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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan ini penulis akan membahas tentang beberapa poin, 

yaitu: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, c) tujuan 

penelitian, d) kegunaan penelitian, e) penegasan istilah, dan f) sistematika penulisan. 

 

A. Konteks Penelitian 

Karya sastra merupakan suatu karya yang bersifat imajinatif atau khayalan 

sang penulis sebagai kekreatifitasan pengarang dalam mencari ide kreatif dan imajinatif. 

Di dalam sebuah karya sastra, manusia juga dapat menuangkan ide-ide dalam bentuk 

ekspresi dan perasaannya dengan menggunakan bahasa yang tidak hanya memiliki 

sebuah makna, tetapi juga memiliki simbol-simbol yang mengartikan sebuah perasaan. 

Karya sastra memiliki tiga jenis, yakni puisi, prosa, dan drama. Dalam membuat suatu 

karya sastra seorang penulis atau pengarang memiliki ciri khas gaya bahasanya 

tersendiri. Hal ini bertujuan untuk membedakan karyanya dengan karya miliki penulis 

lainnya (Wuryani:2013). 

Menurut Suswantoro (2011:13), bahasa pada karya sastra mempunyai sifat 

khusus yang berbeda. Keistimewaan yang terdapat dalam suatu karya sastra 

memunculkan banyak penafsiran. Salah satunya yang biasa masyarakat temui dalam 

suatu karya sastra puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra yang menjadi sarana 

ekspresi seorang penulis tentang yang ia alami. Perwujudan ekspresi pengarang melalui 

karya puisi selanjutnya difasilitasi melalui bahasa yang bertujuan memberi kesan dan 
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suasana sesuai dengan emosi tertentu untuk memengaruhi perasaan atau pikiran 

penikmat saat membaca karya puisi tersebut. 

Bahasa yang digunakan dalam puisi ialah bahasa yang khas dan terpilih,, 

supaya terlihat lebih indah dan menarik untuk dibaca, didengar, dan dinikmati oleh 

penikmat sastra. Biasanya puisi disampaikan kepada penikmat secara lisan atau 

dibacakan oleh pembaca puisi yang memahami isi dan makna dari puisi yang dibaca. 

Hal ini bertujuan supaya terlihat lebih menghayati makna yang terdapat di dalam karya 

puisi tersebut. Gaya bahasa sangat berpengaruh terhadap keindahan sebuah karya puisi 

dan hadir sebagai kaya sastra yang bernilai artistik yang tinggi di kalangan penikmat 

puisi. 

Menurut Saputra (2001:29-36), puisi sebagai salah satu jenis sastra yang 

merupakan pernyataan sastra yang paling inti. Usaha dalam memahami sebuah karya 

puisi tidak dapat terikat pada salah satu pendekatan saja karena setiap puisi memiliki 

karakter tersendiri, baik karakter yang ditentukan oleh penyair berupa tema, nada, 

maupun karakter yang diwarnai oleh kenyataan sejarah pada saat puisi itu diciptakan 

atau ditulis. Membaca puisi merupakan sebuah kenikmatan seni khusus, bahkan 

merupakan puncak kenikmatan seni sastra sehingga dari dulu sampai sekarang puisi 

selalu menjadi karya sastra yang digandrung oleh siapapun untuk lebih dapat merasakan 

kenikmatan seni dan nilai kejiwaan yang tinggi. 

Ketepatan dan juga kesesuaian penggunaan kata-kata dalam kalimat sangat 

diutamakan. Ketepatan berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat 

mengungkapkan gagasan secara tepat dan juga gagasan itu bisa diterima secara tepat 

oleh para pembaca maupun para penikmat puisi. Keraf (2006:87), mengemukakan 

bahwa ketetapan diksi mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan 
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gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca dan juga pendengar seperti yang 

dirasakan oleh penulisnya. Puisi sebagai karya sastra, maka fungsi estetiknya lebih 

dominan dan juga di dalamnya terdapat unsur-unsur keestetikan. Di dalam puisi ini, 

terdapat beberapa unsur. Misalnya persajakan, irama, diksi, dan gaya bahasa (Pradopo, 

2017:315). Penggunaan gaya bahasa merupakan salah satu unsur yang paling menonjol 

dan dapat membuat penyampaian puisi lebih terasa dan tersampaikan maksud dari isi 

puisi tersebut kepada para pembacanya. 

Pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa di samping untuk membangkitkan 

suasana dan kesan tertentu, tanggapan indra tertentu, juga dimaksudkan untuk 

memperindah penuturan itu sendiri (Nurgiantoro, 2009:297). Penggunaan gaya bahasa 

terutama dalam sebuah karya puisi memang memengaruhi keindahan karya tersebut. 

Menurut Keraf (dalam Al Ma’ruf, 2009:9), gaya bahasa merupakan cara pengungkapan 

pikiran melalui bahasa khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pengarang, 

dalam mengkaji gaya bahasa juga dapat menilai kepribadian, karakter, dan juga 

kemampuan pengarang dalam karyanya dengan menggunakan gaya bahasa yang 

digunakannya. 

Keterkaitan antara gaya bahasa dengan proses menulis puisi ini tidak terlepas 

dari berbagai aspek yang mendukung dalam kegiatan menulis puisi, walaupun masing-

masing penulis memiliki gaya kepenulisan yang berbeda-beda dan memiliki ciri 

khasnya masing-masing. Keraf (2017:115), mengungkapkan bahwa seorang penyair 

memiliki banyak kosakata dalam berbahasa, memiliki kemampuan untuk mengubah 

panjang pendeknya suatu kalimat yang dipakai sebagai alat untuk berekspresi dan juga 

berkomunikasi. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Tarigan (2013:5), yaitu 

pemakaian gaya bahasa juga menunjukkan kekayaan kosakata pemakainya, itulah 
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sebabnya pembelajaran gaya bahasa merupakan suatu teknik yang terpenting dalam 

mengembangkan kosakata pada siswa dalam menulis puisi. 

Terkait dengan pembelajaran puisi yang dilakukan di sekolah pada siswa kelas 

X masih berada dalam tahap rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan 

siswa tentang karya sastra berupa puisi. Dari minimnya pengetahuan mereka karena 

kurangnya perbendaharaan kata serta kurangnya pengetahuan umum tentang karya-

karya puisi dari para penyair-penyair sehingga nilai keestetikan sebuah puisi perlahan 

hilang. Selain itu, adanya anggapan bahwa puisi itu salah satu karya sastra yang sulit 

dipahami karena di dalamnya terdapat beberapa kata konotatif, intensitas yang padat, 

serta adanya imajinasi penyair yang menyertai maksud yang terdapat di dalam puisi. 

Antologi puisi “Nyanyian Rindu” (2019) karya mahasiswa Tadris Bahasa 

Indonesia IAIN Tulungagung ini bagus untuk dikaji dan diteliti. Hal ini karena 

berdasarkan pada pengamatan gaya bahasa yang digunakan bersifat padat dan menarik 

di setiap puisi yang dibuat oleh masing-masing mahasiswa. Dalam antologi puisi ini 

gaya bahasanya juga berbeda-beda sesuai dengan ciri khas masing-masing. Hal ini bisa 

dilihat dari beberapa karya yang termuat dalam buku tersebut. Selain itu, sepengetahuan 

penulis buku antologi puisi Nyanyian Rindu  karya mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia 

IAIN Tulungagung ini belum pernah dikaji mejadi bahan objek skripsi, khususnya di 

IAIN Tulungagung. 

Berdasarkan latar belakang itulah, kegiatan identifikasi gaya bahasa puisi pada 

buku antologi puisi Nyanyian Rindu ini perlu dilakukan. Hal ini ditujukan untuk 

mengetahui jenis makna yang terdapat pada tiap puisi yang ditulis dan juga mengetahui 

gaya bahasa apa saja yang digunakan oleh masing-masing penulis. Maka dari itu 

disusunlah penelitian berjudul “Analisis Gaya Bahasa Buku Antologi Puisi Nyanyian 
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Rindu Karya Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia 2017 sebagai Bahan Ajar pada 

Kelas X”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penelitian menentukan fokus penelitian 

yang akan dijadikan bahan penelitian berupa Analisis Gaya Bahasa Buku Antologi Puisi 

Nyanyian Rindu Karya Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia 2017 sebagai Bahan Ajar 

pada Kelas X . Adapun pertanyaan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana penggunaan gaya bahasa pada buku antologi puisi Nyanyian Rindu 

karya mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia 2017? 

2. Bagaimana perencanaan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media 

buku antologi puisi Nyanyian Rindu karya mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia 

2017?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan, tujuan yangingin dicapai 

dalam penelitian ini 

1. Mendeskripsikan gaya bahasa yang digunakan dalam buku antologi Nyanyian 

Rindu karya mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia 2017. 

2. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

media buku antologi puisi Nyanyian Rindu karya mahasiswa Tadris Bahasa 

Indonesia 2017. 
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D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian sastra memiliki manfaat yang besar bagi pengembangan dunia sastra 

maupun untuk kepentingan dalam pembelajaran sastra di lembaga-lembaga pendidikan. 

Adapun manfaat tersebut yakni, manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sendiri dalam 

rangka menambah wawasan dan pemahaman tentang gaya bahasa, serta dapat 

memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

bahasa dan sastra. Diharapkan bermanfaat bagi para peneliti untuk 

mengembangkan teori yang berkaitan dengan diksi dan gaya bahasa. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan yang berharga 

bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dan peneliti di masa yang akan datang. 

Sekaligus memicu semangat para peminat sastra, khususnya para praktikus sastra 

untuk mengadakan penelitian di bidang bahasa dan sastra.  Penelitian ini juga 

diharapkan dapat berguna sebagai salah satu pendukung evaluasi kelebihan dan 

kekurangan puisi dalam antologi yang telah dibuat sebelumnya sehingga dapat 

menghasilkan puisi yang berkualitas setelahnya. 

 

E. Penegasan Istilah 

Agar diperoleh pemahaman yang sama antara penguasaan dan pemilihan tentang 

istilah, perlu adanya pembatasan istilah. Penegasan istilah pada penelitian ini akan 

dipaparkan secara konseptual dan operasional 
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1. Penegasan konseptual 

a. Analisis  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya (KBBI). 

b. Puisi  

Puisi merupakan suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan juga 

perasaan seorang penyair yang disusun dengan mengonsentrasikan semuanya 

dalam bentuk kata dan bahasa dengan memfokuskan struktur fisik dan struktur 

batinnya (Waluyo, 2001:25) 

c. Gaya bahasa  

Gaya bahasa adalah cara untuk mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadia dari sang penulis. Sebuah gaya 

bahasa yang baik harus harus mengandung tiga unsur, yakni kejujuran, sopan 

santun dan menarik (Keraf, 2010:113).  

d. Antologi  

Antologi merupakan sebuah karangan baik dari satu pengarang maupun dari 

beberapa pengarang yang dijadikan menjadi satu. Karangan itu meliputi satu 

bidang ilmu saja, misal sebuah karya sastra. Istilah lain dari antologi ialah bunga 

rampai (Lubis, 1994:11); 

e. Nyanyian Rindu (2019)  

Nyanyian Rindu ialah buku antologi puisi yang ditulis oleh mahasiswa Tadris 

Bahasa Indonesia 2017 dan diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit FAM 

Publishing Kediri. 
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f. Pembelajaran  

Pembelajaran ialah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkaran belajar (SISDIKNAS, 2003: 11) 

2. Penegasan operasional 

Penegasan secara operasional pada penelitian yang berjudul “Ananlisis gaya 

bahasa buku antologi puisi Nyanyian Rindu karya mahasiswa Tadris Bahasa 

Indonesia 2017 sebagai bahan ajar pada kelas X” ini merupakan kegiatan 

menganalisis gaya bahasa dengan menggunakan puisi-puisi yang ada pada buku 

antologi Nyanyian Rindu yang ditulis oleh mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia 

angkatan 2017. 

Penelitian ini juga digunakan sebagai bahan ajar pada kelas X, dengan 

menggunakan buku antologi Nyanyian Rindu sebagai media pembelajaran. Pada 

penelitian ini rancangan pembelajaran yang dipaparkan berupa RPP , dengan 

harapan penggunaan media buku antologi ini memberikan warna baru dan juga 

diharapkan siswa lebih mudah memahami gaya bahasa. Sehingga pada 

penelitian ini tidak hanya analisi gaya bahasa yang ada pada buku antologi 

Nyanyian Rindu, namun tapi juga merancang pembelajaran puisi mengenai 

unsur intrinsik khususnya gaya bahasa dengan menggunakan buku antologi 

sebagai media pembelajaran. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Pada pembagian sistematika pembahasan, peneliti akan memaparkan urutan 

sistematika yang akan dijabarkan dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini terdiri 

dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama (inti), dan bagian akhir. 
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1. Bagian awal 

Pada bagian awal, skripsi ini terdiri dari: halaman sampul depan, 

halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman keaslian 

tulisan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

lampiran, dan abstrak. 

2. Bagian utama (inti) 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) 

tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) penegasan istilah, dan f) sistematika 

pembahasan 

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari a hakikat gaya bahasa, b) penelitian 

terdahulu, dan c) kerangka pikir. 

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: a) pendekatan penelitian, b) kehadiran 

peneliti c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) 

analisis data, g) pengecekan keabsahan temuan, dan h) tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: a) deskripsi data dan b) temuan penelitian. 

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang diskusi hasil penelitian. Berisi 

tentang keterkaitan, kategori-kategori, dan dimensi serta temuan dalam 

penelitian lapangan. 

Bab VI Penutup, terdiri dari: a) simpulan dan b) saran. 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir pada skripsi ini yakni terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-

lampiran, surat bukti selesai penelitian, kartu bimbingan skripsi, lembar laporan 

selesai bimbingan, dan daftar riwayat hidup. 


