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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan suatu seni yang diciptakan oleh manusia yang 

mengandung suatu keindahan yang menjadi nilai estetika dalam menikmati suatu 

karya. Karya sastra merupakan keindahan yang merupakan pengalaman batin 

penciptanya dalam situasi tertentu yang membuat suatu karya sastra itu menjadi 

indah yang dapat diapresiasi oleh banyak kalangan. 

Karya sastra umumnya dibagi menjadi beberapa elemen yaitu puisi, prosa dan 

drama. Dalam hal penelitian ini, peneliti mengfokuskan dalam karya sastra 

berbentuk puisi. Puisi sebagai karya sastra yang menunjukkan ide-ide, 

pengalaman dan perasaan pencipta syair ini, untuk dapat memahani dan 

menikmati sebuah karya sastra yang berupa puisi adalah dengan cara apresiasi 

puisi. Agar dapat mengapresiasi sebuah puisi, pembaca harus memahaminya, 

meresapinya dan kemudian dapat menikmati keindahan dari dalam puisi yang 

diciptakan oleh penulis atau penyair.  

Penilain karya sastra juga tidak terlepas dari peran pembaca dalam menikmati 

dan menghayati sebuah puisi, prosa maupun drama. Puisi memiliki nilai 

keindahannya tersendiri dari para penulis atau penyairnya. Keindahan itu muncul 

dari imajanisi para penulis dan dari ide-ide atau pengalaman perjalanan hidup 

penulis. Sehingga penikmat puisi, prosa dan drama dapat menikmati karya yang 

dituangkan oleh para penulis.  

Karya sastra adalah variasi bahasa yang dituangkan dalam sebuah karya yang 

dapat dinikmati para pecinta sastra. Menurut Nurgiyantoro (2010: 272) dalam 

Septiani bahwa bahasa adalah salah satu elemen terpenting dari sebuah karya 

sastra. Sama halnya dengan paparan dari Sudjiman (1993: 7), karya sastra 
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merupakan wacana yang berbeda di mana ungkapan bahasa dimanfaatkan dengan 

sangat kemungkinan yang ada dengan maksimal. 

Menurut Waluyo dalam Suyanto (2015:2) sastra merupakan suatu karya yang 

bersifat imajinatif dan memiliki nilai keindahan. Salah satu bentuk karya sastra 

adalah puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua 

kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. 

Puisi dibuat dengan gaya bahasa tertentu dan berbeda-beda dalam imajinasi 

setiap pengaranya. Puisi mengandung unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Unsur 

intrinsik merupakan unsur yang membangun dalam puisi. Unsur-unsur intrinsik 

tersebut terdiri dari tema, diksi, imaji, gaya bahasa, bunyi, rima, dan ritme. 

Unsur-unsur tersebut adalah unsur pembangun yang terdapat di dalam puisi. 

Puisi juga tidak terlepas dari penggunaan gaya bahasa, penggunaan gaya bahasa 

sengaja digunakan penulis untuk memberikan kesan yang berbeda dari setiap 

karyanya. 

Aspek kegunaan sastra ini dapat diungkap melalui penelitian melalui resepsi 

pembaca terhadap cipta sastra. Karya sastra merupakan wujud gagasan seseorang 

melalui pandangan terhadap lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya 

dengan menggunakan bahasa yang indah. Guna diciptakannya karya sastra yaitu 

sebagai sarana hiburan yang berisi pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada 

pembaca.Pesan-pesan tersebut biasanya berupa pendidikan moral yang tercermin 

melalui sikap dan tingkah laku tokoh dalam cerita tersebut. 

Penelitian ini juga mengaitkan atau merelevansi dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA khususnya pada puisi. Keterkaitan puisi dalam pembelajaran 

di SMA yang tertulis dalam kurikulum 2013 sesuai dengan kompetensi inti kelas 

X semester 2 dari KI 14.1 Membahas isi puisi berkenaan dengan gambaran 

penginderaan, perasaan, pikiran, dan imajinasi melalui diskusi dan 14.2 

Menghubungkan isi puisi dengan realitas alam, sosial budaya, dan masyarakat 

melalui diskusi. Dengan menguasai pengapresiasian sebuah karya sastra 
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khususnya puisi siswa mampu menghayati dan menikmati keindahan pada setiap 

puisi yang ditulis sesuai dengan imajinasi, pengalaman dan ide-ide penyair. Gaya 

bahasa yang digunakan oleh setiap penyair dalam pembuat karya sastra tentu 

berbeda di setiap penyairnya, oleh sebab itu karya sastra khususnya pada puisi 

selalu memiliki nilai keindahannya tersendiri pada setiap orang yang menikmati 

sastra.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hidajati (2020) dengan judul “gaya stilistika 

puisi “perempuan selalu ingat” karya Dian Rennuati: Kajian ke relevansian 

dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan diksi, imaji, kata nyata, majas, ritme, dan ritma 

digunakan secara baik oleh penyair, penyair juga menggunakan citraan dalam 

analisis puisinya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan tinjuan stilistika yang mengfokus pada unsur instrinsik puisi dan 

gaya bahasa yang terdapat pada puisi karya Panji Ramdana. Sendangkan 

perbedaanya pada penelitian ini adalah tidak menganalisi mengenai citraan yang 

terdapat dalam puisi.   

Gaya bahasa yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek 

yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Gaya bahasa adalah 

penulisan maupun pengucapan penyair dalam menyampaikan ide-ide dan 

pengalamannya. Penggunaan gaya bahasa pada karya sastra untuk menarik dan 

membuat pembaca tidak bosan, karena pada dasarnya gaya bahasa atau majas itu 

merupakan jiwa dalam sebuah karya sastra.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah unsur intrinsik dalam kumpulan puisi Tentang Rasa 

Mengiklaskan karya Panji Ramdana? 

2. Bagaimanakah penggunaan majas dalam kumpulan puisi Tentang Rasa 

Mengiklaskan karya Panji Ramdana? 
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3. Bagaimana relevansinya kumpulan puisi Tentang Rasa Mengiklaskan karya 

Panji Ramdana dengan bahan ajar sastra di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan unsur instriksik dalam kumpulan puisi Tentang 

Rasa Mengiklaskan karya Panji Ramdana. 

2. Mengetahui penggunaan majas dalam kumpulan puisi Tentang Rasa 

Mengiklaskan karya Panji Ramdana. 

3. Mengetahui Relevansi kumpulan puisi Tentang Rasa Mengiklaskan Panji 

Ramdana dengan bahan ajar sastra di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian yang baik seharusnya memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis. Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian 

ini yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis adalah manfaat yang berkenaan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan yakni: 

a. Dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang pengunaan gaya Bahasa pada puisi Tentang 

Rasa Mengiklaskan Panji Ramdana. 

b. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang gaya 

Bahasa majas dalam puisi Tentang Rasa Mengiklaskan Panji 

Ramdana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa dapat memerikan pengalaman yang positif dan 

dapat sebagai bahan belajar. 
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b. Bagi guru dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, 

khususnya pembelajaran mengenai gaya Bahasa dalam tinjuan 

stilistika. 

 

 

 

 

 

 




