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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang. 

Sastra adalah sebuah sarana bagi para penyair maupun novelis 

untuk menyampaikan sebuah pesan, baik itu dalam bentuk naskah drama, 

novel, cerpen, maupun puisi. Dalam setiap penyampaian pesan, sastra 

menggunakan medium bahasa untuk mengkomunikasikan pesan yang 

ditulis berupa teks oleh penyair ataupun novelis. Seperti misal puisi, para 

penyair menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah teks, setiap teks 

dibentuk oleh suatu kesatuan tanda melalui bahasa. Melalui bahasa, sang 

penyair tengah melakukan proses penyampaian pesan dalam puisinya, di 

sini terjadi proses komunikasi. 

Dalam setiap proses komunikasi selalu terdapat unsur komunikator 

atau sang penyampai pesan. Seorang penyair atau pengarang menjadi 

komunikator dengan menyampaikan pesan melalui apa yang ditulisnya, 

dan di sini puisi sebagai media untuk mengkomunikasikan isi pesannya, 

baik itu berupa: rasa sedih, bahagia, ketertindasan, hingga kritik. 

Puisi atau karya sastra berupa novel, bagi peneliti merupakan 

sebuah media komunikasi yang sangat persuasif. Karena melalui sebuah 

karya sastra, kita diajak untuk menyelami sisi-sisi kehidupan manusia dan 

mengajak kita untuk melihat penderitaan manusia lain. Karya sastra juga 

merupakan refleksi atas kondisi sosial yang ada di masyarakat.Karya 

sastra harus menunjukan kontradiksi yang ada pada masyarakat, dan bukan 
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terlibat untuk menyembunyikannya yang berarti membantu para penguasa 

yang menikmati keenakan hidup dari hubungan yang kontradiktif itu. 

Kerja dan hukum kontradiksi tentu saja melampaui corak-corak budaya 

apapun dalam masyarakat baik agraris, maritim, ataupun religius 

(Soyomukti, 2012:94). 

Peneliti percaya bahwa sebuah karya sastra tak pernah kosong akan 

suatu substansi ideologi. Karena sebuah bahasa yang diciptakan oleh sang 

penyair tentu memiliki keberpihakan; entah itu sebuah keberpihakan 

karena latar belakang sosial sang pengarang ataupun karena latar belakang 

bacaan hingga pendidikan sang penyair. Jadi, tak dapat disangkal, seni 

(dalam hal ini sastra, peneliti) merupakan arena pergulatan batin, konflik-

konflik sosial, dan persoalan-persoalan status dalam diri manusia, yang 

tarik menarik menjadi lebih padat dibandingkan dengan rana komunikasi 

sehari-hari (Smiers, 2009:3) 

Puisi dalam bentuknya sebagai media komunikasi pada masa orde 

baru sempat mengalami kematian. Hal ini karena terjadinya ketegangan 

antara pihak penguasa dan seniman. Penyair seperti Wiji Thukul di era 

Orde Baru seringkali mengkritik pemerintah melalui puisinya. Wiji 

Thukul yang berasal dari kaum miskin menyuarakan ketertindasan wong 

cilik pada masa Soeharto melalui puisi-puisinya yang menggunakan diksi-

diksi yang mudah dipahami bagi kaumnya. Tak pelak Wiji Thukul dituduh 

subversiv oleh pemerintahan Soeharto, dan di akhir era Orde Baru, Wiji 

Thukul menghilang dengan 13 orang aktivis lainnya. 
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Komunikasi sendiri pada dasarnya adalah suatu kebutuhan sehari-

hari manusia. Para pakar komunikasi mengemukakan fungsi-fungsi yang 

berbeda-beda. Thomas M. Scheidel (dalam Dedy Mulyana, 2005:4) 

mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan 

dan mendukung identitas-diri, untuk membangun kontak sosial dengan 

orang sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, 

berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Namun menurut 

pakar komunikasi, Dedy Mulyana, tujuan dasar kita berkomunikasi adalah 

untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita. 

Itu berarti, penyair seperti Wiji Thukul yang berkomunikasi 

melalui puisinya mencoba menyatakan identitas diri sebagai kaum yang 

tertindas, dan puisinya juga untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa 

dan berpikir bahwa mereka, orang-orang tertindas, yang bernasib sama 

dengannya, dihantam oleh sifat koersif Orba. Puisinya yang tak 

menggunakan metafor-metafor sulit menjadi mudah untuk dipahami oleh 

orang-orang yang seperti dirinya. Karya sastra yang bersifat reflektif 

seperti puisi Wiji Thukul atawa novel-novel sejarah Pramoedya Ananta 

Toer biasa disebut karya sastra bergenre realisme sosial. 

Dalam diri Wiji Thukul tampak terlihat bahwa sebuah puisi atau 

karya sastra tak pernah lepas dari realitas sosio-politik. Dalam puisinya, 

banyak terdapat kritik atas realitas sosial semasa Orde Baru. Sastra sebagai 

seni, dengan demikian, jelas mempunyai hubungan dengan dinamika 

sosial dalam masyarakat. Salah satu kedudukan yang mungkin diambil 

sastra terhadap kehidupan ialah sebagai pemekat (Intensifikator). Dalam 
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karya-karya sastra yang memekatkan, pengalaman kehidupan disaring, 

dijernihkan, diambil sarinya dan dikristalkan hingga pembaca (yang 

terlatih) dapat mengambil hikmah dan kekayaan pengalaman itu dengan 

mudah dan dalam waktu yang singkat (Saini, 1986:14). 

Kemampuan Wiji Thukul dalam bidang sastra puisi menjadikan 

dirinya sebagai figure yang sangat menginspirasi bagi kaumnya sekaligus 

dikhawatirkan oleh segelintir penguasa. Puisi protes yang ada dalam buku 

kumpulan puisi Nyanyian Akar Rumput, pada dasarnya merupakan 

ungkapan perlawanan, kejujuran dan sesuatu yang alami apa adanya 

seperti yang dirasakan kaum miskin saat itu, terlebih hal tersebut 

merupakan sesuatu yang dirasakan penyair untuk menyatakan kritiknya 

terhadap pemerintahan Orde Baru. 

Puisinya merupakan monumen tersendiri bagi kita untuk 

menengok masa silam Negara kita akan sebuah rezim yang banyak 

melahirkan penderitaan, baik fisik maupun psikologis. Puisi menurut 

Shanon Ahmad (dalam Pradopo, 1987:7), yaitu paduan antar unsur emosi, 

imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan pancaindra, susunan kata, 

kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur baur.  

Jadi, puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan 

perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang 

berirama. Semua itu merupakan sesuatu yang penting, yang direkam dan 

diekspresikan, dinyatakan dengan  menarik dan memberi kesan. Puisi itu 
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merupakan  rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, 

digubah dalam wujud yang paling berkesan (Pradopo, 1987:7). 

Maka, puisi Wiji Thukul mengekspresikan emosi, pemikiran dan 

ide akan sebuah rezim yang membawa penderitaan bagi kaum miskin kala 

itu. Puisinya dibentuk oleh suatu kondisi sosial pada masa itu, kritik dalam 

puisinya juga terkondisikan atas masa itu. Menurut A. Teuuw (1984:153), 

karya sastra dapat dipahami asalnya dan terjadinya (genetic) dari latar 

belakang sosial tertentu yang mengkondisikan karya sastra. 

Masa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun membawa 

penderitaan bagi rakyat kala itu. Banyak kekerasan, kerusuhan, 

pembantaian, dan penculikan terjadi semasa Orde Baru. Puisi Wiji Thukul 

yang terilhami dari apa yang dialaminya selama Orde Baru membuat 

telinga penguasa panas, mendekati akhir era Orde baru Wiji Thukul 

menghilang hingga saat ini. 

Puisinya bagi kalangan demonstran hampir serupa bahan bakar 

bagi sebuah mesin. Hanya ada satu kata: lawan! Penggalan puisi ini 

barangkali lebih sering didengar ketimbang nama penciptanya sendiri. 

Dalam puisi-puisinya ia telah berhasil mengobarkan api perlawanan, 

bahkan lebih jauh lagi: Ia telah berhasil membuat aparatur negara gusar.  

Puisinya yang terkumpul dalam buku terbitan terbaru dengan judul 

Nyanyian Akar Rumput, bukan hanya menarik untuk dibaca, tetapi juga 

untuk diteliti. Kumpulan puisi dalam buku Nyanyian Akar Rumput 

merupakan puisi yang terkondisikan oleh situasi dan realitas kala itu. 
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Maka dari itu kumpulan puisi kritik atau protes dalam buku itu tidak cukup 

untuk hanya dinikmati tetapi juga diteliti. 

Penelitian untuk membongkar makna kritik sosial pada puisi Wiji 

Thukul ini akan menggunakan studi analisis semiotik. Secara sederhana, 

semiologi bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda 

dan makna dalam bahasa, seni, media massa, music, dan setiap usaha 

manusia yang dapat direproduksi atau direpresentasikan untuk seseorang 

atau audien (Barthes, 2012:9). Semiologi sering digunakan dalam analisis 

teks, selain hermeneutic, kritik sastra, analisis wacana, dan analisis isi. 

Penting ditekankan di sini bahwa pemilihan analisis semiotik, itu 

karena peneliti ingin membongkar pesan yang terkandung dalam puisi 

yang ada pada buku kumpulan puisi Nyanyian Akar Rumput. Dalam 

sebuah studi tentang pesan yang di dalamnya menggunakan analisis 

semiotika, pembaca atau audien bukanlah sebuah subjek yang pasif, 

melainkan pembaca juga memproduksi pesan itu dengan pengalaman dan 

daya interpretatifnya sendiri. 

Sebelumnya, penelitian semiotika juga pernah dilakukan oleh Dian 

Kurniasari Renaningtyas (08220295). Dian dalam penelitiannya meneliti 

makna kritik politik dalam lirik lagu band Efek Rumah Kaca. Berbekal 

model semiotika Roland Barthes, yang juga model yang sama yang 

digunakan peneliti, Dian memenggal potongan lirik menjadi beberapa 

leksia, lalu menganalisis setiap suku kata untuk kemudian mengambil 

kesimpulan perkalimat dalam lirik. Dalam penelitian ini peneliti 
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mengambil contoh pada penelitian Dian. Peneliti juga akan memotong 

setiap bait dalam setiap puisi yang diteliti. Akan tetapi peneliti tidak 

menganalisis persuku-kata melainkan memaknai bait demi bait. 

Penelitian sebelumnya milik Dian juga menjadi motivasi tersendiri 

bagi penulis mengambil judul ini. Jika dalam lirik sebuah lagu terdapat 

sebuah makna yang mendalam perihal kritik sosial, maka akan menjadi 

lebih menarik lagi jika objek yang diteliti adalah puisi. Puisi yang 

sejatinya juga merupakan sebuah media komunikasi. 

Judul ini juga menjadi lebih menarik untuk diteliti, mengingat 

representasi Wiji Thukul dan puisinya sebagai alat perlawanan terhadap 

pemerintah orde baru. Juga lebih menarik lagi bahwa pemilihan bahasa 

dalam puisi Wiji Thukul, Wiji tidak menggunakan bahasa yang rumit, 

melainkan Ia menggunakan bahasa-bahasa sederhana sekaligus juga 

mudah dimengerti oleh orang banyak. 

Dalam beberapa penelitian, analisis semiotika lebih sering 

digunakan untuk meneliti iklan maupun film. Terhitung hanya ada dua 

penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang yang sebelumnya 

meneliti objek berupa lirik, dan belum ada yang mengambil objek 

penelitian berupa puisi. Hal ini juga menjadi landasan kuat mengapa 

peneliti mengambil objek berupa puisi, mengingat ini juga akan menjadi 

pertama kali, khususnya di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang, dan juga menjadi tantangan baru bagi peneliti 

sendiri.  
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Berdasar latar belakang di atas, upaya untuk membongkar makna 

kritik dalam puisi karya Wiji Thukul sangat relevan menggunakan analisis 

semiotika Roland Bhartes. Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi 

pada beberapa puisi saja, yang nantinya akan diterangkan lebih lanjut 

dalam bab berikutnya. 

I.2 Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan penelitian yang terarah maka diperlukan suatu 

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana 

makna kritik sosial yang terdapat dalam puisi yang ada pada buku 

kumpulan puisi Nyanyian Akar Rumput? 

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk membongkar makna kritik sosial 

pada puisi karya Wiji Thukul. 

I.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat, 

yaitu: 

1. Secara Akademis diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan

sumbangan bagi kajian ilmu komunikasi, khususnya di bidang Semiologi.

2. Secara praktis juga diharapkan dapat memberikan pemahaman baru

kepada mahasiswa maupun masyarakat tentang sejarah Orde Baru melalui

pembacaan karya sastra.


