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  BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Karya sastra merupakan sebuah fenomena dan produk sosial sehingga 

yang terlihat dalam karya sastra adalah sebuah entitas masyarakat yang bergerak, 

baik yang berkaitan dengan pola struktur, fungsi, maupun aktivitas dan kondisi 

sosial budaya sebagai latar belakang kehidupan masyarakat pada saat karya sastra 

itu diciptakan (Fananie, 2002: 193). Ratna (2004: 60) mengatakan bahwa pada 

dasarnya antara sastra dengan masyarakat terdapat hubungan yang hakiki. 

Hubungan-hubungan yang dimaksudkan disebabkan oleh a) karya sastra 

dihasilkan oleh pengarang, b) pengarang itu sendiri adalah anggota masyarakat, c) 

pengarang memanfaatkan kekayaan yang ada dalam masyarakat, dan d) hasil 

karya itu dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. 

 Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra. Pradopo (2000: 7) 

mengungkapkan bahwa puisi merupakan rekaman dan interpretsi pengalaman 

manusia yang terpenting, diekspresikan dan diubah dalam wujud yang berkesan 

(estetis). Sejalan dengan pendapat tersebut, Widijanto (2007: 31) menyatakan 

bahwa  bentuk kata estetis lebih mengisyaratkan sebagai cara seseorang 

memahami keindahan, memahami nilai rasa serta bagaimana nilai rasa itu dapat 

dimodifikasikan seseorang yang tengah menikmati karya seni, serta bagaimana 

pengarang mengaktualisasikan nilai itu dalam karyanya bersamaan dengan 

sikapnya di samping unsur-unsur yang menyertainya. Kekuatan itulah yang 

menyebabkan sebuah puisi memiliki kekuatan komunikasi literer. Dengan 



demikian, akan dihasilkan puisi yang merupakan perwakilan perasaan penyair dan 

pendokumentasian peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar penyair.  

 Puisi merupakan salah satu media dalam karya sastra yang 

menggambarkan kehidupan dengan mengangkat masalah sosial dalam 

masyarakat. Persoalan sosial tersebut merupakan tanggapan atau respon penulis 

terhadap fenomena permasalahan yang ada disekelilingnya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa seorang penyair tidak bisa lepas dari pengaruh sosial budaya 

masyarakatnya. Latar sosial budaya itu terwujud dalam tokoh-tokoh yang 

dikemukakan, sistem kemasya rakatan, adat-istiadat, pandangan masyarakat, 

kesenian dan benda-benda kebudayaan yang terungkap dalam karya sastra 

(Pradopo, 2000: 254). 

 Berger dan Luchmann (dalam Ratna, 2004: 119) menyatakan bahwa kritik 

sosial itu termasuk dalam ilmu sastra, pada umumnya memperoleh masukan 

melalui sudut pandang Marxis, bahwa ide, konsep, dan pandangan dunia individu 

ditentukan oleh keberadaan sosialnya. Dengan demikian, kenyataan dibangun 

secara sosial, kenyataan dengan kualitas mandiri yang tidak tergantung dari 

kehendak subjek. Secara analogi dapat dikatakan bahwa teks bermakna dalam 

konteks sosial tertentu, konteks mendahului teks. Reproduksi makna bersifat 

sosial. Dalam interaksi sosial secara langsung pertukaran makna tersebut terlihat 

secara jelas sebab dilakukan sekaligus melalui tanda-tanda verbal dan nonverbal.   

 Kritik sosial merupakan lahan yang banyak memberikan inspirasi bagi 

para sastrawan Indonesia. Hal ini dapat dipahami sejalan dengan banyaknya kritik 

sosial yang muncul dalam puisi-puisi Indonesia sejak tahun 1950-an hingga 



 

dewasa ini. Pada tahun 1950-an, kritik sosial bisa kita lihat pada puisi-puisi yang 

bertemakan protes sosial dengan menititik beratkan pada permasalahan umum 

(humanisme universal). Selanjutnya tahun 1960-an kritik sosial ditandai dengan 

munculnya puisi-puisi protes karya Rendra. Tahun 1980-2000 kritik sosial 

semakin keras diungkapkan dalam puisi karena kepincangan di dalam masyarakat 

terasa semakin besar dan keberanian memberikan kritik semakin kuat. Adapun 

kritik sosial pada tahun 2000 dan sesudahnya lebih mengetengahkan pada 

tindakan kesewenag-wenagan pemerintahan Orde Baru dan ketidakmenentuan 

situasi di tahun 2000-an (Waluyo, 1987: 61-65). 

 Dengan demikian, jika kita cermati sebenarnya kritik sosial telah lama 

diungkapkan oleh para sastrawan Indonesia setidaknya mulai tahun 1950-an. 

Bahkan, jika ditarik mundur lagi, kritik sosial telah muncul ratusan tahun lalu 

ketika para dalang melakukan pementasan wayang pada adegan goro-goro 

(Rendra, 2001:15). 

 Hal senada juga diungkapkan Sarjono (2001: 118) bahwa puisi-puisi era 

80-an, termasuk D. Zawawi Imron, didominasi sajak-sajak bertemakan masalah 

sosial. Walaupun, ia tergolong penyair yang bernafaskan religius. Jika dicermati 

sebenarnya kritik sosial telah lama diungkapkan oleh para sastrawan Indonesia 

setidaknya mulai tahun 1950-an. Hal ini menguatkan keberadaan puisi yang 

dihasilkan oleh D. Zawawi Imron, bahwa puisi-puisinya memiliki hubungan yang 

erat dengan masalah sosial, khususnya kritik sosial yang terjadi di masyarakat. 

Berdasarkan pembacaan awal unsur-unsur sosial dapat kita lihat dalam kumpulan 

puisi Refrein di Sudut Dam (Yayasan Bentang Budaya, 2003).  



 Kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam merupakan antologi yang ditulis 

dalam Festival Winternachen (salah satu festival internasional sastra dan seni 

musim dingin yang berpusat di Den Haag, Belanda) pada tahun 2002 (Imron, 

2003: v). Berdasarkan pembacaan awal puisi-puisi yang terdapat dalam Refrein di 

Sudut Dam mengetengahkan permasalahan sosial yang dominan. 

 Adapun pertimbangan lain yang memperkuat alasan untuk menjadikan 

kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam karya D. Zawawi Imron sebagai objek 

kajian dalam penelitian ini yaitu; Pertama, kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam 

merupakan catatan perjalanan hidup yang mengungkapkan sikap kritis terhadap 

masyarakat di sekelilingnya. Kedua, puisi Refrein di Sudut Dam mengungkapkan 

perasaan penyair terhadap peristiwa sejarah akibat penjajahan kolonialisme 

Belanda. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul 

“Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Refrein di Sudut Dam Karya D. Zawawi 

Imron: Tinjauan Semiotik”. Hal ini dikarenakan, bahwa dalam kumpulan puisi 

tersebut menunjukkan adanya kritik sosial yang dominan di samping daya 

ekspresinya yang estetis dan kompleks. Usaha mengkaji puisi-puisi dalam Refrein 

di Sudut Dam untuk mengungkap makna kritik sosial pada penelitian ini akan 

menggunakan tinjauan semiotik. Analisis kritik sosial dengan tinjauan semiotik 

ditunjukan untuk mengungkapkan makna berdasarkan sistem tanda yang 

menunjukkan kritik sosial dalam kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam karya D. 

Zawawi Imron. 

 



 

1.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dalam penelitian ini 

dirumuskan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimanakah struktur puisi dalam kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam 

karya D. Zawawi Imron?  

1.2.2 Bagimanakah makna kritik sosial puisi dalam kumpulan puisi Refrein di 

Sudut Dam karya D. Zawawi Imron dengan tinjauan semiotik?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 mendeskripsikan struktur puisi dalam kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam 

karya D. Zawawi Imron 

1.3.2 mendeskripsikan makna kritik sosial puisi dalam kumpulan puisi  Refrein di 

Sudut Dam karya D. Zawawi Imron dengan tinjauan semiotik.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, peneliti lain, 

maupun perkembangan kesusast raan Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

                        1.4.1 Manfaat Teoretis 

1.4.1.1 Dapat menambah khasanah penelitian kesusastraan Indonesia dalam 

memahami struktur dan makna dalam suatu karya sastra. 



1.4.1.2 Sebagai alat motivasi, setelah dilakukan penelitian ini muncul penelitian-

penelitian baru sehingga dapat menimbulkan inovasi dalam kesusastraan 

Indonesia. 

                        1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Membantu pembaca untuk memahami dan mengetahui struktur puisi 

dalam Refrein di Sudut Dam karya D. Zawawi Imron. 

1.4.2.2 Membantu pembaca untuk memahami dan mengatahui kritik sosial dalam 

Refrein di Sudut Dam karya D. Zawawi Imron dengan tinjauan semiotik 

 

1.5  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka be rtujuan untuk mengetahui keaslian sebuah penelitian. 

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara 

lain pernah dilakukan oleh Zulfaisal Putera (2005) berjudul ”Religiusitas Seorang 

Kacong Ulasan Terhadap Antologi Puisi Bantalku Ombak Selimutku Angin . 

Penelitian ini menyimpulkan adanya suasana budaya dan sikap religius orang 

Madura. Gambaran sikap yang keras orang Madura merupakan sebuah kewajaran 

dalam kehidupan bermasyarakat yang tinggal di alam yang juga keras, seperti 

pantai, pasir, dan laut. Namun demikian, orang Madura tetap menanamkan rasa 

ketuhanan sebagai suatu keharusan yang melekat pada seorang hamba di muka 

bumi ini. 

 Kesamaan penelitian Zulfaisal Putera dengan penelitian ini terletak pada 

pengarang kumpulan puisinya yaitu D. Zawawi Imron. Adapun perbedaannya 

yaitu terletak pada aspek kajian, tinjauan yang digunakan dan judul kumpulan 



 

puisinya.  Zulfaisal Putera meneliti kumpulan puisi yang berjudul Bantalku 

Ombak Selimutku Angin   berdasarkan aspek religiusitas dan hanya menggunakan 

pendekatan struktural, sedangkan penelitian ini mengkaji permasalahan kritik 

sosial dengan menggunakan pendekatan semiotik dalam kumpulan puisi Refrien 

Di Sudut Dam. 

Indah Tini Pratiwi (1990) dengan judul ”Kritik Sosial dalam Novel Mencoba 

Tidak Menyerah karya Yudhistira ANM Masardi: Tinjauan Sosiologi Sastra”. 

Penelitian Masardi menyimpulkan bahwa kritik sosial yang terdapat dalam novel 

Mencoba Tidak Menyerah  adalah kritik terhadap; (1) ketidakadilan dalam 

menghukum orang-orang PKI, (2) pelanggaran norma-norma agama dalam 

penumpasan PKI, dan (3) pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam gerakan 

penumpasan dan pembersihan PKI. Kritik sosial dalam novel Mencoba Tidak 

Menyerah menunjukkan pada kekejaman dalam penumpasan orang-orang PKI. 

   Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuni Attin Handayani, dkk (2005) 

dengan judul ” Kritik Sosial Kuntowijoyo dalam novel Wasripin dan Satinah: 

Tinjauan Sosiologi Sastra”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan kritik sosial 

yang terdapat dalam nove l Wasripin dan Satinah antara lain; (1) kritik moral yang 

meliputi perselingkuhan, perkosaan, dan prostitusi, dan (2) kritik politik yang 

meliputi strategi kekuasaan, sistem birokrasi, dan sistem politik. 

Adapun kesamaan penelitian Indah Dini Pratiwi (1990) dan Yuni Attin 

Handayani, dkk (2005)  dengan penelitian ini terletak pada aspek kajiannya yaitu 

kritik sosial. Perbedaan penelitian trsebut dengan penelitian ini adalah jenis 

pendekatan dan acuannya. Keduanya menggunakan pendekatan sosiologi sastra 



dan menjadikan novel sebagai acuannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

pendekatan semiotik dan puisi sebagai bahan acuannya. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ariyanto dan Abdul Kosim  (2006) 

dengan judul “Kritik Sosial dalam Karikatur Harian Umum Solopos edisi bulan 

Januari-Maret 2007: Tinjauan Semiotik” . Ariyanto dan Abdul Kosim dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai krisis kepercayaan terhadap sistem 

penerbangan di tanah air mengandung gagasan berupa ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap jasa penerbangan pesawat Adam Air. Nilai krisis 

kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengandung gagasan 

berupa ketidakpercayaan rakyat terhadap program Gerakan Rakyat Menanam, 

kebijakan pemerintah yang tidak merakyat, ketidakefektifan program Askeskin. 

Nilai krisis sosialisme memiliki beberapa gagasan yaitu keegoisan pejabat DPRD, 

keegoisan pejabat pemerintah, keegoisan aparat kepolisian, keegoisan pejabat 

DPR. Adapun, nilai koboi-isme mengandung gagasan berupa perilaku liar seorang 

polisi. 

Adapun kesamaan penelitian Ariyanto dan Abdul Kosim (2006) dengan 

penelitian ini terletak pada aspek makna yang akan dikaji. Namun yang 

membedakan dengan penelitian ini adalah jenis acuannya. Ariyanto menggunakan 

acuan karikatur sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik dan 

puisi sebagai bahan acuannya. 

Septa Indriani (2007) dalam skripsinya yang berjudul ”Nilai-Nilai 

Nasionalisme dalam Kumpulan Puisi Perjalanan Penyair (Sajak -Sajak 

Kegelisahan Hidup) Karya Putu Oka Sukanta: Tinjauan Semiotik”. Berdasarkan 



 

analisis struktur, unsur-unsur puisi terbentuk secara utuh dan terpadu dalam 

mencapai totalitas makna. Adapun nilai-nilai nasionalisme yang terdapat dalam 

kumpulan puisi Perjalanan Penyair (Sajak -Sajak Kegelisahan Hidup) adalah 

sikap bangga menjadi bangsa Indonesia, rela berkorban demi ketuhanan, dan 

kemajuan bangsa dan negara, cinta tanah air, menjunjung nilai sebuah persatuan 

dan kesatuan bangsa, menghargai jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur 

demi menegakkan kebenaran serta keadilan bangsa, dan berani membela 

kebenaran dan keadilan demi terwujudnya cita-cita nasional bangsa. 

Adapun kesamaan penelitian Septa Indriani (2007) dengan penelitian ini 

terletak pada pendekatan dan acuanya. Perbedakan penelitian Septa Indriani 

dengan penelitian ini adalah aspek makna yang akan diungkap dalam puisi. 

Penelitian Septa Indriani mengungkap nilai-nilai nasionalisme sedangkan 

penelitian ini berupa kritik sosial. 

Berdasarkan pengamatan di perpustakaan UMS (Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) dan UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret) telah 

ditemukan penelitian terhadap kritik sosial. Namun, sejauh pengamatan peneliti 

tidak ditemukan penelitian terhadap kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam karya 

D. Zawawi Imron yang menitikberatkan pada kritik sosial dengan menggunakan 

tinjauan semiotik.  Dari kelima penelitian tersebut diharapkan dapat membantu 

dalam melakukan penelitian yang memfokuskan pada kritik sosial puisi-puisi 

karya D. Zawawi Imron dalam Refrein di Sudut Dam. Pemahaman terhadap kritik 

sosial puisi-puisi Refrein di Sudut Dam dilakukan dengan tinjauan semiotik. 

 



1.6  Landasan Teori 

Pengkajian dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang saling 

berkaitan untuk dijadikan landasan dalam analisis dan pembahasan. Teori-teori 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori struktural, teori semiotik, 

dan kritik sosial. 

1.6.1 Teori Struktural 

Setiap penelitian sastra, analisis struktural karya sastra yang ingin diteliti 

dari segi mana pun juga merupakan tugas prioritas pekerjaan pendahuluan. Sastra 

sebagai dunia dalam kata mempunyai kebulatan intrinsik yang dapat digali dari 

karya itu sendiri. Dari pernyataan tersebut, Teeuw menyimpulkan bahwa pada 

prinsipnya analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan 

secermat mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua ana lisir dan aspek-aspek 

karya sastra yang secara bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw, 

1984: 135). 

Mokarovsky dan Vodica (dalam Teeuw, 1984: 190) menjelaskan tentang 

pendekatan strukturalisme dinamik berdasarkan konsepsi semiotik. Pendekatan 

karya sastra dapat ditempatkan dalam dinamika perkembangan sistem sastra 

dengan pergeseran norma-norma literernya yang terus-menerus di satu pihak dan 

di pihak lain dinamika interaksinya dengan kehidupan sosial. 

Jonathan Culler (dalam Pradopo, 2000: 141) menjelaskan bahwa analisis 

sastra (puisi) adalah ikhtiar untuk menangkap atau mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam teks sastra. Pemaknaan terhadap teks sastra harus 

memperhatikan unsur-unsur struktur yang membentuk dan menentukan sistem 



 

makna. Wellek dan Warren (1995: 65) menyatakan bahwa dalam lingkup puisi 

pada dasarnya karya sastra terdiri atas beberapa strata norma (lapis unsur), yaitu 

(1) lapis bunyi, misalnya bunyi atau suara dalam kata, frasa, kalimat, (2) lapis arti, 

misalnya arti-arti dalam fonem, suku kata, kata, frasa, dan kalimat, (3) lapis objek, 

misalnya objek-objek yang dikemukakan seperti latar, pelaku, dan dunia 

pengarang.   

Hawkes  (dalam Pradopo, 2000: 119) mengatakan bahwa pengertian 

tentang struktur tersusun atas tiga gagasan kunci yakni ide kesatuan, ide 

transformasi, dan ide pengaturan diri sendiri (self-regulation). Pertama, struktur 

itu merupakan keseluruhan yang bulat, yaitu bagian-bagian yang membentuknya 

tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu. Kedua, struktur itu berisi gagasan 

tranformasi dalam arti bahwa struktur itu tidak statis. Struktur itu mampu 

melakukan prosedur -prosedur transformasional, dalam arti bahan-bahan baru 

diproses dengan prosedur dan melalui prosedur itu. Ketiga, struktur itu mengatur 

diri sendiri dalam arti struktur itu tidak memerlukan pertolongan bantuan dari luar 

dirinya untuk mensahkan prosedur tranformasinya. 

I.A. Richards (dalam Waluyo, 1987: 27) mengatakan bahwa istilah 

struktur dalam puisi disebut hakikat puisi dan metode puisi. Hakikat  adalah unsur 

hakiki yang menjiwai puisi, sedangkan medium bagaimana hakikat itu 

diungkapkan disebut metode puisi. Hakikat puisi terdiri atas tema, nada, perasaan 

dan amanat; metode puisi terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, majas, 

rima dan ritma. Lebih lanjut Dick Hartoko (dalam Waluyo, 1987: 27) 

menyebutkan bahwa unsur-unsur yang lazim dimasukkan ke dalam metode puisi 



yakni versifikasi (di dalamnya adalah rima, ritma, dan metrum), dan tipografi. 

Tipografi puisi perlu dimasukkan ke dalam unsur puisi karena penyair mempunyai 

maksud tertentu dalam memilih tipografi puisinya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa 

dalam penelitian sastra, analisis struktural merupakan tahap analisis yang paling 

awal untuk mengetahui dan memahami suatu karya sastra (puisi) secara utuh. 

Adapun teori struktural yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

yang telah dikemukakan oleh I.A. Richard (dalam  Waluyo, 1987: 27) dalam 

hakikat puisi (tema, nada, perasaan dan amanat) dan metode puisi (diksi, 

pengimajian, kata konkret, majas, rima dan ritma). 

1.6.2 Teori Semiotik 

Kata semiotik berasal dari kata Yunani semeion, yang berarti tanda. 

Semiotika berarti ilmu tentang tanda. Semiotika adalah cabang ilmu yang 

berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi pengguna tanda (Van 

Zoest, 1993: 1).   

Preminger (2001: 89) menjelaskan bahwa semiotika mempelajari sistem, 

aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 

mempunyai arti. Penelitian semiotika dalam kritik sastra meliputi analisis sastra 

sebagai sebuah penggunaan bahasa yang bergantung (ditentukan) konvensi-

konvensi tambahan dan meneliti ciri-ciri (sifat-sifat) yang menyebabkan 

bermacam-macam cara (modus) wacana memiliki makna. 



 

Pierce (dalam Van Zoest, 1996: 8-9) membagi hubungan penanda dan 

petanda atas tiga konsep: (1) ikon, yakni hubungan antara tanda dan acuannya 

yang memiliki hubungan kemiripan. Kemiripan yang dimaksudkan adalah 

kemiripan secara alamiah. Misalnya, kesamaan potret dengan orang yang diambil 

fotonya, kesamaan peta dengan wilayah geografi yang digambarkannya, dan 

gambar kuda menandai kuda yang nyata; (2) indeks, yakni hubungan antara tanda 

dan acuannya yang timbul karena ada kedekatan eksistensi. Dapat dikatakan 

terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang bersifat alamiah. Misalnya, asap 

menandakan adanya api, dan arah angin menunjukkan cuaca; (3) simbol, yakni 

hubungan yang sudah terbentuk secara konvensional. Maksudnya, tanda itu 

mengacu pada sesuatu yang telah mendapat kesepakatan masyarakat. Misalnya, 

lampu merah menandakan berhenti, dan mengangguk mena ndakan menyetujui 

atau membenarkan. 

Tokoh filsuf lain yang berjasa dalam upaya pengembangan analisis 

semiotika adalah Ferdinand de Saussure. Saussure (dalam Magetsari, 2001: 102) 

mengungkapkan bahwa tanda mencakup dua aspek, yaitu penanda (signifier) atau 

yang menandai dan petanda (signified) yang ditandai. Nilai sebuah tanda 

ditentukan oleh kedudukan tanda lainnya. Jaringan hubungan tanda yang 

terbentuk dengan cara demikian menentukan konsep atau makna dari satu tanda 

dengan tanda lainnya. Menurut Saussure (dalam Sudjiman dan van Zoest, 1996: 

43) tanda “mengekspresikan” gagasan sebagai kejadian mental yang berhubungan 

dengan pikiran manusia. Jadi, secara implisit tanda dianggap sebagai alat 



komunikasi antara dua orang manusia yang secara disengaja dan bertujuan 

menyatakan maksud. 

Selain Pierce dan Saussure masih terdapat beberapa nama tokoh lain yang 

telah memberikan kontribusi bagi perkembangan analisis semiotika, salah satu di 

antaranya adalah Roland Barthes. Pemikiran Barthes tentang semiotika 

dipengaruhi oleh Saussure. Pemikiran Saussure dalam mengintrodusir istilah 

signifier dan signified berkenaan dengan lambang-lambang atau teks dalam suatu 

paket pesan, sedangkan Barthes menggunakan istilah denotasi dan konotasi untuk 

menunjuk tingkatan-tingkatan makna (Sobur, 2004: 221). 

Sejak kemunculan Saussure dan Peirce, semiotika menitikberatkan pada 

studi tentang tanda dan segala yang berkaitan dengannya. Dalam semiotik, Peirce 

cenderung meneruskan tradisi Skolastik yang mengarah pada inferensi (pemikiran 

logis) dan Saussure menekankan pada linguistik, pada kenyataannya semiotika 

juga membahas signifikasi dan komunikasi yang terdapat dalam sistem tanda non 

linguistik. Sementara itu bagi Barthes, semiotika hendak mempelajari tentang 

bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to 

signify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan 

(to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak membawa 

informasi, dalam hal objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga 

mengkonstitusi sistem struktur dari tanda. Dengan demikian signifikasi sebagai 

sebuah proses yang total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur 

(Kurniawan, 2003: 52-53).  



 

Preminger (dalam Pradopo, 2003: 122) mengatakan bahwa karya sastra 

merupakan karya seni yang mempergunakan bahasa sebagai medianya. Bahasa 

sebagai medium karya sastra merupakan sistem semiotik atau ketandaan, yaitu 

merupakan ketandaan yang mempunyai arti. Studi sastra yang bersifat semiotik itu 

adalah usaha untuk menganalisis karya sastra sebagai suatu sistem tanda dan 

menentukan konvensi-konvensi yang memungkinkan karya sastra mempunyai 

makna.  

Barthes (dalam Waluyo, 1987: 105-106) menyebutkan adanya 5 kode 

bahasa yang dapat membantu pembaca memahami karya sastra prosa maupun 

puisi. Lima kode itu, ialah: 

1. kode hermeneutik (penafsiran). Dalam puisi, makna yang hendak 

disampaikan tersembunyi, menimbulkan tanda tanya bagi pembaca. 

Tanda tanya itu menyebabkan daya tarik karena pembaca penasaran 

ingin mengetahui jawabannya. 

2. kode proairetik (perbuatan). Dalam karya sastra perbuatan atau gerak 

atau pikiran penyair merupakan rentetan yang membentuk garis linier. 

Pembaca dapat menelusuri gerak batin dan pikiran penyair melalui 

perkembangan pemikiran yang linier itu. Misalnya, baris demi baris 

membentuk bait , bait pertama dan seterusnya. 

3. kode semantik (sememe). Makna yang kita tafsirkan dalam puisi adalah 

makna konotatif. Bahasa kias banyak kita jumpai. Sebab itu, 

menafsirkan puisi berbeda dengan menafsirkan prosa. Menghadapi 

bentuk puisi, pembaca harus memahami bahasanya yang khas. 



4. kode simbolik , merupakan kode yang mengarah pada kode bahasa 

sastra yang mengungkapkan atau melambangkan suatu hal dengan hal 

lain.  

5. kode budaya. Pemahaman suatu bahasa akan lengkap jika kita 

memahami kode budaya dari bahasa itu. Jadi, banyak kata -kata dan 

ungkapan yang sulit dipahami secara tepat dan langsung jika kita tidak 

memahami latar belakang kebudayaan dari bahasa itu.  

Menurut Barthes (dalam Budiman, 2004: 63), bahasa membutuhkan 

kondisi tertentu untuk dapat menjadi mitos, yaitu yang secara semiotik dicirikan 

oleh hadirnya sebuah tataran signifikasi yang disebut sebagai sistem semiologis 

tingkat kedua (the second order semiological system). Maksudnya, pada tataran 

bahasa atau sistem semiologis tingkat pertama (the first order semiological 

system), penanda-penanda berhubungan dengan petanda -petanda sedemikian 

sehingga menghasilkan tanda. Selanjutnya, tanda -tanda pada tataran pertama ini 

pada gilirannya hanya akan menjadi penanda -penanda yang berhubungan pula 

dengan petanda-petanda pada tataran kedua.  

Adapun teori tersebut oleh Barthes digambarkan ke dalam sebuah bagan 

mitos yaitu sebagai berikut:  

1. Signifier 2.Signified  

1. Sign  

I. Signifier II. Signified 

 

Language 

 

             MYTH III. Signifier 

` 



 

 Keterangan: 

? Di dalam tataran bahasa (Language), yaitu sistem semiologis 

lapis pertama, penanda-pananda berhubungan dengan petanda-

petanda sehingga menghasilkan tanda. 

? Selanjutnya, di dalam tataran mitos, yakni sistem semiologis 

lapis kedua, tanda -tanda pada tataran pertama tadi menjadi 

penanda-penanda yang berhubungan lagi dengan petanda-

petanda.  

Riffaterre (dalam Pradopo, 1995: 135) menyebutkan bahwa analisis 

semiotik terhadap karya sastra mencakup dua pembacaan yaitu pembacaan 

heuristik  dan pembacaan hermeneutik . Pembacaan heuristik adalah pembacaan 

berdasarkan struktur bahasanya atau secara semiotika adalah berdasarkan 

konvensi sistem semiotika tingkat pertama. Pembacaan hermeneutik adalah 

pembacaan karya sastra berdasarkan sistem semiotika tingkat kedua atau 

berdasarkan konvensi sastranya. 

Riffaterre (dalam Pradopo, 2001: 74-80) menjelaskan bahwa analisis 

semiotika terhadap sebuah puisi harus memperhatikan ketidaklangsungan ekspresi 

yang disebabkan oleh: (1) displacing of meaning  (penggantian arti) yang 

ditunjukkan dengan pemakaian metafora dan metonimi; (2) distorting of meaning 

(penyimpangan arti) yang disebabkan oleh ambiguitas (arti ganda), kontradiksi 

(pertentangan), dan nonsense  (arti dalam konvensi sastra); (3) creating of 

meaning  (penciptaan arti) yang ditunjukkan dalam organisasi teks dengan makna 

di luar linguistik. 



Berdasarkan berbagai teori semiotika yang telah dikemukakan tersebut, 

analisis kritik sosial puisi-puisi karya D. Zawawi Imron dalam Refrein di Sudut 

Dam dengan tinjauan semiotik dilakukan. Analisis ini ingin mengetahui makna 

kritik sosial puisi-puisi dalam Refrein di Sudut Dam dengan menggunakan teori 

yang dikemukakan oleh Riffatere (pembacaan heuristik dan hermeneutik ) dan 

teori semiotika Barthes dalam bagan Mithos. 

1.6.3 Kritik Sosial 

Istilah kritik , memiliki arti harfiah yang dapat diperoleh dari kamus bahasa 

Indonesia adalah kecaman atau tanggapan yang sering disertai oleh argumentasi 

baik maupun buruk tentang suatu karya, pendapat, situasi maupun tindakan 

seseorang atau kelompok (Susetiawan, 1997: 4). Adapun, sosial berarti segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan (Sorikin dalam 

Soekanto, 1985: 20). Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam 

masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya 

sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat (Zaini, 1997: 47). 

Kritik sosial menurut Berger dan Lucman (dalam Ratna, 2007: 117) adalah 

kenyataan yang dibangun secara sosial, kenyataan dengan kualitas mandiri yang 

tak tergantung dari kehendak subjek.  Menurut Susetiawan (1997: 27) kritik sosial 

itu ada karena terdapat ketimpangan sosial, kebijakan pemerintah yang tidak 

merakyat, korupsi, dan berbagai konflik yang lain di masyarakat. Konflik dan 

kritik sosial tidak perlu dipahami sebagai tindakan yang akan membuat proses 

disintegras i, tetapi dapat memberi kontribusi terhadap harmonisasi sosial. 



 

Harmoni sosial maksudnya terdapat keseimbangan-keseimbangan kepentingan di 

masyarakat walaupun esensinya berbeda -beda. 

Menurut Zaini (1997: 49), kritik sosial juga dapat berarti sebuah inovasi 

sosial. Dalam arti bahwa kritik sosial menjadi sarana komunikasi gagasan-gagasan 

baru--sembari menilai gagasan-gagasan lama--untuk perubahan sosial. Kritik 

sosial dalam kerangka yang demikian berfungsi untuk membongkar berbagai 

sikap konservatif, status quo dan vested interest dalam masyarakat untuk 

perubahan sosial. Dengan adanya kritik sosial diharapkan terjadi perubahan sosial 

ke arah yang lebih baik. Kritik sosial sebaiknya bersifat kritik membangun 

sehingga tidak hanya berisi kecaman, celaan, atau tanggapan terhadap situasi, 

tindakan seseorang atau kelompok. Hal ini diperlukan agar kritik sosial tidak 

menimbulkan permusuhan dan konflik sosial. 

Kritik sosial muncul karena adanya konflik sosial. Konflik sosial itu 

meliputi ketimpangan sistem sosial, kemiskinan, kebijakan pemerintah yang tidak 

merakyat, konflik antar etnik, dan peperangan. Dengan adanya konflik sosial, 

masyarakat menyuarakan pendapat, tanggapan, dan celaan terhadap hasil tindakan 

individu atau kelompok masyarakat. Hal ini berarti terjadi komunikasi di 

masyarakat yang berwujud kritik sosial. Kritik sosial bertujuan untuk 

mewujudkan inovasi sosial sehingga tercapailah harmonisasi sosial. Persoalan-

persoalan sosial yang menjadi bahan kritik, biasanya bersifat multi aspek. 

Persoalan sosial biasanya menyangkut stuktur ideologis, politis, ekonomi, 

kemasyarakatan, kultural, bahkan juga religius. Pada dasarnya persoalan sosial 



tidak lepas dari persoalan moral, karena dalam kenyataannya masalah-masalah 

tersebut saling bergayut satu dengan lainnya (Amal 1996: vi). 

Dalam sebuah karya sastra, untuk memberikan keseimbangannya dengan 

aspek-aspek yang berada di luarnya, yaitu dengan memperhatikan hubungan 

antara otonomi dengan hakikat ketergantungan sosialnya. Karya sastra tidak 

secara langsung dihubungkan dengan struktur sosial yang menghasilkannya, 

melainkan mengaitkannya dengan mendahulukan kelas sosial yang dominan 

(Goldmann dalam Ratna, 2004: 121- 122).  

Berdasarkan teori tersebut, analisis kritik sosial puisi-puisi karya D. 

Zawawi Imron dalam Refrein di Sudut Dam dengan tinjauan semiotik akan 

dilakukan. Analisis semiotik ini ingin mengetahui makna kritik sosial puisi dalam 

Refrein di Sudut Dam dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh 

Riffaterre (pembacaan heuristik dan hermeneutik ) dan semiotika Barthes (dalam 

mitos yang telah dijelaskan melalui diagram). Namun, sebelumnya dilakukan 

terlebih dahulu analisis struktural yang merupakan tahap awal dalam setiap 

analisis karya sastra untuk mengetahui dan memahami suatu karya sastra (puisi) 

secara utuh. Analisis struktural puisi menggunakan teori yang dikemukakan oleh 

I.A Richard (dalam metode puisi dan hakikat puisi).  

 

1.7  Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai tujuan yakni untuk 

mencapai pokok permasalahan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode pengakajian 



 

terhadap suatu masalah yang tidak didesain atau dirancang menggunakan 

prosedur-prosedur satistik (Subroto, 1992: 5). 

Penelitian kualitatif melibatkan kegiatan antologis. Data yang yang 

dikumpulkan berupa kata -kata, kalimat, atau gambar memiliki arti lebih daripada 

sekedar angka atau frekuensi (Sutopo, 2002: 35). Pengkajian puisi Refrein di 

Sudut Dam karya D. Zawawi Imron menggunakan metode kualitatif deskriptif 

artinya bahwa yang akan dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskripsi, 

tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan variabel (Aminudin, 

1990: 16). Dalam penelitian ini data yang akan dipergunakan berupa kutipan, 

kata-kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam 

karya D. Zawawi Imron. Hal-hal yang perlu dipaparkan dalam penelitian ini 

meliputi objek penelitian, data, dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

sampling dan teknik analisis data. 

1.7.1 Objek penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran utama dalam pembahasan sebuah 

penelitian. Objek penelitian ini adalah kritik sosial dalam kumpulan Refrein di 

Sudut Dam karya D. Zawawi Imron. 

1.7.2 Data dan Sumber Data  

1.7.2.1 Data 

Data pada dasarnya merupakan bahan mentah yang berhasil dikumpulkan 

oleh peneliti dari dunia yang dipelajarinya (Sutopo, 2002: 72). Data dalam 

penelitian ini berupa data lunak (soft data ) yang berwujud kata-kata, frasa, klausa, 



dan kalimat yang termuat dalam kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam karya D. 

Zawawi Imron.  

1.7.2.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek penelitian dari mana data diperoleh. Sumber data 

penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer (soft data) dalam 

penelitian ini diambil dari kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam karya D. Zawawi 

Imron (Bentang Budaya, 2003).  

1.7.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik yang menggunakan sumber-sumber 

tertulis untuk memperoleh data (Subroto, 1992: 42). Data yang diperoleh 

berbentuk tulisan, maka harus dibaca, disimak, dan hal-hal yang penting dicatat 

kemudian menyimpulkan dan mempelajari sumber tulisan yang dapat dijadikan 

sebagai landasan teori dan acuan dalam hubungan dengan objek yang akan diteliti. 

Teknik simak dan catat berarti penulis sebagai instrumen kunci dalam melakukan 

penyimakan secara akurat, teratur dan teliti terhadap sumber data primer yakni 

sasaran penelit ian karya sastra yang berupa teks kumpulan puisi Refrein di Sudut 

Dam itu dicatat sebagai sumber data. Data yang dicatat tersebut disertakan pula 

kode sumber datanya untuk penyelesaian ulang terhadap sumber data ketika 

diperlukan dalam rangka analisis data  (Subroto, 1992: 41). 

1.7.3 Sampling 

Pemilihan data puisi-puisi dalam  Refrein di Sudut Dam karya D. Zawawi 

Imron dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling  (sampel 



 

bertujuan) (Arikunto, 1996: 127). Purposive Sampling merupakan pengambilan 

sampel berdasarkan tujuan penelitian (Djojosuroto dan Sumaryati, 2000: 138). 

Data dalam penelitian ini berupa puisi-puisi yang terdapat dalam kumpulan puisi 

Refrein di Sudut Dam dan pembahasannya terfokus pada kritik sosial puisi, 

dengan demikian data dipilih yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu 

mendeskripsikan makna kritik sosial dalam Refrein di Sudut Dam. 

 Adapun langkah yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan 

pengumpulan, pemilihan, dan klasifikasi puisi-puisi dalam Refrein di Sudut Dam 

untuk dijadikan data dalam analisis. Dalam kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam 

terdapat seratus dua buah puisi. Namun, puisi yang akan dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian ini adalah sepuluh puisi, yaitu puisi-puisi yang dominan memuat 

permasalahan kritik sosial.  

Berdasarkan pembacaan awal didapatkan sepuluh puisi yang 

memperlihatkan permasalahan kritik sosial yang dominan untuk dijadikan sampel 

dalam penelitian ini. Adapun judulnya yaitu; (1) Di Tengah Tandatangan Disney”, 

(2) ”Refrein di Sudut  Dam”, (3)”Refrein untuk Perang Saudara”, (4) ” Di 

Museum Penyiksaan”, (5) ”Hamburger”, (6) ”Kisah Seekor Anjing”, (7) ”Hujan 

Malam”, (8) ”Pengemis”, (9) ”Sepasang Sepatu”, (10) ”Dari Berita TV”. 

1.7.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis struktur puisi 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh I.A Richard (dalam Waluyo, 1995: 

27) yang terdiri dari hakikat puisi (tema, nada, perasaan, dan amanat) dan 

metode puisi (diksi, pengimajian, kata konkret, majas, rima, dan ritma ). 



Sedangkan untuk mengetahui kritik sosial puisi dalam penelitian ini menggunakan 

teori yang diungkapkan oleh Riffaterre, Barthes , dan Pierce. Pendekatan semiotik 

Riffaterre (dalam Pradopo, 1995: 135), terdiri dari pembacaan heuristik  dan 

pembacaan hermeneutik . Pembacaan heuristik  adalah pembacaan berdasarkan 

struktur bahasanya atau secara semiotika adalah berdasarkan konvensi sistem 

semiotika tingkat pertama. Pembacaan hermeneutik  adalah pembacaan karya 

sastra berdasarkan sistem semiotika tingkat kedua atau berdasarkan konvensi 

sastranya. Barthes menyebutkan bahwa pemaknaan terhadap teks adalah 

pemaknaan dalam tataran denotatif yang harus dilanjutkan dengan pemaknaan 

konotatif untuk mengungkapkan isi teks. Hal ini dijelaskan melalui bagan mitos. 

Pendekatan semiotika Pierce yang menekankan pada jenis-jenis tanda 

yang utama yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang menunjukkan 

adanya hubungan yang bersifat alamiah antara penanda dan petandanya. Indeks 

adalah tanda yang menunjukkan hubungan kausal (sebab-akibat) antara penanda 

dan petandanya. Simbol adalah tanda yang menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang bersifat arbitrer. 

Fokus analisis dalam penelitian ini mengungkapkan kritik sosial puisi 

dalam Refrein Di Sudut Dam karya D. Zawawi Imron dengan menggunakan 

model pembacaan semiotika Riffaterre (pembacaan heuristik  dan hermeneutik ), 

semiotika Barthes (dalam diagram mithos), dan semiotika Pierce (dengan ikon, 

indeks, dan simbol). 

 
 
 



 

1.8  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mensistematiskan sebuah 

tulisan dalam sebuah penelitian. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai 

berikut, Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II adalah biografi pengarang 

dan ciri khas karya-karyanya. Bab III adalah analisis struktural dalam kumpulan 

puisi Refrein di Sudut Dam karya D. Zawawi Imron. Bab IV adalah analisis 

makna kritik sosial dalam kumpulan puisi Refrein di Sudut Dam karya D. Zawawi 

Imron dengan model pembacaan semiotik. Bab V adalah penutup, pada bagian 

akhir disertakan daftar pustaka dan lampiran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




