BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Puisi modern mengalami perubahan yang sangat pesat, salah satu
perubahan yang terjadi adalah menambahkan ilustrasi yang mencakup gambargambar yang dibuat untuk mencerminkan narasi yang ada dalam teks ataupun
gambar tersebut merupakan teks itu sendiri. Selain itu, ilustrasi juga akan
menghubugkan makna yang ada dalam puisi. Rupi kaur adalah salah satu penulis
dan penyair puisi yang menggunakan ilustrasi untuk membuat puisinya lebih
menarik. Ilustrasi memudahkan pembaca memahami dan mengimajinasikan isi
cerita dan pesan yang terkandung dalam puisi. Dari penelitian Hubungan ilustrasi
dan Teks dalam kumpulan Puisi The Sun and Her Flowers: Blooming karya Rupi
Kaur dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1) Dalam gambaran ilustrasi pada kumpulan puisi The Sun and Her Flowers:
Blooming karya Rupi Kaur terdapat makna konotasi dan denotasi dan juga
makna-makna dalam gambaran yang terkandung dalam ilustrasi yaitu
makna cinta yang menjelaskan tentang cara bagaimana untuk mencintai
dan menghargai diri kita sendiri, makna kesatuan yang menjelaskan
tentang apa yang akan terjadi jika generasi muda bersatu dan tidak
menjatuhkan satu sama lain untuk menggapai mimpi, makna kekuatan
yang menjelaskan bahwa semua kesulitan yang menimpa kita saat
menjalani kehidupan akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik

dan kuat, dan makna pengorbanan yang menjelaskan tentang pengorbanan
para leluhur atau orang tua kita yang mengorbankan apapun demi masa
depan yang lebih baik untuk keturunannya.
2) Makna denotasi dan konotasi tersebut yang nantinya akan menghubungkan
cerita dan pesan yang ingin Kaur sampaikan melalui setiap ilustrasi dan
puisinya yaitu tentang the art of being grateful atau tentang cara
bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan dengan tidak
membandingkan berkat yang kita terima dengan orang lain. Kaur ingin
menyampaikan pesan bahwa dalam hidup, pasti selalu ada rintangan dan
cobaan tetapi itu semua juga adalah karunia-Nya untuk menjadikan kita
manusia yang lebih baik lagi. Dalam puisi ini, Kaur juga menceritakan
bagaimana ia bangkit dari trauma yang dialaminya saat ia masih kanakkanak.
5.2 Saran
Penelitian yang dilakukan mengenai Hubungan Ilustrasi dan Teks pada
Kumpulan Puisi The Sun and Her Flowers: Blooming Karya Rupi Kaur memang
sangat menarik untuk dikaji dengan ilustrasi visual yang sangat berbeda dari puisi
lainnya. Adapun saran-saran yang dapat diajukan penulis sebagai berikut:
1) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam kumpulan puisi The Sun and
Her Flowers karya Rupi Kaur, dibatasi oleh aspek ilustrasi da nisi puisi.
Peneliti dengan objek yang sama dapat dikembangkan dengan mengkaji
lebih jauh lagi mengenai aspek lainnya.

2) Dengan adanya

visualisasi

ilustrasi

dalam

puisi

tersebut,

akan

memudahkan pembaca dalam memahami pesan yang terkandung dalam
puisi. Pengkajian secara rinci terhadap hubungan ilustrasi dan makna pada
puisi dapat dikai lebih dalam oleh penelitian selanjutnya.

