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Vc DIKSI DAN MAJAS PADA KUMPULAN PUISI SEBELUM SENDIRI  

KARYA M. AAN MANSYUR DAN IMPLEMENTASINYA  

PADA PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penggunaan diksi dan 

fungsinya pada dalam kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur, 

(2) mendeskripsikan penggunaan majas dan fungsinya pada dalam kumpulan puisi 

Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur, dan (3) memaparkan implementasi hasil 

penelitian pada pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari kumpulan puisi Sebelum 

Sendiri karya M. Aan Mansyur berjumlah 7 judul puisi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 

semiotik, yaknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil dari penelitian ini 

adalah (1) diksi yang ditemukan dalam kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. 

Aan Mansyur berupa pemanfaatan kosakata bahasa Daerah dan pemanfaatan 

kosakata bahasa Asing, (2) majas yang ditemukan dalam kumpulan puisi Sebelum 

Sendiri karya M. Aan Mansyur antara lain: a) Simile, b) Personifikasi, c) 

Hiperbola, d) Retorik, dan e) Repetisi. Majas yang dominan digunakan oleh M. 

Aan Mansyur yaitu majas personifikasi, dan (3) kumpulan puisi Sebelum Sendiri 

dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA kelas X semester II 

dengan KD 3.17 dan 4.17. 

 

Kata Kunci : diksi, majas, kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. Aan 

Mansyur, pembelajaran sastra di SMA. 

 

Abstract 

This research aims to (1) describe the use of diction and its function in the 

collection of poetry Sebelum Sendiri by M. Aan Mansyur, (2) describe the use of 

figurative language and its function in the collection of poetry Sebelum Sendiri by 

M. Aan Mansyur, and (3) explain the implementation the results of research on 

literary learning in high school. This study used descriptive qualitative method. 

Data sources obtained from a collection of poems Sebelum Sendiri by M. Aan 

Mansyur amounted to 7 poetry titles. Data collection techniques use library 

techniques. Data analysis techniques used are semiotic models, techniques of 

heuristic and hermeneutic readings. The results of this study are (1) diction found 

in Sebelum Sendiri poetry works by M. Aan Mansyur in the form of utilization of 

regional language vocabulary and utilization of foreign language vocabulary, (2) 

figurative language found in the collection Poetry of Sebelum Sendiri by M. Aan 

Mansyur, among others : a) Simile, b) Personification, c) Hyperbole, d) Rhetoric, 

and e) Repetition. Figurative language is dominantly used by M. Aan Mansyur 

namely majas personification, and (3) a collection of poems Sebelum Sendiri can 

be used as material for literary learning in high school class X semester II with 

KD 3.17 and 4.17. 
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Keywords: diction, figurative language, a collection of poems Sebelum Sendiri by 

M. Aan Mansyur, literary learning in senior high school. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni (Wellek & Warren, 1990:3). 

Nurgiyantoro (2010:13) mengatakan bahwa sastra merupakan sebuah ciptaan, 

sebuah kreasi, bukan pertama-tama sebuah imitasi. Jadi, sastra pada dasarnya 

merupakan suatu hasil ciptaan manusia sebagai wujud adanya suatu kreativitas dan 

seni. Dengan demikian, karya sastra merupakan hasil dari penciptaan sastra. Makna 

karya sastra tidak hanya ditentukan oleh struktur itu sendiri, tetapi juga latar 

belakang pengarang, politik, ekonomi, lingkungan sosial budaya, dan psikologis 

pengarangnya. 

Bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah karya sastra 

(Nurgiyantoro, 2010:272). Bahasa dalam seni sastra tersebut dapat 

disamakandengan cat warna. Sebagai salah satu unsur terpenting, maka bahasa 

berperansebagai sarana pengungkapan dan penyampaian pesan dalam 

sastra.Menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan dan imajinasi 

dalamproses penciptaan karya sastra sangat diperlukan oleh setiap pengarang. Hal 

inimenyiratkan bahwa karya sastra merupakan peristiwa bahasa.Dengan demikian, 

unsur bahasa merupakan sarana yang penting dandiperhitungkan dalam 

penyelidikan suatu karya sastra, karena bahasa berfungsiuntuk memperjelas makna 

dan menambah keindahan karya sastra. 

Sebagai karya yang bersifat fiktif, karya sastra bisa menjadi media curahan 

hati yang efektif bagi pengarangnya dalam bentuk tulisan menjadi puisi, cerpen, 

novel, maupun naskah drama. Karya sastra yang ditulis pengarang tersebut 

kemudian dibaca dan dipahami oleh pembaca sehingga pembaca dapat mengerti 

maksud dan pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui karyanya tersebut. 

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 



3 
 

gagasan pengarang. Selain itu, ketiga bentuk bahasa figuratif itu banyak 

dimanfaatkan oleh para sastrawan dalam karyanya. 

M. Aan Mansyur adalah seorang sastrawan yang lahir dari Bone, Sulawesi. Ia 

merintis karirnya di dunia sastra lewat beberapa acara sastra di tempat tinggalnya, 

yaitu Makasar. Kumpulan puisi Sebelum Sendiri merupakan kumpulan puisi yang 

diciptakan M. Aan Mansyur mulai dari tahun 2016 hingga 2017. Selain merangkum 

keberagaman tema, ia juga memperhatikan perkembangan dan konsistensinya 

sebagai penyair. Puis-puisinya merekam lalu-lintas kegelisahan batin, pikiran, 

pengaruh, kejengkelan, harapan yang bisa ditumpahkan. 

Puisi-puisi yang lahir dari pikiran M. Aan Mansyur dominan mengarah 

menuju kepuasan batin yang dinamakan cinta. Melalui beberapa hasil pikiran itu 

maka terciptalah sebuah puisi-puisi yang indah dan penuh makna. Sehingga 

membuat dirinya menjadi salah satu author puisi dalam film Ada Apa Dengan 

Cinta baik seri pertama hingga kedua. Penggambaran M. Aan Mansyur dalam 

puisinya yang digunakan tokoh Rangga pada film Ada Apa Dengan Cinta 

membawa pembaca ke sebuah kenikmatan dan kerinduan akan indahnya sebuah 

drama percintaan yang penuh liku-liku. Dipilihnya kumpulan puisi Sebelum Sendiri 

karya M. Aan Mansyur sebagai objek penelitian dilandasi oleh beberapa alasan. 

Alasan tersebut karena puisi-puisi milik M. Aan Mansyur memiliki keunikan dan 

ciri khas, yaitu setiap kata yang ditulis selalu ada makna lain dan tafsir baru, dan 

kemungkinan-kemungkinan yang terus bergerak di setiap kata. 

Penelitian ini mempunyai tujuan (1) mendeskripsikan penggunaan diksi dan 

fungsinya pada dalam kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur, (2) 

mendeskripsikan penggunaan majas dan fungsinya pada dalam kumpulan puisi 

Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur,dan(3) memaparkan implementasi hasil 

penelitian pada pembelajaran sastra di SMA. 

 

2. METODE 

Berdasarkan metodenya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terpancang. Sutopo 

(2002:112) menjelaskan bahwa penelitian terpancang digunakan peneliti di dalam 

penelitiannya sudah memilih dan menentukan variabel yang menjadi fokus 
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utamanya sebelum memasuki lapangan studinya. Data primer berupa majas dan 

diksi yang terdapat dalam kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur. 

Sumber data pada penelitian sastra berupa data kepustakaan, jadi pada penelitian ini 

sumber data adalah kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur yang 

diterbitkan di tahun 2017 oleh penerbit JBS Yogyakarta sejumlah 74 halaman. 

Metode yang digunakan untuk mengambil sampel data dalam penelitian 

inidengan menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2012:126) 

menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah teknik pustaka, teknik simak dan catat. Validasi data yang digunakan yaitu 

triangulasi data.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pembacaan 

semiotik, yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Menurut Riffaterre 

(Sangidu, 2004:19) pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh 

pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-

tanda linguistik. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penggunaan Diksidalam Kumpulan Puisi Sebelum SendiriKarya M. Aan 

Mansyur 

Berikut pembahasan secara deskriptif mengenai penggunaan diksi yang digunakan 

dalam kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur. Pembahasan 

berikut terpacu pada puisi yang berjudul Sebelum Sendiri (2) dan Berbincang 

dengan Langit (1). 

 

Sebelum Sendiri (2) 

ke sekolah tiap pagi aku pergi 

dan berharap tiba di kamar sendiri – 

atau di ruang kelas di mana tidak ada 

orang selain aku. apakah ada aku 

yang lain? namun 

 

aku, ketika pulang, ingin tidak 

pernah sampai di rumah. hanya 

di jalan. langit seperti buku favorit 
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aku. buku gambar semua manusia. 

sajak tidak rampung. cerita tidak  

berujung. 

aku ingin menuliskan pikiran gelapku di atas kertas yang lebih 

gelap. ketika aku berangkat kelak 

tidak ada yang kutinggalkan 

kecuali diri sendiri yang terdengar rakus 

pernah lengkap 

 

Kata-kata dari bahasa daerah seringdigunakan dalam karya sastra yang 

berlatar tempat daerah yang bersangkutan atautokohnya berasal dari daerah 

tertentu. Pemilihan kata dari kosakata bahasa daerahyang dipergunakan untuk 

menamai tokoh dapat mempertegas tokoh yang berasaldari daerah tertentu atau 

mempertegas latar tempat. Puisi Sebelum Sendiri karya M Aan Mansyur pun juga 

menggunakan kosakata bahasa daerah sebagai penunjukan maksud yang ingin 

disampaikan.  

Bentuk sajak tak rampung menggunakan bahasa daerah yang berasal dari 

Pulau Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan terletak pada kata rampung. Hal ini 

menunjukkan makna dalam bahasa Indonesia berarti selesai.  

/Langit buku favorit 

Aku. Buku gambar semua manusia 

Sajak tidak rampung. Cerita tidak  

Berujung// 

 

Pencarian makna pada diksi tersebut perlu dilihat dari konteks yang dibahas 

oleh pengarang. Bila dilihat dari konteks yang membawa kata tersebut, maka 

diketahui yang ingin disampaikan pengarang yaitu cerita dari perjalanan hidup 

manusia tidak selesai jika dituliskan dalam puisi ini semuanya. Sebagai 

penggambaran analisis diksi sebagai penunjukkan gaya yang dimiliki oleh 

pengarang dalam menggambarkan segala yang dirasakan dan dialami untuk 

dipahami oleh pembaca. 

 

Berbincang dengan Langit (1) 

 

kelak mereka ingat. dunia 

kau: puisi yang selalu luput 

ditangkap bahasa. 

 

seperti laut lupa berhenti 
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melukis diri-tenggelam 

di keluasan dan kebuasan 

sendiri. peta 

lebih nyata terbentang 

dalam cerita. 

 

Kata-kata dari bahasa daerah seringdigunakan dalam karya sastra yang 

berlatar tempat daerah yang bersangkutan atau tokohnya berasal dari daerah 

tertentu. Pemilihan kata dari kosakata bahasa daerahyang dipergunakan untuk 

menamai tokoh dapat mempertegas tokoh yang berasaldari daerah tertentu atau 

mempertegas latar tempat. Puisi Berbincang dengan Langit karya M Aan 

Mansyur pun juga menggunakan kosakata bahasa daerah sebagai penunjukan 

maksud yang ingin disampaikan.  

Bentuk yang selalu luput menggunakan bahasa daerah yang berasal dari 

Pulau Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan terletak pada kata luput. Hal ini 

menunjukkan makna dalam bahasa Indonesia berarti hilang/lepas.  

/Kelak mereka ingat. Dunia 

Kau: puisi yang selalu luput 

Ditangkap bahasa// 

 

Pencarian makna pada diksi tersebut perlu dilihat dari konteks yang dibahas 

oleh pengarang. Bila dilihat dari konteks yang membawa kata tersebut, maka 

diketahui yang ingin disampaikan pengarang yaitu cerita dari perjalanan hidup 

manusia tidak selesai jika dituliskan dalam puisi ini semuanya. Sebagai 

penggambaran analisis diksi sebagai penunjukkan gaya yang dimiliki oleh 

pengarang dalam menggambarkan segala yang dirasakan dan dialami untuk 

dipahami oleh pembaca. 

 

3.2 Penggunaan Majas dalam Kumpulan Puisi Sebelum Sendiri Karya M. Aan 

Mansyur 

Berikut pembahasan secara deskriptif mengenai penggunaan majas yang 

digunakan dalam kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur. 

Pembahasan berikut terpacu pada puisi yang berjudul Alkisah. 

Alkisah 

 

aku dengar suara jauh dari dalam mikrofon. seperti 



7 
 

ombak yang berulang-ulang memuntahkan diri. atau 

pertanyaan yang bergema sebelum akhirnya habis 

memakan kata-kata sendiri. jika kau anggap masa 

lalu sebagai bencana, apakah kau sanggup hidup di  

masa depan sebagai pengungsi? 

 

seperti keraguan yang selalu gagal menjadi puisi 

perihal yang selalu meminta dilengkapi dengan 

kemungkinan-kemungkinan. 

 

Bentuk seperti ombak merupakan majas simile, kiasan yang membandingan 

dengan ciri-ciri sangat terlihat dalam unsur pembentuknya adalah kata seperti. 

Data ini merupakan dua premis, premis pertama ditunjukkan dengan bentuk aku 

dengar suara jauh dari dalam mikrofon dan untuk premis kedua ditunjukkan 

dengan ombak yang berulang-ulang memuntahkan diri. Premis pertama sebagai 

landasan awal pemikiran, dan premis kedua disebut sebagai pembanding. Kata 

depan yang dihadirkan sebagai ciri-ciri utama untuk majas simile adalah seperti. 

Pada data ini memiliki fungsi sebagai fasilitas untuk pembaca dalam 

memahami makna karena dengan penghadiran simile dalam puisi lebih 

mengongkretkan sesuatu yang dilukiskan penulis atau penyair. Penulis sendiri 

menginginkan makna puisi yang ditulisnya tetap utuh dalam satu kesatuan yang 

tidak terpisah. Hadirnya pembanding berupa simile, pembaca lebih bisa meraba 

maksud dari penulis ini tadi. Pembanding perasaan yang dialami dengan berbagai 

keadaan dilukiskan dengan kata pembanding langsung seperti pada data ini. 

Sama halnya dengan bentuk seperti keraguan merupakan majas simile, 

kiasan yang membandingan dengan ciri-ciri sangat terlihat dalam unsur 

pembentuknya adalah kata seperti. Data ini merupakan dua premis, premis 

pertama ditunjukkan dengan bentuk sebagai bencana dan untuk premis kedua 

ditunjukkan dengan yang gagal menjadi puisi. Premis pertama sebagai landasan 

awal pemikiran, dan premis kedua disebut sebagai pembanding. Kata depan yang 

dihadirkan sebagai ciri-ciri utama untuk majas simile adalah seperti. 

Bentuk apakah kau sanggup hidup di masa depan sebagai pengungsi?  

termasuk majas retorik karena kiasan yang digunakan berupa kalimat tanya 

namun tidak memerlukan jawaban. Bentuk apakah merupakan ciri kalimat tanya 

untuk menunjuk pada sebuah pengertian, penunjukan alasan, dan penegasan 
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dalam suatu argumen. Bentuk apakah kau sanggup hidup di masa depan sebagai 

pengungsi? yang merupakan pertanyaan namun tidak memerlukan jawaban akan 

tergambar apabila dihadirkan kutipan dari puisi berikut ini, 

........................................... 

/Pertanyaan yang bergema sebelum 

akhirnya habis 

Memakan kata-kata sendiri. Jika kau 

anggap masa 

Lalu sebagai bencana, apakah kau 

sanggup hidup di  

masa depan sebagai pengungsi?/ 

.......................................... 

Apabila dilihat dari konteks yang ada pada data di atas, tujuan dari 

penegasan melalui pertanyaan retoris terlihat jelas. Bentuk data ini menegaskan 

setelah hadirnya pernyataan mengenai hari yang terjadi yang dialami oleh penulis. 

Tujuan penegasan ini digunakan dengan kata lain yaitu untuk hadirnya sebuah 

keindahan estetik. Pertanyaan yang dihadirkan oleh penulis dalam puisi tersebut 

sebenarnya untuk menegaskan sebuah perjalanan hidup yang dilalui penulis untuk 

mencapai tujuan hidupnya. 

 

3.3 Implementasi Hasil Penelitian terhadap Pembelajaran Sastra di Tingkat 

SMA 

Secara umum sastra memiliki fungsi personal dan sosial. Fungsi personal 

mengacu pada peranan sastra sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan setiap diri manusia sebagai makhluk hidup. Dengan bahasa, manusia 

menyatakan keinginan, cita-cita, kesetujuan dan tidak setujuan, serta rasa suka dan 

tidak suka. Adapun fungsi sosial mengacu pada peranan bahasa sebagai alat 

komunikasi dan berinteraksi antar individu atau antar kelompok sosial. Dengan 

menggunakan bahasa mereka saling menyapa, saling mempengaruhi, saling 

bermusyawarah, dan kerja sama. 

Menurut Rahmanto (2004:27) kriteria pemilihan bahan pengajaran sastra 

dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dari sudut bahasa, segi kematangan jiwa 

(psikologi), dan sudut latar belakang budaya. Berikut ini akan di bahas lebih lanjut 

tentang ketiga komponen ini. 

 



9 
 

 

a) Bahasa 

Aspek kebahasaan dalam sastra ini tidak hanya ditentukan oleh masalah-

masalah yang dibahas, tapi juga faktor-faktor lain seperti: cara penulisan yang 

dipakai pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan 

kelompok pembaca yang ingin dijangkau pengarang (Rahmanto, 2004:27).   

Penjelasan di atas mengambarkan bahwa menjadi bahan ajar yang baik 

harus memiliki kriteria kebahasaan yang baik. kumpulan puisi Sebelum 

Sendiri ini telah memiliki kriteria yang baik dari segi pemilihan kata bahasa 

dan kesesuaian dengan sasaran ajarnya.  

Penulisan yang dipakai oleh pengarang sangat ringan dan mudah 

dipahami oleh para pelajar khususnya fokus peneiltian ini pada pelajar SMA 

kelas X. Menggunakan bahasa kesastraan yang mudah dipahami serta 

menggunakan kata-kata yang sesuai dengan masa karya sastra. Contoh 

penggalan puisi “Berbincang dengan Langit” berikut mampu menjadikan 

sebuah referensi dalam pemilihan bahan ajar siswa. 

.... 

/seperti laut lupa berhenti 

melukis diri-tenggelam 

di keluasan dan kebuasan 

sendiri. peta 

 

lebih nyata terbentang 

dalam cerita.// 

 

Penggalan di atas mengambarkan bahwa pengarang menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami. Pembaca juga mudah memahami khususnya 

Siswa SMA. Penggunaan bahasa-bahasa yang ada juga tergolong bahasa yang 

baik dan hasil untuk penggunakaan untuk bahan ajar. 

 

b) Segi Psikologi 

Perkembangan psikologis dari taraf anak menuju kedewasaan ini melewati 

tahap-tahap perkembangan psikologis ini hendaknya diperhatikan karena 

tahap-tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap minat dan keengganan 

anak didik dalam banyak hal. Perkembangan psikologis ini juga sangat besar 
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pengaruhnya terhadap: daya ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan 

bekerja sama, dan kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem 

yang dihadapi (Rahmanto, 2004:29-30). Berikut penggalan puisi “Seorang 

Perempuan Mendaki Bukit” yang menunjukkan penerimaan dari sudut 

pandang psikologi. 

/dua jam dari jakarta- waktu di arlojimu 

berpikir seperti itu, meski kau lebih senang 

terbang ke new york atau singapura.  

sepanjang perjalanan dia melihat  

hal-hal biasa yang tidak perlu dituliskan 

dalam puisi.// 

.... 

 

c) Segi Latar Belakang Budaya 

Latar belakang karya sastra ini meliputi hampir semua faktor kehidupan 

manusia dan lingkungannya, seperti: geografi, sejarah, topografi, iklim, 

mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berfikir, nilai-nilai 

masyarakat, seni dan olah raga, hiburan, moral etika dan sebagainya 

(Rahmanto, 2004:31).  

Penjabaran di atas menandakan pentingnya latar budaya yang ada pada 

puisi untuk pembelajaran sastra di sekolah. Pada kumpulan puisi Sebelum 

Sendiri ini digambarkan betapa lingkungan budaya di daerah Yogyakarta 

yang masih terjaga. Adat istiadat bersejarah masih dilestarikan dan bahkan 

menjadi simbol kebanggan warganya. Berikut ini kutipan puisi “Seorang 

Perempuan Mendaki Bukit” yang menandakan layak untuk menjadi bahan 

ajar dari segi latar belakang budaya. 

/suatu hari (kau sedang duduk di depan jendela 

menggemgam segelas teh hangat beraroma eropa) 

kau sadari pikiranmu tidak sanggup jadi apa-apa 

selain kota besar yang tidak berhenti dilalap api. 

kau terperangkap tidak bisa lari dari sana. Kelak// 

.... 

 

Hasil analisis  diksi dan majas pada kumpulan puisi kumpulan puisi 

Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur dapat diimplementasikan ke dalam 

pembelajaran bahasa dan  sastra Indonesia di SMA. Materi pembelajaran yang 

disusun berdasarkan standar isi yang berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar 
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pada kelas X semester 2 (genap). Ditinjau dari karakteristik kelasnya, kelas mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia tampak sebagai sebuah bentuk relasi sosial. 

Melalui interaksi belajar-mengajar yang dilaksanakan terjadi hubungan yang 

dinamis antara teksdengan siswa, teksdengan guru, guru dengan siswa, maupun 

guru dan siswa dengan refleksi kehidupan sosial sejalan dengan realitas yang 

diangkat dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran yang bersifat langsung, umumnya bersifat teori dan historis, 

hanya merupakan alat bantu untuk menunjang kemampuan apresiasi kreatif secara 

langsung. Pemilihan bahan ajar dan pemberian tugas, hendaknya dilakukan 

dengan mempertimbangkan perkembangan kejiwaan dan aspek kognitif, juga 

afektif dan psikomotorik. Penelitian diksi dan majas pada kumpulan puisi 

Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi yang dikehendaki.  

Kesesuaian hasil penelitian dan pembahasan dengan Kompetensi Inti (KI) 

dapat dijadikan acuan sebagai alternatif bahan ajar yang akan digunakan oleh 

guru. Implementasi tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan hasil penelitian 

ini ke dalam materi ajar sastra. Hasil penelitian ini sudah mampu melengkapi 

kekurangan pada pencapaian kompetensi. Peserta didik diharapkan mampu 

meneladani  nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya setelah membaca dan 

memahami puisi tersebut. Sehingga terbentuk kepribadian yang positif dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sosial. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai diksi dan majas dalam 

kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur dapat diperoleh(1) Diksi 

yang ditemukan dalam kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. Aan Mansyur 

berupa pemanfaatan kosakata bahasa Daerah dan pemanfaatan kosakata bahasa 

Asing. (2) Majas yang ditemukan dalam kumpulan puisi Sebelum Sendiri karya M. 

Aan Mansyur antara lain: a) Simile, b) Personifikasi, c) Hiperbola, d) Retorik, dan 

e) Repetisi. Majas yang dominan digunakan oleh M. Aan Mansyur yaitu majas 

personifikasi. (3) Kumpulan puisi Sebelum Sendiridapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran sastra di SMA kelas X semester II dengan KD 3.17 dan 4.17. 
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