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PENGGUNAAN GAYA BAHASA DALAM NYANYIAN AKAR RUMPUT 

KUMPULAN LENGKAP PUISI WIJI THUKUL: TINJAUAN STILISTIKA DAN 

RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR DI SMA 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: Mendeskripsikan unsur intrinsik, mendeskripsikan 
penggunaan gaya bahasa, dan mendeskripsikan relevansi dalam Nyanyian Akar Rumput 
Kumpulan Lengkap Puisi Wiji Thukul sebagai bahan ajar di SMA. Metode yang dipakai 
dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa gaya 
bahasa dalam Nyanyian Akar Rumput Kumpulan Lengkap Puisi Wiji Thukul. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penelitian kepustakaan, keabsahan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori dan triangulasi peneliti, 
sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini terdapat 6 gaya bahasa sinisme, 6 gaya 
bahasa sarkasme, 2 gaya bahasa satire, 4 gaya bahasa hiperbola, 3 gaya bahasa 
personifikasi 2 gaya bahasa hipalase, 2 gaya bahasa asosiasi, 5 gaya bahasa metafora, 1 
gaya bahasa mesadiplosis, 2 gaya bahasa ironi, 1 gaya bahasa epizueksis, dan 1 gaya 
bahasa anaphora yang berada dalam 7 puisi yang dipilih peneliti dalam Nyanyian Akar 
Rumput Kumpulan Lengkap Puisi Wiji Thukul, puisi Wiji Thukul dapat diterapka  sebagai 
bahan ajar di SMA kelas X yaitu pada kopetensi dasar 3.17 (menganalisis unsur 
pembangun puisi) dan 4.17 (menulis puisi dan memperhatikan unsur pembangunnya). 

Kata Kunci: puisi, gaya bahasa, bahan ajar 

Abstract 

The aims of this research are: describing the intrinsic elements, describing the use of 
language styles, and describing the relevance of Wiji Thukul's Grassroots Song as a 
teaching material in SMA. The method used in this research is descriptive qualitative. 
The data in this study are in the form of language style in the Wiji Thukul's Poetry Song. 
The data collection technique used is library research. Meanwhile, the data analysis 
technique is done by using the method of data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing. The results of this study are 6 styles of cynicism, 6 styles of sarcasm, 2 styles of 
satire, 4 styles of hyperbole, 3 styles of personification, 2 styles of hyphalase, 2 styles of 
association language, 5 styles of metaphor, 1 style of mesadiplosis, 2 ironic language 
style, 1 epizuexis language style, and 1 anaphora language style which are in the 7 poems 
selected by the researcher in Wiji Thukul's Poetry, Wiji Thukul's poetry can be used as 
teaching material in X grade high school, namely at basic competence of 3.17 ( analyze 
the building blocks of poetry) and 4.17 (write poetry and pay attention to the building 
blocks). 

Keywords. Poetry: poetry, language style, teaching materials 
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1.  PENDAHULUAN 

Karya sastra sebagai karangan 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. 

Setiap pengarang memiliki media nya masing-masing dalam mengungkapkan isi 

pemikirannya. Karya sastra puisi biasanya digunakan oleh para pengarang untuk 

menggambarkan isi hati dan situasi kehidupannya. Penjiwaan yang bisa ditunjukkan 

dalam pembacaan puisi menggambarkan situasi dan kondisi hati pengarang yang bisa 

dituangkan dalam ekspresi pembaca puisi tersebut. Setiap individu pengarang memiliki 

ciri khusus yang menjadikan pembeda antara satu pengarang dengan pengarang lain. 

Karya sastra tidak akan menghilang walau lekang oleh waktu, suatu karya sastra akan 

terus dikenang oleh masyarakat jika karya tersebut bisa memberikan kesan yang baik bagi 

masyarakat. Pencapaian karya sastra yang dibuat oleh pengarang jika karya tersebut bisa 

bermanfaat bagi pendengar dan pembaca agar mendapatkan pesan yang baik dari karya 

tersebut. Karya sastra puisi masih ada dan masih berkembang hingga saat ini, dan 

digunakan dalam materi pembelajaran. 

Puisi mengandung unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Unsur intrinsik merupakan 

unsur yang membangun dalam puisi. Menurut Ali Imron Al-Ma’ruf (2017:7-8) unsur 

intrinsik terdiri dari tema, diksi, imaji, gaya bahasa, bunyi, rima, dan ritme. Unsur-unsur 

tersebut adalah unsur pembangun yang terdapat di dalam puisi. Puisi harus memuat unsur-

unsur tersebut. Salah satu unsur intrinsik yang sangat penting dalam sebuah puisi adalah 

gaya bahasa. Penciptaan sebuah karya sastra tak pernah terlepas dari penggunaan gaya 

bahasa. Sangat mustahil bila sebuah karya sastra lahir tanpa adanya keterlibatan atau 

keterkaitan dengan penggunaan gaya bahasa. Sehingga semakin pekat penggunaan gaya 

bahasa dalam sastra, semakin terasa pula nilai estetik yang terkandung di dalamnya.  

Penggunaan gaya bahasa sangat berpengaruh terhadap karya sastra, pengarang 

biasanya menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan kehidupan lingkungan serta 
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situasi hatinya. Gaya bahasa merupakan pemilihan bahasa yang digunakan pengarang 

dalam membuat karya sastra untuk mengungkapkan sesuatu yang ada dalam 

pemikirannya. Setiap karya sastra memiliki gaya bahasanya masing-masing, karena pada 

dasarnya karya sastra itu berkaitan dengan bahasa, semua gagasan yang didapatkan 

penuangannya lewat kata-kata dalam suatu bahasa tertentu. Gaya bahasa dimaksudkan 

untuk meningkatkan selera pembaca, yang tujuan utamanya untuk menarik, meyakinkan 

dan mempengaruhi pembaca. Gaya bahasa juga bisa menciptakan atau menggambarkan 

suasana hati tertentu, sehingga pembaca atau pendengar bisa hanyut dalam suasana hati, 

baik suasana hati baik, senang, maupun sedih. 

Jika diamati dari banyaknya buku kumpulan puisi, peneliti tertarik terhadap gaya 

bahasa yang digunakan pengarang sebagai bentuk kreatifitas untuk manarik hati para 

pembaca. Salah satunya adalah pada buku Nyanyian Akar Rumput Kumpulan Lengkap 

Puisi Wiji Thukul. Sejalan dengan penelitian milik Ardin (2020), mengemukakan bahwa 

analisis gaya bahasa pada puisi Sapardi Joko Darmono yang berjudul Perahu Kertas 

terdapat 15 gaya bahasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ardin 

(2020) yaitu terletak pada sumber penelitianya, penelitian ini meneliti gaya bahasa pada 

puisi Wiji Thukul sedangkan penelitian Ardin meneliti gaya bahasa pada puisi Sapardi 

Joko Darmono. Selanjutnya, penelitian Harun (2020), menemukan 10 jenis bahasa kiasan 

dalam novel Arafat Nur tentang konflik Aceh. Sedangkan perbedaan dengan penelitian 

ini adalah terletak pada sumber penelitianya, kalau penelitian ini meneliti gaya bahasa di 

dalam puisi sedangkan penelitian Harun (2020) meneliti bahasa kiasan di dalam novel.  

Selanjutnya, penelitian Uli (2016) mengemukakan gaya bahasa dalam lirik lagu daerah 

Pontianak dan relevansinya sebagai bahan pembelajaran apresiasi puisi di SMA. 

Penelitian Uli (2016) mendapatkan hasil penelitian lirik lagu daerah Pontianak 

menggunakan beragam bahasa, yakni gaya bahasa perbandingan (metafora dan 

perumpamaan), gaya bahasa pertautan (elipsis, antonomasia, alusi, metonimia), dan gaya 

bahasa perulangan (alitrasi). Sedangkan perbedaaan dengan penelitian ini adalah sumber 

penelitianya. Penelitian ini meneliti gaya bagasa pada puisi sedangkan penelitian Uli 

(2016) meneliti gaya bahasa pada lagu daerah. 
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Berdasarkan kurikulum 2013 gaya bahasa berperan penting dalam pembelajaran 

di SMA kelas X yaitu KD 3.17 (menganalisis unsur pembangun puisi) dan KD 4.17 

(menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunya). Dengan menguasai 

pengunaan gaya bahasa maka siswa akan mampu memaknai arti sebuah puisi. Gaya 

bahasa digunakan sebagai bahan ajar serta memiliki nilai edukatif. Buku kumpulan puisi 

yang berjudul “Nyanyian Akar Rumput Kumpulan Lengkap Puisi Wiji Tukul” dapat 

dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran di SMA karena buku tersebut isinya 

banyak menggambarkan tentang kehidupan di orde baru sehingga siswa bisa mempelajari 

gaya bahasa dalam puisi dan juga sejarah Indonesia. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Laila (2016:15) 

penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis atau menguraikan konsep-konsep 

yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Metode kualitatif ini merupakan 

prosedur penelitan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari sumber data yang diamati. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan 

cara membuat deskripsi yang sistematis dan akurat mengenai gaya bahasa dalam 

Nyanyian Akar Rumput Kumpulan Lengkap Puisi Wiji Thukul. Kemudian datanya akan 

dijadikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat berdasarkan fakta yang sudah ada. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaya bahasa berupa baris pada puisi dengan 

judul 1) ucapkan kata-katamu, 2) bunga dan tembok, 3) sajak bapak tua,  4) para penyair 

adalah petapa agung,  5) kota,  6) dibawah selimut kedamaian palsu, dan 7) jalan. 

Sumber data penelitian ini adalah Nyanyian Akar Rumput Kumpulan Lengkap Puisi Wiji 

Thukul yang diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2014. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan. 

Keabsahan data penelitian menggunakan teknik trianggulasi teori dan triangulasi peneliti. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Penelitian 
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1) Analisis unsur intrinsik dalam Nyanyian Akar Rumput Kumpulan 

Lengkap Puisi Wiji Thukul 

Menurut Ali Imron Al-Ma’ruf ( 2017:7-8} pengkajian unsur intrinsik 

mencakup: (1) diksi, (2) imaji, (3) bahasa bahasa (majas), (4), bunyi, (5) rima, (6) 

ritme (irama), dan (7) tema. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut: 

a) Diksi 

Waluyo (1987:84) menegaskan bahwa dalam puisi, penyair sangat cermat 

dalam memilih kata-kata sebab kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan 

maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata itu di tengah 

konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi itu. Dalam puisi 

Wiji Thukul penulis banyak menggunakaan kata-kata kias dan kata lugas untuk 

menuliskan puisinya. 

1. Makna kias 

a. Ucapkan kata-katamu 
Contoh: “ jangan kau penjarakan ucapanmu” 
Kata penjarakan yang memiliki arti tidak berani menyampaikan 
pendapat. 

b. Sajak bapak tua 
Contoh :  “pipinya gosong disapu angina panas” 
Kata angin panas dapat diartikan juga sebagai cuaca yang 
sangat panas. 

c. Jalan 
Contoh : “aspal lelah tengah hari” 
Kata lelah dapat diartikan terlalu banyak dilewati oleh kendaraan. 

d. Kota 
Contoh: “ hidup jadi toko serba otomatis “ 
Dalam baris puisi tersebut kata toko serba otomatis dapat 
diartikan juga sebagai hidup yang praktis, tidak ribet. 

e. Bunga dan tembok 
Contoh: “seumpaa bunga kami adalah bunga” 
Dalam baris puisi tersebut kata bunga dapat diartikan juga 
dengan kehidupan manusia. 

f. Para penyair adalah petapa agung 
Contoh: “ para penyair adalah petapa agung” 
Dalam baris ini kata petapa agung memiliki arti yang sama 
dengan arti kata penyair. 

. 
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2. Makna lugas 

a. Sajak bapak tua 
Contoh: “ bapak tua kulitnya coklat dibakar matahari kota” 
Dalam baris tersebut kata bapak tua menunjukan makna yang 
sangat jelas mengarah kepada orang yang sudah tua. 

b. Dibawah selimut kedamaian palsu 
Contoh: “ apa guna banyak baca buku” 
Dalam baris ini kata buku sangat jelas tidak ada makna lain. 

c. Para penyair adalah petapa agung 
Contoh: “kaum gelandangan yang mendengkur pulas” 
Kata kaum gelandangan menunjukan makna yang sangat jelas 
mengambarkan orang yang hidup di jalanan. 

d. Bunga dan tembok  
Contoh: “ engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar 
besi” 
Dalam baris ini kata jalan raya dan pagar besi maknanya 
sangat jelas mengambarkan jalan raya dan bangunan yang 
memiliki pagar. 

e. Ucapkan kata-katamu 
Contoh: “atau dicabut seperti rumput” 
Dalam baris ini kata rumput sangat jelas mengambarkan 
tumbuhan liar. 

f. Jalan 
Contoh: “ Silau aku oleh sinar matahari” 
Kata matahari sangat jelas mengambarkan tata surya. 

 
b) Imaji 

Pengimajian menurut Waluyo (1987:84)  ditandai dengan penggunaan kata 

yang konkret dan khas. Imaji yang ditimbulkan ada tiga macam, yakni imaji visual, 

imaji auditif, dan imaji taktil (cita rasa). 

Contoh terdapat dalam bait puisi yang berjudul Bunga dan tembok 
“ seumpama bunga” 
“kami adalah bunga” 
“yang tak kau kehendaki tumbuh” 
“engkau lebih suka” 
“membangun rumah dan merampas tanah” 
Dalam bait puisi tersebut seolah olah kita disamakan dengan bunga yang menempel 
di tembok kita bisa merasakan bagaimana menjadi bunga. 

c) Gaya Bahasa 

Nurdin dkk. (2005:3)  berpendapat bahwa: gaya bahasa dibagi menjadi 
lima golongan, yaitu: 
1. gaya bahasa penegasan, yang meliputi repetisi dan paralelisme.  
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2. gaya bahasa perbandingan, yang meliputi hiperbola, metonimia, 
personifikasi, perumpamaan, metafora, sinekdok, alusi, simile, asosiasi, 
eufemisme, pars pro toto, epitet, eponim, dan hipalase.  

3. gaya bahasa pertentangan, mencakup paradoks, antitesis, litotes, 
oksimoron, histeron prosteron, dan okupasi.  

4. gaya bahasa sindiran, yang meliputi ironi, sinisme, innuendo, melosis, 
sarkasme, satire, dan antifrasis. 

5. gaya bahasa perulangan, yang meliputi aliterasi, atnaklasis, anafora, 
anadiplosis, asonansi, simploke, mesodiplosis, epanolepsis, dan 
epizeuksis. 

d) Bunyi 

Ada sejumlah bunyi menurut Priyatni dalam Citraningrum (2016:84) yang 

memberikan sejumlah kesenangan kepada kita, sedangkan yang lain tidak. 

Bunyi yang menyenangkan, misalnya: musik, sedangkan bunyi yang 

menimbulkan kengerian, misalnya angin puting beliung. Ada bunyi yang 

menimbulkan efek tenang, namun ada juga yang membuat kita takut atau 

terkejut. Untuk menimbulkan efek nuansa tertentu, banyak penyair 

mempergunakan kata-kata tertentu untuk memeroleh efek nuansa yang 

berbeda. 

Contoh dalam pengalan puisi yang berjudul Bungga dan tembok 

“ Suatu saat kami akan tumbuh bersama” 
“dengan keyakinan engkau harus hancur” 
Dalam baris tersebut penulis mengunakan nuansa bunyi yang menegangkan 
karena pengalan puisi tersebut merupakan perlawanan. 

e) Rima 

Rima menurut Citraningrum (2016:85) adalah persamaan bunyi yang 

berulang-ulang baik pada akhir baris, awal, atau tengah yang tujuannya adalah 

untuk menumbuhkan efek keindahan. 

Contoh rima terdapat dalam pengalan puisi yang berjudul Jalan 

“yang jalan kaki” 
“yang digenjot” 
“yang jalan bensin” 
“semua ingin jalan” 
Dalam pengalan puisi tersebut terdapat rima yaitu mengulang kata yang dan 
jalan supaya puisi tersebut semakin menarik. 

f) Ritme (irama) 
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Ritme menurut Priyatni dalam Citraningrum (2016:85) adalah 

pengulangan bunyi yang terus-menerus dan tertata rapi menyerupai alunan 

musik. Dalam hal ini susunan irama akan kelihatan menyenangkan jika 

penataan bunyi tidak monoton dan mendapatkan penekanan-penekanan di 

bagian tertentu sehingga menimbulkan kenikmatan bagi pembaca atau 

penikmatnya. Dalam puisi karya Wiji Thukul penulis lebih menekankan nada 

di akhir kalimat karena dalam puisi-puisinya banyak terkandung sindiran dan 

pemberontakan 

Contoh terdapat dalam puisi yang berjudul Bungga dan tembok 

‘’ seumpama bunga 
Kami adalah bunga 
Yang tak kau kehendaki tumbuh” 
Dalam baris puisi tersebut penulis menulis dengan irama pertama datar 
semakin ke bawah semakin tinggi karena bait terbawah merupakan klimaks 
dari puisi tersebut. 

g) Tema 

Tema adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang. 

Tema menurut Priyatni dalam Citraningrum (2016:85) merupakan kombinasi 

atau sintesis dari bermacam-macam pengalaman, cita-cita, ide, dan 

bermacam-macam hal yang ada dalam pikiran penulis. Dalam tema 

sebenarnya dapat ditemukan amanat atau pesan yang ingin disampaikan 

penyair kepada pembaca. 

Tema dalam puisi wiji thukul adalah kerakyatan. Sajaknya tidak 

menceritakan tentang keidahan, estetika, atau romantisme. Sajaknya bercerita 

tentang kehidupan rakyat, tentang kemiskinan, dan tentang penderitaan yang 

barangkali luput kita pahami keberadaanya. Seperti di tulis dalam kata 

pengantar di halaman 10 yaitu sejarah sering mencatat rezim selalu 

menghapus ingatan kolektif masyarakatnya melanggengkan tirani. Sehingga 

Wiji Thukul menulis puisi-puisi yang bertema kerakyatan supaya kita 

mengetahui kehidupan rakyat dimasa orde baru. 

 

2) Penggunaan Gaya Bahasa dalam Nyanyian Akar Rumput Kumpulan 

Lengkap Puisi Wiji Thukul 



9 
 

a) Ucapkan kata-katamu 

Jika kau tak sanggup lagi bertanya 
Kau akan ditengelamkan keputusan-keputusan 
Jika kautahan kata-katamu 
Mulutmu tak bisa mengucapkan 
Apa maumu  terampas 
Kau akan diperlakukan seperti batu 
Dibuang, dipungut 
Atau dicabut seperti rumput 
Atau menganga 
Diisi apa saja menerima 
Tak bisa ambil bagian 
Jika kau ak berani lagi bertanya 
Kita akan jadi korban keputusan-keputusan 
Jangan kaupenjarakan ucapanmu 
Jika kau menghamba pada ketakutan 
Kita akan memperpanjang barisan perbudakan 
 

Berdasarkan data di atas terdapat tiga gaya bahasa yang ada dalam puisi karya 

Wiji Thukul yang berjudul Ucapkan kata-katamu, yaitu gaya bahasa sindiran 

(sinisme), perbandingan (hiperbola), Perulangan (mesodiplosis). Penggunaan 

gaya bahasa dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Gaya bahasa sinisme terdapat dalam data pertama (a) Jika kau tak sanggup 

lagi bertanya. Kau akan ditengelamkan keputusan-keputusan. Baris tersebut 

menggambarkan untuk menyindir para pembaca jika pembaca malu bertanya 

maka pertanyaan atau masalah mereka akan tengelam oleh keputusan 

pemerintah dan tak akan terdengan di telinga mereka. Data kedua (b) Jika kau 

tak berani lagi bertanya. Kau akan jadi korban keputusan-keputusan. Baris 

tersebut menggambarkan untuk menyindir para pembaca jika pembaca malu 

bertanya kepada pemerintah maka mereka akan erus diatur oleh keputusan-

keputusan pemerintah. Data ketiga (c) Jika kau menghamba pada ketakutan. 

Kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Yang mengambarkan untuk 

menyindir para pembaca agar mereka tidak takut lagi untuk melakukan 

perlawanan agar anak dan cucu mereka tidak menjadi budak pemerintahan 

seperti yang di alami mereka dikala itu. 
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Gaya bahasa hiperbola.  Data pertama (a) Mulutmu tak bisa mengucapkan. 

Yang artinya tidak berani bertanya yang di besar-besarkan seolah-olah tidak 

bisa bicara. Data kedua (b) Jangan kaupenjarakan ucapanmu yang artinya 

tidak berani bertanya solah olah di besar-besarkan dengan kata dipenjarakan 

ucapanmu. 

Gaya bahasa mesodiplosis. Data pertama (a) Dibuang, dipungut atau dicabut 

seperti rumput yang artinya pada baris ini terdapat perulangan beberapa kata 

yang berurutan di tengah kalimat. 

b) Sajak bapak tua 

Bapak tua  
Kulitnya coklat dibakar matahari kota 
Jidatnya berlipat-lipat seperti sobekan luka 
Pipinya gosong disapu angin panas 
Tenaganya dikuras  
Dijalan raya siang tadi 
Sekarang bapak mendengkur 
Dan ketika bayangan esok pagi datang 
Di dalam kepalaku 
Bus tingkat itu tiba -tiba berubah 
Jadi ikan kakap raksasa 
Becak-becak jadi ikan teri 
Yang tak berdaya 
 

Berdasarkan data di atas terdapat tiga gaya bahasa yang ada dalam 

puisi karya Wiji Thukul yang berjudul Sajak bapak tua, yaitu gaya bahasa 

hipalase, asosiasi, hiperbola. Penggunaan gaya bahasa dapat dijabarkan 

sebagai berikut 

Terdapat dua gaya bahasa hipalase. Data pertama (a) Kulitnya cokelat dibakar 

matahari kota, dalam baris tersebut terdapat kata “dibakar matahari kota’’ 

yang mengambarkan bahwa keadaan kota tersebut yang sangat panas. Data 

kedua (b) Pipinya gosong disapu angina panas. Dalam baris tersebut terdapat 

kata’’ angin panas’’ yang mengambarkan tiupan angin campur terik matahari 

sehinga menjadikan suhu yang panas. 

Terdapat satu gaya bahasa asosiasi dalam puisi wiji thukul yang berjudul 

Sajak bapak tua terdapat pada bait (a) Jidatnya berlipat –lipat seperti sobekan 
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luka dalam baris puisi tersebut pengarang mengambarkan jidat bapak tua 

yang sudah keriput diangap sama seperti sobekan luka yang juga keriput. 

Terdapat dua gaya bahasa hiperbola pada puisi karya Wiji Thukul yang 

berjudul Sajak bapak tua. Data pertama (a) Bus tingkat itu tiba tiba berubah 

jadi ikan kakap raksasa. Dalam baris puisi tersebut pengarang 

mengambarkan seolah olah bus tingkat seperti ikan kakap raksasa yang dapat 

memakan banyak makanan, yang artinya bus tersebut mampu menampung 

banyak penumpang, tetapi dalam penggunaan kata tersebut sangat berlebihan 

dan membesar-besarkan artinya. 

Data kedua (b) Becak-becak jadi ikan teri yang tak berdaya, dalam baris puisi 

tersebut penulis mengambarkan seolah olah becak seperti teri yang tidak bisa 

makan banyak, dalam perumpamaan tersebut sangatlah berlebihan. 

c) Para penyair adalah petapa agung 

Kaum gelandangan yang mendengkur pulas 
Seperti huruf kanji kumal di emper-emper pertokoan cina 
Tak pernah terjamah tangan-tangan puisi kita 
Sebab tak mengandung nilai sastra 
 
Keadilan adalah duniawi 
Bukan tanah lading puisi 
Korupsi jangan terusik oleh puisi 
Puisi cuma mencari jati diri 
Jangan dibuka mata batin bagi kemiskinan  
Dan penindasan 
Puisi jangan menuntut yang bukan-bukan 
 
Para penyair adalah petapa agung 
Bermenung didalam candi 
Kelima indra dan telinga sukmanya 
Cukup bagi tuhan saja 
Jangan mendengar jerit kehidupan! 
Para penyair adalah petapa agung 
Tergenggam nasibnya oleh nilai dan dewa-dewa 
SASTRA 
Mengurung diri di kesunyian candi 
Kelima indra dan telinga sukmanya terbelenggu 
Tuli 
Para penyair adalah petapa agung 
Jangan diganggu, jangan disambati 
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Berdasarkan data di atas terdapat empat gaya bahasa yang terdapat dalam 

puisi karya Wiji Thukul yang berjudul Penyair adalah petapa agung yaitu 

asosiasi, metafora, sinisme, ironi. 

Penggunaan gaya bahasa dapat dijabarkan sebagai berikut 

Terdapat satu gaya bahasa yang menggambarkan gaya bahasa asosiasi. Data 

pertama (a) Kaum gelandangan yang mendengkur pulas seperti huruf kanji 

kumal, dalam baris ini membandingkan gelandangan seperti huruf kanji dan 

mengambarkan keadaan yang di lukiskan di saat itu. 

Terdapat dua gaya bahasa metafora. Data pertama (a) Keadilan adalah 

duniawi, dalam baris ini membandingkan dua hal dengan singkat antara 

keadilan yang diangap sama dengan duniawi. Data kedua (b) Para penyair 

adalah petapa agung, dalam baris ini penyair diangap sama dengan petapa 

yang agung. Terdapat satu gaya bahasa sinisme. Data pertama (a) Tak pernah 

terjamah tangan-tangan puisi kita sebab tak mengandung nilai sastra, dalam 

baris ini penulis menyindir para penulis menyindir para penulis puisi bahwa 

kaum marjinal juga membutuhkan perhatian untuk diangkat sebagai karya 

sastra supaya di lihat oleh peguasa. 

Terdapat dua gaya bahasa ironi. Data pertama (a) Jangan dibuka mata batin 

bagi kemiskinan dan penindasan, dalam baris ini penulis menyindir para 

penyair yang tak penyair yang tak pernah memandang kemiskinan dan 

penindasan supaya lebih memandang mereka untuk diulis sebagai karya 

sastra. Data kedua (b) Jangan mendengar jerit kehidupan, dalam baris ini 

penulis menyindir para penyair yang tak pernah mengangkat tema kehidupan 

supaya memandan kehidupan di sekitarnya. 

d) ‘’Kota’’ 

Bahasa sibuk adalah Bahasa kota 
Yang tak bisa diajak bicara  
Bahasa sibuk adalah Bahasa untung-rugi 
Bahasa sibuk adalah Bahasa kita 
Bahasa cinta sudah kita jual 
Hidup jadi took serba otomatis 
Sulit terharu lupa meditasi 
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Berdasarkan data diatas ada dua gaya bahasa yaitu gaya bahasa metafora dan 

sinismeyang terdapat pada puisi karya Wiji Thukul yang berjudul “kota’’. 

Penggunaan gaya bahasa dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Terdapat tiga gaya bahasa metafora. Data pertama (a) Bahasa sibuk adalah 

bahasa kota, dalam baris ini membandingkan dua hal antara bahasa sibuk di 

samakan dengan bahasa kota dan ditulis dengan bahasa yang singkat. Data 

yang kedua (b) Bahasa sibuk adalah bahasa untung-rugi, dalam baris ini 

membandingkan antara dua hal secara langsung antara bahasa sibuk 

disamakan dengan bahasa untung-rugi. Data yang ketiga (c) Bahasa sibuk 

adalah bahasa kita, dalam baris ini penulis mengangap sama antara bahasa 

sibuk dengan bahasa kita dengan penulisan yang singkat. 

Terdapat satu gaya bahasa sindiran sinisme data pertama (a) Hidup jadi toko 

serba otomatis sulit terharu lupa meditasi, dalam baris ini penulis 

menyindirkehidupan dikota yang serba otomatis dan melupakan kehidupan 

rohani. 

e) Bunga dan Tembok 

Seumpama bunga 
Kami adalah bunga 
Yang tak kau kehendaki tumbuh 
Engkau lebih suka 
Membangun rumah dan merampas tanah 
 
Seumpama bunga 
Kami adalah bunga 
Yang  tak kaukehendaki adanya 
Engkau lebih suka membangun 
Jalan raya dan pagar besi 
 
Seumpama bunga 
Kami adalah bunga 
Yang di rontokan di bumi kami sendiri 
  
Jika kami bungga  
Engkau adalah tembok itu 
Tapi di tubuh tembok itu 
Telah kami sebar biji-biji 
Suatu saat kami akan tumbuh bersama 
Dengan keyakinan engkau harus hancur 
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Dalam keyakinan kami 
Dimanapun tirani harus tumbang 
 

Dalam puisi karya Wiji Thukul yang berjudul Bunga dan tembok terdapat 

dua gaya bahasa yaitu gaya bahasa personofikasi dan sarkasme. Penggunaan 

gaya bahasa dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Gaya bahasa personifikasi, data pertama (a) Seumpama bunga.Kami adalah 

bungga. Pada baris ini mengambarkan seolah-olah bunga sama dengan 

manusia dan memiliki sifat kemanusiaan. Data kedua (b) Jika kami bunga. 

Engkau adalah tembok itu. Pada baris ini seolah olah bunga dan tembok di 

gambarkan sebagai manusia dan memiliki sifat kemanusiaan. 

Gaya bahasa sarkasme, data pertama (a) Engkau lebih suka Membangun 

rumah dan merampas tanah. Dalam baris ini penulis menyindir pemerintah 

bahwa pemerintah lebih mementingkan pembangunan daripada memikirkan 

kaum marjinal. Data kedua (b) Engkau lebih suka membangun jalan raya dan 

pagar besi. Dalam baris ini penulis menyindir pemerintah untuk 

mementingkan kaum marjinal juga tidak hanya mementingkan pembangunan. 

Data ketiga (c) Dengan keyakinan engkau harus hancur!. Dalam baris ini 

penulis menyindir bahkan mengutuk pemerintahan di masa orde baru untuk 

segera berakhir. Data keempat (d) Dalam keyakian kami di manapun tirani 

harus tumbang!. Dalam baris ini penulis  menyindir bahkan mengutuk 

pemerintahan di masa orde baru untuk segera berakhir. 

f) Di bawah selimut kedamaian palsu  

Apa guna punya ilmu 
Kalua hanya untuk mengibulu 
Apa guna banyak baca buku 
Kalua mulut kau bhungkam melulu 
Di mana-mana moncong senjata 
Berdiri gagah  
Kongkalikong  
Dengan kaum cukong 
Didesa-desa 
Rakyat dipaksa 



15 
 

Menjual tanah 
Tapi,tapi,tapi,tapi 
Dengan harga murah 
Apa guna banyak baca buku 
Kalua mulut kau bungkam melulu 
 

Berdasarkan data diatas terdapat tiga gaya bahasa yang terdapat pada puisi 

karya Wiji Thukul yang berjudul Selimut kedamaian palsu, yaitu gaya bahasa 

satire, sinisme, dan epizeuksis. Penggunaan gaya bahasa dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Terdapat dua kutipan puisi yang menggunakan gaya bahasa satire. Data 

pertama (a) Apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli. Dalam baris 

tersebut mengambarkan bahwa penulis menyindir para orang yang punya ilmu 

tidak digunakan untuk kebaikan malahan untuk mengibuli sesama manusia. 

Data kedua (b) Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu. 

Dalam baris ini penulis menyindir para pembaca buku yang pengetahuanya 

luas mereka tidak berani menyuarakan suara mereka untuk membela rakyat 

padahal mereka tau tetapi diam saja. 

Terdapat satu kutipan puisi yang mengambarkan gaya bahasa sinisme. Data 

pertama (a) Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kongkalikong 

dengan kaum cukong. Dalam baris tersebut penulis menyindir bahwa para 

petugas keamanan yang ditugaskan berpihak atau sekongkol dengan para 

orang- orang yang memiliki uang saja dia tidak mempedulikan rakyat jelata 

yang mereka hakimi baik itu benar maupun salah. 

Terdapat satu kutipan puisi yang mengambarkan gaya bahasa epizueksis.  

Data pertama (a) Tapi,tapi,tapi,tapidengan harga murah. Dalam baris 

tersebut kata tapi diulang beberapa kali untuk menegaskan kata dengan harga 

murah. 

g) Jalan 

Aspal lelah tengah hari 
Silau aku oleh sinar matahari 
Gedung –gedung baru berdiri 
Arsitektur lama satu-satu hilang 
Dimakan pembangunan 
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Jalan kiri-kanan dilebarkan 
Becak-becak melompong dipingiran 
Yang jalan kaki 
Yang digenjot 
Yang jualan bensin  
Semua ingin jalan 
 

Berdasarkan data diatas terdapat tiga gaya bahasa yang digunakan dalam puisi  

karya Wiji Thukul yang berjudul jalan, yaitu gaya bahasa personifikasi, 

sarkasme, anaphora. Penggunaan gaya bahasa dapat dijabarkan sebagai 

berikut 

Terdapat satu kutipan puisi yang menunjukan gaya bahasa personifikasi. Data 

pertama (a) aspal lelah tengah hari. Dalam baris terdapat kata lelah yang 

tidak dapat dirasakan oleh benda mati, aspal adalah benda mati yang seolah 

olah digambarkan bisa merasakan lelah yang biasa di rasakan oleh makluk 

hidup. 

Gaya bahasa yang kedua dakam puisi jalan yaitu  gaya bahasa sarkasme. Data 

pertama (a) gedung-gedung baru berdiri arsitektur lama satu satu hilang. 

Dalam baris ini punulis menyindir para arsitektur yang melakukan banyak 

pembangunan dan dampak dari pembangunan itu adalah bangunan-bangunan 

yang dulu telah lenyap 

 

3) Relevansi dalam Nyanyian Akar Rumput Kumpulan Lengkap Puisi Wiji 

Thukul sebagai bahan ajar di SMA 

Rahmanto (2005:15) mengklasifikasikan tiga aspek penting dalam memilih 

pengajaran sastra, yaitu: 1) segi bahasa, 2) segi kematangan jiwa, dan 3) segi 

latar belakang. Dalam sebab itu , peneliti akan menunjukan kesesuaian 

analisis gaya bahasa dalam Nyanyian Akar Rumput Kumpulan Lengkap Puisi  

Wiji Thukul sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA  kelas X semester 2 

pada Kurikulum 2103 untuk kd 3.17 (menganalisis unsur pembangun puisi) 

dan 4.17 (menulis puisi dan memperhatikan unsur pembangunnya) pada 

pembelajara Bahasa Indonesia dan tidak lupa mengunakan 3 aspek diatas 

yaitu aspek bahasa, aspek kematangan jiwa, dan aspek latar belakang. 
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a. Kesesuaian dengan KI dan KD 

Depdiknas dalam Arsanti (2018:75) mengutarakan karakteristik bahan 

ajar yang baik adalah substansi materi diakumulasi dari standar kompetensi 

atau kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum. Pada Kurikulum 2013 

pembelajaran sastra di SMA kelas X semester 2. Terdapat kopetensi inti dan 

kopetensi dasar mengenai puisi yaitu 3.17 (menganalisis unsur pembangun 

puisi) dan 4.17 (menulis puisi dan memperhatikan unsur pembangunnya) dari 

hasil dan pembahasan telah diketahui bahwa puisi karya Wiji Thukul berisi 

unsur-unsur intrinsik berupa gaya bahsa yang dapat dianalisis dalam 

pembelajaran di kelas sesuan dengan materi yang akan diajarkan.  

b. Aspek Bahasa  

Menurut Rahmanto (1988: 27) aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya 

ditetukan oleh masalah-masalah yang dibahas, tapi juga factor-faktor lain 

seperti: cara penulisan yang dipakai pengarang, ciri-ciri karya sastra pada 

waktu penlisan karya itu, dan kelompok pembaca yag ingin dijangkau 

pengarang. Dalam puisi ini penulis banyak mengunakan bahasa kiasan jadi 

siswa juga dapat belajar mengartikan bahasa kiasan tersebut sehingga setelah 

mempelajari puisi karya Wiji Thukul siswa diharapkan dapat menulis puisi 

dengan baik dan mengunakan bahasa-bahasa yang indah untuk di dengar dan 

di baca oleh para penyimak. 

c. Kematangan Jiwa  

Dalam pembelajaran sastra pendidik harus memperhatikan kematangan 

jiwa peserta didik. Apakah sudah benar-benar matang sehingga apa yang 

diajarkan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Rahmanto (1988:30) 

berpendapat bahwa karya sastra yag terpilih untuk diajarkan hendaknya 

sesuai dengan tahap psikologis pada umumnya pada satu kelas. 

Secara kematangan jiwa peserta didik di tingkat SMA sudah mapu 

menalar karya sastra yang akan diajarkan. Namun, karya sastra yang 

diajarkan hendaknya mengunakan bahasa dan unsur-unsur pembangun yang 

mudah dipahami peserta didik. Dalam puisi ini pengunaan bahasanya dibilang 

mudah walaupun itu banyak mengunakan bahasa kiasan tetapi bahasa kiasan 
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tersebut merupakan bahasa sehari-hari yang biasa digunakan oleh penduduk 

jawa sehinnga mudah dipahami oleh peserta didik di tingkat SMA. Seperti 

halnya pada contoh kutipan puisi yang berjudul sajak bapak tua 

 “Kulitnya cokelat dibakar matahari kota”,  

dalam bait tersebut. Dalam bait tersebut terdapat kata ‘’dibakar matahari 

kota’’ yang  mengambarkan bahwa keadaan kota tersebut yang sangat panas. 

Dari kutipan diatas menunjukan bahwa bahasa yang digunakan pengarang 

merupakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak asing lagi bagi peserta 

didik. Selain itu dalam mencari gaya bahasa dalam puisi karya Wiji Thukul 

juga cukup mudah sehinga peserta didik tidak akan merasa keberatan dalam 

menerima proses pembelajaran. 

d. Latar Belakang Budaya 

Menurut Endraswara (2005: 179) puisi dikatakan sesuai sebagai bahan 

ajar apabila puisi tersebut sejalan dengan lingkungan sosial budaya subjek 

didik. Latar belakang yang digambarkan dalam pisi tersebut sudah sangatlah 

jelas karena dalam puisi tersebut banyak mengambarkan kehidupan di masa 

orde baru sehinnga peserta didik diharapkan selain belajar gaya bahasa juga 

bisa mempelajari kehidupan bangsa indunesia di masa lampau yang 

merupakan sejarah bangsa Indonesia karena sejarah harus terus dikenang agar 

mereka tau betapa kerasnya perjuangan nenek moyang mereka supaya para 

peserta didik bersifat baik di masa depan. 

 

b. Pembahasan 

Unsur Intrinsik Puisi 

Setelah peneliti meneliti tentang unsur intrinsik pada puisi karya Wiji Thukul, 

peneliti menemukan beberapa unsur intrinsik yang ada pada puisi karya Wiji 

Thukul antara lain yaitu: diksi, imaji, gaya bahasa, bunyi, rima,ritme, dan tema. 

Penggunaan Gaya Bahasa 
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Setelah peneliti meneliti tentang gaya bahasa pada puisi karya Wiji Thukul, 

peneliti menemukan beberapa gaya bahasa yang ada pada puisi karya Wiji Thukul 

antara lain yaitu: penggunaan gaya bahasa sinisme terdapat dalam 4 judul puisi 

karya Wiji Thukul yang saya analisis yaitu dengan judul ucapkan kata-katamu, 

para penyair adalah petapa agung, kota, dibawah selimut kedamaian palsu. Data 

kedua adalah penggunaan gaya bahasa sarkasme yang terdapat dalam 2 judul puisi 

karya Wiji Thukul yaitu bungga dan tembok, jalan. Data ketiga adalah 

penggunaan gaya bahasa satire terdapat dalam 1 judul puisi karya Wiji Thukul 

yaitu dibawah selimut kedamaian palsu. Data keempat adalah penggunaan gaya 

bahasa ironi terdapat dalam 1 judul puisi karya Wiji Thukul yaitu para penyair 

adala petapa agung. Data kelima adalah penggunaan haya bahasa hiperbola 

terdapat dalam 2 judul puisi karya Wiji Thukul yaitu ucapkan kata-katamu, sajak 

bapak tua. Data keenam adalah penggunaan gaya bahasa personifikasi terdapat 

dalam 2 judul puisi karya Wiji Thukul yaitu bungga dan tembok, sajak bapak tua. 

Data ketujuh adalah penggunaan gaya bahasa asosiasi yang terdapat dalam 2 judul 

puisi karya Wiji Thukul yaitu sajak bapak tua, para penyair adalah petapa agung. 

Data ke delapan adalah penggunaan gaya bahasa metafora yang terdapat dalam 2 

judul puisi karya Wiji Thukul yaitu para penyair adalah petapa agung, kota. Data 

kesepuluh adalah penggunaan gaya bahasa mesodiplosis yang terdapat dalam 1 

puisi karya Wiji Thukul yaitu ucapkan kata-katamu. Data ke sebelas adalah 

penggunaan gaya bahasa epizueksis yang terdapat dala 1 judul puisi karya Wiji 

Thukul yaitu dibawah selimut kedamaian palsu. Data ke dua belas adalah 

penggunaan gaya bahasa anaphora yang terdapat dalam 1 judul puisi karya Wiji 

Thukul yang berjudul jalan. 

Relevansi dalam Nyanyian Akar Rumput Kumpulan Lengkap Puisi Wiji 

Thukul sebagai bahan ajar di SMA 

Setelah peneliti meneliti tentang unsur intrinsic pada puisi karya Wiji Thukul, 

peneliti menemukan beberapa unsur intrinsik yang ada pada puisi karya Wiji 

Thukul antara lain yaitu: a) sudah sesuan dengan kopetensi dasar SMA kelas X 

mengenai puisi, yaitu 3.17 (menganalisis unsur pembangun puisi) dan 4.17 
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(menulis puisi dan memperhatikan unsur pembangunnya). b) siswa diharapkan 

dapat menulis puisi dengan baik dan mengunakan bahasa-bahasa yang indah 

untuk di dengar dan di baca oleh para penyimak. c) peserta didik diharapkan tidak 

merasa keberatan dalam menerima proses pembelajaran. d) peserta didik 

diharapkan selain belajar gaya bahasa juga bisa mempelajari kehidupan bangsa 

indunesia di masa lampau yang merupakan sejarah bangsa Indonesia karena 

sejarah harus terus dikenang agar mereka tau betapa kerasnya perjuangan nenek 

moyang mereka supaya para peserta didik bersifat baik di masa depan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian Penggunaan Gaya Bahasa dalam Nyanyian Akar Rumput 

Kumpulan Lengkap Pusi Wiji Thukul: Tinjauan Stilistika dan Relevansinya sebagai 

Bahan Ajar di SMA diperoleh simpulan.  Dapat diketahui bahwa penggunaan gaya 

bahasa sinisme terdapat dalam 4 judul puisi karya Wiji Thukul yang saya analisis yaitu 

dengan judul ucapkan kata-katamu, para penyair adalah petapa agung, kota, dibawah 

selimut kedamaian palsu. Data kedua adalah penggunaan gaya bahasa sarkasme yang 

terdapat dalam 2 judul puisi karya Wiji Thukul yaitu bungga dan tembok, jalan. Data 

ketiga adalah penggunaan gaya bahasa satire terdapat dalam 1 judul puisi karya Wiji 

Thukul yaitu dibawah selimut kedamaian palsu. Data keempat adalah penggunaan 

gaya bahasa ironi terdapat dalam 1 judul puisi karya Wiji Thukul yaitu para penyair 

adala petapa agung. Data kelima adalah penggunaan haya bahasa hiperbola terdapat 

dalam 2 judul puisi karya Wiji Thukul yaitu ucapkan kata-katamu, sajak bapak tua. 

Data keenam adalah penggunaan gaya bahasa personifikasi terdapat dalam 2 judul 

puisi karya Wiji Thukul yaitu bungga dan tembok, sajak bapak tua. Data ketujuh 

adalah penggunaan gaya bahasa asosiasi yang terdapat dalam 2 judul puisi karya Wiji 

Thukul yaitu sajak bapak tua, para penyair adalah petapa agung. Data ke delapan 

adalah penggunaan gaya bahasa metafora yang terdapat dalam 2 judul puisi karya Wiji 

Thukul yaitu para penyair adalah petapa agung, kota. Data kesepuluh adalah 

penggunaan gaya bahasa mesodiplosis yang terdapat dalam 1 puisi karya Wiji Thukul 

yaitu ucapkan kata-katamu. Data ke sebelas adalah penggunaan gaya bahasa 
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epizueksis yang terdapat dala 1 judul puisi karya Wiji Thukul yaitu dibawah selimut 

kedamaian palsu. Data ke dua belas adalah penggunaan gaya bahasa anaphora yang 

terdapat dalam 1 judul puisi karya Wiji Thukul yang berjudul jalan. 

 Hasil analisis penggunaan gaya bahasa dalam Nyanyian Akar Rumput Kumpulan 

Lengkap Pusi Wiji Thukul sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA berdasarkan 

silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA/MA kelas X semester 2 yang mengacu 

pada Kurikulum 2013 sebagai mata pelajaran wajib yaitu sesuai dengan KD 3.17 

(menganalisis unsur pembangun puisi) dan 4.17 (menulis puisi dan memperhatikan 

unsur pembangunnya). Pengunaan gaya bahasa dan penulisan puisi yang mengunakan 

bahasa kiasan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran pada kurikulum 2013, 

selain itu puisi-puisi karya Wiji Thukul juga banyak menceritakan sejarah Indonesia 

pada masa lampau (orde baru) sehingga peserta didik juga bisa belajar sejarah 

Indonesia dan mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia khususnya 

kaum marjinal ketika hidup di masa orde baru. 
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