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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra adalah karya yang dibuat oleh pengarang atau sastrawan. 

Karya sastra merupakan wujud dari hasil otak manusia atau pemikiran yang 

dihasilkan oleh daya pikir manusia. Karya sastra hadir sebagai hasil perenungan 

pengarang terhadap berbagai fenomena kehidupan masyarakat sehingga hasil 

karya itu tidak hanya dianggap sekadar cerita khayal pengarang semata, 

melainkan perwujudan dari kreativitas pengarang dalam menggali gagasannya. 

Pengarang menyajikan karya sastra dengan menggunakan berbagai metode dan 

struktur yang nantinya akan menjadi pondasi dalam membangun karya sastranya. 

Menurut Al-Ma’ruf (2012a:137) karya sastra merupakan karya imajinatif 

bermediumkan bahasa yang fungsi estetiknya dominan. Estetika merupakan 

aspek yang berhubungan dengan keindahan. Berbeda dengan penggunaan bahasa 

sehari-hari, bahasa dalam karya sastra memiliki kekhasan dan keunikan 

tersendiri. Endraswara (2011:72) mengemukakan bahasa sastra memiliki tugas 

mulia. Bahasa sastra memiliki pesan keindahan dan sekaligus pembawa 

makna. Tanpa keindahan bahasa, karya sastra menjadi hambar. Keindahan 

suatu sastra dipengaruhi oleh kemampuan penulis mengolah kata. Keindahan 

karya sastra juga memberikan bobot penilaian pada karya sastra itu. Sebuah 

karya haruslah tetap menggunakan cerita yang menarik, dan bernilai estetis. Pada 

mulanya karya sastra memang untuk dinikmati keindahannya, bukan untuk 

dipahami. Akan tetapi, mengingat bahwa karya sastra juga merupakan sebuah 

produk budaya, maka persoalannya menjadi lain. 

Sebuah karya sastra tidak akan terlepas dari fiksi yang menceritakan 

berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan 

sesama interaksinya dengan diri sendiri, serta interaksinya dengan Tuhan. Karya 

sastra berkembang sesuai dengan zaman sehingga lama-kelamaan sastrapun 

berkembang fungsinya. Karya sastra senantiasa menawarkan nilai-nilai hidup dan 

pesan-pesan luhur yang mampu memberikan pencerahan kepada manusia dalam 
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memahami kehidupan. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya sering 

dianggap dapat membuat manusia menjadi lebih arif dan bijaksana.Demi 

efektivitas pengungkapan, bahasa sastra disiasati, dimanipulasi, dieksploitasi, dan 

diberdayakan sedemikian rupa melalui stilistika. 

Stilistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang style (Sutejo, 

2010:5). Secara luas stilistika merupakan ilmu tentang gaya, meliputi berbagai 

cara yang dilakukan dalam kegiatan manusia. Menurut Ratna (2011:167) 

stilistika secara definitif adalah ilmu yang berkaitan dengan gaya dan gaya 

bahasa. Tetapi pada umumnya lebih banyak mengacu pada gaya bahasa. 

Sudiman dalam Nurhayati (2008:8) mengatakan stilistika adalah ilmu yang 

meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa didalam karya sastra. Konsep 

utamanya adalah penggunaan bahasa dan gaya bahasa. Bagaimana seorang 

pengarang mengungkapkan karyanya dengan dasar dan pemikirannya sendiri.  

Menurut Al-Ma’ruf (2010:12) stilistika merupakan ilmu yang mengkaji 

wujud pemakaian bahasa dalam karya sastra yang meliputi seluruh 

pemberdayaan potensi bahasa, keunikan, kekhasan bahasa serta gaya bunyi, 

pemilihan kata, kalimat, wacana, citraan hingga bahasa figuratif. Stilistika 

memfokuskan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra untuk memperoleh 

makna yang diharapkan penulis kepada pembaca. Kajian stilistika pada 

prinsipnya selalu mengkaji pemakaian bahasa yang khas atau istimewa, yang 

merupakan ciri khas penulis, aliran sastra atau yang menyimpang dari bahasa 

sehari-hari atau dari bahasa yang dianggap normal, baku, dan lain-lain(Teeuw, 

dalam Tarsyad dalam Aisyah dan Noor, 2016: 115). 

Puisi salah satu jenis sastra yang sering dikaji oleh peneliti dalam kajian 

stilistika. Menurut Ratna (2009:19) dari tiga jenis karya sastra modern dan sastra 

lama, puisilah yang paling sering digunakan dalam penelitian stilistika. Kajian 

stilistika yang paling sering dikaji dalam puisi, antara lain: fonem (phonem), 

leksikal atau diksi, kalimat atau bentuk sintaksis, wacana, bahasa figuratif 

(majas), dan citraan. 

Di dalam puisi kajian stilistika yang sering dikaji adalah bidang diksi dan 

citraan. Puisi termasuk genre sastra yang berisi ungkapan perasaan penyair 
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dengan pilihan kata yang cermat dan tepat. Gaya atau pemilihan kata dalam karya 

sastra adalah cara pengarang menggunakan kata-kata atau kalimat untuk 

menyampaikan gagasan atau ide-ide. Dalam menganalisa pilihan kata, yang harus 

dilakukan pertama kali adalah mengamati apakah teks itu berisi kata-kata konkret 

dan khusus, ataupun berisi kata-kata abstrak dan umum. 

Citraan dalam puisi merupakan salah satu cara memanfaatkan sarana 

kebahasaan di dalam sajak. Pemanfaatan secara baik dan tepat dapat menciptakan 

suasana kepuitisan. Beberapa penyair, bahkan banyak penyair justru 

menyandarkan kekuatan sajaknya pada faktor citraan ini. Di dalam sajak 

diperlukan kekongkretan gambaran, kejelasan, dan hidupnya gambaran sehingga 

pembaca atau penikmat dapat turut merasakan dan hidup dalam pengamatan 

batin penyair. Citraan atau imajinasi dalam karya sastra berperan penting untuk 

menimbulkan pembayangan yang imajinatif, membentuk gambaran mental dan 

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

Di dalam memahami puisi, seseorang harus mampu menemukan tema 

atau permasalahan yang diangkat, perasaan penulis, dan amanat yang 

disampaikan. Beberapa hal tersebut sangat diperlukan di dalam penjiwaan puisi. 

Agar sampai kepada pemahaman tersebut dan tidak salah dalam mengartikan isi 

puisi, kadang-kadang seseorang harus terlebih dahulu mengetahui latar belakang 

penulis puisi.Membaca atau mendengar pembacaan puisi dengan penghayatan 

yang sungguh-sungguh dapat meberikan pemahaman secara mendalam terhadap 

puisi yang dibacakan, merasakan apa yang ditulis, mampu menyerap nilai-nilai 

yang terkandung dalam puisi, dan mampu menghargai puisi sebagai karya seni 

dengan keindahan serta kelemahannya. 

Pada penelitian ini peneliti mengkaji kumpulan puisi karangan siswa 

dalam penggunaan unsur diksi dan citraannya. Siswa SMP atau yang masih 

dikatakan sebagai anak-anak initerdapat pemikiran tentang puisi secara 

karakteristik dan unsur-unsur yang berbeda dengan puisi orang dewasa. Imajinasi 

dan emosi anak dapat menerima cerita itu secara wajar dan memang begitulah 

seharusnya menurut jangkauan pemahaman anak. Isi kandungan sastra anak 
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dibatasi oleh pengalaman, pengetahuan, perkembangan, dan kejiwaan yang dapat 

dijangkau dan dipahami oleh anak. 

Diksi dan citraan pada puisi anak sangat berbeda dengan diksi dan citraan 

yang terdapat pada puisi orang dewasa. Diksi dan citraan yang terdapat dalam 

puisi anak mempunyai bentuk yang sederhana dan sangat dekat dengan dunia 

anak-anak itu sendiri. Ini ditujukan untuk mempermudah anak-anak dalam 

memahami puisi tersebut. Hal ini disebabkan, karena pengetahuan anak-anak 

masih sangat terbatas dan tergantung pada pemikiran yang diterimanya. 

Berdasarkan pendapat para ahlidapat disimpulkan bahwa puisiadalah 

salah satu karya sastra yang berbedadengan karya fiksi lainnya, menggunakan 

bahasa yang dipadatkan,memiliki irama yang padu dalampengungkapan 

bahasanya. Berdasarkan pembelajaran materi puisi, peneliti mengkaji 

penggunaan diksi dan citraan hasil dari puisi karangan siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 1 Matesih tahun 2017/2018 untuk mengasah seberapa paham kemampuan 

siswa akan penggunaan diksi dan citraan pada puisi karangannya.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan diksi pada puisi karangan siswa kelas VIII B 

SMP Negeri 1 Matesih tahun 2017/2018? 

2. Bagaimana penggunaan citraan pada puisi karangan siswa kelas VIII B 

SMP Negeri 1 Matesih tahun 2017/2018? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan penggunaan diksi pada puisi karangan siswa kelas VIII 

B SMP Negeri 1 Matesih tahun 2017/2018. 

2. Mendeskripsikan penggunaan citraan pada puisi karangan siswa kelas 

VIII B SMP Negeri 1 Matesih tahun 2017/2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dibidang pembelajaran sastra dan bahan ajar pada 

umumnya. Terutama dalam kajian stilistika dalam karya sastra puisi, 
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khususnya bidang kajian stilistika diksi dan citraan pada puisi sebagai bahan 

rujukan kajian stilistika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat praktis dalam penelitian ini bagi penulis adalah 

memperdalam pengetahuan tentang penelitian kajian stilistika diksi 

dan citraan pada puisi karangan siswa.  

b. Manfaatnya bagi pembelajaran bahasa Indonesia adalah penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan alternatif sebuah kajian stilistika berupa 

diksi dan citraan sebagai bahan rujukan kajian stilistika. 

c. Manfaatnya bagi pengajar dan siswa dapat membantu dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 


