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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan media renungan seseorang untuk 

mengungkapkan apa yang dilihat, dirasa, dipikirkan, didengar, disentuh 

yang secara imajinatif menggunakan medium bahasa. Sejalan dengan 

pendapat Bahtiar (2011:35) bahwa konteks sastra adalah hasil imajinatif 

kreatif yang tidak terlepas dari kenyataan empirik pengarangnya sehingga 

tidak heran jika sebuah karya sastra merupakan kejadian yang pernah 

dialami oleh pengarang, yang menjadikan karya sastra itu seperti 

kenyataan diselimuti oleh ungkapan yang indah dan memesona yang 

kemudian diungkapkan kembali melalui sarana fiksi menurut 

pandangannya.  

Selain berasal dari imajinasi pengarang, sastra juga dapat 

dihasilkan dengan adanya proses kreatif pengarang dalam 

mendeskripsikan ide-ide yang dipikirkan dan dirasakan oleh pengarang 

dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Di samping itu, Semi 

(1988:8) menuturkan bahwa sastra harus pula mampu menjadi wadah 

penyampaian ide-ide yang dipikirkan dan dirasakan oleh sastrawan tentang 

kehidupan umat manusia.  

Perkembangan sastra Indonesia demikian luas dan pesatnya, 

dengan beragam genre yaitu prosa, drama dan puisi. Sebagai suatu karya, 

sastra tidak hanya dinikmati, tetapi untuk dikaji dan diteliti agar pembaca 

dapat memahami makna yang tersirat dalam sebuah karya sastra. Dengan 

memahami makna yang tersirat  dalam sebuah sastra, maka nilai-nilai 

yang terkandung dalam sebuah sastra tersebut  dapat  pahami.  

Salah satu genre sastra yang sangat menitikberatkan pada persoalan 

pilihan kata adalah puisi. Puisi merupakan ungkapan perasaan penyair 

yang diungkapkan dalam kata yang cermat dan tepat sehingga bernilai 

estetis. Bahasa puisi sebagai karya sastra bersifat konotatif karena banyak 
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menggunakan makna kias atau makna yang tersirat. Barthes (dalam, 

Lantova dkk, 2017:125 ) merumuskan makna konotasi adalah ERC jiks E 

adalah ekspresi, C adalah isi dan R adalah hubungan keduanya, dan  secara 

analistis merumuskan bahwa makna konotasi adalah makna yang tidak 

dapat dilepaskan dari bagaimana makna tersebut ditentukan.  

Pembelajaran sastra adalah pembelajaran untuk mengapresiasi 

suatu karya meliputi; puisi, prosa dan drama. Menurut Andayani (2009: 

69) pembelajaran sastra merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan 

dengan karya sastra, yaitu mendengar atau membaca karya sastra dengan 

penghayatan dan menulis sastra. 

Tujuan pokok dari pembelajaran sastra adalah peserta didik dapat 

mengapresiasi dan memiliki kemampuan untuk memahami, menikmati 

dan menghargai suatu karya sastra. Salah satu pembelajaran sastra yang 

dipelajari oleh peserta didik tingkat SMP adalah materi tentang gaya 

bahasa pada sebuah karya sastra yang salah satunya ialah teks puisi. 

Teks Puisi adalah salah satu materi pembelajaran sastra yang 

terdapat dalam silabus bahasa Indonesia dan buku pegangan peserta didik 

bahasa Indonesia. Teks puisi diajarkan di kelas VIII dengan kompetensi 

dasar 3.8 yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang 

diperdengarkan atau dibaca. Teks puisi merupakan teks yang banyak 

mengandung makna kiasan atau konotatif. Pada submateri teks puisi 

mempelajari gaya bahasa yang terdapat pada unsur-unsur puisi.  

Berdasarkan kompetensi dasar 3.8 materi teks puisi, peserta didik 

dapat menelaah gaya bahasa pada teks puisi yang dibaca. Pada kompetensi 

dasar tersebut sebetulnya dapat dipahami dan diselesaikan dengan mudah. 

Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan di SMPN 1 Cikidang masih 

terdapat peserta didik yang kesulitan dalam mempelajari  puisi. Selain itu, 

materi teks puisi kurang menarik, dan puisi sulit dipahami. Sehingga 

peserta didik tidak serius dalam menelaah gaya bahasa. Dengan demikian, 

berdasarkan permasalahan tersebut peneliti berusaha mencari puisi yang 

memiliki daya tarik dan mudah dipahami sesuai dengan peserta didik 
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ditingkat SMP. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peserta didik dalam 

menganalisis puisi.  

Peneliti akan menggunakan tiga puisi “Hujan Bulan Juni”, “Yang 

Fana Adalah Waktu” dan “Kuhentikan Hujan” dalam Antologi Puisi 

Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Djoko Damono. Antologi ini berisi 93 

puisi dan merupakan  buku cetakan keenam yang diterbitkanDesember 

2015. Peneliti memilih tiga puisi untuk dianalisis, karena memiliki daya 

tarik dan dan mudah dipahami sesuai dengan peserta didik SMP. Selain 

itu, karena berdasarkan pertimbangan terhadap pembelajaran di sekolah 

yaitu berdasarkan silabus, isi puisi, maupun diksi yang sesuai untuk 

pembelajaran di sekolah. Ketiga puisi dipilih berjudul “Hujan Bulan Juni”, 

“Ketika Jari-jari Bunga Terbuka” dan “Kuhentikan Hujan” akan dianalisis 

berdasarkan gaya bahasa yang akan dilakukan oleh peneliti dan peserta 

didik kemudian hasil analisis dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran sastra kelas VIII SMPN 1 Cikidang. 

Penelitian sebelumnya tentang gaya bahasa pada puisi pernah 

dilakukan oleh Manthovani Az Zahra (2014) dengan judul Analisis Gaya 

Bahasa Pada Antologi Puisi Ketika Cinta Kumpulan Sajak (2006-2008) 

karya Ibnu Wahyudi. Zahra dalam penelitiannya mendeskripsikan gaya 

bahasa berdasarkan struktur kalimat dari 60 puisi yang terdapat dalam 

antologi puisi Ketika Cinta Kumpulan Sajak (2006-2008) karya Ibnu 

Wahyudi, hanya meliputi: repetisi yang berupa anafora, anadiplosis. 

Sedangkan gaya bahasa retoris hanya meliputi aliterasi, asonansi, 

eufemismus, hiperbola. Selanjutnya gaya bahasa kiasan hanya meliputi 

simile, alegori, personifikasi, antonomasia, dan sarkasme. Makna yang 

terkandung di dalam antologi puisi Ketika Cinta Kumpulan Sajak (2006-

2008) karya Ibnu Wahyudi ini adalah masalah percintaan dengan berbagai 

persoalan yang komplek dipadukan dengan pengibaratan terhadap suatu 

hal. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Bahrin (2016) dengan judul Gaya 

Bahasa Dalam Kumpulan Puisi Ritus Konawe Karya Iwan Konawe Bahrin 
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dalam penelitiannya mengidentifikasi gaya bahasa yang terdapat dalam 

puisi “Enam Pecah Batu”, “Kau Ingatkah Tentang Pesta Kita”, “Kembali”  

Ia Akan Memintal Waktu, Musim Kemarau, Perawan Gunung, Ritus 

Konawe, dan Ritus Molulo. Berdasarkan hasil analisisnya bahwa dalam 

puisi karya iwan konawe terdapat gaya bahasa repetisi, aliterasi, asonansi, 

hiperbol, simile, dan personifikasi. Hal itu dapat dilihat pada puisi 

Perawan Gunung terdapat gaya bahasa repetisi. Selain itu gaya bahasa 

asonansi yang didominasi oleh vokal a seperti yang digarisbawahi pada 

kutipan Perawan Gunung dengan matanya yang api. Gaya bahasa aliterasi 

yang didominasi dengan konsonan r seperti pada kutipan Perawan 

Gunung gaya  bahasa hiperbol seperti pada kutipan “Mengumbar 

kegelisahan”, gaya bahasa simile seperti pada kutipan Tiada Henti Beradu, 

Seperti Saling Berperang, serta gaya bahasa personifikasi seperti pada 

kutipan Jam dinding kota dan kerlap- kerlip lampu reklame. Selain itu 

gaya bahasa yang dominan dari tujuh puisi yang dianalisis adalah gaya 

bahasa repetisi. 

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki 

perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat pada objek analisisnya. Fokus 

penelitian ini terdapat pada puisi “Hujan Bulan Juni”, “Ketika Jari-jari 

Bunga Terbuka” dan “Kuhentikan Hujan” Karya Sapardi Djoko Damono 

yang dianalisis menggunakan gaya bahasa kiasan dan gaya bahasa retoris. 

Sementara itu, hasil  analisis tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran sastra di kelas VIII SMPN 1 Cikidang. Dengan demikian, 

penelitian ini diberi judul “Analisis Gaya Bahasa dalam Antologi Puisi 

Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Djoko Damono sebagai Bahan 

Pembelajaran Sastra di Kelas VIII SMPN 1 Cikidang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat rumusan 

masalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana analisis gaya bahasa puisi “Hujan Bulan Juni”, “Ketika Jari-
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jari Bunga Terbuka” dan “Kuhentikan Hujan” karya Sapardi Djoko 

Damono ? 

2. Apakah hasil analisis penggunaan gaya bahasa pada puisi “Hujan Bulan 

Juni”, “Ketika Jari-jari Bunga Terbuka” dan “Kuhentikan Hujan” karya 

Sapardi Djoko Damono dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran 

sastra di kelas VIII SMPN 1 Cikidang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini antara lain. 

1. Menganalisis penggunaan gaya bahasa bahasa pada puisi “Hujan Bulan 

Juni”, “Ketika Jari-jari Bunga Terbuka” dan “Kuhentikan Hujan” karya 

Sapardi Djoko Damono 

2. Menggunakan hasil analisis penggunaan gaya bahasa bahasa pada puisi 

“Hujan Bulan Juni”, “Ketika Jari-jari Bunga Terbuka” dan “Kuhentikan 

Hujan” karya Sapardi Djoko Damono sebagai bahan pembelajaran sastra 

di kelas VIII SMPN 1 Cikidang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoretis dan  praktis 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan contoh gaya bahasa dalam karya sastra 

serta dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang 

bahasa dan sastra Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Peserta Didik 

Dengan adanya penelitian ini, peserta didik dapat mempelajarigaya 

bahasa atau majas, sehingga pada saat mendapatkan tugas 

menganalisis gaya bahasa pada novel maupun karya sastra lain, peserta 

didik tidak sulit menganalisisnya. 
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b. Manfaat bagi Pendidik 

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan atau pedoman dalam 

pembelajaran menganalisis sebuah puisi khususnya menganalisis 

penggunaan gaya bahasa dalam sebuah puisi.  

c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar gaya 

bahasa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah pada 

pelajaran bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 


