
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Karya sastra merupakan karya seni, sebagai karya seni yang mengandung unsur 

estetik dan keindahan di dalamnya. Sastra dan tata nilai kehidupan adalah dua fenomena 

sosial yang saling melengkapi kesendiriannya sebagai suatu yang eksistensial. Sebuah dunia 

miniatur yang berfungsi untuk menginvestasikan sejumlah kejadian-kejadian besar yang 

dikerangkakan dalam pola-pola kreativitas dan imajinasi, sebagai karya imajiner yang 

menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. 

Melalui karya sastra, pengarang mengajak pembaca untuk memasuki pengalaman atau 

imajinasi karya sastra (Husnan, dkk. 1988: 168). 

Karya sastra sebagai salah satu bentuk kebudayaan adalah seni yang menggambarkan 

kehidupan manusia, mengandung nilai-nilai religius dan kemanusiaan yang universal, yang 

menggambarkan kehidupan budaya manusia pada zamannya. Nilai-nilai yang terkandung 

dalam karya sastra banyak memberikan gambaran bagi masyarakat. Karya sastra tidak dapat 

dijauhkan dari faktor sosial kemasyarakatan, karena karya dilahirkan oleh suatu bagian dari 

masyarakat serta memberikan pengaruh yang besar pula pada masyarakat. Maka dari itulah, 

membaca karya sastra dapat memperluas wawasan pembaca tentang cermin budaya dan 

kehidupan sosial dari suatu masyarakat yang dibuat oleh pengarang. 

 Dilihat dari bentuknya karya sastra dapat dibedakan atas prosa, drama, dan puisi. 

Puisi sebagai salah satu karya sastra dapat dikaji dari berbagai macam aspeknya. Puisi dapat 

dikaji dari segi struktur dan unsur-unsur pembangun dan sarana kepuitisannya. Puisi dapat 

dikaji berdasarkan jenis-jenis atau ragam-ragamnya, karena puisi pada hakikatnya adalah 

beragam. Puisi juga dapat dikaji dari sudut kesejarahannya, karena sepanjang sejarah, atau 



dari waktu ke waktu, puisi selalu ditulis bervariasi dan selalu mengalami perubahan serta 

perkembangan (Husnan, dkk. 1988: 24). 

Puisi disampaikan melalui kata-kata, kata-kata bukanlah sebab keindahan dalam puisi 

tetapi adalah akibatnya, puisi tidak menjadi indah karena kata-kata, melainkan kata-kata 

menjadi indah karena puisi yang dikandungnya. Puisi mampu mengungkapkan ekspresi 

perjalanan batin atau jiwa pengarang mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan melalui 

media bahasa yang memiliki estetika yang padu, utuh, dan padat. Puisi menyampaikan pesan, 

ungkapan, gagasan pada pembaca, melalui bahasa yang digunakannya dan pesan yang 

dikandungnya. Bahasa dalam puisi sangat menentukan karakter puisi tersebut. Oleh karena 

itu gaya termasuk salah satu aspek yang digunakan oleh pengarang melalui pendayagunaan 

bahasa.  

Gaya bahasa merupakan sebuah perpaduan yang sangat harmonis yang selalu ada 

dalam karya sastra. Gaya bahasa juga merupakan bentuk atau sebuah gambaran yang sangat 

menarik yang dapat menimbulkan keinginan pembaca untuk mengerti dan memahami sebuah 

karya sastra. Tanpa gaya bahasa, sebuah puisi tidak akan memunculkan suatu keindahan. 

Gaya bahasa hakikatnya mencerminkan cara berfikir seorang pengarang. 

Gaya bahasa dalam karya puisi WS. Rendra dan Wiji Thukul, tampak mengangkat 

pilihan-pilihan kata yang terinspirasi oleh realita sosial yang ada dan merupakan bentuk 

sindiran dan ungkapan hati seseorang yang disampaikan dalam bentuk dan ragam yang 

bervariasi, baik berupa sebuah kritik maupun pesan. W.S Rendra dan Wiji Thukul, adalah 

penyair yang tersohor dengan kekhasan dalam tulisan mereka. Karya mereka yang tampaknya 

cenderung didominasikan oleh kritik sosial dan politik seperti tampak dalam dua contoh puisi 

berikut: 

“Doa untuk Anak Cucu” : 

Bismillahi rrahmaanir rahiim 

 

Ya, ALLAH 



Di dalam masa yang sulit ini, 

Di dalam ketenangan 

Yang beku dan tegang, 

Di dalam kejenuhan 

Yang bisa meledak menjadi keedanan, 

Aku merasa ada muslihat 

Yang jelas juntrungannya. 

Ya, ALLAH. 

Aku bersujud kepada-Mu. 

Lindungi anak cucuku. 

 

Adapun puisi Wiji Thukul yang berjudul “Para Jendral Marah-marah” :  

 Pagi itu kemarahannya disiarkan 

 Oleh televisi. Tapi aku tidur. Istriku 

yang menonton. Istriku kaget. Sebab 

seorang letnan jendral menyeret-nyeret 

namaku. Dengan tergopoh-gopoh 

selimutku ditarik-tarikya, Dengan 

mata masih lengket aku bertanya : 

mengapa? Hanya beberapa patah kata 

ke luar dari mulutnya: “Namamu di 

televisi .....” Kalimat itu terus dia ulang seperti otomatis. 

 

 Kedua puisi tersebut menunjukkan adanya gaya penulisan yang berbeda, yang mampu 

menunjukkan ciri khas, atau menunjukkan style sang penyair. Salah satu kekhasan yang 

tampak berupa persamaan naratif dan penggunaan gaya bahasa kiasan (figurative language). 

Gaya penulisan dalam puisi merupakan bagian dari gaya penulisan modern, yang lebih 

dikenal dengan sebutan retorika modern. 

Puisi hakikatnya merupakan sebuah karya yang tidak hanya diperuntukkan untuk 

kalangan penikmat sastra dan penggiat sastra, melainkan juga dapat dipelajari dan dipahami 

oleh semua kalangan. Puisi-puisi karya WS. Rendra dan Wiji Thukul tampaknya lebih 

melihat fenomena di sekelilingnya, kemudian diungkapkan atau dituangkan sebagai bentuk 

keprihatinan dan simpati terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Berbeda 

dengan Ayu Utami, NH dini, Sapardi Joko Damono, yang lebih menciptakan sebuah karya 

yang memperlihatkan bentuk keindahan cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya setiap karya 

sasrta tersebut sama saja, namun memiliki ciri dan karakter tersendiri membedakan di antara 



karya sastra yang satu dengan yang lain, demikian pula kekhasan yang ada pada puisi karya 

WS. Rendra dan Wiji Thukul yang cenderung nuansa kritik sosial dan politik yang terjadi 

pada masa itu.  

Minat masyarakat terhadap karya puisi Indonesia sangat kurang, terlebih lagi pada karya 

puisi yang berbobot. Sebagian besar anak muda lebih tertarik pada puisi yang bertema cinta 

dan kasih sayang. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya penyair muda yang lahir dari 

berbagai pelosok Indonesia yang menunjukkan kreatifitasnya, namun belum mampu 

melahirkan karya puisi yang berbobot selain  puisi-puisi romantis yang banyak dinikmati 

kaum muda saat ini. Untuk itu, karya sastra dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap 

puisi-puisi karya Wiji Thukul dan W.S Rendra, khususnya pada aspek gaya bahasa dengan 

harapan dapat mendeskripsikannya. 

Penelitian terdahulu sudah pernah dilakukan oleh Mohammad Zainudin (2006) 

dengan judul skripsi Telaah Gaya Bahasa pada Puisi “Saat Hening Masih Bersamaku dan Ku 

Menunggu untuk Mencium-Mu” karya Goenoeng. Hasil penelitian ini menunjukkan gaya 

bahasa yang digunakan lebih bersifat retoris dan kiasan. Adapun persamaan dan perbedaan 

penelitian terdahulu dan penelitian ini, terletak pada objek yang dikaji dan gaya bahasa yang 

lebih dominan digunakan.  

 Cara-cara melahirkan sebuah karya sastra untuk menimbulkan variasi, rasa humor 

yang sehat, pengertian yang baik, membangkitkan vitalitas hidup, dan menumbuhkan 

imajinasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bekal untuk memahami 

maksud gaya bahasa sebuah puisi, sehingga dapat dijadikan sarana pengembangan kreatifitas 

dan imajinasi dalam menciptakan sebuah karya puisi. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

peneliti menetapkan judul Telaah Komparatif Gaya Bahasa Pada Puisi Karya Wiji Thukul 

dan W.S Rendra. 

 



1.2 Fokus Penelitian 

Gaya bahasa merupakan style penulisan yang digunakan oleh pengarang dalam 

menyusun karyanya. Gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandang, baik 

dari segi nonbahasa maupun segi bahasanya. Segi nonbahasa meliputi: pengarang, masa, 

medium, subjek, tempat, dan tujuan. Sedangkan dari segi bahasa meliputi: pilihan kata, nada, 

struktur kalimat, dan langsung tidaknya makna (makna kiasan dan makna retoris atau 

mengacu pada gaya bahasa dalam artian majas). 

Secara teoritis gaya bahasa tidak dapat dibatasi berdasarkan makna retoris maupun 

kiasan saja, sehingga tidak menutup kemungkinan jika terdapat gaya bahasa yang lain. 

Penelitian ini difokuskan pada gaya bahasa dari segi bahasanya, khususnya terkait dengan 

gaya penulisan pengarang dalam karya puisinya. Gaya bahasa dalam penulisan puisi tersebut 

mempertimbangkan aspek nonbahasa pengarang, dan mengacu pada persamaan naratif 

penggunaanya bahasanya ditinjau dari langsung tidaknya makna (makna kiasan dan makna 

retoris). Langsung tidaknya makna dalam puisi sering disebut sebagai majas.  

 

1.3 Rumusan Masalah   

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana persamaan dan perbedaan bentuk gaya bahasa pada puisi karya Wiji Thukul 

dan W.S Rendra?  

2) Bagimana makna gaya bahasa pada puisi karya Wiji Thukul dan W.S Rendra? 

3) Bagimana fungsi gaya bahasa pada puisi karya Wiji Thukul dan W.S Rendra? 

 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 



1.4.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gaya penulisan 

(bahasa) yang digunakan penyair dalam karya puisinya. Khususnya gaya bahasa Wiji Thukul 

dan W.S Rendra dalam kumpulan puisi dalam Pelarian terdiri dan Antalogi puisi Orang-

orang Rangkas Bitung. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Secara spesifik tujuan khusus penelitian ini untuk mendeskripsikan : 

1) penulisan gaya bahasa yang terdapat pada puisi karya Wiji Thukul dan W.S Rendra 

ditinjau dari aspek bahasa dan nonbahasa. 

2) makna gaya bahasa pada puisi karya Wiji Thukul dan W.S Rendra. 

3) fungsi gaya bahasa pada puisi karya Wiji Thukul dan W.S Rendra.  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berikut : 

1) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi terkait 

dengan bahasa penulisan dalam sebuah karya sastra berbentuk puisi. 

2) Bagi pengajar sastra, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai materi 

alternatif dalam pembelajaran gaya bahasa, khususnya gaya bahasa dalam puisi karya 

Wiji Thukul dan W.S Rendra. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

pijakan awal penelitian selanjutnya dalam perspektif yang berbeda. 

 

1.6 Penegasan Istilah 



1) Komparatif adalah perbandingan dua atau lebih sebuah objek baik perbedaan 

maupun persamaannya. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat 

membandingkan, baik dalam pengertian membandingkan persamaan atau perbedaan 

dua atau lebih fakta-fakta, dan sifat-sifat suatu objek yang diteliti berdasarkan 

kerangka penelitian tertentu (Nazir, 2005). Dalam penelitian ini yang 

dikomparasikan adalah persamaan dan perbedaan bentuk gaya bahasa, makna gaya 

bahasa dan fungsi gaya bahasa yang digunakan Wiji Thukul dan W.S Rendra. 

2) Gaya bahasa adalah cara pengungkapan yang paling khas. Dalam penelitian ini objek 

yang dibandingkan adalah gaya bahasa (stilistika) adalah salah satu unsur karya sastra 

yang berupa cara penyusunan bahasa sehingga menimbulkan aspek estetis (Ratna, 

2013:146). Gaya bahasa merupakan sebuah bentuk penggunaan bahasa yang 

disampaikan oleh pengarang ke dalam karyanya dengan tujuan memberikan daya tarik 

kepada pembaca. Dalam penelitian ini yang dimaksud gaya bahasa dimaknai sebagai 

bentuk dalam puisi 

3) Puisi merupakan ekspresi pemikiran yang membangkitkan perasaan, merangsang 

imajinasi panca indera, yang disusun dalam susunan bahasa yang berirama. 

 Bahasa sastra bersifat konotatif karena banyak digunakan makna kiasan dan makna 

lambang (majas), yang nilai rasa atau gambaran tertentu, sehingga gaya bahasa dalam 

puisi biasa telihat berlebihan atau mengandung makna yang sulit dipahami oleh pembaca 

(Reeves dalam Waluyo, 1987:22). 

4) Bentuk merupakan rupa atau wujud yang ditampilkan. Yang dimaksud bentuk gaya 

bahasa dapat dibedakan atas bahasa kiasan (figurative language) dan bahasa retoris 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

5) Makna merupakan arti atau mengartikan, atau menerangkan arti.  Makna gaya bahasa 

dalam puisi merupakan maksud atau tujuan pengarang dalam mempertahankan ciri khas 



yang memiliki arti yang sebenarnya (denotatif) atau tidak sebenarnya (konotatif). (Keraf, 

2008: 129). 

6) Fungsi merupakan kegunaan suatu hal dan daya guna. Fungsi dalam linguistik berarti 

suatu cara untuk mencapai tujuan dengan menggunakan bahasa, sehingga fungsi gaya 

bahasa merupakan daya tarik untuk mempengaruhi pembaca setelah membaca puisi 

(Ratna, 2013:146). 

 

 

 

 

 

 

 


