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Kata Kunci : hakikat ketuhanan,  makna puisi, O Amuk Kapak karya Sutardji 

Calzoum Bahcri 
 

Puisi merupakan bentuk karya sastra yang paling tua. Sejak kelahirannya puisi 
memang sudah menunjukkan ciri-ciri yang khas, seperti yang kita kenal sekarang, 
meskipun puisi telah mengalami perkembangan dan perubahan tahun demi tahun 
(Waluyo, 1991: 3). Kehidupan puisi terus berkembang sejalan dengan perkembangan 
bahasa dan kebudayaan masyarakat, sehingga dewasa ini puisi mampu mendominasi 
dunia sastra. 

Berbicara tentang puisi modern kita tak bisa lepas untuk tidak membicarakan 
puisi dan kepenyairan Sutardji Calzoum Bachri dalam kancah perpuisian Indonesia 
yang merupakan fenomena yang menarik. Sosoknya sebagai penyair dan pembaca 
puisi “mencengangkan“ orang karena demonstratif dan eksentrik. Puisi-puisinya 
mengejawantah menjadi bunyi-bunyi sugestif dan magis yang keluar dari mulutnya. 
Dalam penelitian ini tidak seluruh puisi dalam kumpulan puisi O, Amuk, Kapak 
dianalisis. Bahkan, Puisi Amuk dan Kapak tidak masuk dalam analisis. Hal ini 
dilakukan dengan pertimbangan efektif dan penerapan model sampel. Namun 
demikian, puisi-puisi yang dihadirkan diharapkan mampu mewakili yang bermakna 
pencarian ketuhanan.  

Penelitian ini akan membahas makna pencarian hakikat ketuhanan yang 
muncul pada sajak-sajak Sutardji Colzoum Bachri dalam kumpulan puisinya O Amuk 
Kapak. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah hermeneutik 
fenomenologi dapat digunakan dalam upaya mengetahui makna pencarian hakikat 
ketuhanan yang muncul pada sajak-sajak Sutardji Colzoum Bachri dalam kumpulan 
puisinya O Amuk Kapak. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan ilmu sastra di Indonesia khususnya dalam bidang genre puisi serta 
mengembangkan teori-teori secara ilmiah. Pada intinya penelitian ini bertujuan untuk 
menerapkan kajian hermeneutik yang menitikberatkan pada   makna sajak-sajak yang 
terdapat dalam kumpulan puisi O Amuk Kapak karya Sutardji Colzoum Bachri. 
Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan minat 
masyarakat dalam memahami puisi, khususnya sajak-sajak karya sutardji Colzoum 
Bachri, serta menguatkan pemikiran dan keyakinan akan keberadaan dan kekuasaan 
Tuhan melalui karya sastra.  

Pendekatan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan teoretis fenomenologi 
dan metodologis yaitu kualitatif. Kajian hermeneutik dengan pendekatan 
fenomenologi bermakna membiarkan sesuatu menjadi apa adanya, tanpa pemaksaan 
kategori yang diberikan penafsir kepada sebuah karya. Interpretasi karya sastra bukan 
sesuatu yang ditunjuk, sebab interpretasi merupakan sesuatu yang akan 
memperlihatkan diri pada sebuah penafsiran. Pendekatan ini berupaya mengkaji 
makna hermeneutik dari interpretasi linguistik sampai pada interpretasi filsafat. 
Fenomenologi  dianggap aspek penting bagi hermeneutik, karena pendekatan ini tidak 
semata-mata didasarkan pada kesadaran, historis, dan kategori lainnya, namun 
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ditekankan pada muncul dan adanya suatu realitas yang ditemukan.  Dari hasil 
analisis pada 10 puisi Sutardji di atas dapat diketahui bahwa puisi-puisi tersebut 
mengandung makna religi dan mengarah pada makna pencarian hakikat ketuhanan. 
Pencarian hakikat ketuhanan yang dimaksud berupa simbol pencarian kekuatan, daya 
pikir, dan keyakinan dalam memahami ajaran religi. Dengan demikian puisi-puisi 
tersebut telah mewakili bahwa puisi-puisi Sutradji dalam kumpulan O Amuk Kapak 
terdapat makna yang menyiratkan proses pengalaman penyair (Sutardji) dalam dunia 
religi dan ketuhanan. Puisi-puisi Sutardji Ah, Dapatkau, Jadi, Pot, O, Daun, Q, Tapi, 
Kalian, dan Perjalanan Kubur merupakan contoh karya sastra yang memiliki 
kontribusi pada aspek batin dan spiritual manusia.  

Dengan analisis ini dapat diketahuai pula bahwa dunia seni khususnya seni 
sastra mampu memberikan kontribusi spiritual bagi pembaca maupun penciptanya. 
Melalui sarana sastra terutama puisi atau sajak, penyair dapat mengungkapkan 
suasana batin dan segala persoalannya untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan 
sebagai sutradara dan pemilik alam semesta.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I. 1 Latar Belakang 

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki 

perbedaan dengan jenis karya sastra lain. Banyak batasan tentang puisi yang 

dikemukakan para ahli, tetapi mereka mengembangkan definisi-definisi 

menurut pikiran dan pandangan masing-masing, karena itu batasan atau 

pengertiannya juga beraneka ragam, sehingga kadang-kadang membuat kita 

sulit menentukan batasan atau pengertian mana yang harus dianut, definisi 

yang diberikan para ahli berbeda-beda. 

Definisi lama tentang puisi menyebutkan bahwa puisi adalah karangan 

yang terikat oleh baris dan bait, oleh karena rima dan irama, dan oleh jumlah 

kata dan suku kata, sebenarnya tidak relevan lagi untuk dikenakan pada semua 

bentuk puisi, terlebih lagi pada puisi modern yang dinamis, inovatif dan 

kreatif. Definisi tersebut dapat berlaku hanya untuk puisi lama yang statis, 

yang cenderung mematuhi konvensi puisi (Atmazaki, 1993: 4). 

Puisi merupakan bentuk karya sastra yang paling tua. Sejak 

kelahirannya puisi memang sudah menunjukkan ciri-ciri yang khas, seperti 

yang kita kenal sekarang, meskipun puisi telah mengalami perkembangan dan 

perubahan tahun demi tahun (Waluyo, 1991: 3). Kehidupan puisi terus 

berkembang sejalan dengan perkembangan bahasa dan kebudayaan 

masyarakat, sehingga dewasa ini puisi mampu mendominasi dunia sastra. 
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Berbicara tentang puisi modern kita tak bisa lepas untuk tidak 

membicarakan puisi dan kepenyairan Sutardji Calzoum Bachri dalam kancah 

perpuisian Indonesia yang merupakan fenomena yang menarik. Kemunculan 

puisi-puisinya dengan sikap yang beragam oleh khalayak sastra Indonesia. 

Ada yang mencemooh, ada yang memuji, dan ada juga yang bersikap hati-hati 

(Toda, 1984: 126-127). Sosoknya sebagai penyair dan pembaca puisi 

“mencengangkan“ orang karena demonstratif dan eksentrik. Hal ini 

terbuktikan ketika dia berkesempatan membacakan Puisi-puisinya di Arena 

Tertutup Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 2 Juli 1973. Puisi-puisinya 

mengejawantah menjadi bunyi-bunyi sugestif dan magis yang keluar dari 

mulut “sang pawang“ itu, yang tengah dimasuki suasana trance (kesurupan) 

karena menenggak berbotol-botol bir. Setelah pembacaan puisi, dia melayani 

peserta dengan “aturan main“ yang seenaknya sendiri (Iskandar, 1973). 

Kritikus sastra yang bersifat respect, yang menganggap bahwa puisi-

puisi Sutardji mengandung inovasi sering kali menghubungkannya dengan 

tradisi gaya kepenulisan Chairil Anwar. Popo Iskandar menganggap bahwa 

Sutardji mampu mengorek inti kata seperti yang diangankan Chairil. Dami N. 

Toda mengibaratkan bahwa apabila Chairil mata kanan Anda, maka Sutardji 

adalah mata kiri Anda. Sementari itu, Sapardi Djoko Damono berkomentar 

bahwa puisi Sutardji cenderung surealis; Umar Junus meninjaunya dari 

pemberontakan puisi itu terhadap amanat dan penggunaan efek puitik dalam 

mantra; dan Goenawan Mohamad hanya menyebut sajak Sutardji (khususnya 

“Q“) sebagai sajak main-main (Iskandar, 1973; Junus, 1983; Toda, 1984). 
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Sutardji Calzoum Bachri dilahirkan di Rengat, Kabupaten Indragiri 

Hulu, Riau pada tanggal 24 Juni 1941. Setelah lulus SMA dia melanjutkan 

studinya ke Fakultas Sosial Politik, Jurusan Administrasi Negara, Universitas 

Padjadjaran, Bandung. Namun, dia berhenti sebelum meraih ijazah sarjana 

karena kadung menggeluti dunia sastra secara intens. Pada tanggal 10 

November 1982 ia menikah dengan Mariam Linda yang telah membuahkan 

seorang anak bernama Mila Seraiwangi. 

Tulisannya berupa puisi, cerita pendek, esai, dan sesekali terjemahan 

(puisi) tersebar di media massa, seperti Karya Sport Minggu, Duta 

Masyarakat, Masyarakat Indonesia Edisi Jabar (ketiganya terbit di Bandung), 

Lelaki (tahun 70-an), Berita Buana, Berita Yudha Minggu, Sinar Harapan, 

Kompas, Budaya Jaya (68-79), Horison, Ullumum Quran, dan media lain 

yang terbit di Jakarta. 

Pada tahun 1969 Tardji berencana untuk menerbitkan kumpulan 

puisinya yang berjudul “Kalungkenang buat Surtini Bachri“. Akan tetapi, 

niatnya itu urung terlaksana dan sebagian besar dari puisinya itu dimusnahkan 

secara sadar dan sebagian lagi dimuat dalam kumpulan puisi O (tahun 1973). 

Tahun 1977 dan tahun 1979 berturut-turut terbit pula kumpulan puisinya yang 

berjudul Amuk dan Kapak. Kemudian pada tahun 1981, ketiga kumpulan puisi 

tersebut diterbitkan oleh Sinar harapan dengan judul O Amuk Kapak. 

Hadiah dan penghargaan pernah pula diperoleh Tardji. Pada tahun 

1978 dia memenangkan Hadiah Buku Puisi Terbaik 19976-1977 untuk buku 

puisinya yang berjudul Amuk. Hadiah tersebut berdasarkan keputusan 
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penyelenggara, yaitu Dewan Kesenian Jakarta. Akan tetapi, hadiah itu ditolak 

oleh Sutardji karena dia meragukan komposisi dewan juri dari kemampuan 

mereka. Pada tahun 1979 dia menerima Hadiah Sastra ASEAN (SEA Write), 

yang diserahkan langsung oleh Ratna Sirikit di Bangkok, Thailand. Dalam 

tahun 1980 dia menerima pula penghargaan dari Pemerintah Daerah 

Kepulauan Riau dan delapan tahun kemudian (1998), dia mendapat Hadiah 

Sastra Dewan Kesenian Jakarta dan Anugerah Sastra Chairil Anwar Dewan 

Kesenian Jakarta. 

Gelar “Presiden Penyair Indonesia“ ditahbiskannya sendiri di depan 

publik Teater Arena Taman Ismail Marzuki pada tahun 1979. Penahbisannya 

itu dilakukannya saat dia mengisi acara baca puisi. Akan tetapi, “upacara 

penobatan“ ini hanya sepihak karena tanpa kabinet, tanpa demokrasi, tanpa 

kantor (Binagrha), dan tanpa rakyat yang berdaulat. Gelaran lain yang 

disandangnya adalah penyair mantra, penyair bir, penyair kapak, penyair sufi, 

dan penyair tasawuf. Akan tetapi gelar ini ditahbiskan bukan oleh dirinya 

sendiri, melainkan oleh penikmat sastra setelah membaca dan menyimak 

puisi-puisinya. 

Tardji banyak berkiprah dalam keredaksian majalah dan surat kabar. Ia 

pernah tercatat sebagai redaksi Indonesia Ekspres, Duta Masyarakat, majalah 

remaja Ceria, Horison, dan pengasuh rubrik budaya bulanan “Bentara“ di 

harian umum Kompas sejak tahun 1999. 

Puisi-puisi yang ditulis kerapkali dibacakannya secara sugestif dan 

eksentrik, bahkan pada debut penampilannya, dia menambah energi 
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pembacaannya dengan menenggak bir. Setelah dia pergi berhaji, pesonanya 

dalam membaca puisi tidak luntur, meskipun tidak diolengkan lagi oleh 

ombak bir karena suasana trance yang diharapkan, terutama pada saat 

membacakan puisi-puisi sufisnya, bukanlah mabuk alkohol, melainkan mabuk 

Tuhan. 

Beberapa momen penting yang berkaitan dengan pembacaan puisinya 

dapat dicatat di sini, yaitu baca puisi di Arena Tertutup Taman Ismail 

Marzuki, pada malam tanggal 2 Juli 1973 yang direspons oleh pelukis 

almarhum Popo Iskandar secara positif. Kemudian, setelah mengikuti kegiatan  

Iowa Writing Program di Amerika Serikat (1974-1975) dia membacakan puisi 

dalam Pertemuan Puisi Internasional di Rotterdam, dan pada tahun 1997 dia 

menjadi tamu kehormatan pada Pertemuan Penyair Dunia di Kolombia. 

Pengalaman yang demikian itu membuatnya semakin dikenal oleh bangsa dan 

negara lain, sehingga puisi-puisinya juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

asing. Puisi-puisi yang diterjemahkan terkumpul dalam Arjuna in Meditation 

(bersama dengan terjemahan puisi Abdul Hadi W.M. dan Darmanto Jatman) 

tahun 1976 (terbitan Calcutta). Terjemahan lainnya terdapat dalam Writing 

from the World (1975, terbitan Amerika serikat), Dicters in Rotterdam (1975), 

dan dalam Ik will nog duizend jaar leven Negen modrene Indonesisische 

dichters, Poetry International Serie (1975, terbitan Rotterdam). 

Meskipun sudah mendunia, Tardji masih mau menyempatkan diri 

untuk membaca puisi diberbagai daerah di Indonesia, sesuai dengan 

permintaan panitia penyelenggara. Kini kegiatannya bertambah dengan 
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membacakan cerpen-cerpennya yang terkumpul dalam antologi Hujan 

Menulis Ayam. Selain itu, dalam program SBMM (Sastrawan Berbicara 

Mahasiswa Membaca) dia masuk ke kampus-kampus untuk berdialog 

mengenai puisi dan proses kreatifnya dalam menulis puisi O Amuk Kapak. 

Selain karya monumental antologi puisi O (1973), Amuk (1977), 

Kapak (1979), dan ketiganya dikumpulkan kembali dalam O Amuk Kapak 

(1981), karya Tardji lain yang berbentuk telah terbit pada tahun 2001, yaitu 

antologi cerpen Hujan Menulis Ayam dan kumpulan esai yang ditulisnya pada 

rubrik “Bentara“ Kompas, yaitu Gelak Esai & Ombak Sajak Anno 2001. 

Tulisan Tardji lainnya masih tersebar di media massa dan menantang pakar 

sastra atau penerbit untuk mendata, meneliti, dan menerbitkannya, misalnya 

puisi-puisi sebelum, semasa, dan pasca O Amuk Kapak, cerpen-cerpen yang 

belum masuk ke Hujan Menulis Ayam, terjemahan puisi-puisi Perancis, esai 

pada Anwar, kritik puisi, polemik dalam memperingati 50 tahun Polemik 

Kebudayaan, dan polemik mengenai puisi gelap di Harian Umum Republika. 

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa puisi adalah bentuk 

kesusastraan yang paling tua. Tradisi berpuisi sudah merupakan tradisi kuno 

dalam masyarakat. Puisi yang paling tua adalah mantra (Waluyo, 1991: 3). 

Dan puisi Tardji identik dengan mantra. 

Yang paling menonjolkan Sutardji sebagai penyair penting dewasa ini 

adalah usahanya untuk mancapai hakikat kata. Dikatakannya dalam Kredo 

Puisi-nya tanggal 30 Maret 1973 bahwa, “kata-kata bukanlah alat yang 

mengantarkan pengertian. Dia bukan seperti pipa yang menyalurkan air. Kata 
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adalah pengertian itu sendiri. Dia bebas“. Pengertian adalah bentuk penjajahan 

atas kata-kata dan ide-ide adalah pembebanan. Sutardji menyatakan bahwa 

melalui puisinya, dia telah membebaskan kata-kata dari tradisi lapuk yang 

membelenggunya seperti kamus, gramatika, dan moralitas. Sehingga apabila 

kata telah dibebaskan, kreativitaspun menjadi mungkin. Sebab kata-kata bisa 

menciptakan dirinya sendiri, dan menentukan kemauannya sendiri. Akibat 

kegairahan dalam menemukan kebebasan itu, “kata-kata meloncat-loncat dan 

menari di atas kertas, mabuk dan menelanjangi dirinya sendiri, mondar-mandir 

dan berkali-kali menunjukkan muka dan belakangnya yang mungkin sama 

atau tidak sama, membelah dirinya dengan bebas, menyatukan dirinya sendiri 

dengan yang lain untuk memperkuat dirinya, membalik atau menyungsangkan 

sendiri dirinya dengan bebas, saling bertentangan sendiri satu sama lainnya 

karena mereka bebas berbuat semaunya atau bila perlu membunuh dirinya 

sendiri untuk menunjukkan dirinya bisa menolak dan berontak terhadap 

pengertian yang ingin dibebankan kepadanya“. Satu-satunya tugas tardji 

sebagai penyair adalah membiarkan kata-kata membentuk maknanya sendiri 

dan mendapatkan “aksentuasi yang maksimal“. 

Pada akhirnya Sutardji menyimpulkan: “Menulis puisi bagi saya 

adalah membebaskan kata-kata, yang berarti mengembalikan kata pada awal 

mulanya. Pada mulanya adalah Kata. Dan kata pertama adalah mantera. Maka 

menulis bagi saya adalah mengembalikan kata kepada mantera“. 

Dalam proses dan pemaparan puisi ini, tidak seluruh puisi dalam 

kumpulan puisi O, Amuk, Kapak yang akan dianalisis. Bahkan, Puisi Amuk 
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dan Kapak tidak masuk dalam analisis. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan efektif dan model sampel. Namun, puisi-puisi yang dihadirkan 

diharapkan mampu mewakili tujuan yang diharapkan yaitu makna kehidupan, 

lebih khususnya makna pencarian ketuhanan. Sekalipun demikian, proses 

analisis tetap berpegang pada teori yang dijadikan landasan dan pendekatan 

yang telah dipilih yaitu hermeneutik fenomenologi.  

Berdasarkan uraian di atas menjadi alasan bagi peneliti menjadikan 

kumpulan puisi O Amuk Kapak karya Sutardji Colzoum Bachri sebagai objek 

kajian hermeneutik karena kumpulan puisi tersebut merupakan kumpulan 

puisi dari seorang penyair yang merupakan pembaharu perpuisian Indonesia 

modern setelah Chairil Anwar dan memiliki keunikan tersendiri. 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang pada ulasan di atas maka rumusan masalah  

yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah makna pencarian 

hakikat ketuhanan yang muncul pada sajak-sajak Sutardji Colzoum Bachri 

dalam kumpulan puisinya O Amuk Kapak? 

 

I. 3 Tujuan  

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui apakah hermeneutik fenomenologi dapat digunakan dalam 

upaya mengetahui makna pencarian hakikat ketuhanan yang muncul pada 
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sajak-sajak Sutardji Colzoum Bachri dalam kumpulan puisinya O Amuk 

Kapak yang diterbitkan oleh Sinar Harapan, Jakarta 1981. 

 

I. 4 Manfaat 

Sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas, tujuan dari penelitian 

ini tersusun berdasarkan tujuan teoritis dan praktis. 

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu 

sastra di Indonesia khususnya dalam bidang genre puisi serta 

mengembangkan teori-teori secara ilmiah. Pada intinya penelitian ini 

bertujuan untuk menerapkan kajian hermeneutik yang menitikberatkan pada   

makna sajak-sajak yang terdapat dalam kumpulan puisi O Amuk Kapak karya 

Sutardji Colzoum Bachri. 

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan minat masyarakat dalam memahami puisi, khususnya sajak-

sajak karya sutardji Colzoum Bachri, serta menguatkan pemikiran dan 

keyakinan akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan melalui karya sastra.  
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2. 1. Beberapa Pandangan tentang Hermeneutik 

Istilah hermeneutik berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneuein 

yang berarti menafsirkan. Secara harfiah kata benda hermeneuein adalah 

hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Menurut sejarahnya, 

interpretasi dilakukan untuk memahami atau menafsirkan tentang ajaran 

ketuhanan, mitos, atau kepercayaan tertentu. Namun, seiring perkembangan 

pengetahuan proses interpretasi dilakukan untuk menafsirkan sebuah karya 

sastra, karya seni, maupun ungkapan bahasa. Tugas interpretasi harus 

membuat sesuatu yang kabur, jauh, dan gelap maknanya menjadi lebih jelas, 

dekat, dan dapat dipahami. Aspek yang beragam dari proses interpretasi 

adalah sesuatu yang penting dan integral dalam sastra dan teologi. Makna 

interpretasi dalam hermeneutik untuk kajian sastra meliputi tiga makna dasar, 

yaitu: (1) mengungkapkan kata-kata, misalnya to say; (2) menjelaskan, seperti 

menjelaskan sebuah situasi; (3) menerjemahkan, seperti di dalam transliterasi 

bahasa asing (Palmer 2003). 

Tiga bentuk makna dasar hermeneutik yang dikemukakan Palmer 

merupakan sebuah rangkaian atau tahapan. Ketika seseorang 

menginterpretasikan sastra sebagai to say, mengingatkan kepada tindakan 

membaca sebagai awal pemahaman. Membaca teks sastra tentu saja bukan 

sekedar untuk mengekspresikan sesuatu tetapi pembaca juga harus 
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memahaminya.  Di sinilah penjelasan (explain) diaplikasikan.  Interpretasi 

terjemahan (translate) sendiri dapat dijadikan awal pemahaman untuk 

mengetahui makna filosofis tertentu pada sebuah karya dengan 

menerjemahkan bahasa satu dengan bahasa lain yang lebih mudah dipahami 

atau diterima pembaca.   

Pengertian atau makna dasar hermeneutik di atas baru merupakan 

konsep makna hermeneutik dalam konteks umum. Sumaryono (1999:24) 

menyebutkan bahwa dalam hermeneutik klasik kata-kata yang diucapkan 

adalah simbol dari pengalaman mental, dan kata-kata adalah simbol dari kata-

kata yang diucapkan itu.  

Schleiermacher mengemukakan bahwa berbicara mengenai 

hermeneutik adalah berbicara tentang sesuatu yang sangat luas, meliputi: 

bidang teologis, filosofis, linguistik maupun hukum. Ia menjelaskan bahwa 

hermeneutik pada dasarnya adalah filosofis, dan merupakan seni berpikir. Ada 

dua tugas hermeneutik yang pada hakikatnya identik satu sama lain, yaitu 

interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis. Bahasa gramatikal 

merupakan syarat berpikir setiap orang, sedangkan aspek interpretasi 

psikologis memungkinkan seseorang menangkap titik kepribadian penulis. 

Untuk mengamati sebuah karya, Schleiermacher melakukan pengamatan dari 

dua sisi: sisi luar dan sisi dalam. Aspek luar teks adalah tata bahasa dan ciri 

linguistik lainnya, sedangkan aspek dalam adalah jiwanya (Sumaryono 1999: 

39-40). 
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Pendapat senada dikemukakan Dilthey (dalam Sumaryono 1999) yang 

mengemukakan bahwa hermeneutik adalah dasar dari ilmu pengetahuan 

(Geisteswissenschaften). Berkenaan dengan keterlibatan individu dalam 

kehidupan masyarakat yang hendak dipahami, diperlukan tipe memahami 

yang khusus.  

Dari dua definisi di atas, dapak dikemukakan bahwa hermeneutik 

merupakan sebuah pemahaman luas tentang kejiwaan, historis, dan filsafat. 

Keduanya mengaplikasikan dua aspek dalam interpretasi. Shleirmacher  

mengemukakan adanya aspek luar (teks karya), dan aspek dalam (jiwa-nya), 

sedangkan Dilthey mengemukakan  ada dua pengoperasian hermeneutik yaitu 

interpretasi data dan riset sejarah. Keduanya berpendapat kedekatan batin 

harus ada ketika interpretasi dilakukan. Sebab, psikis atau kejiwaan amat 

berperan dalam upaya memahami teks sastra.  

Hardiman (1991) menyatakan bahwa hermeneutik atau penafsiran 

adalah ciri khas manusia, karena manusia tidak dapat membebaskan diri dari 

kecenderungan dasarnya untuk memberi makna. Seperti yang dikatakan 

Marleau Ponty, bahwa dunia alam material ini menjadi dunia manusiawi 

karena diberi makna manusiawi oleh manusia, dan itu terjadi lewat penafsiran. 

Memberi makna adalah sama dengan memahami. 

Pendapat lain dikemukakan Gadamer yang menekankan konsep 

hermeneutik pada tingkat ontologis, bukan metodologis dan cenderung tidak 

historis. Meskipun faktanya masih mendasarkan pada filsafat, Gadamer ingin 

mencapai kebenaran bukan melalui metode melainkan melalui dialektika. 
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Lebih lanjut ia menjelaskan kesusastraan dan seni tidak dapat menggunakan 

alat metodis apapun, hanya hermeneutik sajalah yang dapat membantu 

memahami ilmu-ilmu kemanusiaan tersebut. Hermeneutik adalah seni, bukan 

proses mekanis. Tugas hermeneutik adalah menjelaskan persoalan bahasa, 

pemahaman hanya mungkin dimulai bila bermacam-macam pandangan 

menemukan satu bahasa umum untuk berkomunikasi (Sumaryono 1999: 79-

80). 

Gadamer (dalam Palmer 2003) mengatakan bahwa filsafat 

hermeneutik memahami dirinya sendiri bukan sebagai posisi mutlak sebuah 

pengalaman, melainkan sebagai jalan pengalaman itu, tidak ada prinsip yang 

lebih tinggi daripada mengusahakan diri tetap terbuka untuk berbicara dengan 

orang lain. 

Pandangan hermeneutik filosofis yang dikemukakan di atas mengarah 

pada keterbukaan. Gadamer merupakan hermeneut yang memandang karya 

seni sebagai sebuah  totalitas karya. Untuk memahami atau 

menginterpretasikan makna karya seni haruslah ditempuh dengan pemahaman 

bahasa karya seni itu sendiri, sebab persoalan bahasa memang menjadi tugas 

hermeneutik. Hermeneutik itu sendiri merupakan seni.  

Hermeneutik merupakan seni interpretasi naskah yang bersifat 

monumental atau karya-karya besar. Seperti halnya Gadamer, Kremer-Marietti 

mengakui hermeneutik sebagai seni, yaitu seni memahami sebuah teks. Hanya 

saja, seni interpretasi yang dimaksud Kremer adalah proses interpretasi bukan 
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pada tiap naskah atau teks sastra, tetapi karya-karya besar (Kremer-Marietti 

dalam Sumaryono 1999: 55). 

Di dalam ilmu pengetahuan hermeneutik, bahasa sehari-hari 

dipergunakan untuk berkomunikasi dalam konteks kehidupan yang konkret 

sehingga bahasa itu mengungkapkan makna individual. Pandangan ini ingin 

menunjukkan bahwa susunan kata-kata dalam bahasa murni tidak 

memungkinkan terjadinya komunikasi, walupun tidak secara langsung. 

Pemahaman hermeneutik selalu dikaitkan dengan tindakan, tindakan 

berhubungan dengan gerak tubuh. Jadi, dalam hermeneutik akan selalu terjadi 

kombinasi antara tindakan, bahasa, dan pengalaman (Habermas dalam 

Sumaryono 1999). 

Habermas menambahkan, pada dasarnya memahami adalah proses 

kerja sama dimana pesertanya saling menghubungkan secara serentak di dunia 

kehidupan. Dunia kehidupan mempunyai tiga aspek, yaitu: (1) dunia objektif 

artinya totalitas semua kebenaran yang memungkinkan terbentuknya 

pernyataan-pernyataan yang benar, (2) dunia sosial artinya totalitas semua 

hubungan interpersonal atau antarpribadi yang dianggap sah dan teratur, dan 

(3) dunia subjektif adalah totalitas pengalaman subjek pembicara atau sering 

juga disebut “duniaku sendiri“,  “pengalamanku sendiri“.  Baik Dilthey 

maupun Habermas sependapat untuk melibatkan integritas kombinasi tiga 

aspek kehidupan yaitu: linguistik, tindakan dan pengalaman. Rumusan ini 

menjelaskan bahwa dalam proses atau upaya interpretasi, ketiga aspek tersebut 

tidak dapat ditinggalkan.       
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Menurut Derrida, seorang filsuf yang juga dikenal sebagai tokoh post-

strukturalis berpendapat bahwa sebuah teks tidak akan merupakan teks jika 

dalam pandangan sekilas tidak menyembunyikan hukum-hukum 

komposisinya dan aturan-aturan permainannya. Teks harus kelihatan seakan-

akan sulit dimengerti. Menurut Derrida, mengoperasikan teks tertulis 

sebaiknya dilakukan dengan teks yang dibaca seperti sebuah teks sastra seperti 

yang banyak dijumpai sekarang ini (Sumaryono 1999:133).  

Interpretasi yang aktual harus memperlihatkan apa yang tidak ada 

dalam kata-kata meskipun ia tidak disebutkan. Untuk menyempurnakan ini 

seorang penafsir harus menggunakan upaya yang di luar kebiasaan. Ia harus 

mencari hal yang sangat esensial di mana tidak ada lagi yang dapat ditemui 

oleh interpretasi ilmiah yang mengecap sebagai setiap sesuatu yang tidak 

ilmiah yang mentransendenkan batasan-batasannya (Heidegger dalam Palmer 

2003:183). 

Hermeneutik sebagai ilmu bukanlah merupakan hal baru, bahkan 

hermeneutik telah dikenal sejak zaman Plato. Banyak ahli yang telah 

memberikan pandangan masing-masing tentang hermeneutik. Namun 

demikian, ada benang merah, yang menyatukan yaitu pandangan bahwa 

interpretasi mengarah pada konsep pencarian kebenaran sebuah makna. 

Perbedaan-perbedaan interpretasi yang umum terjadi dalam karya sastra 

menjadi wajar dalam tiap tafsiran.  

Berpijak pada definisi dan pandangan di atas dapat dikemukakan 

hermeneutik adalah cara memahami makna sebuah karya sastra melalui 
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interpretasi luas dan  terbuka. Proses interpretasi dilakukan dengan melihat  

sebuah karya dari lapisan terluar sampai paling dalam. Pemikiran hermeneutik 

lebih merupakan perpaduan pendapat yang memandang hermeneutik pada 

aspek kehidupan, sebab dalam konteks ini penelitian terkait erat dengan 

pendekatan aspek fenomenologis atau gejala-gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia.   

 

2. 2 Makna 

Makna memiliki beberapa pengertian yaitu (1) maksud pembicara, (2) 

pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku  manusia 

atau kelompok manusia, (3) hubungan, dalam arti kesepadanan atau 

ketidaksepadanan antarbahasa dan alam di luar bahasa, atau antar ujaran dan 

semua hal yang ditunjuknya, (4) cara menggunakan lambang-lambang bahasa 

(Kridalaksana 2001:132). 

Eco (dalam Budiman 1999:7) yang menyatakan bahwa makna 

merupakan bahasan tersulit setelah arti. Makna adalah wahana tanda (sign-

vehicle) yaitu satuan-satuan cultural yang diperagakan wahana-wahana tanda 

yang lain serta dengan secara semantik menunjukkan ketidaktergantungannya 

pada wahana tanda sebelumnya.  

Dapat dikemukakan bahwa makna dalam karya sastra adalah maksud 

atau pesan tersirat dibalik kata-kata, bahasa yang dibuat pengarang dengan 

tujuan tertentu. Sekalipun apa yang sesungguhnya ingin disampaikan 
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pengarang sangat mungkin berbeda dengan apa yang ditangkap atau dipahami 

pembaca.  

Penelitian ini selanjutnya mengkaji makna dalam upaya  mengetahui 

aspek kehidupan dan pengalaman batin yang ada dalam sebuah teks puisi, 

khususnya puisi Sutardji Calzoum Bachri dalam O, Amuk, Kapak.  Namun, 

sebelumnya akan diuraikan pengertian puisi secara umum seperti yang 

dijelaskan pada sub bab berikut.  

 

2. 3 Puisi  

Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poeima 

yang berarti “membuat“ atau poeisis “perbuatan“ dan dalam bahasa Inggris 

disebut poem atau poetry. Puisi diartikan “membuat“ dan “perbuatan“ karena 

lewat puisi pada dasarnya seeorang telah menciptakan dunia tersendiri yang 

mungkin berisi pesan atau gambaran suasana tertentu, baik fisik maupun 

batiniah (Aminuddin, 2000: 134). 

Puisi merupakan karya estetis yang bermakna dan mempunyai arti, 

bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna (Pradopo 1987). 

Definisi lama tentang puisi menyebutkan bahwa puisi adalah karangan 

yang terikat oleh baris dan bait, oleh karena rima dan irama, dan oleh jumlah 

kata dan suku kata, sebenarnya tidak relevan lagi untuk dikenakan pada semua 

bentuk puisi, terlebih lagi pada puisi modern yang dinamis, inovatif dan 

kreatif. Definisi tersebut dapat berlaku hanya untuk puisi lama yang statis, 

yang cenderung mematuhi konvensi puisi (Atmazaki, 1993: 4). 
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Puisi adalah karya seni yang puitis. Kata puitis sudah mengandung 

nilai keindahan yang khusus untuk puisi. Puisi merupakan ekspresi pemikiran 

dan pengalaman manusia yang dapat membangkitkan perasaan dan 

perangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama (Pradopo, 

1987: 13). 

Puisi merupakan bentuk karya sastra yang paling tua. Sejak 

kelahirannya puisi memang sudah menunjukkan ciri-ciri yang khas, seperti 

yang kita kenal sekarang, meskipun puisi telah mengalami perkembangan dan 

perubahan tahun demi tahun (Waluyo, 1991: 3). Kehidupan puisi terus 

berkembang sejalan dengan perkembangan bahasa dan kebudayaan 

masyarakat, sehingga dewasa ini puisi mampu mendominasi dunia sastra. 

Puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra, dapat digunakan untuk 

menyampaikan sesuatu oleh pengarang kepada pembacanya. Puisi mempunyai 

batasan yang sangat beragam, namun pada dasarnya tetap berorientasi pada 

arah yang sama, hanya saja cara tinjauannya yang berbeda. Dalam 

hubungannya dengan tujuan pembahasan skripsi ini penulis mengacu pada 

pendapat Waluyo (1991: 29), yang mengatakan bahwa puisi adalah salah satu 

bentuk kesusastraan yang mengungkap pikiran dan perasaan penyair secara 

imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur 

batinnya. Puisi dapat pula sebagai penjelmaan pengalaman pengarang ke 

dalam medium bahasa (Baribin, 1990: 13). 

Struktur fisik puisi yang berupa bahasa merupakan medium untuk 

mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Oleh Richart 
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(dalam Waluyo, 1991: 106) dikemukakan bahwa makna atau struktur batin 

puisi diberi istilah hakikat puisi yang meliputi: tema (sense), perasaan penyair 

(feeling), nada atau sikap penyair terhadap pembaca (tone), dan amanat 

(intention). Keempat unsur itu menyatu dalam wujud penyampaian bahasa 

penyair. 

Sehubungan dengan faktor kebahasaan dalam puisi, Alterbern dan 

Lewis (Badrun, 1989: 6) menyebutkan bahawa unsur kebahasaan dalam puisi 

meliputi: diksi, imajeri, bahasa kiasan, dan sarana retorika. 

Pengertian tentang puisi begitu banyak dan berbagai macam definisi 

muncul. Sesungguhnya makna kata pengertian itu merupakan kebebasan dari 

siapa yang memiliki pendapat, mendefinisikan, bahkan penikmat sekalipun.  

Meski demikian diungkapkan oleh Shahnon Ahmad dalam Pradopo 

(1993: 7) bahwa bila unsur-unsur dari pendapat  itu dipadukan, maka akan 

didapat garis-garis besar tentang pengertian puisi yang sebenarnya. Unsur-

unsur tersebut  menurut Pradopo, meliputi : emosi, imajinasi, pemikiran, ide, 

nada, irama, kesan, pancaindera, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, 

dan perasaan yang bercampur baur.  Karena itu, puisi senantiasa memiliki tiga 

unsur pokok. Pertama, hal yang meliputi pemikiran, ide, atau emosi; kedua, 

bentuknya; dan ketiga, kiasan. Ketiganya terungkap dalam media bahasa 

(Triyanto 2004).  

Mengacu pada berbagai pengertian, pendapat dan definisi di atas maka 

dapat dikemukakan puisi adalah kata-kata yang mengungkapkan pikiran, ide 

dan perasaan penyair yang disusun sebaik-baiknya dan indah melalui media 
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bahasa, sehingga pembaca mampu memahami dan menikmati apa yang 

diungkapkan penyair dalam puisinya. 

 

2. 4 Religiositas dalam Sastra 

2. 4. 1 Pengertian Religiositas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia religiositas adalah 

pengabdian terhadap agama, kesalehan. 

Menurut The World Book Dictionary (Chicago: 1980) kata 

religiositasity berarti religious feeling or sentiment atau perasaan keagamaan. 

Religi diartikan lebih luas daripada agama. Konon kata religi menurut asal 

kata berarti ikatan atau pengikatan diri. Dari sini pengertiannya lebih pada 

masalah personalitas, hal yang pribadi.  Sedangkan agama biasanya terbatas 

pada ajaran-ajaran (doctrines) peraturan-peraturan. Yang dimaksud dengan 

perasaan keagamaan ialah segala perasaan batin yang ada hubungannya 

dengan Tuhan. Perasaan dosa, perasaan takut, kebesaran Tuhan adalah 

beberapa contoh untuk mneyebutkan sedikit saja (Atmosuwito 1989:123-124). 

Keyakinan manusia dalam ikatan agama dan diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari itulah yang disebut religiositas. Religiositas dalam 

konteks ini yakni manusia dengan sifat manusiawi yang utuh, memiliki 

kesadaran untuk beramal, menolong orang lain, terutama mereka yang 

menderita atau tersungkur di lembah nista yang dibuat oleh kesalahan sendiri, 

atau karena kesalahan pihak luar.  Religiositas ini bersifat praktis, yang tidak 

hanya abstrak belaka, bukan risalah diskusi belaka. Namun perilaku yang 
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sudah mendarah daging, mengejawantah dalam sikap yang menaung turba, 

yang lebih suka bela perasaan daripada kebiasaan ingin mengutuk 

(Mangunwijaya 1994 :61).  

 

2. 4. 2  Hubungan Religiositas dan Sastra 

Dunia sastra merupakan sarana pengejawantahan pengalaman batin 

pengarang/sastrawan dan sarana untuk mengkomunikasikan tujuan, simbol, 

dan makna hidup kepada orang lain. Sastrawan (pengarang/penyair/penulis) 

seringkali disebut-sebut sutradara alam imaji. Dia mampu menjalankan 

sebuah alur dan cerita yang sendu, seru, targis, bahkan mustahil melalui 

sarana bahasa.  Ia menciptakan serta menciptakan karya. Suasana-suasana 

realis hingga abstrak mampu ia ciptakan. Namun, bagaimanapun juga 

sastrawan adalah manusia, masih ada yang ‘Maha Sutradara’ dari mereka 

yaitu Tuhan.  

Manusia mengenal dan meyembah Tuhan melaui sebuah keyakinan 

yang disebut agama. Agama pada hakikatnya mempunyai dua kelompok besar 

ajaran. Kelompok pertama yang bersifat absolut, mutlak benar, kekal, tak 

berubah dan tak boleh diubah. Sedangkan kelompok kedua adalah berasal dari 

ahli-ahli agama dan bukan wahyu dari Tuhan, ajaran tersebut merupakan hasil 

pemikiran manusia dan dengan demikian tidak bersifat absolut, mutlak, kekal, 

namun bersifat nisbi, bisa berubah menurut perkembangan zaman (Harun 

Nasution dalam Mangunwijaya 1994 :60).  
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Bagaimanapun, kaum beragama dapat semakin dewasa dalam iman 

dan amalnya, sehingga tujuan agama yang terdapat dalam wahyu-wahyuNya 

semakin tercermin cemerlang yang hidup mengejawantahkan dalam sikap, 

kata, dan perilaku manusia; baik selaku pribadi maupun selaku masyarakat. 

Masyarakat dan kehidupannnya (seni, budaya, ekonomi, sosial) berkembang, 

maka religius harus demikian juga (Mangunwijaya 1994).  

Lebih lanjut Mangunwijaya menambahkan bahwa dalam tiap Kitab 

Suci seperti Bible, Al Qur’an merupakan karya sastra yang luar biasa dan 

menggunakan banyak bahasa.  Al Quran selain berisi tulisan-tulisan suci 

agama Islam juga mengandung tulisan sastra, demikian pula dalam Bible dan 

kehidupan gereja. Pengkhotbah senantiasa menggunakan ilustrasi cuplikan 

sastra dalam mengawali khotbah.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas kiranya cukup memadai bahwa 

hubungan sastra dan religi cukup baik dan jelas. Bisa dikatakatan bahwa buku 

agama adalah sastra, dan sastra juga merupakan bagian dari agama.  

Karya sastra diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan 

antara manusia dan Tuhan, sebab bagaimanapun juga pada suatu ketika 

manusia akan menghadapi saat-saat dimana ia membutuhkan keberadaan 

Tuhan. Pada akhirnya ketika manusia tak memiliki apa-apa lagi, ia hanya bisa 

kembali pada Nya (Tuhan).  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Pendekatan 

Pendekatan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan teoretis 

fenomenologi dan metodologis yaitu kualitatif. Kajian hermeneutik dengan 

pendekatan fenomenologi bermakna membiarkan sesuatu menjadi apa adanya, 

tanpa pemaksaan kategori yang diberikan penafsir kepada sebuah karya. 

Interpretasi karya sastra bukan sesuatu yang ditunjuk, sebab interpretasi 

merupakan sesuatu yang akan memperlihatkan diri pada sebuah penafsiran.  

Pendekatan ini berupaya mengkaji makna hermeneutik dari 

interpretasi linguistik sampai pada interpretasi filsafat. Fenomenologi  

dianggap aspek penting bagi hermeneutik, karena pendekatan ini tidak 

semata-mata didasarkan pada kesadaran, historis, dan kategori lainnya, namun 

ditekankan pada muncul dan adanya suatu realitas yang ditemukan.  

Pendekatan ini dilakukan karena penelitian ini mengkaji makna sajak-

sajak dalam kumpulan puisi Sutardji Colzoum Bachri: O Amuk Kapak  yang 

dianggap sangat kental dengan berbagai persoalan pengalaman batin dan 

pencarian berbagai aspek kehidupan.  

Hermeneutik dengan pendekatan fenomenologi memiliki sistem kerja 

atau tertib kerja. Tertib kerja yang digunakan sesuai yang dikemukakan 

Husserl (dalam Sumiyadi 2005) yang meliputi (1) analisis lapis bunyi, (2) 
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lapis arti, (3) lapis dunia tersurat, (4) lapis dunia tersirat, (5) lapis kualitas 

metafisik,dan (6) struktur wacana.  

 

3. 2 Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian ini adalah makna yang terdapat dalam kumpulan 

puisi Sutardji Colzoum Bachri: O Amuk Kapak karya Sutardji Colzoum 

Bachri yang diterbitkan oleh Sinar Harapan (1981). Di dalam kumpulan puisi 

tersebut terdapat 68 judul sajak, merupakan rangkuman dari ketiga buku 

puisinya (O, Amuk, dan Kapak) yang pernah diterbitkan sebelumnya yang 

ditulis oleh penyairnya sejak 1966 – 1979. 

 

3. 3 Teknik Analisis Data 

Sebelum menganalisis data yang ada, penelitian didahului dengan 

pengumpulan data. Karena pendekatan dalam penelitian ini tidak 

menghendaki adanya pengkategorian sebelum analisis, maka obyek penelitian 

diambil secara acak untuk mendapatkan data yang dianggap sesuai dengan 

tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan secara acak pada 68 puisi yang 

terdapat dalam kumpulan puisi O Amuk Kapak karya Sutardji Calzoum 

Bachri. 

Setelah membaca, memahami, dan menemukan rumusan masalah, 

maka tahap berikutnya adalah menganalisis. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk 
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menggambarkan aspek makna  yang ada dalam kumpulan puisi O Amuk 

Kapak karya Sutardji Calzoum Bachri.  

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sesuai dengan pendekatan dan 

teori yang digunakan yaitu: 

1. Membaca teks puisi, dalam membaca peneliti melakukan pembacaan 

secara berulang-ulang hingga betul-betul memahami tiap-tiap maksud 

dalam sebuah puisi (heuristik dan hermeneutik), 

2. Merumuskan masalah, pada tahap ini peneliti mencari atau memperoleh 

permasalahan-permasalahan yang ditemukan setelah membaca teks puisi, 

3. Mencari referensi, pada tahap ini tidak hanya dilakukan dengan membaca 

referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat, 

akan tetapi juga mencari pembanding, atau penelitian-penelitian yang 

relevan tentang puisi dari peneliti sebelumnya, 

4. Menentukan teknik analisis masalah, sampai pada tahap ini peneliti 

berusaha mencari teknik dan metode analisis yang dirasa tepat untuk 

membedah permasalahan puisi, 

5. Melakukan penyusunan dan menarik simpulan. 
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BAB IV 

HAKIKAT KETUHANAN DALAM KUMPULAN PUISI  O AMUK KAPAK 

KARYA SUTARDJI CALZOUM BACHRI 

 

Puisi sebagai bagian dari karya sastra memiliki berbagai fungsi  

sekalipun fungsi tersebut umumnya hanya dapat dirasakan oleh penyair itu 

sendiri, penikmat atau sebagain kecil masyarakat. Fungsi tersebut hanya dapat 

dimengerti ketika sesorang memahami atau menangkap maksud. Maksud bias 

ditemukan melalui pemahaman makna. Demikian pula dengan puisi-puisi 

Sutardji Calzoum Bachri yang terdapat dalam kumpulan puisi O Amuk Kapak.  

 
4. 1 Analisis Kumpulan Puisi O 

Kumpulan puisi O terdiri atas 27 puisi. Tidak semua puisi akan 

dianalisis dalam penelitian ini. Pertimbangan ini dilakukan karena tidak semua 

puisi cocok dikaji dengan pendekatan dan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

4. 1. 1 Puisi Ah 

Puisi Ah terdiri dari 8 bait sekalipun struktur bait dan barisnya tidak 

konvensional atau bentuk bait bebas, sehingga penggalan antar bait satu dan 

yang lainnya tidak begitu nampak. Selain itu puisi ini lebih terlihat dibentuk 

oleh 3 bagian cerita. Terdapat banyak perulangan kata dalam tiap baitnya, 

sehingga bunyi bahasa yang dihasilkan sebagian besar berasal dari perulangan 

kata seperti yang ditulis di bawah ini,  

aku telah mengecup luka 
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aku telah membelai aduhai! 

aku telah tiarap harap 

aku telah mencium aum! 

aku telah dipukau au! 

 …… 

Pada bait 1 di atas puisi menunjukkan bunyi-bunyi harmonis yang 

dikeluarkan pada tiap larik dengan perulangan lirik aku telah. Pada bait 

berikutnya nampak pula adanya perulangan bunyi yang terdapat pada tiap 

penggalan intonasi antara lain :  …dari segala …(bait 2),  …apa yang …(bait 

3), …siapa …yang paling …(bait 4) …yang mana, …selain (bait 7). Frasa-

frasa tersebut seringkali diulang pada masing-masing bait.  Selain itu, dalam 

tiap akhir bagian bait selalu terdapat lirik yang sama yaitu: 

    …… 

  Ah 

   rasa yang dalam 

aku telah tinggalkan puri purapuraMu 

 

Perulangan bunyi yang muncul pada tiap bait selalu memberikan 

awalan dan klimaks, sehingga menimbulkan bunyi repetisi yang harmonis, 

sekalipun dari segi struktur sangat sulit.  

Dalam analisis arti, kiranya dapat diungkapkan maksud puisi dengan 

memanfaatkan lirik-lirik yang diulang serta memaknai kata-kata yang ada dari 

segi kebahasaan. Dalam puisi ini penyair telah memanfaatkan kata kerja 

dengan tindakan (mengecup, membelai, tiarap, meraba, dan meninggalkan).  



 
28

Penyair pun telah merasakan risau, sepi, rindu, duka, senyap, bimbang, resah, 

dan ragu (kata sifat).  

Majas yang digunakan dalam dalam puisi ini antara lain perulangan 

seperti yang dijelaskan di atas. Lirik aku telah mengecup luka (majas …), aku 

telah mencium aum (majas …),  bulan di atas kolam …(majas…).  

Dunia dalam puisi ini mengungkapkan  makna latar dan waktu yang 

ditunjukkan dengan adannya celah, lobang, puri, pura, siang, senin, selasa, 

rabu, kamis, jum’at, sabtu, dan minggu. Dengan demikian dunia imaji yang 

dihadirkan dalam puisi ini membentuk dunia utuh yang memiliki ruang dan 

waktu.  

Dalam lapis makna tersirat, puisi Ah penyair menggunakan berbagai 

simbol. Lirik rasa yang dalam merupakan simbol pemikiran dan keteguhan 

hati penyair setelah dia melakukan berbagai hal dari mengecup luka 

(penderitaan) hingga mencari jalan  meraba, celah, lobang (jalan keluar).   

Namun, aku lirik tak juga menemukan puri puraMu yang telah 

ditinggalkannya.  puri purapuramu adalah simbol sebuah tempat bernaung 

yang bisa bermakna tempat ibadah (masjid, gereja, pura). Sementara aku lirik 

telah berusaha mencari tahu di semua tempat, dan segala yang ditemuinya, 

termasuk menanyakan siapa pencipta dibalik semua itu. Hingga pada akhirnya 

resah, risau, rindu dan merasa sendirian. Kau atau Mu dalam puisi ini sangat 

mungkin bermakna Tuhan.  

Makna lapis metafisik yang memunculkan suasana kudus, tragis, 

begitu tampak dalam puisi ini. ketika aku (penyair) telah menjalani berbagai 
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perasaan, menanyakan berbagai pertanyaan, pada akhirnya aku merasakan 

titik puncak rasa yang begitu dalam. Penyesalan muncul karena telah 

meninggalkan puri purapuraMu.  Secara utuh puisi Ah merupakan puisi yang 

memperlihatkan perjalanan aku dalam upaya kembali kepada Tuhan sebagai 

zat yang paling dari yang paling.  

Puisi Ah juga dapat dikategorikan sebagai puisi yang memiliki struktur 

wacana mantra. Alasan yang mendasari ini karena dalam puisi Ah memiliki 

ciri atau formula mantra yang meliputi adanya kesatuan pikiran yang terdapat 

dalam seluruh alenia atau bait secara utuh, sifat gagasan utama merupakan 

kesatuan yang disejajarkan, serta formula mantra dikembangkan dengan cara 

pengungkapan maksud, pernyataan, dan penghormatan. Hal ini terungkap 

misalnya pada lirik bait pertama puisi Ah dan lirik terakhir yang berbunyi: 

… … 
yang mana tiang 

  selain 

  Hyang  

  mana  

  Kau 

  selain 

  Aku? 

  nah 

   rasa yang dalam 

  tinggalkan puri puraMu 

  Kasih! jangan menampik  

  masuk Kau padaku! 
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4. 1. 2 Puisi  Dapatkau 

Dalam puisi Dapatkau bunyi-bunyi sajak dihasilkan dari perulangan 

kata. Puisi tersebut terdiri atas 4 bait dengan urutan baris menjorok kedalam 

(kanan). Setiap bait diakhiri dengan kata tanya dan bunyi rima ‘a’.  Pada puisi 

Dapatkau tiap bait terdiri dari 4 baris. Kecuali bait terakhir. Pembaca 

memerlukan pemenggalan yang cukup cermat dalam membaca sajak ini 

terutama bait ke-4. Pada bait ke-4 lirik berbunyi dan ditulis sebagai berikut. 

 …… 

 siapa dapat kembalikan sia 

  pada  
  mula  
  sia  
  pa  
  da  
  sia  
  pa  
  sia  
  tinggal? 
 

Lirik di atas dapat di baca Siapa dapat kembalikan sia pada mula sia, pada 

siapa sia tinggal?  

Makna hermeneutik berikutnya adalah lapis arti atau stilistika. Lapis 

ini terkait dengan makna bahasa atau ketatabahasaan. Puisi Dapatkau banyak 

menggunakan kata yang berfungsi penunjuk yang diulang sebagai penunjuk 

tempat yaitu ‘ke’. Lirik ‘ke’ dalam lirik ini menuju pada suatu tempat (negeri) 

yang sangat dicari sebagai asal mula terjadinya ‘sia’. Kata ‘sia’ dalam lirik ini 

mungkin saja merupakan kata ganti orang pertama dan menjadi subjek yang 

tidak disebutkan pada bait sebelumnya. ‘sia’ baru muncul di bait terakhir. 
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Bunyi perulangan pada kata Dapatkau secara ketatabahasaan terasa janggal, 

sebab ada sufik yang dihilangkan yaitu ‘kah’ kata dapatkau seharusnya 

dapatkah kau? 

Lirik-lirik yang diperlihatkan pada puisi Dapatkau memunculkan 

suasana bebas, luar batas, namun tidak dapat dikatakan memiliki latar yang 

utuh. Sebab, dalam puisi tersebut memiliki penunjuk tempat dengan 

munculnya sungai, tanah, langit. Akan tetapi dalam puisi tersebut sama sekali 

tidak secara jelas menunjukkan adanya waktu; siang, malam, pagi, senin, 

selasa dan lain sebagainya. Tokoh yang muncul selain Kau, ada juga sia, anak, 

dan ayah. Unsur tokoh dan latar disebut pula dalam karya sastra sebagai unsur 

implisit.    

Secara keseluruhan puisi utuh Dapatkau nampak menyiratkan makna 

eksplisit sebuah pencarian dan pertanyaan pada sesuatu hal atau banyak hal 

akan kemampuannya mengembalikan segala sesuatu ke tempat asalnya. Lirik 

Kau yang selalu diulang dalam kata pertama dan baris 1 tiap baris dianggap 

subjek yang bertanggung jawab dalam konteks ini. Sedangkan ‘sia’ bisa 

bermakna kesia-siaan atau bisa jadi berasal dari kata manusia.  Jika 

dimungkinkan manusia, maka si kau dapat dimaknai bermakna Tuhan. 

Sekalipun kau tidak ditulis dengan huruf kapital (K).  Sebab yang mampu 

menyeberangkan sungai dan menggerakkan air gelombangnya adalah Tuhan, 

yang mampu menyampaikan dan mengembalikan segalanya ke tanah hanya 

kuasa Tuhan, dan lirik ayah memulai anak merupakan simbol penciptaan 

manusia seperti cerita Adam (ayah) dan Hawa. Bait terakhir menyiratkan 
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pemikiran manusia ke asalnya sangat mungkin terjadi. Karena ketika terdapat 

pertanyaan lirik pada siapa sia tinggal? Tentu saja jawabnya ialah Tuhan. 

Manusia hanya bisa hidup dan kembali pada Tuhan. Nampaknya penyair 

belum yakin akan jawaban pertanyaannya dan terus mencari jawaban atas 

segala tujuannya. Apakah benar manusia (sia) selalu kembali padanya? 

Makna tragis, suci dan haru tidak muncul dalam puisi ini sehingga 

puisi Dapatkau tidak memiliki lapis kualitas metafisik. Selain itu, formula 

yang menjadikan ciri struktur mantera seperti puisi-puisi Sutardji sebelumnya 

tidak begitu kuat. Sehingga puisi ini belum dapat dikategorikan puisi mantra.  

 

4. 1. 3 Puisi Jadi 

Puisi Jadi memiliki 20 larik. Perulangan kata tampak dominan sebagai 

bunyi dalam puisi ini. Perulangan tersebut terutama tampaka pada lirik: 

tidak setiap derita  
   jadi luka 
tidak setiap sepi  
   jadi duri 

 

Perulangan bunyi banyak terjadi pada frasa : 

tidak setiap …. jadi … 

 

Bunyi yang harmonis yang ada dalam lirik di atas  merupakan rima 

yang bereufoni sekalipun pada baris terakhir yaitu baris 19 dan 20 merupakan 

lirik yang tidak memiliki bunyi sama. Puisi Jadi tidak banyak ditemukan 

permainan kebahasaan sebagai penguat unsur lapis arti (stilistik). Hal ini 
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dikarenakan tidak ditemukan adanya majas, penggunaan gaya bahasa lainnya. 

Hanya ada kata sifat (sepi, ragu), kata benda (luka, kabar, tangan) dan kata 

kerja (pegang, memandang). 

Puisi Jadi juga tidak begitu banyak menampilkan makna tersirat. Sebab 

tidak adanya penunjuk ruang dan waktu yang utuh. Sedangkan tokoh yang 

muncul huruf K kapital, meskipun mungkin saja penyair memunculkan lirik 

Kau bukan sebagai tuhan, tetapi sesuatu atau seseorang yang disanjung atau 

dihormati.  

Secara keseluruhan dan dari hasil bunyi perulangan yang muncul, puisi 

ini menyiratkan sebuah penolakan atau pernyataan bahwa tidak semua yang 

ada akan kita miliki, tidak semua tanya kita dapatkan jawabanya, dan tidak 

semua penderitaan berakhir sebagai bencana. Derita atau musibah ada 

hikmahnya. Si ‘aku’ berusaha mencari tahu semua yang yang terjadi pada 

dirinya dari mana asalnya. Tapi dengan menghadapNya (memandang Kau) 

maka baru kita akan tau apa kekurangan dan kelebihan kita sebagai manusia. 

Seperti lirik 15-20 : 

…… 

tidak setiap kabar    

 jadi tahu 

tidak setia luka    

 jadi kaca 

 memandangmu Kau 

 pada wajahku! 

Makna lain menyiratkan bahwa usaha kita belum tentu akan 

menghasilkan apa yang kita harapkan, seperti lirik pada baris 13 dan 14: 
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…… 

tidak setiap tangan    
   jadi pegang 
tidak setiap kabar    
   jadi tahu 
…… 

Dari hasil analisis makna, puisi ini nampaknya tidak memiliki kualitas 

metafisik, sebab tidak mengalami puncak gagasan yang menghasilkan  

suasana tragis dan klimaks secara konkrit.  

Namun demikian, puisi Jadi mempunyai ciri-ciri sebagai sajak 

berstruktur mantra. Analisis ini dilihat dari adanya kesatuan gagasan dari larik 

1 sampai lirik 18 secara berurutan dan pada akhir sajak terdapat penyebutan, 

pernyataan atau seruan dalam memandang Kau pada Wajahku! 

 

4. 1. 4 Puisi Pot 

Puisi berjudul Pot merupakan puisi Sutardji yang dibuat pada tahun 

1970. Seperti halnya bunyi-bunyi pada sajak Sutardji sebelumnya, bunyi 

dalam puisi ini banyak dihasilkan oleh perulangan bunyi baik eufoni maupun 

kakafoni. Puisi ini terdiri dari 7 larik dan kata pot menjadi dominasi bunyi 

dalam tiap larik seperti yang tertulis dalam penggalan puisi tersebut dibawah 

ini: 

 baris1 

pot apa pot itu pot kaukah pot aku 

baris 2 

pot pot pot 
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baris 3 

yang jawab pot pot pot pot kaukah pot itu 

baris 4 

yang jawab pot pot pot pot kaukah pot aku 

baris 5  

pot pot pot 

baris 6 

potapa potitu potkaukah potaku? 

baris 7 

POT 

 

Di dalam komposisi sajak di atas, jelas dapat dilihat bahwa bunyi pot ( 

p-o-t) muncul pada tiap larik dan menjadi bunyi utama atau pokok. Sedangkan 

bunyi penjelas lain menggunakan kata apa, itu, kaukah, ku, dan yang jawab.  

Sajak ini tidak mempunyai rima yang harmonis namun vokal yang dominan 

muncul adalah bunyi vokal u dan o.  

Analisis arti dimulai dari judul yang sekaligus menjadi kata pokok 

dalam puisi ini. Secara harfiah pot diartikan sebuah tempat yang terbuat dari 

tanah atau plastik, semen, untuk menanam bunga atau pohon hiasan. Pot juga 

bisa diartikan pispot, yaitu panci bertutup dan bertangkai untuk tempat air 

kencing atau kotoran (biasanya untuk orang sakit).  Selain kata pot dalam 

sajak ini juga menggunakan sarana bahasa itu (kata penunjuk), aku, kau (kata 

benda/konkrit), yang (kata penghubung), dan jawab (kata benda/abstrak), serta 

kata tanya kaukah. Aku lirik secara kebahasaan diartikan sebagai subjek kata 

ganti orang pertama, sedangkan kau adalah kata ganti orang kedua.  
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Secara umum memang sebagaian besar puisi Sutardji tidak 

menggunakan banyak sarana bahasa. Misalnya bentuk tanda baca dan struktur 

kalimat yang sesuai dengan ejaan. Namun, Sutardji lebih suka menggunakan 

bentuk gaya bahasa, perulangan, repetisi, imajinasi yang seringkali muncul 

pada tiap sajaknya.  

Sarana bahasa yang digunakan merupakan rangkaian bunyi yang 

menyiratkan pencarian si aku lirik pada sebuah pot, pot dalam konteks ini 

mungkin saja bisa bermakna seperti arti harfiah yang telah dijelaskan di atas, 

namun bisa jadi pot yang dimaksud penyair adalah sesuatu yang dicarinya, 

sangat berharga, dan berguna. Sesuatu itu dapat dimaknai barang, benda, 

manusia, bahkan Tuhan. Dilihat dari proses dan kurun waktu pembuatan puisi 

ini, puisi pot merupakan satu dari beberapa bagian kumpulan puisi ‘O’.  

Kumpulan puisi ‘O’ merupakan puisi yang banyak menyiratkan 

pencarian penyair akan keberadaan Tuhan. Maka dapat dilakukan analisis 

yang menyatakan bahwa kata pot, sangat mungkin merupakan simbol terhadap 

pencarian Tuhan.  Pot bukanlah secara konkrit sebagai perlambang Tuhan. Pot 

dapat diartikan tempat tumbuhnya bunga dan pohon, di dalam pot memerlukan 

air dan pupuk untuk kelangsungan hidup tanaman. Jadi, pot merupakan simbol 

wadah yang menjadi sumber atau akar hidupnya sebuah ciptaan Tuhan. Di 

dalam pot akan tumbuh bunga, buah, tanaman yang amat berguna bagi 

manusia.  

Dilihat dari irama dan liriknya, penyair belum menemukan sumber 

atau kekuatan hidupnya tersebut (pot), dia masih mengalami keraguan untuk 
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bertemu Tuhan. Seolah dia belum mau mengakui  bahwa yang menciptakan 

dan memberikan hidup di semesta ini adalah sosok yang kuat dan menjadi 

sumber dari segala sumber.  

Dari segi metafisik puisi ini memang tidak memiliki kekuatan untuk 

memunculkan suasana tragis, suci, dan sublim.  Namun, formula mantra 

nampak pada puisi ini. Gagasan pokok muncul pada tiap baris di awal dan di 

akhir puisi. Selain itu penyebutan dan seruan muncul pada larik akhir yaitu 

kata POT itu sendiri.  

 

4. 1. 5 Puisi O 

Analisis berikutnya adalah puisi O. terdiri dari 1 bait 8 baris. Puisi 

ini merupakan puisi yang terletak di bagian akhir dari kumpulan puisi O.  

bunyi yang muncul pada puisi ini didominasi oleh vokal u,a dan o. Hampir 

tiap kata dalam seluruh lirik menggunakan kata dengan bunyi vokal u atau a, 

sedangkan bunyi vokal o yang sekaligus sebagai judul hanya terletak pada 

bagian akhir baris. Berikut penggalan puisi O: 

O 

dukaku dukakau dukarisau dukakalian dukangiau 

resahku resahkau resahrisau resahbalau resahkalian 

raguku ragukau raguguru ragutahu ragukalian 

mauku maukau mautahu mausampai maukalian maukenal maugapai 

siasiaku siasiakau siasiasia siabalau siarisau siakalian siasiasia 

waswasku waswaskau waswaskalian … 

…… 

oku okau okosong orindu okalian obolong orisau oKau O…  
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Lapis arti (stilistika) dapat dilihat pada sajak ini. Meskipun  sajak ini 

banyak memotong kosakata dan kata ulang dan menghilangkan tanda baca. 

Seperti siabalau seharusnya sia kacau-balau, waswasku seharusnya was-was 

aku. Puisi O banyak menggunakan perasaan atau suasana hati sebagai bentuk 

kata sifat yang abstrak, misalnya duka, risau, resah, si-sia, rindu dan was-was.   

Latar yang dibangun dalam puisi ini memunculkan suasana tidak utuh, 

sebab tidak secara jelas menyuratkan  kapan waktu dan tempat kejadian. 

Namun, unsur tokoh tetap muncul dengan menghadirkan kau, ku, kalian. Kau 

merupakan kata ganti orang kedua, yang dimaknai seseorang yang menjadi 

sasaran ‘ku’. Sedangkan ku sendiri merupakan ‘aku’ atau subjek sebagai kata 

ganti orang pertama. Munculnya tokoh kalian merupakan satu diri dari tokoh 

‘kau’. Kalian sebagai kata ganti orang kedua jamak. ‘kau’ dan ‘kalian’ dalam 

bait 1 samapi 7 adalah manusia, sedangkan Kau pada baris terakhir merupakan 

seruan lain kepada sesuatu yang berbeda. Sesuatu itu ialah Tuhan sebab 

penyair menggunakan huruf kapital untuk menyebut Kau.  Bunyi O sendiri 

merupakan simbol dari segala Tanya yang dicari oleh penyair hingga akhirnya 

ia menemukan  Kau.  

Kualitas metafisik nampak dalam puisi ini sebab penyair 

menghadirkan suasana-suasana tragis dan puncak ketika rasa-rasa yang sangat 

menyentuh itu datang. Resah, duka, resah, sia-sia hingga ngilu  yang dirasakan 

penyair. Ia beranggapan apa yang dilakukan selama ini sia-sia hingga akhirnya 

ia kembali bangkit dan menemukan kerinduan untuk kembali padaNya (pada 

Kau).  
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Puisi ini secara jelas menampakkan gagasan utama yang terus terkait 

dan menyatu pada gagasan larik-larik berikutnya. Di akhir baris puisi juga 

muncul seruan atau sebutan yaitu O Kau, O. dengan demikian puisi O 

merupakan puisi yang memiliki struktur mantra.  

 

4. 1. 6 Puisi Daun 

Berikutnya konsep hermeneutik dan pendekatan fenomenologi akan 

digunakan untuk menganalis puisi Daun.  Pusi Daun tidak memiliki bait dan 

rima yang jelas dan utuh teratur. Perulangan hanya terjadi pada larik-larik 

terakhir puisi. untuk lebih jelasnya, berikut adalah penggalan puisi Daun: 

 daun   

  burung 

 sungai    

  kelepak 

 mau sampai  langit 

 siapa  tahu 

 buah  rumput  selimut 

… … 

kau  kau  kau  kau  kau  kau   kau 

 kau  kau  kau  KAU  kau  kau  kau 

… … 

Puisi Daun banyak menggunakan sarana bahasa secara tunggal dengan 

penyebutan benda seperti daun, sungai, burung, buah, rumput. Tidak ada 

tokoh yang dihadirkan kecuali ‘kau’. Puisi ini seperti menyiratkan ajakan 

kepada daun, sungai, burung, dan seluruh alam semesta agar kembali dan 

mencari Tuhan. Hal ini dikuatkan dengan munculnya kata perintah atau lebih 
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tepatnya ajakan mari! Kata mari diserukan kepada rumput (tumbuhan) pisau, 

batu (benda mati) dan kau (kalian, manusia) untuk mencari dan 

menghadapNya (kau). Kau pada baris sebelumnya berbeda dengan kau yang 

muncul pada baris-baris akhir, sebab pemunculan Kau menggunakan K kapital 

sebagai seruan kepada Tuhan.  

Puisi Daun berupa kata-kata yang gagasannya tak nampak secara 

tersurat sekalipun terdapat seruan dan peryataan, puisi ini tidak memiliki daya 

metafisik yang mampu membuat pembaca berada pada suasan sublim, tragsi, 

dan kudus. Puisi ini tidak memiliki formula bahasa yang dapat menunjukkan 

ciri sebagai wacana berstruktur mantra.  

 

4. 1. 7 Puisi Q 

Dari sekian banyak sajak Sutardji, puisi berjudul Q termasuk puisi 

yang memiliki struktur dan makna unik. Puisi ini menggunakan judul 

konsonan Q yang tidak muncul pada larik puisi penjelasnya. Bunyi yang 

dimunculkan ada pada huruf a, l, i, f dan m.  untuk lebih jelas berikut lirik 

utuh  puisi Q 

 ! ! 

…… 

  ! a 

  lif !        ! 

  l 

  l a 

  l a m 

… 
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

iiiiiiiiiiiii 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

 

Secara kebahasaan puisi Q tidak dapat dianalisis, sebab minim sarana 

bahasa. Puisi ini hanya menggunakan huruf-huruf yang jika dirangkai 

membentuk kata alif lam mim. Namun, dari judul puisi dan rangakain kata 

tersebut dapat ditarik makna religius. Bagi umat muslim kata Alif lam mim 

adalah awal dari bunyi ayat dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 1. kata 

Alif lam mim tidak dapat diartikan secara jelas sebab hanya tertulis ‘hanya 

Allah Yang Maha Tahu’.  Sedangkan judul puisi sendiri merupakan simbol 

kitab suci Al Quran sering juga disebut Qur’an. Sangat besar kemungkinan 

bahwa Q adalah lambang, lambang tersebut dapat dimaknai Al Qur’an. Tanda 

seru yang juga muncul ditiap barisnya menyiratkan sebuah perintah bagi umat 

islam untuk membaca ayat-ayat Al Quran.  

Dengan demikian jelas dapat kita rasakan kualitas metafisik yang ada 

sekalipun tidak digambarkan melalui sarana bahasa. Ketika orang memegang 

Al Quran sebagai kitab suci agama Islam, maka dia yakin akan keberadaan 

Tuhan (Allah), dan ketika bunyi itu dilafalkan maka  seharusnya jiwa dan raga 

kita pun berserah diri padaNya.   

Dilihat dari kuatnya gagasan uatama yang terletak pada rangkaian 

judul puisi, tanda seru yang muncul, dan lafal Al Qur’an yang dijelaskan 

dengan bunyi mmmmmmmmmm secara intens maka meskipun minim sarana 

puisi ini dapat dikategorikan puisi mantra.  



 
42

4. 2 Analisis Kumpulan Puisi Amuk 

Kumpulan puisi Amuk trediri atas 15 puisi karya Sutardji, dari 15 puisi 

tersebut terdapat puisi Tapi dan Kalian yang akan dianalisis maknanya sesuai 

dengan analisis hermeneuitik fenomenologis.  

 

4. 2. 1 Puisi Tapi 

Puisi Sutardji berjudul Tapi ini memiliki bunyi dan rima yang 

didominasi oleh perulangan kata. Bunyi yang dihasilkanpun membentuk 

klimaks pada akhir liriknya. Berikut bunyi perulangan  tersebut. 

aku bawakan bunga padamu                
     tapi kau bilang masih  
aku bawakan resahku padamu            
      tapi kau bilang hanya 
aku bawakan darahku padamu            
     tapi kau bilang cuma 
aku bawakan mimpiku padamu          
     tapi kau bilang meski 
aku bawakan dukaku padamu 
     tapi kau bilang tapi 
aku bawakan mayatku padamu 
     tapi kau bilang hampir 
aku bawakan arwahku padamu  
     tapi kau bilang kalau 
tanpa apa aku datang padamu 
     wah! 
 
 

Perulangan bunyi aku bawakan … padamu dan lirik tapi kau bilang 

disusun secara bergantian atau selang-seling pada tiap baris. Penonjolan larik 

pada bilangan genap yang terletak pada posisi sebelah kanan membuat rima 

puisi ini terasa kurang harmonis, sebab perulangan bunyi pada lirik 

berbilangan genap (kiri) terdapat pada awal larik, sedangkan pada akhir larik 
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tidak berirama dan diakhiri dengan lirik wah pada larik kiri. Sehingga  

menimbulkan kakafono (bunyi yang kurang enak).   

Makna hermeneutik fenomenologi berikutnya yaitu analisis lapis arti 

(stilistik). Pada analisis ini, sajak Tapi ini oleh pengarang berusaha 

menunjukkan hal-hal nyata pada tiap kata. terdapat kata benda (bunga, darah, 

mayat), kata sifat (resah), kata benda abstrak (arwah, mimpi).  berbagai majas 

muncul dari larik puisi ini antara lain: aku bawakan …(dalam tiap baris, majas 

perulangan), majas hiperbola nampak ketika si aku berusaha untuk 

mempersembahkan segala miliknya, namun si kau (lirik) tetap merasa kurang 

puas dengan mengatakan masih, hanya, cuma, meski, tapi, hampir. Bahkan hal 

yang paling tragis ketika dalam larik terakhir si aku lirik bertanya secara tragis 

karena tak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan pada si aku. Seperti yang 

tersurat dalam lirik berikut: 

 …… 
aku bawakan arwahku padamu 
  tapi kau bilang 
tanpa apa aku datang padamu  
        
  wah! 

 

Lapis dunia tersurat dalam puisi ini utuh karena terdapat ruang dan 

waktu. Tokoh yang muncul selain aku adalah kau. Kau dalam puisi ini 

tampaknya merupakan sesuatu (bisa jadi seseorang) yang memiliki kelebihan 

apabila dibandingkan  dengan aku. Jarak antara keduanya sangat jauh dari 

berbagai sudut.  
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Lapis makna berikutnya yaitu gambaran yang meyiratkan sesuatu yang 

Maha atau luar biasa. Rima dan ritme yang muncul semakin lama memuncak, 

klimaks dan memunculkan suasana magis dan gaib. Tokoh kau mungkin saja 

sebuah obsesi, cita-cita, atau hasrat yang amat didambakan oleh si aku. 

Namun begitu sulit untuk meraihnya bahkan ketika semua telah diberikan 

dengan harapan si kau mau memberi imbalan atau menghargai.  

Kenyataannya, obsesi itu tak kunjung dapat diraih, dan si aku telah kehilangan 

segalanya.  

Adanya makna yang tragis sebagai wujud kualitas metafisik begitu 

tampak dalam puisi akhir tragis dan luar biasa seakan menjadi ruh puisi ini. 

persembahan yang dibawakan si aku bukan lagi sekedar bunga, makanan, 

harta benda, atau mayat sekalipun. Namun nyawanya (arwah) telah diberikan. 

Namun, sekali lagi, aku adalah sesuatu yang luar biasa, dia mampu melebihi 

dunia apapun. Dapat disebut kiranya si kau adalah sesuatu yang ada dalam 

dunia lain (metafisik) tak kasat mata. Siapakah kau? Sangat mungkin kau 

adalah Tuhan yang berusaha dicari oleh si aku, untuk meminta taubat, 

ampunan, atau pertolongan.  Secara utuh dapat dikatakan bahwa makna puisi 

tersebut adalah pencarian Tuhan.  

Struktur wacana mantra memang tidak mungkin muncul pada tiap 

puisi. Namun demikian, agaknya hampir sebagian besar puisi Sutardji 

merupakan formula mantra terlebih dia merupakan penyair yang karena 

sajaknya maka dikenal puisi mantra. Demikian pula pada puisi Tapi. Letak, 

gagasan pada seluruh wacana, sifat gagasan utama merupakan kesatuan 
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gabungan, dan dikembangan dengan teknik pernyataan, penyebutan 

merupakan formula mantra dalam puisi ini. Hal ini terbukti adanya perulangan 

kata  dan teknik penyebutan (seruan) pada akhir larik.  

 

4. 2. 2 Puisi Kalian 

Berbeda dengan puisi-puisi Sutardji sebelumnya yang memiliki lapis 

bunyi jelas dan banyak memanfaatkan bunyi kosakata kebahasaan, dalam 

puisi Kalian, Sutardji hanya memanfaatkan satu dua bunyi bahasa atau dua 

kosakata yaitu kalian yang sekaligus sebagai judul, dan pun.  Dari sini dapat 

diuraikan bahwa dalam puisi Kalian hanya terdiri atas 9 fonem. ,masing 

masing 4 vokal (2 a, i, dan u) dan 5 konsonan (k, l, 2n, dan p).  Di bawah ini 

lirik puisi Kalian . 

Kalian 

 pun 

 

Pada lapis arti makna latar ruang dan waktu tidak tampak samasekali, 

sedangkan unsur tokoh muncul pada kata kalian, kalian merupakan kata ganti 

orang kedua jamak, pemanfaatan kebahasaan terlihat pada partikel ‘pun’. 

‘Pun’ merupakan partikel yang mengandung arti ‘juga’ atau ‘demikian juga’. 

Jadi, puisi ini berisi ajakan kepada ‘kalian’ (engkau semuanya) termasuk 

pembaca tentunya untuk melakukan sesuatu. Memang, sesuatu itu tidak 

tampak dalam puisi sebab hanya berisi ‘pun’.   
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Seperti yang dikatakan Sumiyadi (2005) Puisi ‘Kalian’ tidak banyak 

menampakkan imajinasi penyair.  Penyair hanya memanfaatkan sebuah  

kosakata  untuk menyiratkan adanya sesuatu yang harus dilakukan oleh 

‘kalian’. Kemungkinan besar yang dimaksud kalian dalam lirik adalah 

pembaca atau manusia pada umumnya. Namun kenapa ‘pun’ muncul seakan 

merupakan hal yang harus dilakukan pembaca seperti apa yang telah 

dilakukan penyair? Jawabnya tentu ada pada diri pembaca. Pembaca dianggap 

penyair seolah telah mengetahui apa yang telah dilakukan penyair (Sutardji) 

pada sajak-sajak sebelumnya. Penyair seperti mengajak agar pembaca 

mengikuti perjalanan spiritual hidupnya yang tertuang dalam puisi.  

Karena kosakata atau sarana kebahasaan yang dimanfaatkan dalam 

puisi ini hanya satu yaitu ‘pun’ maka lapis kualitas metafisik yang bermakna 

kudus, dan tragis tidak muncul didalamnya. Sehingga puisi ini tidak memiliki 

makna lapis metafisik. 

Secara otomatis pula, wacana dalam puisi tersebut tidak dapat 

ditemukan formula mantranya. Hal ini dikarenakan tidak ada sarana 

pembanding (kata, kalimat) antar gagasan.  

 

4. 3 Analisis Kumpulan Puisi Kapak 

4. 3. 1 Puisi Perjalanan Kubur 

Puisi ini memiliki 3 bait sajak, tiapa bait terdiri atas 5 baris.   Bait 1 

dan 2 tidak memiliki rima, sedangkan bait 3 memiliki rima mutlak.  Lirik 

tersebut sebagai berikut: 
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Perjalanan Kubur  

 

luka ngucap dalam badan 

kau telah membawaku ke atas bukit ke atas karang ke atas gunung 

ke bintang bintang 

lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku 

 

untuk kuburmu alina 

aku menggaligali dalam diri 

raja dalam darah mengaliri sungaisungai mengibarkan bendera hitam 

menyeka matari membujuk bulan 

teguk tangismu alina 

 

sungai pergi ke laut membawa kubur-kubur 

laut pergi keawan membawa kubur-kubur 

awan pergi ke hujan membawa kubur-kubur 

 

Bunyi-bunyi yang dibangun dalam puisi ini didominasi oleh 

perulangan vokal u dan i. Selain itu seperti pada puisi-puisi Sutardji 

sebelumnya, perulangan dan repetisi  kata-kata masih banyak ditemui dalam 

puisi ini seperti bunyi ke atas, bintang, lalat, gali, sungai, kubur, dan bunga.   

Bunyi-bunyi yang diciptakan dala puisi ini terasa harmonis karena 

penggunaan vokal dan perulangan bunyi yang efektif. Tiruan bunyi fisik dan 

lukisan bunyi tidak terdapat dalam puisi ini, namun di akhir setiap bait 

terdapat bunyi kata sebagai simbol-simbol (Sumiyadi 2005). 

Bunyi yang dimaksud ialah : 

untuk kuburmu alina  

(bait 1 larik 5, bait 2 larik 1) 
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teguk tangismu alina 

(bait 2 larik 5) 

membawa kuburmu alina  

(bait 3 larik 5) 

 

Sesuai dengan judulnya Perjalanan Kubur, puisi ini menyiratkan 

proses perjalanan kematian. Perjalanan yang dilakukan merupakan perjalanan 

batin atau spiritual, rohani. Hal ini tampak pada ungkapan-ungkapan puisi 

yang mengatasi dunia kasatmata. Perjalanan yang dilakukan tidak hanya ke 

atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, melainkan juga ke bintang-bintang. 

Meskipun demikian, yang diaktifkan dalam puisi ini bukanlah pelaku 

perjalanan, yaitu ‘luka’. Sehingga sangat tampak pada sajak ini penyair 

banyak menggunakan majas personofikasi, seperti pada larik: 

… 

luka ngucap dalam badan (bait 1 larik 1) 

… 

Majas lain yang digunakan oleh penyair adalah hiperbola, metafora, 

dan repetisi (sungaisungai, mengggaligali). Tokoh yang ada dalam puisi ini 

adalah si aku, aku ini merupakan simbol yang memaknai ‘luka’. Luka 

merupakan akibat perjalanan dari ‘kau’, seolah ‘kau’ ialah sisi batin si aku. 

Kau dalam lirik ini sering juga disapa dengan sebutan ‘Alina’. Jadi ‘kau’ dan 

‘alina’ adalah satu diri.  Sang ‘luka’ dapat dimaknai sebagai sesuatu yang 

sangat berarti karena berperan dalam perjalanan/keberadaan si kau (alina). 

Kau sekaligus merupakan media yang mengingatkan adanya gejala kematian, 

seperti yang terdapat pada bait akhir.  
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sungai pergi  ke laut membawa kubur-kubur 

…………….. 

membawa kuburmu alina 

 

Salah satu bentuk kebahasaan yang juga menunjang makna puisi 

adalah penggunaan kata depan ke. Penggunaan kata depan ke yang cukup 

efektif ini dapat mewujudkan perjalanan si kau lirik yang bertingkat-tingkat, 

seperti yang terdapat dalam bait 1 larik 2 dan 3 serta bait akhir puisi, sebagai 

berikut: 

kau telah membawaku ke atas bukit ke atas karang ke atas gunung ke bintang 

bintang  (bait 1 larik 2 dan 3) 

sungai pergi ke laut membawa kubur-kubur 

laut pergi keawan membawa kubur-kubur 

awan pergi ke hujan membawa kubur-kubur 

sungai pergi ke akar ke pohon ke bunga-bunga (bait 3) 

 

Objek-objek yang membangun puisi ini menampakkan dunia imajinasi 

penyair secara utuh. Latar ruang (tempat), tokoh (kau, aku). Kata benda bukit, 

karang, gunung, bintang, laut, sungai, matahari, dan bulan. Latar waktu meski 

tidak secara jelas, namun tersirat pada bait akhir yaitu ketika hujan. Tokoh 

atau pelaku dihadirkan dalam puisi ini cukup unik karena bersumber pada satu 

diri: aku (luka), kau, dan alina.  

Kualitas metafisik tampak dalam larik-larik puisi ini, sebab perjalanan 

yang dilakukan si kau adalah perjalanan menuju hakikat kematian. Hal ini 

terbukti dengan adanya simbol atau ungkapan yang digunakan mengandung 

imaji maut, tragis, kubur-kubur, bendera hitam,dan menggaligali. Suasana 
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alam yang muncul menjadi klimak. Pada bait akhir menyiratkan proses 

kehidupan yang sebenarnya perupakan proses menuju maut untuk kembali 

padaNya (Tuhan). Lajunya waktu, tumbuhnya hujan, berbunganya pohon 

hingga membawa kekubur merupakan proses kehidupan menuju mati. Sekali 

lagi kematian ini pun dapat dimaknai proses manusia atau makhluk kembali 

pada penciptanya (Tuhan).  

Pelaku aku dan kau dalam lirik merupakan satu diri bagian lain yaitu 

alina. Kata ‘alina’ yang tidak mengandung arti leksikal, namun menimbulkan 

bunyi yang merdu. Karena nama itu disejajarkan dengan simbol-simbol maut, 

maka alina menjadi nama yang aneh, ganjil, asing, dan tak tampak pada dunia 

kasatmata.  

Kualitas suci dan sublim dalam lapis metafisik memang sangat kuat 

muncul dalam puisi ini. Puisi ini sarat dengan imaji-imaji maut serta 

perjalinan tempat yang bertingkat, tingkat membuat puisi ini memiliki kualitas 

suci dan sublime. Pengungkapan diri melalui pelaku-pelaku yang berbeda juga 

menunjang ketragik-an. Dialog-dialog yang muncul dilakukan secara intens 

dan membatin.  Puisi ini menyimbolkan akan makna kesadaran hidup dan 

mati. Kesadaran ini akan meningkatkan kesadaran religius sebab kesadaran ini 

menyiratkan manusia yang fana dan tak kekal sebagai makhluk.  

Dari pengamatan dan analisis struktur wacana, puisi ini tidak 

menampakkan formula mantra, sebab gagasan utama puisi ini terdapat pada 

bait pertama (luka ngucap dalam badan). Sedangkan bait berikutnya 

merupakan penjelas. Selain itu puisi ini tidak dikembangkan dengan 
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pengungkapan maksud, penyebutan, pernyataan dan penghormatan akan 

sesuatu hal atau seseorang.  

Dari hasil analisis pada 10 puisi Sutardji di atas dapat diketahui bahwa 

pusi-puisi tersebut mengandung makna religi dan mengarah pada makna 

pencarian hakikat ketuhanan. Pencarian hakikat ketuhanan yang dimaksud 

berupa simbol pencarian kekuatan, daya pikir, dan keyakinan dalam 

memahami ajaran religi. Dengan demikian puisi-puisi tersebut telah mewakili 

bahwa puisi-puisi Sutradji dalam kumpulan O Amuk Kapak terdapat makna 

yang menyiratkan proses pengalaman penyair (Sutardji) dalam dunia religi 

dan ketuhanan.  

Dengan analisis ini dapat diketahuai pula bahwa dunia seni khususnya 

seni sastra mampu memberikan kontribusi spiritual bagi pembaca maupun 

penciptanya. Melalui sarana sastra terutama puisi atau sajak, penyair dapat 

mengungkapkan suasana batin dan segala persoalannya untuk lebih 

mendekatkan diri pada Tuhan sebagai sutradara dan pemilik alam semesta.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut. 

1. Hermeneutik dengan pendekatan fenomenologi yang meliputi lapis bunyi, 

lapis arti, lapis tersurat, lapis tersirat, kualitas metafisik dapat digunakan 

sebagai alat menganalisis makna hakikat ketuhanan pada puisi Sutardji 

Calzoum Bahcri dalam kumpulan puisi O Amuk Kapak, 

2. Puisi-puisi Sutardji memiliki ciri khusus yaitu bentuk perulangan, repetisi, 

majas dan minim tanda baca atau sarana bahasa. Umumnya ditunjukkan 

dengan menggunakan simbol dan pemanfaatan bunyi-bunyi vokal u, o, 

dan a.  

3. Puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri  yang terdiri dari puisi, Ah, Dapatkau, 

Jadi, Pot, O, Daun, Q, Tapi, Kalian, dan Perjalanan Kubur merupakan 

beberapa puisi yang memiliki makna pencarian hakikat ketuhanan. 

Pencarian hakikat ketuhanan dapat diketahui dari ganbaran manusia yang 

berupaya mencari jati diri, kekuatan, bahkan kesia-siaan hidup dan 

kerinduan pada Tuhan.  

4. Puisi-puisi Sutardji Ah, Dapatkau, Jadi, Pot, O, Daun, Q, Tapi, Kalian, 

dan Perjalanan Kubur merupakan contoh karya sastra yang memiliki 

kontribusi pada aspek batin dan spiritual manusia.  
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5. 2 Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka saran yang dapat 

direkomendasikan adalah: 

1. Kumpulan puisi O Amuk Kapak sebagai salah satu bentuk hasil karya 

sastra dari sastrawan besar, hendaknya dijadikan bahan renungan dan 

pembelajaran bagi generasi muda untuk mencinati sastra dan memahami 

makna serta amanatnya.  

2.  Dunia sastra Indonesia hendaknya menggunakan karya sastra seperti puisi 

Ah, Dapatkau, Jadi, Pot, O, Daun, Q, Tapi, Kalian, dan Perjalanan Kubur 

sebagai alat apresiasi dan mencintai budaya, namun tetap memiliki 

kekuatan spiritual sebagai pedoman hidup.  
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Lampiran 1 
 
. 
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