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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra sebagai kajian dari stilistika yang menggunakan gaya bahasa 

sastra sebagai media untuk menentukan nilai estetisnya. Pengarang memiliki 

kreativitas masing-masing dan setiap karya sastra yang dihasilkan 

memperhatikan kebaharuan dan perkembangan sosial budaya. Misalnya puisi 

sebagai objek kajiannya yang dianalisis. Setiap orang tentunya pada umumnya 

memiliki pendapat dan penafsiran yang berbeda terhadap suatu puisi. Stilistika 

akan muncul dengan kekhasan bahasa yang digunakan dan akan sangat berbeda 

dengan penggunaan bahasa sendiri. 

Sastra terbagi atas dua jenis yaitu sastra lama dan moderen. Sastra ini 

menjadi objek yang diamati dalam penelitian sastra, sastra modern meliputi 

puisi, prosa maupun drama. Berdasarkan hal tersebut menurut Ratna (2009: 19), 

dari tiga jenis karya sastra modern dan sastra lama, puisilah yang paling sering 

digunakan dalam penelitian stilistika. Puisi memiliki ciri khas yaitu kepadatan 

pemakaian bahasa sehingga paling besar kemungkinannya untuk menampilkan 

ciri-ciri stilistika. Pada lingkupnya puisi diciptakan oleh seseorang dengan 

melukiskan dan mengekspresikan watak yang penting si pengarang, bukan 

hanya menciptakan keindahan.  

Puisi salah satu jenis sastra yang sering dikaji oleh para peneliti baik nilai- 

nilai yang terkandung didalam puisi tersebut dan kajian stilistika. Yang paling 

sering adalah kajian stilistika dalam puisi, bidang kajian stilistika antara lain: 

fonem (phonem), leksikal atau diksi, kalimat atau bentuk sintaksis, wacana, 

bahasa figuratif (majas), dan citraan. Dalam puisi kajian stilistika yang sering 

ada adalah bidang majas dan citraan . Majas pada kajian ini merujuk pada 

tuturan figuratif yang berkaitan dengan pengolahan dan pembayangan gagasan. 

Citraan atau imajinasi dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan 
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pembayangan yang imajinatif, membentuk gambaran mental dan dapat 

membangkitkan pengalaman tertentu pada pembaca (Al-Ma’ruf, 2012: 75). 

Salah satu karya sastra yang memiliki unsur keindahan dalam bahasanya 

adalah puisi. Menurut Subadyono (2008: 133) puisi adalah salah satu genre 

sastra. Sebagai genre sastra puisi memiliki bahasa yang khas apabila 

dibandingkan dengan genre sastra yang lain seperti novel, cerpen atau drama. 

Puisi sudah menunjukan ciri-ciri yang khas sejak kelahirannya, meskipun puisi 

telah mengalami perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun. Puisi 

diharapkan memunculkan nilai-nilai positif bagi pembacanya, sehingga pembaca 

peka terhadap masalah yang timbul dari kehidupan sosial dan mendorong untuk 

berperilaku baik. Puisi dapat dijadikan bahan untuk mencari pengalaman karena 

puisi mengandung nilai-nilai kehidupan, pendidikan, serta pesan moral.  

Susastra adalah karya seni yang sarat akan nilai-nilai kehidupan. Oleh 

karena itu, sastra dapat menjadi sarana dalam bidang pendidikan. Menurut 

Sunarjo dalam Harjono (2012: 23) sebagai sarana pendidikan, susastra berperan 

dalam membentuk kepribadian yang harmonis, selaras dengan budi, karsa, dan 

rasa. Jika mata pelajaran matematika, fisika, kimia lebih berperan dalam 

membentuk aspek kognisi, sedangkan sastra lebih berperan ke aspek afeksinya. 

Hal ini mengingat hakikat susastra adalah sarana pengungkap kehidupan melalui 

bentuk bahasa Hardjono dalam Harjono (2012: 24). Nilai-nilai sastra lebih 

berorientasi pada hakiki kehidupan manusia. Dengan membaca susastra akan 

diperoleh pengetahuan tentang kehidupan manusia secara luas dan mendalam, 

baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bakan internasional (Mody dalam 

Harjono, 2012: 24). 

Penelitaian sastra mengenai puisi juga dapat lebih bermanfaat apabila 

diteruskan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra di lingkungan 

pendidikan. Sastra dalam bidang pendidikan akan memberikan citraan 

bervariatif, sehingga peserta didik memiliki pengalaman baru setelah memahami 

beberapa kajian dalam sastra seperti kajian stilistika sayang masuk dalam 

pembelajaran disekolah. Melalui penelitian ini, dirasa semakin melengkapi 

bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran sastra. Bahan ajar memiliki 
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peran penting proses belajar mengajar termasuk dalam pembelajaran terpadu. 

Oleh karena itu pembelajaran terpadu pada dasarnya merupakan perpaduan dari 

berbagai disiplin ilmu yang mencakup dalam ilmu alam maka dalam 

pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif 

dibandingkan dengan pembelajran monolik. Dalam satu topik pembelajaran, 

diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan jumlah standar 

kompetensi yang merupakan jumlah bidang kajian yang tercakup didalamnya 

(Trianto, 2010: 121). 

Sebagai seorang guru salah satu yang harus dipersiapkan dalam 

pembelajaran adalah membuat bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana 

atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-

batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik 

dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi 

atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Widodo & Jasmadi dalam 

Lestari (2013:1). Bahan ajar sebaiknya dapat memenuhi syarat sebagi bahan 

pembelajaran karena banyak bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, umumnya cenderung berisikan informasi bidang studi saja dan 

cenderung kurang terorganisir dengan baik.  

Kualitas bahan ajar yang rendah dengan pembelajaran konvensional akan 

berakibat rendahnya pemerolehan prestasi belajar siswa. Kehadiran bahan ajar 

dapat berguna untuk memahami dan memberikan perlakuan sesuai dengan 

karakteristik siswa secara individual, menjembatani persoalan rendahnya 

aktualisasi siswa, sehingga materi-materi yang kurang dipahami dapat 

dieksplorasi kembali melalui bahan ajar. Kondisi lain yang mendukung 

pentingnya bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan siswa adalah kenyataan 

bahwa siswa berasal dari kelompok masyarakat yang sosial budaya, politik, dan 

ekonomi yang beranekaragam yang akan mewarrnai skema dan struktur mental 

yang pada giliranya akan berpengaruh pada proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang dicapai. Usaha yang digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa dapat dilakukan dengan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku saat ini yaitu Kurikulum 2013.   
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Berdasarkan Kompetensi Dasar kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi, 3.7 

Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan dan 

dibaca. Bahan ajar dari kompetensi dasar tersebut harus menggunakan contoh 

berupa puisi dengan kajian stilistika berupa citraan, majas, irama, gaya diksi, 

gaya bahasa dll. Maka dari itu penulis meneliti tentang kajain stilistika mengenai 

citraan dan majas dalam kumpulan puisi Ujung Waktu Karya Untung Wardojo 

untuk dijadikan sebagai bahan ajar bagi siswa kelas 8 SMP. Penulis memilih 

kumpulan puisi Ujung Waktu karya Untung Wardojo karena bahasa dalam puisi 

tersebut sangat ringan sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa kelas 8. Puisi 

yang dianalisis berjumlah delapan judul puisi dari buku kumpulan puisi Ujung 

Waktu Karya Untung Wardojo. Puisi yang dianalisis oleh peneliti berjumlah 15 

puisi dengan judul (1) Putaran Waktu, (2) Embun Pagi, (3) Senja Dalam Teh, (4) 

Bulan, (5) Sunyi, (6) Mengejar Cahaya, (7) Rotasi Waktu, (8) Berpuisi, (9) 

Bersepeda di Pagi Hari, (10) Ibu, (11) Doa, (12) 1/3 Malam, (13) Berserah (14) 

Pemilik Jiwa, (15) Ujung Waktu. Jadi penelitian mengenai citraan dan majas 

dalam kumpulan puisi Ujung Waktu karya Untung Wardojo untuk dijadikan 

sebagai bahan ajar bagi siswa kelas 8 SMP diharapakan dapat digunakan sebagai 

bahan ajar untuk SMP kelas 8 yang sesuai dengan kurikulum 2013 kompetensi 

dasar 3.7 yang didalamnya terdapat materi unsur-unsur puisi yang berbisi 

citraan, majar, gaya diksi, gaya bahasa dll. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur puisi pada kumpulan puisi Ujung Waktu Karya Untung 

Wardojo? 

2. Bagaimana citraan pada kumpulan puisi Ujung Waktu Karya Untung 

Wardojo? 

3. Bagaimana majas pada kumpulan puisi Ujung Waktu Karya Untung 

Wardojo? 

4. Bagaimana Relevansi citraan dan majas pada kumpulan puisi Sajak Ujung 

Waktu Karya Untung Wardojo sebagai bahan ajar siswa SMP kelas 8? 
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C. Tujuan Penelitaian 

1. Struktur puisi pada kumpulan puisi Ujung Waktu Karya Untung Wardojo. 

2. Citraan  pada kumpulan puisi Ujung Waktu Karya Untung Wardojo. 

3. Majas pada kumpulan puisi Ujung Waktu Karya Untung Wardojo. 

4. Relevansi citraan dan majas pada kumpulan puisi Ujung Waktu Karya 

Untung Wardojo sebagai bahan ajar siswa SMP kelas 8. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dibidang pembelajaran sastra dan bahan ajar pada umumnya. 

Terutama dalam kajian stilistika dalam karya sastra puisi, khususnya bidang 

kajian stilistika citraan dan majas pada puisi sebagai bahan ajar siswa SMP 

kelas 8. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini bagi penulis adalah memperdalam 

pengetahuan tentang penelitian kajian stilistika citraan dan majas pada puisi 

dan implementasinya sebagai bahan ajar. Manfaatnya bagi pembelajaran 

bahasa indonesia adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif 

sebuah kajian stilistika berupa citraan dan majas pada puisi untuk diterapkan 

sebagai bahan ajar disekolah untuk siswa SMP kelas 8. 

 


