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 BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari sebuah kesusastraan, terlepas 

dari apakah kegiatan bersastra dilakukan didasari ataupun tanpa didasari kesadaran 

untuk melakukan sastra. Pada intinya kegiatan bersastra sesungguhnya adalah media 

penyampaian pesan yang dikategorikan sebagai bentuk kreativitas dalam sebuah 

komunikasi yang estetis. Hal ini karena pesan yang disampaikan dalam berbagai 

bentuk seringkali tidak langsung sehingga membutuhkan pemahaman yang cukup 

untuk menangkap maksud yang terkandung di dalamnya, sedangkan dikatakan estetis 

karena bentuk dan isi pesan yang memiliki nilai keindahan. Adapun hal positif adalah 

baik penyampai maupun penerima pesan sama-sama dapat mengasah atau 

menajamkan pikiran. 

Mengenai kegiatan bersastra baik yang disadari ataupun berada pada alam 

bawah sadar, peneliti berpendapat betapa menariknya jika ekspresi puitis yang ada 

dalam masyarakat ini direalisasikan dalam bentuk karya sastra yang sesungguhnya. 

Berpuisi biasanya mengarah pada asosiatif, karena berpuisi merupakan arena 

permainan kata-kata  sekaligus  sebagai penyampai pesan.  

Belakangan ini, semakin banyak bermunculan karya sastra berupa puisi, baik 

puisi yang ditulis penyair ternama maupun mereka yang masih pemula. Karya-karya 

puisi yang muncul terutama dari pemula seringkali hanya berisi ungkapan perasaan  
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yang dituangkan dalam puisi dengan pemilihan kata seadanya. Sedangkan untuk 

mengaitkan bentuk maupun isi puisi dengan nilai-nilai budaya juga masih jarang 

ditemukan.  

Salah satu kiasan yang biasa digunakan untuk mengungkapkan adalah 

metafora, bagi Aristoteles, fungsi utama metafora adalah sebagai stilistika atau 

ornamen retoris, khususnya majas (Ortony, 1993:3). Menambahkan bahwa majas 

tersebut digunakan untuk memperindah ungkapan-ungkapan dalam puisi. Dengan 

kata lain, Aristoteles lebih mementingkan metafora sebagai ekspresi linguistik, bukan 

sebagai konsep berpikir yang menghasilkan ekspresi tersebut (Danesi, 2004:118). 

Metafora selalu digunakan dalam larik-larik yang menjadi bagian dari 

puisi. Metafora diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol yang mengandung 

makna metaforis yang dapat mewakili ruang persepsi manusia. Bahasa 

merupakan alat yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan  kembali 

pengamatannya terhadap fenomena kehidupan dalam bentuk cerita. Melalui 

penggunaan bahasa dalam karya sastra, jalinan cerita dapat diidentifikasi. Dalam 

sebuah karya sastra dapat diidentifikasi ciri penggunaan bahasa yang lazim disebut 

gaya bahasa. 

Chairil Anwar memiliki karakteristik yang unik. Keunikan tersebut yang 

membuat puisi-puisi Chairil Anwar memiliki daya pikat yang kuat. Keunikan tersebut 

juga yang membuat karya-karya Chairil Anwar selalu diminati dari masa ke masa. 

Bahkan mudah diterima oleh semua kalangan. Puisi Chairil Anwar terus menjadi 
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bahan studi dan penelitian oleh para ahli sastra. Para kritikus sastra, ahli bahasa dan 

penikmat sastra terus mencari dan meneliti unsur-unsur intrinsik yang membuat karya 

Chairil Anwar menarik, dan memiliki daya pikat tersendiri. Sejauh ini meereka telah 

menemukan beberapa karakteristik puisi lama karya Chairil Anwar yang memberikan 

nuansa khas.  

Puisi lama karya Chairil Anwar sangat kaya akan kiasan-kiasan tajam dan 

menikam. Diantara gaya khasnya dalam berpuisi adalah menggunakan warna-warna 

kuning, hijau, lembayung. Puisi Chairil Anwar merupakan representasi dari sikap 

hidup, gagasan serta perbuatan yang selalu muncul dalam sajak-sajaknya. Dalam 

mengamati dan menelaah puisi lama karya Chairil Anwar akan dilihat sebuah 

ungkapan batin yang sangat dalam. Hal tersebut merupakan ciri khas karya-karya 

Chairil Anwar. Karya-karya Chairil Anwar merupakan representasi dari sikap 

hidupnya, gagasan dan perbuatannya. 

Puisi karya Chairil Anwar selalu tampil hidup dan mengikat. Menurut 

Pradopo (2009) puisi Chairil Anwar memiliki nilai atau pesan tersendiri. Dengan 

penggunaan gaya bahasa yang berbeda. Namun, selalu memberikan pesan yang 

posistif. Makna puisi merupakan ungkapan gejolak batin dari sang penyair. Setiap 

karya sastra yang lahir dari gejolak batin, selalu menghadirkan nuansa kehidupan 

yang khas. Tidak mudah untuk menafsirkan makna puisi-puisi Chairil Anwar. Tetapi  

pembaca selalu menemukan penafsiran yang berbeda pada karya-karya Chairil 

Anwar.  
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Puisi Chairil Anwar penting untuk diteliti karena dipandang monumental dan 

sering menjadi bahan apresiasi di dunia pembelajaran. Walaupun Chairil Anwar 

sudah meninggal,  puisi-puisinya tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat 

Indonesia. Menurut H.B Yasin menobatkan Chairil Anwar sebagai salah satu penyair 

Indonesia yang sangat memperhatikan bahasa, maka pembicaraan atas puisi-puisinya 

menjadi hal menarik. Berbeda dengan itu, berbagai penelitian serta buku tentang 

Chairil Anwar pun hingga kini masih menjadi topik yang menarik (Silvia: 2009). 

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang 

sejenis dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wigati (2003), 

Gusmawanti (2005), dan Septianie (2012). Dari sejumlah penelitian tersebut, hanya 

beberapa penelitian yang memabahas secara khusus tentang metafora yaitu tentang 

metafora pada kumpulan puisi. 

Penelitan yang dilakukan oleh Wigati (2003) terkait dengan metafora yang 

berjudul Tuturan Metaforis dalam Lirik Lagu-Lagu Ebiet G.Ade, yakni membahas 

deskripsi tentang wujud kemetaforaan, jenis kemetaforaan, dan mengungkapkan 

tingkat keekspresian tuturan metaforis. Hasil pembahasan mendapatkan deskripsi 

tentang wujud kemetaforaan dalam lirik lagu beberapa Album karya Ebiet G. Ade 

dilihat dari segi penulisan yang berupa kelompok kata (frase), klausa, atau kalimat, 

menjelaskan jenis kemetaforaan pada lirik lagu dalam Album karya Ebiet G. Ade dari 

ruang persepsi manusia (ekologi) berdasarkan kategori kategori tertentu, dan 
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mengungkapkan tingkat keekspresian tuturan metaforis Ebiet G.Ade berdasarkan 

jarak antara tenor dan wahananya. 

Selanjutnya, penelitian yang di lakukan oleh Gusmawanti (2005) melakukan 

penelitian terhadap metafora dengan judul Analisis Metafora dalam Kumpulan Puisi 

Buka Daun Jendela Itu Karya Dinullah Rayes, yakni membahas metafora nominatif, 

metafora predikatif, dan metafora kalimatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa 

dalam penelitian tersebut, peneliti mendeskripsikan tentang wujud metafora, dan 

makna metafora dalam kumpulan puisi Buka Daun Jendela Itu Karya Dinullah Rayes.  

Selain itu, penelitian metafora di lakukan oleh Septianie (2012) melakukan 

penelitian terhadap metafora dengan judul  Metafora pada judul-judul Novel Teenlit, 

yakni membahas judul-judul Novel Teenlit dari penerbit Gagas media dan Bukune 

berdasarkn teori metafora. Hasil pembahasan menganalisis, mengklasifikasikan, dan 

mendeskripsikan bentuk lingual, referensi dan makna metafora pada judul-judul 

Novel Teenlit. 

Sehubungan dengan tinjauan terhadap kajian sebelumnya penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan peneliti ini, 

yaitu menganalisis bentuk dan makna puisi Deru Campur Debu Karya Chairil Anwar. 

Penelitian ini dapat memudahkan bagi masyarakat pembaca puisi khususnya Chairil 

Anwar, untuk membangkitkan imajinasi dan pemahaman mereka akan bentuk 

metafora dan makna metafora yang terkandung dalam puisi Chairil Anwar tersebut. 

Inilah yang menjadikan masalah ini menarik dan penting untuk diteliti. 

 



6 
 

1.2 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi objek penelitian pada kumpulan puisi Deru Campur 

Debu karya Chairil Anwar, di sini peneliti mengambil 5 puisi, karena pada 

kumpulan puisi Deru Campur Debu karya Chairil Anwar memiliki pola yang sama 

walaupun setiap puisi yang ada memiliki simbol yang berbeda, setiap puisi yang 

ada terdapat empat unsur yang ada pada stilistika. Sehubungan dengan itu, masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan bentuk ungkapan-

ungkapan metaforis dalam puisi-puisi karya Chairil Anwar. Ditemukan bentuk dan 

makan yang mengandung ungkapan metaforis yang. Ungkapan metaforis tersebut 

dimaksudkan untuk memperoleh efek etis dan estetis dalam puisi. Efek etis dan 

estetis disampaikan penyair dengan menggunakan ungkapan-ungkapan metaforis 

yang melambangkan sesuatu yang kongkrit untuk tujuan yang abstrak atau pun 

sebaliknya untuk tujuan yang abstrak dengan menggunakan lambang-lambang 

yang kongkrit.  

Metafora dibagi mejadi tiga jenis, yaitu: (1) metafora nominatif, (2) 

metafora predikatif, dan (3) metafora kalimatif. Perlu dijelaskan bahwa 

pengelompokan jenis metafora tersebut membantu untuk menentukan letak atau 

posisi metafora dalam larik puisi, karena kata-kata dalam puisi tidak membangun 

kalimat namun membangun larik-larik. Metafora-metafora dianalisis maknanya 

dengan cara menafsirkan larik-larik tersebut. Sedangkan ruang persepsi yang 

mempengaruhi penciptaan metafora dibagi ke dalam metafora nominatif, 

predikatif, kalimatif dan makna dalam metafora Hal ini didasari suatu alasan 
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bahwa analisis metafora terhadap kumpulan puisi Deru Campur Debu Karya 

Chairil Anwar belum pernah dilakukan.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk metafora dalam kumpulan puisi Deru Campur Debu karya 

Chairil Anwar? 

2) Bagaimana makna metafora dalam kumpulan puisi Deru Campur Debu Karya 

Chairil Anwar? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka dapat 

diuraikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk metafora dalam kumpulan puisi Deru Campur Debu 

karya Chairil Anwar. 

2) Mendeskripsikan makna metafora dalam kumpulan puisi Deru Campur Debu 

Karya Chairil Anwar. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoritisnya diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan bagi pembangun 

referensi sastra. Selain itu,  hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai alternatif dalam pembinaan dan penyajian bahan pengajaran bahasa dan 
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sastra Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan materi metafora. Selanjutnya 

sebagai manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai mode untuk 

melihat dan menganalisis puisi dari segi metafora. 

1.6 Definisi Operasional 

 Berikut adalah istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. 

1) Metafora  

Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang 

sebenarnya, melainkan sebagai lukisan berdasarkan persamaan atau perbandingan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:739). 

2) Kumpulan Puisi Deru Campur Debu 

Kumpulan puisi ini memiliki 27 puisi diantaranya : Aku, Hampa, Selamat 

Tinggal, Orang Berdua, Sia-sia,  Do’a, Isa, Kepada Peminta-minta, Kesabaran, 

Sajak Putih, Kawanku dan Aku,  Kepada Kawan, Sebuah Kamar, Lagu Siul, 

Malam di Pegunungan, Catetan th. 1946, Nucturno, Kepada Pelukis Affandi, Buat 

album D.S, Cerita Buat Dien Tamaela, Penerimaan, Kepada Penyair Bohang, 

Senja di Pelabuhan Kecil, Kabar Dari Laut, Tuti Artic, Sorga,  dan Cintaku Jauh di 

pulau. 

 

 


