tidak akan menginginkan intepretasi itu dengan 

memilih kata-kata yang konotatif. Sebab itu untuk menghindari intepretasi yang 

mungkin timbul, penulis akan berusaha memilih kata-kata dan konteks yang 

relatif bebas interpretasi. 

Makna konotatif sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan 

perasaan setuju/tidak setuju, senang/tidak senang dan sebagainya pada pihak 

pendengar; di pihak lain, kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa 

pembicaranya juga memendam perasaan yang sama.Sering sinonim dianggap 

berbeda hanya dalam konotasinya. Kenyataannya tidak selalu demikian. 

Berdasarkan pemilihan bahan ajar, penentuan jenis dan kandungan materi 

sepenuhnya terletak di tangan guru. Namun, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan sebagai dasar pegangan untuk memilih objek bahan pelajaran yang 

berkaitan dengan pembinaan apresiasi siswa. Hamid (2007) mengemukakan 

bahwa pengajaran sastra khususnya puisi di lembaga  pendidikan formal dari hari 

ke hari semakin sarat dengan berbagai persoalan, keluhan-keluhan para guru, 

subjek didik dan sastrawan tentang rendahnya tingkat apresiasi sastra selama ini 

menjadi bukti konkret adanya sesuatu yang tak  beres dalam pembelajaran sastra 

lembaga pendidiikan formal.  

Setiap guru harus membuat bahan ajar dalam setiap pembelajaran. Bahan 

ajar dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Bahan ajar 

adalah bagian dari sumber belajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar baik tertulis maupun tidak tertulis (Depdiknas, 2008:6). Bahan ajar 

dibuat sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan 

siswa. Kebutuhan siswa bisa berupa karakteristik siswa atau lingkungan sosial 

siswa belajar. Bahan ajar juga mampu digunakan untuk alternatif sumber belajar 

selain buku teks.  

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan KD. 16.1 kelas 8 yang akan 

digunakan sebagai bahan ajar. KD 16.1 adalah menulis puisi bebas dengan 

menggunakan pilihan kata yang sesuai. Pilihan kata yang dimaksud dapat 



4 
 

 
 

diartikan sebagai diksi. Diksi merupakan salah satu bidang kajian dalam stilistika. 

Sedangkan puisi merupakan karya sastra.  

Karya sastra  merupakan  wujud permainan kata-kata pengarang yang 

berisi maksud tertentu, yang akan disampaikan kepada penikmat sastra. Karya 

sastra adalah wacana yang khas yang di dalam ekspresinya menggunakan bahasa 

dengan memanfaatkan segala kemungkinan yang tersedia (Sudjiman 1993:7).  

Karya sastra dapat dikaji dari segi bahasanya menggunakan kajian stilistika. 

Menurut Junus, stilistika adalah studi mengenai pemakaian bahasa dalam karya 

sastra (dalam Al-Ma’ruf, 2009:7). 

Penelitian ini menggunakan puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono 

dalam buku Kumpulan Majas, Pantun, dan Peribahasa plus Kesusastraan 

Indonesia karya Ernawati Waridah, S.S untuk dijadikan data. Puisi-puisi ini 

mempunyai nilai estetik yang dikaji secara stilistika menggunakan diksi. 

Penelitian ini mengembangkan bahan ajar kelas 8 dengan diksi dalam puisi karya 

Sapardi Djoko Damono. 

B. Rumusan Masalah 

Ada tiga rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana struktur puisi karya Sapardi Djoko Damono? 

2. Bagaimana diksi puisi karya Sapardi Djoko Damono? 

3. Bagaimana implementasi hasil analisis puisi karya Sapardi Djoko Damono 

sebagai bahan ajar? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan dalam penelitian ini. 

1. Untuk mendeskripsikan struktur puisi karya Sapardi Djoko Damono. 

2. Untuk mendeskripsikan diksi puisi karya Sapardi Djoko Damono. 

3. Untuk mendeskripsikan implementasi hasil analisis puisi karya Sapardi Djoko 

Damono sebagai bahan ajar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penulis dapat menggunakan hasil analisis puisi karya Sapardi Djoko 

Damono dengan kajian stilistika untuk dikembangkan menjadi penelitian 

selanjutnya dan dijadikan referensi untuk penelitian sejenis. Penulis dapat 

menggunakan hasil analisis puisi karya Sapardi Djoko Damono untuk 

mengembangkan bahan ajar apabila penulis nantinya menjadi pengajar. 

2. Manfaat Praktis 

Pendidik dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan ajar atau 

materi tambahan untuk proses pembelajaran yang kompetensi dasarnya sesuai 

dengan penelitian ini. Siswa dapat menggunakan hasil penelitian sebagai 

referensi belajar untuk kompetensi dasar yang sesuai dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


