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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Kesedihan merupakan bagian dari emosi dalam diri manusia. Hal-hal yang 

menyebabkan kesedihan di antaranya; kerinduan, kehilangan ataupun kematian. 

Perasaan sedih dapat diungkapkan dengan ekspresi yang berbeda beda. Kesedihan 

juga sebagian dari pengalaman hidup yang tidak luput dari suka duka dan lika-liku 

kehidupan. Seseorang yang tengah bersedih biasanya ingin mengungkapkan 

perasaan hatinya dengan cara menangis, murung ataupun berdiam diri, tapi bagi 

sebagian orang cara mengatasi rasa sedih yang dialami yaitu dengan 

menuangkannya dalam rangkaian kata-kata yang menggambarkan isi hatinya 

dalam bentuk puisi.  

Membaca puisi pada karya sastra pada umumnya adalah dapat melalui kontak 

batin dengan puisi itu. Untuk melakukan kontak itu pembaca harus mencurahkan 

segala kemampuan, pengalaman, perasaan dan pemikiran-nya, dapat memahami 

keseluruhan unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra termasuk suasana 

men-dukungnya. 

Puisi umumnya menggambarkan bagaimana hidup manusia yang dipenuhi 

dengan banyak dinamika. Hal tersebut membuat hidup menjadi lebih berwarna, 

dimana dalam kasus ini hidup hanya tidak sekedar kebahagiaan, namun terdapat 

pula kehidupan yang tidak senantiasa lurus seperti kesedihan dan air mata 

sehingga menciptakan inspirasi bagi banyak kalangan untuk dituangkan dalam 
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bentuk puisi. Kesedihan dapat dikatakan suatu pengalaman yang dapat 

menimbulkan keputusasaan, kesepian, dan keterpisahan. Penyebab khususnya 

adalah kejadian dalam hidup sehari-hari manusia, terutama kejadian-kejadian 

yang melibatkan unsur kehilangan.   

Seperti halnya dalam kumpulan puisi Anne Bronte, sebagian dari puisinya  

menggambarkan kesedihan yang dialami oleh tokoh utama atas kerinduannya 

terhadap kehidupannya di masa lampau, dalam salah satu puisinya yang berjudul 

Home  puisi tersebut menceritakan tentang bagaiamana tokoh  uatama dalam puisi 

tersebut merindukan kehidupannya di masa lampau, sepanjang puisi itu tokoh 

utama tersebut berbicara tentang sebuah rumah. Dimana dia menggambarkan 

suasana, keadaan dan lingkungan sekitarnya. Ia meggambarkan bahwa rumah 

adalah sesuatu yang berkenaan dengan rasa damai. Suasana yang diciptakan oleh 

rumah itu sendiri adalah sesuatu yang Nampak nya dicari dan hal yang ingin 

dikembalikkan kepadanya, namun nyatanya sesuatu yang dulu ia miliki adalah 

sesuatu yang sekarang tidak dapat dicapai. Seperti yang ditunjukkan oleh data 

berikut:  

“Though all around this mansion high  

Invites the foot to roam, 

And though its halls are fair within— 

Oh, give me back my HOME!” 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa Anna Bronte menggambarkan kesedihan 

tokoh utama yang merindukan kenangan akan rumahnya di masa lalu, tokoh 

utama mengatakan bahwa dirinya menginginkan rumahnya yang dulu kembali. 

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk menganalisis 

kesedihan tokoh utama pada kelima puisi karya Anne Bronte di antaranya; 
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Memory, Home, Reminiscence, The Captive Dove, The Bluebell. Penelitian ini 

tentunya penting untuk dilakukan, karena kesedihan merupakan hal yang tidak 

akan luput dari kehidupan manusia dengan begitu penelitian ini bisa memberikan 

gambaran bagaimana kesedihan itu bermula dan bagaimana seseorang bisa 

meluapkannya karena tidak semua orang dapat meluapkan kesedihan tetapi 

memilih untuk memendamnya. Adapun judul penelitian ini yaitu “Kesedihan 

Tokoh Utama dalam kumpulan Puisi The Poems Of Anne Bronte Karya Anne 

Bronte” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti merumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimana unsur struktur batin puisi dalam kumpulan puisi karya Anne 

Bronte?  

2) Bagaimana gambaran kesedihan yang di alami oleh tokoh utama dalam 

kumpulan puisi The Poems Anne Bronte karya Anne Bronte? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mendeskripsikan unsur struktur batin puisi dalam kumpulan puisi karya 

Anne Bronte 

2) Menggambarkan kesedihan yang dialami tokoh utama dalam kumpulan 

puisi karya Anne Bronte. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

penelitian ini secara teoritis akan berguna untuk menambah khazanah 

kepustakaan kajian puisi khususnya dalam penelitian unsur batin yang meliputi, 

nada, rasa, tema dan amanat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

penelitian ini secara praktis nantinya merupakan usaha untuk memberikan 

suatu pemahaman dalam berkehidupan bahwa kesedihan merupakan hal yang 

tidak akan luput dari permasalahan hidup manusia, semoga nantinya penelitian ini 

dapat memberikan pemahaman bahwa seseorang dapat meluapkan kesedihannya 

dengan berbagai macam cara dan semoga penelitian ini dapat memberikan sudut 

pandang lain bagaimana seseorang bisa bangkit untuk mengatasi kesedihannya 

sehingga kesedihan tersebut dapat termanage dengan baik dan tidak menjadikan 

seseorang terpuruk terlalu lama. 

 

1.5  Kritik Sastra  

Dalam karya sastra terdapat Kritik sastra, kritik sastra juga merupakan 

kegiatan evaluatif yang ditunjukkan dalam karya sastra atau teks untuk menilai 

dan memutuskan layak atau tidaknya kualitas suatu karya sastra Berikut beberapa 

pendapat mengenai beberapa puisi karya Anne Bronte: 

1) Walker (2015) 

“Some of the best poems, such as ‘Home‘ are the ones with the most 

relatable concepts, and more often than not, these are the ones that are 
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very simply put together. When Anne Brontë wrote Home, for instance, 

she crafted a poem using a universal concept that, for most people, 

resonates with a sense of peace and belonging. And yet, home is an idea 

that is unique for each individual person; everyone associates different 

meanings, places, and ideas with their own homes. A home can be a 

place, it can be a person, or it can even be a particular thing — it all 

depends on the person.  

 

Dalam tulisannya Walker mengungkapkan bahwa ketika Anne menulis 

puisi “Home” ini dia menggunakan konsep universal yang, bagi kebanyakan 

orang, beresonansi dengan rasa damai dan memiliki. Kata “Home” dapat 

diartikan sebagai tempat, orang atau bahkan bisa menjadi benda tertentu 

tergantung dengan persepsi masing- masing individu. Puisi “Home” ini 

adalah konsep yang mudah dipahami dan hal ini memungkinkan Anne untuk 

menyampaikan idenya sendiri tentang judul puisinya yaitu “Home”. Anne 

juga menggunakan pencitraan alam dalam puisinya. Puisi ini juga dipenuhi 

dengan emosi kerinduan, ketidakpuasan, penghargaan, dan kepuasan, dan ini 

semua cukup berhubungan sehingga pembaca dapat menghargai kerinduan 

pembicara akan rumah. 

2) Holland (2017) 

 

“Using natural imagery as a focus point for poetry, such as with The 

Bluebell, is hardly a new or unique idea, but what’s exciting about it is 

that the image used can always be new and unique. In the case of Anne 

Brontë’s piece, The Bluebell… well, it’s easy enough to guess that a 

small blue flower is the focus for this poem, and it is used in a clever, 

and telling way. The core of The Bluebell seems to be that it is better to 

learn from the past than to be caught up in it.”  

 

Dalam tulisannya Holland mengungkapkan bahwa dalam puisi The Bluebell ini 

Anne menggunakan pencitraan alam sebagai titik fokus puisi seperti pada bunga 

“The Bluebell” tersebut yang digambarkan secara unik dalam puisinya. Dalam 
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puisi ini juga memiliki pesan bahwa lebih baik belajar dari masa lalu daripada 

terjebak di dalamnya. Dan isi puisi tersebut juga menggambarkan kehidupan 

nostalgia dan rasa yang sangat merindukan kehidupan masa lampau yaitu 

kehidupan masa kecil. 

3) Samuel (2019) 

“She is simply reminiscing on her past childhood moments and 

experiences. I respond to the speaker favorably on the first part because 

childhood memories are usually full of innocence and beauty. i however 

disagree with her conclusion that childhoold experiences are not so 

divined but are filled with pangs of grief. The speaker does not give a clue 

on the spesific period in time that the poem is set in. However, it is 

possible determine the place that the poem is set in. The poem is set in the 

countryside because the speaker vividly describes the natural environment 

and there is no mentioning of any man made buildings or infrastructured. 

The speaker describe the place as having green fields with lush vegetation. 

the place is also forested because she mentioned the wind blowing by the 

wavingwoods.”  

 

Samuel mengungkapkan bahwa isi pada puisi “Memory” karya Anne Bronte 

ini adalah tentang mengenang kehidupan masa lalu di masa kecil yang dipenuhi 

dengan kepedihan duka. Di puisinya ini Anne juga menggunakan pencitraan alam 

terlihat dari dia menggambarkan lingkungan alam seperti angin yang bertiup dari 

hutan dan ladang yang hijau sebagai latar belakang pedesaan.   

Berdasarkan ketiga pendapat mengenai beberapa kumpulan puisi Anne Bronte yang 

telah diuraikan diatas, dapat diketahui kumpulan puisi karya Anne Bronte ini memiliki 

daya tarik tersendiri. Kebanyakan isi pada kumpulan puisi karya Anne Bronte 

menceritakan tentang nostalgia terhadap kehidupan masa lampau, Anne juga sering kali 

menggunakan pencitraan alam sebagai titik fokus puisinya. 


