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SARI 

Munir, Saiful. 2013. Diksi dan Majas dalam Kumpulan Puisi Nyanyian dalam 

Kelam Karya Sutikno W.S. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Nas Haryati S., M.Pd., Pembimbing II: 

Mulyono, S.Pd., M.Hum. 

Kata kunci: diksi dan majas 

Kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S menggunakan 

bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Kata-kata dengan makna yang 

tersembunyi,  membuat pembacanya sulit untuk memahami. Gelap, kelam, 

senyap, malam, dan sejenisnya adalah kata-kata yang sering muncul dalam puisi-

puisi yang terlahir di penjara. Kata-kata dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam 

Kelam yang sangat menawan, banyak sekali kata-kata kiasan. Kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam menggunakan bahasa yang bervariasi menjadikan isi lebih 

menarik bagi pembaca karya sastra untuk mengetahui lebih dalam makna yang 

ingin disampaikan oleh pengarang..  

Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penggunaan diksi dan 

fungsinya dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S (2) 

Bagaimana penggunaan majas dan fungsinya dalam kumpulan puisi Nyanyian 

dalam Kelam karya Sutikno W.S. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian 

ini bertujuan mengetahui penggunaan diksi, majas, dan fungsinya dalam 

kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

Penelitian ini menggunakan stilistika yang difokuskan pada teori diksi dan 

majas. Pendekatan stilistika dilakukan dengan cara menganalisis sistem linguistik 

karya sastra dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya, dilihat dari 

tujuan estetis karya sastra sebagai keseluruhan makna. Sasaran utama penelitian 

ini yaitu penggunaan diksi, majas, dan fungsinya dalam kumpulan puisi Nyanyian 

dalam Kelam karya Sutikno W.S. Data dalam penelitian ini adalah data deskriptif 

yang berupa frasa, kata, dan kalimat dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam 

Kelam karya Sutikno W.S. Adapun sumber datanya berupa kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam yang ditulis oleh Sutikno W.S. Kumpulan puisi tersebut 

terdiri atas 29 puisi yang dicetak pertama kalinya pada bulan Januari tahun 2010 

dan diterbitkan oleh CV Ultimus dengan tebal 68 halaman. Adapun, teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis diskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S terdapat aspek-aspek 

penggunaan diksi yaitu pemanfaatan kosakata bahasa Jawa sejumlah sembilan, 

yang berfungsi untuk mengintensifkan makna, sapaan, dan menguatkan latar 

tokoh. Pemanfaatan kosakata bahasa Arab sejumlah enam, yang berfungsi untuk 

memperkuat makna puisi dan sarana ajaran moral religius. Pemanfaatan kosakata 

bahasa Inggris sejumlah dua, yang berfungsi untuk memperkuat makna puisi dan 
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menciptakan kesan intelektualitas. Pemanfaatan sinonim sejumlah tiga, yang 

berfungsi untuk memberikan kesan hormat antartokoh. Dari uraian aspek-aspek 

diksi tersebut, dapat disimpulkan dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

gaya Sutikno W.S dalam memilih kata banyak mempergunakan pilihan kosakata 

bahasa Jawa. Pemanfaatan kosakata bahasa Jawa dalam kumpulan puisi Nyanyian 

dalam Kelam karya Sutikno W.S terdapat sembilan kosakata. Pemilihan kata dari 

kosakata daerah bahasa Jawa yang berfungsi untuk mengintensifkan makna, 

sapaan, dan memperkuat latar tokoh dalam mempertegas tokoh yang berasal dari 

daerah tertentu. (2) dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno 

W.S terdapat macam-macam majas yaitu majas perbandingan sejumlah empat 

belas, yang berfungsi untuk menyamakan sesuatu dengan cara membandingkan 

dua hal yang berbeda dalam kaitannya dengan nilai rasa. Majas metafora sejumlah 

tujuh, yang berfungsi untuk membandingkan benda atau hal dengan benda atau 

hal lain dalam kaitannya dengan logika. Majas perumpamaan epos sejumlah tiga 

belas, yang berfungsi untuk menyamakan dengan cara membandingkan dua hal 

yang berbeda dalam kaitannya dengan logika. Majas personifikasi sejumlah enam 

puluh satu, yang berfungsi untuk memberi bayangan angan yang kongret dan 

memberi kesan citaraan agar pembaca dapat mengimajinasikan gambaran yang 

ingin disampaikan oleh pengarang dengan jelas. Majas metonimia sejumlah enam 

belas, yang berfungsi  untuk memperjelas makna dengan mengganti nama sebuah 

objek. Majas sinekdoke pars prototo sejumlah enam, yang berfungsi untuk 

memperjelas makna dan memperjelas maksud yang ingin disampaikan pengarang. 

Majas sinekdoke totem proparto sejumlah delapan, yang berfungsi untuk 

memperjelas makna dan memperjelas maksud yang ingin disampaikan pengarang.  

Majas alegori sejumlah tujuh puisi yang, berfungsi untuk menimbulkan kesan 

estetis. Dari uraian majas-majas tersebut, dapat disimpulkan dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam gaya Sutikno W.S dalam memilih majas banyak 

mempergunakan majas personifikasi. Majas yang dominan dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam adalah majas personifikasi. Dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S terdapat majas personifikasi  sejumlah 

enam puluh satu. Majas personifikasi memberikan sifat-sifat benda mati dengan 

sifat-sifat seperti yang dimiliki manusia sehingga dapat berpikir, bersikap, dan 

bertingkah laku sebagaimana halnya manusia. Fungsi majas personifikasi pada 

puisi tersebut untuk memberi bayangan angan yang kongret dan memberi kesan 

citaraan agar pembaca dapat mengimajinasikan gambaran yang ingin disampaikan 

oleh pengarang dengan jelas. 

Berdasarkan hasil penelitian, agar penelitian stilistika diharapkan dapat 

menambah khazanah penelitian sastra dan dapat menjadi referensi penelitian 

sastra berikutnya yang menggunakan pendekatan stilistika dengan memfokuskan 

teori diksi dan majas. Kumpulan puisi yang dipergunakan sebagai media 

penelitian ini diharapkan dapat dianalisis dengan pendekatan lain, seperti 

struktural dan semiotik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap 

lingkungan yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan bahasa yang 

indah. Sastra adalah bentuk seni yang diungkapkan oleh pikiran dan perasaan 

manusia dengan keindahan bahasa. 

Menurut Hudson (dalam Tarigan 2009:10), sastra merupakan 

pengungkapan baku dari peristiwa yang telah disaksikan orang dalam kehidupan, 

yang telah direnungkan, dan dirasakan orang mengenai segi-segi kehidupan yang 

menarik minat secara langsung dan kuat dari seorang pengarang atau penyair. 

Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena yang ada. 

Sastra tidak saja dinilai sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, 

dan emosi. Akan tetapi, sastra telah dianggap sebagai suatu karya kreatif yang 

dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual di samping konsumsi emosi. 

Karya sastra adalah wujud permainan kata-kata pengarang yang berisi 

maksud tertentu, yang akan disampaikan kepada penikmat sastra. Karya sastra 

merupakan luapan perasaan pengarang yang dicurahkan dalam bentuk tulisan, 

menggunakan kata-kata yang disusun sedemikian rupa. Karya sastra adalah 

wacana yang khas yang di dalam ekspresinya menggunakan bahasa dengan 

memanfaatkan segala kemungkinan yang tersedia (Sudjiman 1993:7). Secara 

singkat dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan wahana ekspresi dalam karya 
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sastra. Bahasa memiliki pesan keindahan sekaligus membawa makna dalam karya 

sastra. 

Medium utama sastra adalah bahasa, sastra tercipta dari rangkaian kata-

kata dan kata-kata itu sendiri merupakan bagian dari bahasa. Bahasa merupakan 

bahan mentah sastrawan. Karya sastra hanyalah seleksi beberapa bagian dari suatu 

bahasa tertentu, seperti halnya patung dapat dianggap sebagai sebongkah marmer 

yang dikikis sedikit bagian-bagiannya (Wellek 1989:217).  

Bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah karya sastra 

(Nurgiyantoro 2010:272). Bahasa dalam seni sastra tersebut dapat disamakan 

dengan cat warna. Sebagai salah satu unsur terpenting, maka bahasa berperan 

sebagai sarana pengungkapan dan penyampaian pesan dalam sastra.  

Menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan dan imajinasi dalam 

proses penciptaan karya sastra sangat diperlukan oleh setiap pengarang. Hal ini 

menyiratkan bahwa karya sastra merupakan peristiwa bahasa (Sudjiman 1993:1). 

Dengan demikian, unsur bahasa merupakan sarana yang penting dan 

diperhitungkan dalam penyelidikan suatu karya sastra, karena bahasa berfungsi 

untuk memperjelas makna dan menambah keindahan karya sastra. 

Bahasa berperan dalam menentukan nilai suatu karya sastra (Suharianto 

1982:21). Bahasa menjadi jembatan utama yang menghubungkan dunia 

pengarang dengan pembacanya. Isi yang baik belum merupakan jaminan bagi 

berhasilnya suatu karya sastra, bila tidak dijalin dengan bahasa yang baik. Bahasa 

sastra lebih bersifat khas (Wellek 1989:15). Bahasa sastra penuh ambiguitas, 

homonim, dan sangat konotatif, sedangkan bahasa ilmiah cenderung menyerupai 
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sistematika atau logika simbolis dan bersifat denotatif. Maka tidak mengherankan 

jika bahasa sastra bersifat menyimpang dari kaidah-kaidah ketatabahasaan. 

Sastra dan bahasa merupakan dua bidang yang tidak dapat dipisahkan. 

Hubungan antara sastra dengan bahasa bersifat dialektis (Wellek 1989:218). 

Keistimewaan pemakaian bahasa dalam karya sastra sangat menonjol karena salah 

satu keindahan suatu karya sastra dapat dilihat dari bahasanya. Tanpa keindahan 

bahasa, karya sastra menjadi hambar. Keistimewaan bahasa dalam karya sastra 

terjadi karena adanya kebebasan penyair atau pengarang dalam menggunakan 

bahasa atau pengarang mempunyai maksud tertentu. Kebebasan seorang 

sastrawan untuk menggunakan bahasa yang menyimpang dari bentuk aturan 

konvensional guna menghasilkan efek yang dikehendaki sangat diperbolehkan. 

Dalam memilih penggunaan bahasa, sastrawan dapat memilih antara, (1) 

mengikuti kaidah bahasa secara tradisional konvensional, (2) memanfaatkan 

potensi dan kemampuan bahasa secara inovatif, atau (3) menyimpang dari 

konvensi yang berlaku (Sudjiman 1993:19-20). 

Menurut Wellek (1989:14), ada perbedaan utama antara bahasa sastra, 

bahasa sehari-hari, dan bahasa ilmiah. Pemakaian bahasa sehari- hari lebih 

beragam, sementara bahasa sastra adalah hasil dari penggalian dan peresapan 

secara sistematis dari seluruh kemungkinan yang dikandung oleh bahasa itu.  

Dalam penciptaan karya sastra tak pernah terlepas dari penggunaan gaya 

bahasa. Sangat mustahil bila sebuah karya sastra lahir tanpa adanya keterlibatan 

atau keterkaitan dengan penggunaan gaya bahasa. Sehingga semakin pekat 
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penggunaan gaya bahasa dalam sastra, semakin terasa pula nilai estetik yang 

terkandung di dalamnya.  

Dalam mengkaji bahasa di dalam karya sastra perlu menggunakan kajian 

stilistika. Bahasa di dalam karya sastra yang dikaji dengan stilistika terdapat dua 

kemungkinan dalam mendekatinya. Pertama, studi stilistika dilakukan dengan 

cara menganalisis sistem linguistik karya sastra dan dilanjutkan dengan 

menginterpretasi ciri-cirinya, dilihat dari tujuan estetis karya sastra sebagai makna 

yang penuh. Kedua, penelitian stilistika ini dilakukan dengan mempelajari 

sejumlah ciri khas dengan membedakan sistem bahasa yang satu dengan sistem-

sistem lain (Wellek 1989:226). Dari kedua pendekatan tersebut terlihat perbedaan 

letak pijakannya. Namun, kedua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidak saling 

bertentangan. 

Stilistika sebagai kajian yang menyikapi bahasa dalam teks sastra sebagai 

kode estetik (Aminuddin :1995:22). Kajian stilistika merupakan kajian yang 

berfokus pada wujud penggunaan sistem tanda dalam karya sastra yang diperoleh 

secara rasional-empirik dapat dipertanggungjawabkan. Landasan empirik merujuk 

pada kesesuian landasan konseptual dengan cara kerja yang digunakan bila 

dihubungkan dengan karakteristik fakta yang dijadikan sasaran kajian. 

Kajian stilistika merupakan bentuk kajian yang menggunakan pendekatan 

obyektif. Kajian stilistika digunakan untuk memudahkan menikmati, memahami, 

dan menghayati sistem tanda yang digunakan dalam karya sastra yang berfungsi 

untuk mengetahui ungkapan ekspresif yang ingin diungkapkan oleh pengarang. 
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Melalui kajian stilistika diharapkan dapat memperoleh hasil yang memenuhi 

kriteria obyektifitas dan keilmiahan (Aminuddin 1995:42). 

Menurut Aminuddin (1995:42-43), prosedur analisis yang digunakan 

dalam kajian stilistika, diantaranya sebagai berikut, (1) analisis aspek gaya dalam 

karya sastra, (2) analisis aspek-aspek kebahasaan seperti manipulasi paduan 

bunyi, penggunaan tanda baca dan cara penulisan, dan (3) analisis gagasan atau 

makna yang dipaparkan dalam karya sastra. Stilistika mengkaji cara sastrawan 

memanipulasi atau memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa 

dan efek apa yang ditimbulkan oleh penggunanya. Stilistika meneniliti ciri khas 

penggunaan bahasa dalam wacana sastra. 

Pembagian karya sastra yang telah dikenal ada tiga, prosa, puisi, dan 

drama. Semua jenis sastra itu menggunakan kata-kata yang indah supaya menarik. 

Persamaan pokok ketiganya adalah menggunakan bahasa sebagai sarana 

penyampaiannya.  

Salah satu karya sastra yang dapat dikaji dengan stilistika adalah puisi. 

Puisi merupakan bentuk karya sastra yang sangat populer di masyarakat kita 

sampai kini. Puisi sebagai salah satu jenis sastra yang merupakan pernyataan 

sastra. Puisi digemari oleh semua lapisan masyarakat, karena kemajuan 

masyarakat dari waktu ke waktu selalu meningkat, maka corak sikap dan bentuk 

puisi pun selalu berubah mengikuti perkembangan selera, konsep estetik yang 

selalu berubah, dan kemajuan intelektual yang selalu meningkat. Setiap puisi pasti 

mempunyai tujuan tertentu yang ingin disampaikan pengarang kepada masyarakat 

sebagai pembacanya.  
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Menurut Sherlley (dalam Pradopo 2010:6), puisi merupakan rekaman 

detik-detik yang paling indah dalam hidup kita. Puisi adalah sintesis dari berbagai 

peristiwa bahasa yang telah tersaring semurni-murninya dan berbagai proses jiwa 

yang mencari hakikat pengalamannya, tersusun dengan sistem korespondensi 

dalam salah satu bentuk. Menurut Shahnon Ahmad (dalam Pradopo 2010:6), 

menyimpulkan unsur puisi yang paling pokok adalah (1) pemikiran, ide, dan 

emosi, (2) bentuknya, dan (3) kesan yang dibiaskan oleh ide dalam puisi.  

Menurut Pradopo (2010:v), puisi merupakan pernyataan sastra yang paling 

inti. Unsur-unsur seni kesusastraan mengental dalam puisi. Berbeda dengan karya 

sastra lainnya, prosa dan drama, karya sastra berbentuk puisi bersifat konsentrif 

dan intensif. Pengarang tidak mengungkapkan secara terperinci maksud yang 

hendak disampaikan kepada pembaca. Pengarang menyampaikan yang menurut 

perasaan atau pendapatnya merupakan bagian pokok atau penting saja. Oleh 

karena itu, puisi memilki bentuk yang padat (intensif). Padat yang dimaksud 

adalah penghematan unsur-unsur bahasanya. Kata-kata yang tidak mendukung 

makna akan dihilangkan.  

Puisi sebagai karya sastra menggunakan bahasa sebagai media untuk 

mengungkapkan makna. Dalam hal ini pengamatan atau pengkajian terhadap puisi 

khususnya dilihat dari gaya bahasanya sering dilakukan. Pengamatan terhadap 

puisi melalui pendekatan struktur untuk menghubungkan suatu tulisan dengan 

pengalaman bahasanya disebut kajian stilistika.  

Kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam adalah judul salah satu puisi 

Sutikno W.S. seorang sastrawan orde baru. Selain itu, Sutikno W.S juga telah 
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menerbitkan beberapa kumpulan cerpen dan novel, diantaranya, Jarot Anak 

Republik, Paman Widya, Menyongsong Pagi Ceria, Tidak Menyerah, Bila Semua 

Ikut Menyumbang, Mekar di Tengah Belukar, dan Cahaya di Tengah Ladang. 

Kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam berisi sajak-sajak terkemuka Sutino W.S 

yang dihiasi dengan ilustrasi. Dari kumpulan sajak tersebut tercermin penyair 

yang memposisikan dirinya sebagai orang yang mengamati penindasan, termasuk 

juga dirinya, tapi dia tidak ingin ditangisi dan dikasihi (korban rezim orde baru). 

Puisi-puisi Sutikno W.S dilihat dari persepsi penulis menggambarkan hal-

hal berikut, (1) menyajikan suasana di penjara pada tahun 1970-an memberi 

gambaran baru situasi saat itu dari prespektif sang penyair, (2) memberikan 

kenyataan spiritual kepada pembaca bagaimana seseorang bisa bertahan hidup 

dari penderitaan, ujian, dan cobaan yang sangat berat dan mampu dilalui, dan (3) 

bahasa dalam puisi-puisinya sangat khas.  

Puisi-puisi Sutikno W.S. menggunakan bahasa yang berbeda dengan 

bahasa sehari-hari. Kata-kata dengan makna yang tersembunyi di dalamnya 

membuat pembacanya sulit untuk memahami. Gelap, kelam, senyap, malam, dan 

sejenisnya adalah kata-kata yang sering muncul dalam puisi-puisi yang terlahir di 

penjara. Kata-kata dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam yang sangat 

menawan dan banyak sekali kata-kata kiasan.  

Kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam menggunakan bahasa yang 

bervariasi menjadikan isi lebih menarik bagi pembaca karya sastra untuk 

mengetahui lebih dalam makna yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sutikno 
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W.S cenderung menggunakan bahasa yang menyimpang dari bahasa sehari-hari 

yang digunakan untuk berkomunikasi. Hal itu dapat terlihat jelas dengan adanya 

penyimpangan bahasa dari segi semantik bahasa yang digunakan dalam teks 

kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

Peneliti memilih kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno 

W.S sebagai objek studi stilistika. Pemilihan Kumpulan puisi Nyanyian dalam 

Kelam ini didasarkan pada segi diksi dan majas yang menarik untuk dikaji lebih 

jauh. Kumpulan puisi tersebut mengandung maksud kompleksitas berkaitan 

dengan bahasanya yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sepengetahuan 

penulis belum ada yang mengkaji baik dari aspek bahasa yang digunakan, maka 

hal tersebut menjadi penting untuk dikaji. Alasan tersebut yang mendorong 

penulis untuk mengadakan penelitian tentang bahasa yang digunakan Sutikno W.S 

dalam menyampaikan makna dan pesan cerita untuk mengkaji diksi, majas, dan 

fungsinya dalam kumpulan puisi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penggunaan diksi dan fungsinya dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S? 

2. Bagaimana penggunaan majas dan fungsinya dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsi penggunaan diksi dan fungsinya dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

2. Mendeskripsi penggunaan majas dan fungsinya dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis maupun 

praktis.  

1. Manfaat teoretis 

Manfaat yang diperoleh setelah mengkaji hal-hal di atas adalah dapat 

mengetahui, menelaah, dan memberikan sumbangan untuk perkembangan teori-

teori sastra khususnya stilistika dan dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

Manfaat yang diperoleh setelah mengkaji kumpulan puisi tersebut adalah 

dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu sastra dan teori sastra. 

Salain itu, dapat juga memberikan manfaat bagi pembaca terhadap kumpulan 

puisi terutama mengenai masalah diksi dan majas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka 

dalam penelitian ini, antara lain Suryanto (2008), Agustin (2008), Fitriah (2009), 

Sugihana (2010), dan Ebi (2011 dan 2012). 

Suyanto (2008) dalam skripsi “Unsur Intrinsik Lirik Lagu Campur Sari: 

Suatu Tinjauan Stilistika”. Hasil penelitian tersebut memaparkan unsur intrinsik 

yang ditinjau dengan kajian stilistika yaitu salah satu puisi yang hadir dalarn lagu 

adalah lirik lagu. Seperti halnya puisi, lirik lagu berwujud visual unsur intrinsik, 

yaitu persajakan, diksi, citraan, dan sarana retorika. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryanto dan penelitian ini terdapat 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terletak pada diksi. Perbedaanya 

terletak pada apa yang diteliti, jika Suryanto memaparkan unsur intrinsik yang 

ditinjau dengan kajian stilistika yaitu salah satu puisi yang hadir dalarn lagu 

adalah lirik lagu. Dalam penelitian ini penulis meneliti diksi, majas, dan fungsinya 

pada kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S.  

Agustin (2008) dalam skripsi “Diksi dan Gaya Bahasa dalam Pidato 

Presiden Soeharto”. Hasil penelitian tersebut memaparkan pandangan retorika 

terhadap aspek kebahasaan yang dibahas adalah diksi dan gaya bahasa. Presiden 

Soeharto lebih banyak menggunakan diksi abstrak, diksi khusus, diksi 
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denotatif, dan diksi populer dalam pidato-pidatonya. Pidato-pidato Presiden 

Soeharto juga diwarnai penggunaan diksi kedaerahan dan diksi khas yang menjadi 

ciri tuturan Presiden Soeharto. Adapun dalam hal gaya bahasa, pidato-pidato 

Presiden Soeharto didominasi oleh gaya bahasa repetisi dan gaya bahasa 

paralelisme. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan penelitian ini terdapat 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terletak pada diksi. Perbedaanya 

terletak pada objek yang dikaji, jika Agustin mengkaji pidato Presiden Soeharto 

yang memaparkan pandangan retorika terhadap aspek kebahasan yang dibahas 

adalah diksi dan gaya bahasa. Dalam penelitian ini penulis meneliti diksi, majas, 

dan fungsinya pada kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S.  

Fitriah (2009) dalam skripsi “Gaya Bahasa dalam Balada-balada W.S. 

Rendra: Kajian stilistika genetik”. Hasil penelitian tersebut memaparkan gaya 

bahasa khususnya dalam enam balada W.S. Rendra yang dicuplik dari dua buku 

kumpulan sajak, yaitu Balada Orang-Orang Tercinta dan Blues untuk Bonnie. 

Masing-masing balada tersebut adalah Balada Kasan dan Patima, Balada 

Petualang, Balada Terbunuhnya Atmo Karpo, Rick dari Corona, Nyanyian Angsa, 

dan Khotbah. Balada-balada tersebut dianggap mewakili balada klasik, balada 

romantik, dan balada modern. Gaya bahasa dalam balada-balada W.S. Rendra 

meliputi gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, dan gaya wacana. Gaya bunyi pada 

umumnya mempergunakan orkestrasi telefoni. Gaya kata yang dominan berupa 

perbandingan dan metafora. Gaya kalimat dan wacana yang dominan berupa 

repetisi dan paralelisme.  
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriah dan penelitian ini terdapat 

persamaan dan perbedaan yang menonjol. Persamaannya yaitu terletak pada puisi. 

Perbedaanya terletak pada apa yang diteliti, jika Fitriah memaparkan gaya bahasa 

dalam balada-balada W.S. Rendra meliputi gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, 

dan gaya wacana. Dalam penelitian ini penulis meneliti diksi, majas, dan 

fungsinya pada kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

Sugihana (2010) dalam skripsi “Gaya Bahasa Retoris dan Kiasan dalam 

Novel Rectoverso Karya Dewi Lestari”. Hasil penelitian tersebut memaparkan 

gaya bahasa apa saja dan gaya bahasa yang dominan yang terdapat dalam novel 

Rectoverso. Dari hasil penelitian terdapat sebelas macam gaya bahasa yang 

termasuk dalam gaya bahasa retoris, yaitu: aliterasi, asonansi, anastrof, apostrof, 

asindeton, elipsis, eufemismus, prolepsis atau antisipasi, erotesis atau pertanyaan 

retoris, koreksio, epanortosis, dan hiperbola. Sedangkan gaya bahasa kiasan hanya 

sekitar enam gaya bahasa saja yaitu persamaan atau simile, metafora, alegori, 

personifikasi, sinekdoke pars prototo, dan antonomasia. Gaya bahasa yang 

dominan digunakan adalah gaya bahasa persamaan atau simile. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugihana dan penelitian ini terdapat 

persamaan dan perbedaan yang menonjol. Persamaannya yaitu terletak pada gaya 

bahasa. Perbedaanya terletak pada apa yang diteliti, jika Sugihana memaparkan 

gaya bahasa apa saja dan gaya bahasa yang dominan yang terdapat dalam novel 

Rectoverso. Dalam penelitian ini penulis meneliti diksi, majas, dan fungsinya pada 

kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

Penelitian lain pernah dilakukan Ebi (2011) dalam International Journal of 

http://repository.usu.ac.id/browse?type=advisor&value=Sugihana
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English Linguistic dengan judul “Patterns of Lexical Choices and Stylistic 

Functionin J.P. Clark-Bekederemo‟s Poetry”. Hasil penelitian tersebut 

memaparkan pola leksikal dan fungsi stilistika untuk menyampaikan aspek makna 

dan mencapai kohesi dalam teks pada puisi J.P Clark-Bekederemos. Secara 

khusus, sinonim berfungsi sebagai unsur kesatuan semantik, antonimi, kontras 

semantik, hiponim, makna inklusif, kontradiksi, hubungan paradoks, idiom 

pribumi, dan makna budaya. Hal ini juga mengungkapkan bahwa semua 

perangkat berfungsi sebagai unsur kohesi dan koherensi dalam teks. Studi ini 

menunjukkan bahwa pilihan seorang penulis tertentu membuat dari sumber 

linguistik, ditentukan oleh materi pelajaran dan variabel sosial dan kontekstual 

lainnya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ebi dan penelitian ini terdapat 

persamaan dan perbedaan yang menonjol. Persamaannya yaitu terletak pada karya 

sastra yaitu puisi. Perbedaanya terletak pada apa yang diteliti, jika Ebi 

memaparkan pola leksikal dan fungsi stilistika untuk menyampaikan aspek makna 

dan mencapai kohesi dalam teks pada puisi J.P Clark-Bekederemos. Dalam 

penelitian ini penulis meneliti diksi, majas, dan fungsinya pada kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

Penelitian Ebi (2012) dalam Journal of Language Teaching and Research 

dengan judul “Figurative Language and Stylistic Function in J. P. Clark-

Bekederemo's Poetry”. Hasil penelitian tersebut memaparkan penggunaan 

perangkat figuratif bahasa, citra, humor, dan makna teks pada puisi JP Clark-
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Bekederemos. Setiap studi eksplorasi gaya puisi JP Clark-Bekederemos 

menyampaikan pesan tekstual dan menghasilkan efek estetika.   

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ebi dan penelitian ini terdapat 

persamaan dan perbedaan yang menonjol. Persamaannya terletak pada karya 

sastra yaitu puisi. Perbedaanya terletak pada apa yang diteliti, jika Ebi 

memaparkan penggunaan perangkat figuratif bahasa, citra, humor, dan makna teks 

pada puisi JP Clark-Bekederemos. Dalam penelitian ini penulis meneliti diksi, 

majas, dan fungsinya pada kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno 

W.S. 

Dari beberapa penelitian di tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian 

mengenai diksi dan majas dengan kajian stilistika telah banyak diteliti. Meskipun 

telah banyak penelitian diksi dan gaya bahasa dengan kajian stilistika, penulis 

menganggap masih perlu dilakukan penelitian sejenis. Hal ini dilakukan penulis 

untuk melengkapi dan memperkaya penelitian-penelitian yang sebelumnya.  

2.2 Landasan Teoretis 

Penelitian ini menggunakan teori yang relevan untuk mendukung analisis 

yang akan dicapai. Teori-teori yang digunakan sebagai berikut. 

2.2.1 Stilistika 

Secara etimologis stilistika berkaitan dengan style (bahasa Inggris). Sytle 

artinya gaya, sedangkan stylistics artinya ilmu tentang gaya (Jabrohim 2001:172). 

Stilistika  adalah style, yaitu cara yang digunakan seorang pembicara atau penulis 

untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana 
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(Sudjiman 1993:13). Gaya dalam kaitan ini tentu saja mengacu pada pemakaian 

atau penggunaan bahasa dalam karya satra.  

Stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa 

di dalam karya sastra (Sudjiman 1993:3). Sangat menarik bahwa dalam 

perkembangan linguistik terapan bahwa munculnya minat bahkan kesungguhan 

hati para pakar linguis untuk menerapkan teori dan pendekatan linguistik dalam 

rangka pengkajian sastra. Begitu eratnya pengkajian bahasa dan sastra, sehingga 

bidang studi stilistika menjadi incaran yang menggairahkan bagi para ahli bahasa 

dan ahli sastra. Stilistika dapat dianggap menjembatani kritik sastra dan linguistik, 

karena stilistika mengkaji wacana sastra dengan mengkaji dengan orientasi 

linguistik (Sudjiman 1993:3). 

Menurut Jabrohim (2001:173), hubungan antara sastra dan bahasa hampir 

selalu bersifat dialektis (bersangkutan). Sastra juga seringkali mempengaruhi 

bahasa. Ciri khas sebuah karya sastra tidak saja dilihat berdasarkan genrenya, 

tetapi dapat pula dilihat melalui konvensi sastra maupun konvensi bahasanya. 

Khusus dalam kaitan bahasa dalam sastra, pengarang mengeksploitasi potensi-

potensi bahasa untuk menyampaikan gagasannya dengan tujuan tertentu.  

Stilistika sesungguhnya tidak hanya merupakan studi gaya bahasa dalam 

kesusastraan, akan tetapi juga dalam bahasa pada umumnya. Namun, perlu diingat 

bahwa karya sastra merupakan kesatuan wacana yang memuat seluruh gagasan 

atau ide pengarangnya. Selain itu, karya sastra juga memiliki gaya bahasa yang 

umumnya mencerminkan totalitas karya, tidak hanya sekadar bagian-bagian dari 

aspek bahasa. 
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Kajian stilistika memperhatikan kekhasan gaya dan mempelajari 

kecenderungan yang menonjol dan melupakan bahwa karya sastra merupakan 

kesatuan (Jabrohim 2001:175). Kajian stilistika akan memberi keuntungan besar 

bagi studi sastra jika dapat menentukan suatu prinsip yang mendasari kesatuan 

karya sastra, dan jika dapat menemukan suatu tujuan estetika umum yang 

menonjol dalam sebuah karya sastra dari keseluruhan unsurnya (Wellek 

1989:229). Kajian stilistika diarahkan untuk membahas isi karya sastra. 

Kajian stilistika bertolak dari asumsi bahwa bahasa mempunyai tugas dan 

peran yang penting dalam kehadiran karya sastra. Bahasa tidak dapat dilepaskan 

dari sastra. Keindahan sebuah karya sastra sebagian besar disebabkan kemampuan 

penulis mengeksploitasi kelenturan bahasa sehingga menimbulkan kekuatan dan 

keindahan (Semi 1990:81). Dengan demikian, kajian stilistika secara umum 

dilakukan sebagai upaya untuk menggali totalitas makna karya sastra dan analisis 

secara khusus yang mencoba melihat gaya bahasa bagian perbagian. 

Stilistika meneliti fungsi puitik bahasa (Sudjiman 1993:3). Akan tetapi, 

kajian stilistika juga digunakan sebagai metode untuk menghindari kritik sastra 

yang bersifat impresif dan subjektif. Melalui kajian stilistika diharapkan dapat 

memperoleh hasil yang memenuhi kriteria objektifitas dan keilmiahan 

(Aminuddin 1995:42). 

Secara umum, lingkup telaah stilistika mencakupi diksi atau pilihan kata 

(pilihan leksikal), struktur kalimat, majas, citraan, pola rima, dan matra yang 

digunakan seorang sastrawan atau yang terdapat dalam karya sastra (Sudjiman 
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1993:13-14). Selain itu, aspek-aspek bahasa yang ditelaah dalam studi stilistika 

meliputi intonasi, bunyi, kata, dan kalimat sehingga lahirlah gaya intonasi, gaya 

bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat.  

Dari beberapa uraian di tersebut, dapat disimpulkan bahwa stilistika adalah 

ilmu tentang gaya bahasa dalam karya sastra, yang tidak hanya meneliti tentang 

penggunaan bahasa yang ada di dalam karya sastra. 

2.2.2 Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah cara pemakaian bahasa dalam karangan, atau 

bagaimana seorang pengarang mengunkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. 

Style (gaya bahasa) menyarankan pada pemakaian bahasa dalam konteks tertentu, 

oleh pengarang tertentu, dan untuk kajian tertentu. 

Menurut Satoto (2012:150), gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri, 

entah melalui bahasa, tingkah laku, berpakaian, dan sebagainya. Gaya merupakan 

perwujudan penggunaan bahasa oleh seorang penulis untuk mengemukakan 

gambaran, gagasan, pendapat, dan membuahkan efek tertentu bagi penanggapnya 

sebagaimana cara yang digunakannya (Aminuddin 1995:1). Sebagai wujud cara 

menggunakan kode kebahasaan, gaya merupakan relasional yang berhubungan 

dengan rentetan kata, kalimat, dan berbagai kemungkinan manifestasi kode 

kebahasaan sebagai sistem tanda.  

Menurut Muljana (dalam Pradopo 2010:93), gaya bahasa adalah susunan 

perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis, 

yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Gaya itu 
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menghidupkan kalimat dan memberi gerak pada kalimat. Gaya bahasa tersebut 

untuk menimbulkan reaksi tertentu dan menimbulkan tanggapan pikiran kepada 

pembaca. 

Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan 

efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal 

tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum (Tarigan 2009:4). Gaya 

bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara 

atau menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. 

Menurut Jorgense dan Phillips (dalam Ratna 2009:84), gaya bahasa bukan 

sekedar saluran, akan tetapi alat yang menggerakkan sekaligus menyusun kembali 

dunia sosial itu sendiri. Lebih jauh menurut Simpson (dalam Ratna 2009:84), gaya 

bahasa yang baik bagi penulis maupun pembaca berfungsi untuk mengeksplorasi 

kemampuan bahasa khususnya bahasa yang digunakan. Gaya bahasa dapat 

memperkaya cara berpikir, cara pemahaman, dan cara perolehan terhadap 

substansi kultural pada umumnya. 

Gaya bahasa dapat digunakan dalam segala ragam bahasa baik ragam 

lisan, tulis, nonsastra, dan ragam sastra, karena gaya bahasa adalah cara 

menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu untuk maksud 

tertentu (Sudjiman 1993:13). Akan tetapi, secara tradisional gaya bahasa selalu 

ditautkan dengan teks sastra, khususnya teks sastra tertulis. Gaya bahasa 

mencakup diksi atau pilihan leksikal, struktur kalimat, majas dan citraan, pola 

rima, dan matra yang digunakan seorang sastrawan atau yang terdapat dalam 

sebuah karya sastra. 
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Menurut Endraswara (2008:72), bahasa sastra adalah bahasa khas. Khas 

karena bahasanya telah direkayasa dan dipoles sedemikian rupa. Dari polesan itu 

kemudian muncul gaya bahasa yang manis. Dengan demikian, seharusnya 

pemakaian gaya bahasa harus didasari penuh oleh pengarang. Bukan hanya suatu 

kebetulan gaya diciptakan oleh pengarang demi keistimewaan karyanya. Jadi 

dapat dikatakan jika pengarang pandai bersilat bahasa, kaya kata, dan mahir dalam 

menggunakan gaya bahasa maka karyanya akan semakin mempesona dan akan 

lebih berbobot. Pemilihan bentuk bahasa yang digunakan pengarang akan 

berkaitan fungsi dan konteks pemakaiannya. Pemakaian gaya dalam sastra selalu 

dikaitkan dengan konteks yang melatar belakangi pemilihan dan pemakaian 

bahasa. Semua gaya bahasa itu berkaitan langsung dengan latar sosial dan 

kehidupan dimana bahasa itu digunakan. 

Nilai seni sastra ditentukan oleh gaya bahasanya (Pradopo 1991:1). Gaya 

bahasa dapat dikatakan sebagai keahlian seorang pengarang dalam mengolah kata-

kata. Jangkauan gaya bahasa sangat luas, tidak hanya menyangkut masalah kata 

tetapi juga rangkaian dari kata-kata tersebut yang meliputi frasa, klausa, kalimat, 

dan wacana secara keseluruhan termasuk kemahiran pengarang dalam memilih 

ungkapan yang menentukan keberhasilan, keindahan, dan kemasuk akalan suatu 

karya yang merupakan hasil ekspresi diri. 

Menurut Endraswara (2008:73), gaya bahasa merupakan seni yang 

dipengaruhi oleh nurani. Melalui gaya bahasa sastrawan menuangkan idenya. 

Bagaimanapun perasaan saat menulis, jika menggunakan gaya bahasa, karya yang 
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dihasilkan akan semakin indah. Jadi, dapat dikatakan gaya bahasa adalah 

pembungkus ide yang akan menghaluskan teks sastra. 

Gaya bahasa merupakan efek seni dalam sastra yang dipengaruhi juga oleh 

nurani. Melalui gaya bahasa itu seseorang sastrawan akan menuangkan 

ekspresinya. Gaya bahasa sastra memang berbeda dengan gaya bahasa dalam 

pembicaraan sehari-hari. Gaya bahasa sastra adalah ragam khusus yang digunakan 

pengarang untuk memperindah teks (Ratna 2009:161).  Semua gaya dalam 

hubungan ini gaya karya sastra, khususnya karya sastra yang berhasil adalah 

artificial (buatan), diciptakan dengan sengaja. Gaya dengan demikian adalah 

kualitas bahasa, merupakan ekspresi langsung pemikiran dan perasaan. Tanpa 

adanya proses hubungan yang harmonis antara pemikiran dan perasaan, maka 

gaya bahasa tidak ada. Dalam aktivitas kreatif komunikasi antara pemikiran dan 

perasaan diproduksi secara terus-menerus sejak awal hingga akhir cerita, sehingga 

keseluruhan karya dapat dianggap memiliki gaya bahasa. Perbedaannya, ciri-ciri 

perasaan dominan dalam puisi, sebaliknya, pemikiran dominan dalam prosa. 

Untuk dapat memahami makna puisi secara total kita dapat mengkaji hubungan 

stilistika itu sebagai salah satu unsur yang membangun puisi tersebut dengan 

unsur-unsur yang lain secara keseluruhan.  

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2010:276), gaya bahasa (stile) 

adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa atau seorang pengarang 

mengungkapkan seseuatu yang ingin dikemukakan. Stile ditandai oleh ciri-ciri 

formal kebahasaan seperti pilihan kata, struktur kalimat, bentuk-bentuk bahasa 

figuratif, penggunaan kohesi, dan lain-lain. 
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Dalam stile (gaya bahasa) terdapat unsur-unsur yang mendukung 

keindahan karya sastra. Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2010:289), unsur 

stile terdiri dari fonologi, sintaksis, leksikal, dan retorika (berupa karakteristik 

penggunaan bahasa figuratif, pencitraan, dan sebagaianya). Analisis unsur stile 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi masing-masing unsur tanpa mengabaikan 

konteks, menghitung frekuensi kemunculannya, menjumlahkan, dan 

mendeskripsikan kontribusinya bagi stile dalam karya sastra secara keseluruhan. 

Sedangkan, menurut Lecch (dalam Nugiyantoro 2010:289), mengemukakan 

bahwa unsur stile terdiri dari unsur leksikal, gramatikal, penyiasatan strukur 

(figures of speech), konteks, dan kohesi. Unsur stile dalam karya sastra yang 

berupa wujud penggunaan bahasa mencakup seluruh penggunaan unsur bahasa 

dalam karya sastra itu sendiri. 

Dari beberapa beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa adalah bahasa khas pengarang dalam karya sastra. Gaya bahasa dapat 

membuat karya sastra lebih hidup dan bervariasi serta dapat menghindari hal-hal 

yang bersifat monoton yang dapat membuat pembaca bosan. Unsur gaya bahasa 

terdiri atas fonologi, sintaksis, leksikal, dan retorika (berupa karakteristik 

penggunaan bahasa figuratif, pencitraan, dan sebagaianya). 

2.2.3 Diksi 

Diksi merupakan unsur leksikal dalam gaya bahasa (Nurgiyantoro 

2010:290). Diksi mengacu pada pengertian penggunaan kata-kata tertentu yang 

sengaja dipilih oleh pengarang. Mengingat karya sastra adalah dunia kata, 

komunikasi dilakukan dan ditafsirkan lewat kata-kata. Pemilihan kata-kata 
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tersebut tentunya melewati pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk 

memperoleh efek ketepatan dan efek keindahan. Efek itu sendiri secara sederhana 

dapat dipertimbangkan dari segi bentuk dan makna untuk mendukung estetis 

karya sastra yang bersangkutan, mampu mengkomunikasikan makna, pesan, dan 

mampu mengungkapkan gagasan yang dimaksudkan oleh pengarang. Pemilihan 

kata dalam hal itu disebut dengan diksi. 

Pemilihan kata dalam karya sastra adalah cara penggunaan kata-kata 

dalam teks sastra sebagai alat untuk menyampaikan gagasan dan nilai estetis 

tertentu (Aminudin 1995:201). Pilihan kata atau diksi tidak hanya mempersoalkan 

ketepatan pemilihan kata, tetapi juga merusak yang ada (Keraf 2008:24).  

Diksi atau pemilihan kata mengacu pada penggunaan kata-kata tertentu 

yang sengaja dipilih dan digunakan oleh pengarang. Mengingat bahwa karya 

sastra adalah dunia dalam kata, komunikasi dilakukan dan ditafsirkan lewat kata-

kata. Pemilihan kata-kata tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu 

untuk mendapatkan efek yang dikehendaki (Nurgiyantoro 2010:290). 

Menurut Pradopo (2010:54), penyair memilih kata yang setepat-tepatnya 

untuk mencurahkan perasaan dan isi pikirannya dengan setepat-tepatnya seperti  

yang dialami batinnya dan mengekspresikannya dengan ekspresi yang dapat 

menjilmakan jiwanya tersebut. Diksi digunakan oleh pengarang untuk 

menuangkan gagasannya kepada orang lain agar tidak terjadi salah tafsir dan 

merasakan apa yang pengarang rasakan. 

Kata-kata yang telah dipergunakan oleh pengaranag dalam menciptakan 

puisi disebut kata berjiwa (Mulyana 1956:4), yang tidak sama (artinya) dengan 
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kata dalam kamus, yang masih menunggu pengolahan. Penempatan kata yang 

mengakibatkan gaya kalimat di samping ketepatan pemilihan kata, juga 

memegang peranan penting dalam penciptaan sastra (Pradopo 2010:48). 

Pengarang berusaha menggunakan kata-kata yang berbeda dengan kata-

kata sehari-hari. Hal ini disebabkan, karena bahasa sehari-hari belum cukup dapat 

melukiskan apa yang dialami jiwanya. Berkat usaha pengarang kata-kata itu dapat 

dijadikan wujud pengekspresian kepribadian. Pengarang memiliki cara dan bahasa 

sendiri untuk menyampaikan pengalaman jiwanya. 

Pengarang pada hakikatnya bermaksud menyampaikan perasaan dan 

pikirannya dengan setepat-tepatnya seperti yang dialami batinnya. Selain itu, 

pengarang juga ingin menggambarkan pengalaman jiwanya. Menurut Barfield 

(dalam Pradopo 2010:54), bila kata-kata dipilih atau disusun dengan cara yang 

sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan imajinasi estetik, maka diksi yang 

demikian itu disebut diksi puitis.  

Diksi atau pilihan kata sesungguhnya sangat menentukan dalam 

penyampaian makna suatu karya sastra (Sudjiman 1993:22). Kata, rangkaian kata, 

dan pasangan kata yang dipilih dengan seksama dapat menimbulkan pada diri 

pembaca suatu efek yang ingin dikehendaki pengarang. Misalnya menonjolkan 

bagian tertentu suatu karya, menggugah simpati atau empati pembaca, atau pun 

menghilangkan monotoni. Untuk mencapai efek tertentu dapat digunakan sarana 

fonologis, gramatikal, atau leksikal. Sangatlah penting diketahui kata dan 

ungkapan atau butir leksikal mana yang sebaiknya digunakan dalam konteks 
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tertenu agar informasi yang hendak disampaikan atau kesan yang hendak 

ditimbulkan terwujud. 

Masalah pemilihan kata menurut Champan (dalam Nurgiyantoro 

2010:290) dapat melalui pertimbangan-pertimbangan formal tertentu. Pertama, 

pertimbangan fonologis, misalnya kepentingan alitrasi, irama, dan efek bunyi 

tertentu. Kedua, pertimbangan dari segi metode, bentuk, dan makna yang 

dipergunakan sebagai sarana mengkonsentrasikan gagasan. Masalah konsentrasi 

ini penting sebab yang membedakannya dengan stile bahasa nonsastra. Pemilihan 

kata dalam sastra dapat saja berupa kata-kata kolonial sepanjang mampu mewakili 

gagasan. Dalam hal ini, faktor personal pengarang untuk memilih kata-kata yang 

paling menarik perhatiannya berperan penting. Pengarang dapat saja memilih kata 

atau ungkapan tertentu sebagai siasat untuk mencapai efek yang diinginkan. 

Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diksi adalah 

pilihan kata yang dipergunakan pengarang untuk menyampaikan gagasan dan 

makna dalam karya sastra. Dalam karya sastra penggunaan diksi atau pilihan kata 

sangat beragam. Hal ini mungkin disengaja oleh pengarangnya untuk keindahan 

sastra itu sendiri.  

Dengan demikian, persoalan diksi sebenarnya jauh lebih luas dari apa yang 

dipantulkan oleh jalinan kata-kata itu, karena tidak sekadar untuk memilih kata-

kata mana yang dipilih untuk mengungkapkan keindahan dan membentuk gaya 

ekspresi gagasan atau ide yang tepat yang menyangkut masalah frase, gaya 

bahasa, dan uangkapan. Fungsi diksi adalah sebagai sarana mengaktifkan kegiatan 
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berbahasa (komunikasi) yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan maksud 

dan gagasannya kepada  orang lain. 

Menurut Supriyanto (2011:33), penyimpangan dalam pemilihan kata dapat 

ditemukan pemanfaatan kosakata dari beberapa bahasa. Penyimpangan tersebut 

pemilihan kata dalam karya sastra seperti pemanfaatan kosakata bahasa daerah 

(Jawa, Sunda, Minangkabau, dan sebagainya), pemanfaatan kosakata bahasa asing 

(Arab, Inggris, Mandarin, Belanda, dan sebagainya), dan pemanfaatan sinonim. 

Dalam unsur stile (gaya bahasa) terdapat unsur leksikal untuk mengkaji 

diksi terdapat beberapa aspek agar informasi yang hendak disampaikan atau kesan 

yang hendak ditimbulkan terwujud (Sudjiman 1993:22). Aspek-aspek tersebut 

antara lain, pemanfaatan kosakata daerah, pemanfatan kosakata asing, dan 

pemanfaatan sinonim. 

2.2.3.1 Pemanfaatan Kosakata Bahasa Daerah 

Menurut Sudjiman (1993:25), kata-kata dari bahasa daerah sering 

digunakan dalam karya sastra yang berlatar tempat daerah yang bersangkutan atau 

tokohnya berasal dari daerah tertentu. Pemilihan kata dari kosakata bahasa daerah 

yang dipergunakan untuk menamai tokoh dapat mempertegas tokoh yang berasal 

dari daerah tertentu atau mempertegas latar tempat (Supriyanto 2011:34). Dengan 

demikian, penggunaan kosakata bahasa daerah alih-alih kata Indonesia menjadi 

sarana pelataran atau sarana penokohan. Latar tempat menjadi lebih berterima, 

sedangkan tokoh terasa lebih wajar karena warna tempatnya yang dia peroleh. 
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2.2.3.2 Pemanfaatan Kosakata Bahasa Asing 

Penggunaan kosakata bahasa asing dalam suatu kailmat dapat 

menimbulkan berbagai kesan, atau sekurang-kurangnya dimaksudkan untuk 

menimbulkan kesan tertentu (Sudjiman 1993:23). Hal ini dilakukan oleh 

pengarang untuk menguatkan penggambaran latar tempat dan waktu tertentu. 

Dalam penggunaan kosakata asing misalnya, kosakata bahasa Mandarin, kosakata 

bahasa Inggris, dan kosakata bahasa Arab.  

Pemilihan kosakata bahasa asing dapat menimbulkan efek tertentu 

(Supriyanto 2011:40). Dalam pemilihan kosakata bahasa asing misalanya, pilihan 

kosakata dari bahasa Arab sebagai  sarana ajaran moral religius. Pilihan kosakata 

bahasa Inggris sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi, sok intelek, modern, 

dan kesan hidup mewah. Pilihan kosakata bahasa Mandarin untuk memperjelas 

latar kejadian atau kritik  sosial, dan kosakata bahasa asing lainnya. 

2.2.3.3 Pemanfaatan Sinonim 

Menurut Sudjiman (1993:23), sejumlah kata dalam bahasa dapat 

digunakan secara lugas, misalnya pada pada bidang keilmian makna denotatifnya 

dominan. Akan tetapi, lebih banyak kata yang dalam penggunaannya harus 

diperhitungkan benar makna konotatifnya. Dalam pengacuan pesona kedua, 

misalnya kita dapat menggunakan kata kamu, engkau, saudara, anda, bapak, ibu, 

tuan, dan lain-lain. Bahkan kita dapat menggunakan nama yang bersangkutan, 
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dengan memperhatikan hubungan antarpembicara. Kesalahan dalam memilih kata 

akan berakibat fatal. 

Pemanfaatan sinonim banyak digunakan untuk menyebutkan persona 

pertama, kedua, dan ketiga (Supriyanto 2011:43). Misalnya, aku, saya, kamu, 

anda, engkau, dia, kalian, eyang, mbah, dan sebagainya. Pemanfaatan sinonim 

dipilih karena keterikatan dengan sifat bahasa yang mengenal adanya tataran 

kesopanan (undha-usuk). Pemanfaatan sinonim tersebut dimaksudkan untuk 

menimbulkan rasa hormat, keakraban, merendahkan, atau menjauhkan. 

2.2.4  Majas 

Majas sering dianggap sebagai sinonim dari gaya bahasa, namun 

sebenarnya majas termasuk dalam bagian gaya bahasa. Majas merupakan unsur-

unsur penunjang gaya bahasa (Ratna 2009:164). Dengan kata lain gaya bahasa 

lebih luas daripada majas. Majas sudah berpola, sehingga pola-pola majas seolah-

olah membatasi kreatifitas.  

Majas adalah bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan 

efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Majas dapat dimanfaatkan oleh para 

pembaca atau penulis untuk menjelaskan gagasan mereka (Tarigan 1985:179). 

Majas memiliki keindahan bahasa tersendiri, karena majas merupakan gaya 

bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan 

yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran dari pengarang. Dari 

keindahan gaya bahasa yang dipakai, majas merupakan bentuk sebuah ungkapan 

perasaan dari pengarang. 
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Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2010:296), retorika dalam unsur 

stile meliputi penggunaan bahasa figuratif dan wujud pencitraan. Bahasa figuratif 

tersebut dapat dibedakan ke dalam permajasan (figuratife of thought) dan 

penyiasatan struktur (figure of speech). Menurut Nurgiyantoro (2010:297), 

permajasan (figure of thought) merupakan teknik pengungkapan bahasa, penggaya 

bahasaan yang maknanya tidak menujuk pada makna harfiah kata-kata yang 

mendukung, melainkan pada makna yang ditambah dan makna yang tersirat. 

Majas merupakan gaya yang sengaja mendayagunakan penuturan dengan 

memanfaatkan bahasa kias. Majas dengan figuran bahasa yaitu penyusunan 

bahasa yang bertingkat-tingkat atau berfiguran sehingga memperoleh makna yang 

kaya (Waluyo 1995:83). 

Menurut Perrine (dalam Waluyo 1995:83), majas digunakan untuk (1) 

menghasilkan kesenangan imajinatif, (2) menghasilkan imaji tambahan sehingga 

hal-hal yang abstrak menjadi kongret dan menjadi dapat dinikmat pembaca, (3) 

menambah intensitas perasaan pengarang dalam menyampaikan makna dan 

sikapnya, dan (4) mengkonsentrasikan makna yang hendak di sampaikan dan 

cara-cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang singkat.  

Penggunaan bentuk-bentuk bahasa kiasan dalam kesusatraan merupakan 

salah satu bentuk penyimpangan kebahasaan, yaitu penyimpangan makna. 

Memahami pengungkapan-pengungkapan bahasa kias memerlukan perhatian 

tersendiri, khususnya untuk menangkap pesan yang dimaksudkan oleh pengarang. 

Pengungkapan gagasan dalam dunia sastra, pengarang ingin 

menyampaikan sesuatu secara tidak langssung, banyak mendayagunakan 
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pemakaian bentuk-bentuk bahasa kias. Pemakaian bentuk-bentuk tersebut untuk 

membangkitkan suasana tertentu, tanggapan indra tertentu, dan untuk 

memperindah penuturan. Bahasa kias menunjang tujuan-tujuan estetis penulisan 

karya sebagai karya seni. 

Penggunaan stile yang berwujud permajasan (apalagi dalam puisi) 

mempengaruhi gaya dan keindahan bahasa di dalam karya sastra yang 

bersangkutan. Penggunaan bentuk-bentuk bahasa kias haruslah dapat menggiring 

ke arah interpretasi pembaca dan mendukung terciptanya suasana dan nada 

tertentu. 

Bentuk pengungkapan yang mempergunakan bahasa kias (majas) 

jumlahnya relatif banyak (Nurgiyantoro 2010:298). Pemilihan dan penggunaan 

bentuk kiasan bisa saja berhubungan dengan selera, kebiasaan, kebutuhan, dan 

kreatifitas pengarang. Bentuk-bentuk permajasan yang banyak digunakan oleh 

pengarang adalah bentuk persamaan atau perbandingan, yaitu membandingkan 

sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui ciri-ciri kesamaan antara keduanya, ciri-

ciri fisik, sifat, sikap, keadaan, suasana, keadaan, tingkah laku, dan sebagainya. 

Fungsi majas untuk menciptakan efek yang lebih kaya, lebih efektif, dan 

lebih sugestif dalam karya sastra. Menurut Pradopo (2010:62), majas 

menyebabkan karya sastra menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, 

lebih hidup, dan menimbulkan kejelasan gambaran angan. 

Dari beberapa beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa majas 

adalah bahasa kiasan yang digunakan pengarang di dalam karya sastra dengan 
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kesan tertentu untuk mewakili gagasan yang ingin disampaikan. Majas dapat 

membuat karya sastra lebih hidup dan bervariasi serta dapat menghindari hal-hal 

yang bersifat monoton yang dapat membuat pembaca bosan. 

Menurut Abrams (dalam Supriyanto 2011:68), bahasa kias terdiri atas 

perbandingan, metafora, metonimi, sinekdoke, dan personifikasi. Sementara itu, 

menurut Pradopo (2010:62), membagi bahasa kias menjadi tujuh jenis, yaitu 

perbandingan (simile), metafora, perumpamaan epos (epic simile), personifikasi, 

metonimia, sinekdoke, dan alegori. 

2.2.4.1 Majas Perbandingan (simile) 

Majas perbandingan (simile) adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu 

hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti: bagai, 

sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding 

lainnya (Pradopo 2010:62). Majas perbandingan dapat dikatakan sebagai bahasa 

kiasan yang sederhana dan paling banyak dipergunakan pengarang dalam karya 

sastra. 

2.2.4.2 Majas Metafora 

Menurut Altenbernd (dalam Pradopo 2010:66), metafora merupakan 

sesuatu hal yang sama atau seharga dengan kata lain, yang sesungguhnya tidak 

sama. Metafora tersebut bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak 

menggunakan kata-kata pembanding. Majas metafora melihat sesuatu dengan 

perantara benda yang lain. 

Majas metafora merupakan gaya perbandingan yang bersifat tidak 

langsung dan implisit. Hubungan antar sesuatu yang pertama dengan yang kedua 
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hanya bersifat sugestif, tidak ada kata-kata petunjuk pembanding eksplisit 

(Nurgiyantoro 2010:229). 

Majas metafora adalah sejenis gaya bahasa perbandingan yang 

diungkapkan secara singkat, tersusun rapi, dan padat (Tarigan 2009:15). Di dalam 

majas metafora terlihat dua gagasan, yang satu adalah suatu kenyataan yang 

dipikirkan, dan yang satunya merupakan pembanding terhadap kenyataan 

tersebut. Berbeda dengan majas perbandingan, majas metafora tidak 

menggunakan kata-kata pembanding. 

2.2.4.3 Majas Perumpamaan Epos (epic simile) 

Majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan dua hal yang 

pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama (Tarigan 2009:9). Majas 

perumpamaan adalah perbandingan yang dilanjutkan, atau diperpanjang, yaitu 

dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat pembandingnya lebih lanjut dalam 

kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut, terkadang lanjutan tersebut 

sangat panjang (Pradopo 2010:69). 

2.2.4.4 Majas Personifikasi 

Majas personifikasi merupakan sejenis gaya bahasa yang memberi sifat-

sifat benda mati dengan sifat-sifat seperti yang dimiliki manusia sehingga dapat 

bersikap dan bertingkah laku sebagaimana halnya manusia (Nugiyantoro 

2010:229). Menurut Tarigan (2009:17), personifikasi adalah majas yang 

melekatkan sifat-sifat insani kepada benda yang tidak bernyawa dan ide yang 

abstrak.  
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Menurut Pradopo (2010:75), personifikasi adalah kiasan yang 

mempersamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibuat dapat berbuat, 

berpikir, dan sebagainya seperti manusia. Majas personifikasi ini banyak 

digunakan oleh penyair dari dahulu hingga sekarang.  

Majas personifikasi tersebut membuat hidup lukisan, di samping itu 

memberi kejelasan beberan, juga memberi bayangan angan yang kongret. 

2.2.4.5 Majas Metonimia 

Majas metonimia adalah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang 

ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal lainnya sebagai penggantinya 

(Tarigan 2009:121). Kita dapat menyebut pencipa atau buatannya bisa pula kita 

menyebut bahan dari barang yang dimaksud. 

Menurut Altenbernd (dalam Pradopo 2010:77), metonimia berupa 

penggunaan atribut sebuah objek atau penggunaan sesuatu yang sangat dekat 

berhubungan dengannya untuk menggantikan objek tersebut. Majas metonimia 

merupakan bahasa kiasan yang jarang dijumpai pemakaiannya. 

2.2.4.6 Sinekdoke 

Majas sinekdoke adalah majas yang menyebutkan nama bagian sebagai 

pengganti nama keseluruhannya, ataupun sebaliknya (Tarigan 2009:123). 

Menurut Altenbernd (dalam Pradopo 2010:78), sinekdoke adalah bahasa 

kiasan (majas) yang menyebut sesuatau bagian penting suatu benda (hal) untuk 

benda atau hal itu sendiri. Sinekdoke merupakan bahasa kiasan yang jarang 

dijumpai pemakaiannya. Menurutnya majas sinekdoke dibedakan menjadi dua 

macam: 
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1) Pars prototo, yaitu majas yang menyebutkan sebagian, tetapi yang 

dimaksud adalah keseluruhan. 

2) Totem Proparto, yaitu majas yang menyebutkan keseluruhan, tetapi 

yang dimaksud adalah sebagian. 

2.2.4.7 Majas Alegori 

Majas Alegori adalah sejenis gaya bahasa perbandingan yang dikisahkan 

dalam lambang-lambang metafora yang diperluas kesinambungan, tempat, objek-

objek atau gagasan-gagasan yang diperlambangkan (Tarigan 2009:24). 

Menurut Pradopo (2010:71), majas alegori ialah cerita kiasan atau lukisan 

kiasan. Alegori ini banyak digunakan dalam sajak-sajak Pujangga Baru. Namun 

pada waktu sekarang banyak juga sajak-sajak Indonesia modern. Alegori ini 

sebenarnya metafora yang dilanjutkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah cara pandang objek kajian yang akan diteliti. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan stilistika, 

dengan cara menganalisis sistem linguistik karya sastra dan dilanjutkan dengan 

menginterpretasi ciri-cirinya, dilihat dari tujuan estetis karya sastra sebagai 

keseluruhan makna. Pendekatan tersebut digunakan untuk  mengkaji penggunaan 

diksi, majas, dan fungsinya dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya 

Sutikno W.S. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis  (Bogdan dalam Moleong 

2010:4). Pada penelitian yang penulis lakukan, objek kajian berupa teks sastra. 

Teks sastra dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga menghasilkan data 

deskriptif tertulis. 

3.2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran penelitian ini adalah penggunaan diksi, majas, dan fungsinya dalam 

kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang berupa frasa, kata, 

dan kalimat dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

Adapun sumber data penelitian ini berupa kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 
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yang ditulis oleh Sutikno W.S. Kumpulan puisi tersebut terdiri atas 29 puisi yang 

dicetak pertama kalinya pada bulan Januari tahun 2010 dan diterbitkan oleh CV 

Ultimus dengan tebal 68 halaman.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong 2010:216), dokumen 

adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Pendokumentasian dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara mencatat bagian-bagian teks yang memperlihatkan bentuk 

penggunaan diksi, majas, dan fungsinya dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam 

Kelam karya Sutikno W.S. Hasil pendokumentasian kemudian dicatat sebagai data 

yang dimasukkan dalam kartu data. Dalam data yang dicatat itu disertakan kode 

sumber datanya untuk mengecek ulang terhadap sumber data ketika diperlukan 

dalam rangka analisis data. 

3.5 Teknik Analisis Data dan Langkah-langkah Penelitian 

 Data yang didapat dari hasil dokumentasi merupakan data mentah yang 

harus diolah supaya diperoleh suatu data yang siap disajikan menjadi hasil dari 

suatu penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis 

kumpulan puisi Nyanyian dalam kelam karya Sutikno W.S adalah teknik analisis 

diskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik kualitatif deskriptif digunakan untuk 

menguraikan permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini sehingga 

diperoleh pembahasan yang lebih terperinci. Teknik kualitatif deskriptif  ini 

bertujuan untuk mengungkap semua masalah yang telah diungkapkan dalam 

rumusan masalah yaitu penggunaan diksi, majas, dan fungsinya dalam kumpulan 
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puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. Data yang telah terkumpul atau 

didokumentasikan kemudian dianalisis sehingga permasalahan yang menjadi 

topik dalam penelitian ini dapat terselesaikan. Teknik kuantitatif digunakan untuk 

menghitung jumlah atau banyaknya kata-kata dan majas tertentu dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam sehingga terlihat diksi dan majas yang dominan 

yang digunakan oleh Stikno W.S. Kata-kata tertentu yang dimaksud seperti kata 

serapan dari kosakata bahasa Jawa, kosakata bahasa asing, dan pemanfaatan 

sinonim. Majas terntentu yang dimaksud seperti perbandingan, metafora, 

perumpamaan epos, personifikasi, metonimia, sinekdoke, dan alegori. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Membaca teks kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S, 

secara keseluruhan dari awal sampai akhir secara berulang-ulang supaya 

memahami isi yang terdapat dalam kumpulan puisi tersebut. 

2. Melakukan pendokumentasian tentang penggunaan diksi, majas, dan fungsinya 

dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

3. Mencatat data-data tentang unsur gaya bahasa yang berupa diksi dan majas 

disertakan kode sumber datanya yang dimasukkan dalam kartu data. 

4. Mengklasifikasikan diksi dan majas untuk menentukan diksi yang dominan dan 

majas yang dominan Sutikno W.S dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam 

Kelam. 

5. Menganalisis data sesuai dengan rumusan masalah yaitu diksi, majas, dan 

fungsinya dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 
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6. Membuat simpulan hasil analisis. 

7. Membuat laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

DIKSI DAN MAJAS SERTA FUNGSINYA PADA KUMPULAN PUISI 

NYANYIAN DALAM KELAM KARYA SUTIKNO W.S 

 

Bab ini diuraikan penggunaan diksi dan majas serta fungsinya dalam 

kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S.  

4.1 Diksi dan Fungsinya 

 Diksi atau pilihan kata dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

beranekaragam. Kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam memanfaatan kata-kata 

atau memilih kata yang bertujuan memperoleh keindahan untuk menambah daya 

ekspresifitas. Sebuah kata akan lebih jelas, jika pilihan kata tersebut tepat dan 

sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang 

berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, 

sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. 

Diksi adalah pilihan kata yang dipergunakan pengarang untuk 

menyampaikan makna dalam karya sastra. Dalam karya sastra penggunaan diksi 

atau pilihan kata sangat beragam. Hal ini mungkin disengaja oleh pengarangnya 

untuk keindahan sastra itu sendiri.  

 Penggunaan diksi atau pilihan kata dalam karya sastra sangat beragam. Hal 

ini mungkin disengaja oleh pengarangnya untuk keindahan sastra itu sendiri. Dari 
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sekian banyak kumpulan puisi yang banyak menggunakan diksi (pilihan kata) 

salah satu kumpulan puisi adalah Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. 

 Kosakata yang digunakan dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

sangat kompleks. Kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam memanfaatkan 

kosakata dari bahasa daerah, bahasa asing, dan pemanfaatan sinonim. 

4.1.1 Pemanfaatan Kosakata Bahasa Daerah 

 Salah satu pengarang yang memanfaatkan kosakata bahasa daerah (Jawa) 

adalah Sutikno W.S dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam. Pemanfaatan 

kosakata bahasa Jawa yaitu kata tembang dolanan, kerangkeng, membludag, 

usungan, sungut, banda, meletik, nduk, dan nakmas. Pemanfaatan kosataka bahasa 

Jawa terdapat dalam puisi-puisi Sutikno W.S yaitu Sonata untuk Iwan-ku, Engkau 

dan Aku, Nyanyian dalam Kelam, Upacara, Aku dan Kutu Busuk, Nyanyian 

Perjalanan, dan Nyanyian Pandak. 

 Fungsi pemanfaatan kosakata bahasa Jawa dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S untuk mengintensifkan makna dan 

menguatkan latar tokoh. Salah satu puisi dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam 

Kelam karya Sutikno W.S yang memanfaatkan kosakata bahasa Jawa adalah puisi 

yang berjudul “Sonata untuk Iwan-ku”. Berikut kutipannya. 

Sonata untuk Iwan-ku 

 

1. 

 

sebentar lagi 

dan burung-burung pun akan riang menyanyi 

di dahan dan di ranting-ranting trembesi 
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iwan o iwanku 

alangkah manis warna matahari 

yang mengintip dari terali jendelaku 

 

wahai, kalaulah langit-langit tidak serendah ini 

dan dinding-dinding 

tidak membingkaikan kelam warna dan pengap udara 

betapa „kan burung-burung 

kepak sayap dan derai suaranya 

menyulam kehampaan hari 

dan burung-burung pun riang bernyanyi, manisnya  

mengubur gemerincing kunci 

 

2. 

 

angin bermain di bubungan 

dan temaram bulan jatuh di halaman 

tapi di dalam –duh 

hanya napas yang terhempas pelahan 

 

iwan o iwanku 

bila kuingat tembang dolanan 

betapa hati dijamah kehampaan 

dan malam pun – dalamnya 

serasa menghimpit rabu 

 

dentang lonceng di puncak gardu 

mengiring keras derap sepatu 

namun aku tak berhenti mencari 

sebab bintang pun 

masih ia gemerlap di dasar hati 

 

(1970-Salemba) 

(NdK hlm. 6-7) 

Puisi tersebut terdiri atas dua bagian. Bagian pertama menceritakan 

keadaan si aku lirik yang menunggu suasana pagi ketika burung-burung akan 

berkicau di dahan dan ranting-ranting pohon trembesi. Si aku lirik mengingat 

kepada seseorang yang bernama Iwan ketika si aku lirik menikmati cahaya 

matahari yang sinarnya menembus trali jendela (penjara). Maka jika cahaya 

matahari telah memenuhi ruangan yang dia tempati (penjara), ruangan akan 
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menjadi terang, atap-atap ruangan jika tidak rendah akan menjadi leluasa, dinding 

jika tidak membentengi akan terlihat lebih luas, dan udara tidak menyesakkan. 

Alangkah membahagiakan ketika kepak sayap dan kicauan burung-burung 

menghibur si aku lirik dalam kesepiannya. Hingga manisnya kepak sayap dan 

kicauan burung-burung mampu menyaingi suara gemerincing kunci yang 

membuat si aku lirik melupakan kebebasannya dari penjara. 

Bagian kedua menceritakan keadaan si aku lirik yang sebenarnya, saat dia 

masih menunggu suasana pagi hari. Keadaan yang dialami si aku lirik saat malam 

yang sunyi, saat angin berhembus di puncak rumah (penjara) dan cahaya bulan 

menyinari halaman luar. Akan tetapi, sesungguhnya keadaan di dalam diri si aku 

lirik terasa sesak. Dia kembali mengenang seseorang yang bernama Iwan. Tentang 

kenangan masa lalunya yang membahagiakan. Akan tetapi, kenyataannya keadaan 

di penjara membuat hatinya si aku lirik selalu hampa dan kesunyian malam terasa 

menyesakkan dada. Suara lonceng menara pos penjara sebagai tanda untuk para 

penjaga tahanan untuk berkeliling menjaga penjara. Namun, si aku lirik tidak 

berhenti mencari kebebasan, karena dia masih mempunyai keyakinan yang dia 

percayai di dalam hatinya. 

Dalam puisi tersebut terdapat kata “tembang dolanan” berasal dari bahasa 

Jawa yang berarti nyanyian permainan. Kata “tembang dolanan” yang 

dimaksudkan pengarang adalah kenangan masa lalu. Fungsi pemanfaatan kosakata 

bahasa Jawa pada puisi tersebut untuk mengintensifkan makna dan memperkuat 

latar tokoh asal si aku lirik. 
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Kata “tembang dolanan” digunakan untuk membangun suasana jiwa si aku 

lirik yang sendu. Kata “tembang dolanan” membangun suasana ironi si aku lirik 

karena keadaannya pada saat itu dia dalam keadaan tidak bahagia, sedangkan 

pikiran dan jiwanya berusaha kembali ke masa lalunya, saat dia masih anak-anak. 

Kata “tembang dolanan” berarti nyanyian-nyanyian permainan yang dinyanyikan 

dalam permainan anak. Kenangan si aku lirik ketika dia masih anak-anak atau 

remaja (latar budaya Jawa) yang penuh kebahagiaan dengan seseorang yang 

bernama Iwan. “Tembang dolanan” juga mempunyai arti lain saat pengarang 

berkarya bersama seseorang yang bernama Iwan, sehingga membentuk kesan 

sedih sebab ada sesuatu yang hilang (kenangan) dari dirinya. Hal ini diperkuat 

dengan lanjutan baris puisi berikutnya, yaitu “betapa hati dijamah kehampaan”. 

Kata “tembang dolanan” merupakan kata yang dipakai dalam bahasa Jawa. 

Si aku lirik pernah mengalami permainan-permainan Jawa dengan tembang khas 

permainan pada masa kecil. Hal ini berarti menguatkan latar tokoh si aku lirik dari 

mana dia berasal.  

Fungsi pemanfaatan kosakata bahasa Jawa dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S untuk sapaan dan menguatkan latar 

tokoh. Salah satu puisi yang memanfaatkan kosakata bahasa Jawa juga terdapat 

pada puisi yang berjudul “Nyanyian Pandak”. Berikut kutipannya. 

Nyanyian Pandak 

   -untuk trisningku 

 

pabila pita merah 

melambai di lekuk rambut ikalmu, nduk 

jangan lupakan waktu 
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ketika kau tangisi kepergian bapakmu 

 

arif diasuh pengalaman 

mari ditimba makna perpisahan 

yang tahun demi tahun 

seperti bajak bermain di lumpur waktu 

merekatkan getah-getah rindu 

 

namun janganlah melarutkan waktu dengan menunggu 

sebab jagung pun 

akan berbunga di tiap ladang 

dan manusia 

menuai hidup dari pekertinya 

 

dan pabila nanti 

merah mawar menghias warna langitmu, nakmas 

sampirkanlah di sayap-sayap lagu 

kasih dan kesetiaan yang tak terkalahkan 

dinding penjara dan tanah buangan 

 

(1973-Buru) 

(NdK hlm. 41) 

Makna puisi tersebut menceritakan perpisahan pengarang dengan 

keluarganya saat kepergian ke tanah pengasingan. Di saat pengarang perhalan 

pergi dan hilang untuk berjuang di tanah pengasingan. pengarang mengingatkan 

kepada istrinya untuk tidak melupakan waktu-waktu bersamanya saat menangisi 

kepergiannya ke tanah pengasingan. Kebijaksanaan mengajarkan pengalaman 

hidupnya untuk mencari makna perpisahan dalam waktu yang lama, tahun demi 

tahun di tahanan. Seperti orang yang membajak di sawah dengan giat tanpa 

mempedulikan waktu yang mendatangkan kerinduan yang dalam terhadap 

keluarganya. Akan tetapi, pengarang menganjurkan kepada keluarganya, jangalah 

bersedih untuk lelah menunggu dalam waktu yang lama, hingga saat dia terbebas 

dari tahanan. Sebab dia akan selalu bahagia di dalam tempat-tempat manapun di 

tanah pengasingan. Manusia akan merasakan kehidupannya yang damai dari kasih 
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sayang prilakunya sendiri. Pengarang  mengandaikan, jika nanti semangat hidup 

dan kedewasaan telah datang di kehidupan anaknya, dia meminta kepada anak-

anaknya untuk meraih harapan dan cita-cita dalam kasih sayang dan kesetiaan. 

Pengarang meminta kepada anak-anaknya untuk tidak patah semangat karena 

pengarang dibuang dan dipenjara di tanah pengasingan. 

Dalam puisi tersebut terdapat dua kosakata bahasa Jawa yaitu kata “nduk” 

dan “nakmas”. Kata “nduk” berarti panggilan untuk anak perempuan dan kata 

“nakmas” berarti panggilan untuk anak laki-laki. Fungsi pemanfaatan kosakata 

bahasa Jawa pada puisi tersebut untuk sapaan dan memperkuat latar tokoh. 

Dalam puisi tersebut terdapat pola pembicaraan antara pengarang kepada 

anak-ankanya. Hubungan kekerabatan dan kedekatan antara ayah dan anak-

anaknya menjadi lebih dekat karena dalam puisi tersebut digunakan kata “nduk” 

dan “nakmas”. Ini berarti pengarang menggunakan kata sapaan untuk panggilan 

kepada anak-anaknya. Kata “nduk” dan “nakmas” dipakai dalam pergaulan 

budaya Jawa sehari-hari sebagai sapaan. Hal ini menguatkan latar tokoh dari mana 

pengarang berasal. 

4.1.2 Pemanfaatan Kosakata Bahasa Asing 

Pemanfaatan kosakata bahasa asing dalam kumpulan puisi Nyanyian 

dalam Kelam karya Sutikno W.S adalah pemanfaatan kosakata bahasa Arab dan 

bahasa Inggris.  
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Pemanfaatan kosakata dari bahasa Arab dipergunakan sebagai  sarana 

ajaran moral religius. Pemanfaatan kosakata bahasa Arab yaitu kodrat, rahmat, 

arif, fitrah, derajat, dan khotbah. Pemanfaatan kosakata bahasa Arab terdapat 

dalam puisi-puisi Sutikno W.S yaitu Apel, Nyanyian dalam Kelam, Bulan di 

Langit Tangerang, Di Pasir-pasir Sanleko, Nyanyian Pandak, dan Khotbah di 

Balik Malam. 

Fungsi pemanfaatan kosakata bahasa Arab dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S untuk memperkuat makna puisi dan 

sarana ajaran moral religius. Salah satu puisi dalam kumpulan puisi Nyanyian 

dalam Kelam karya Sutikno W.S yang memanfaatkan kosakata bahasa Arab 

adalah puisi yang berjudul “Bulan di Langit Tangerang”. Berikut kutipannya. 

Bulan di Langit Tangerang 

 

1. 

 

kudengar langkah sendunya 

kidung malam di kejauhan, nun 

hidup yang menapak kegelitaan 

 

o bumi yang penuh rahmat dan kasih 

ke mana kiranya keramahan lepas menyisih 

 

2. 

 

kulihat betapa maraknya 

rerumputan halaman dan bunga-bunga rupawan, wahai  

rembulan senyum di ketinggian 

 

o malam yang melimpahkan keinginan 

kuremukkankah terali ini dalam genggaman? 

 

3. 

 

kurasakan detik-detik yang merayap di jantung sendiri 
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anak lelap dalam pelukan 

bundanya yang tergolek di ubin penjara 

 

o langkah-langkah yang menapak cadas kematian 

bilakah kiranya kemenangan diukir di batu penghabisan 

 

(1972-Tangerang) 

(NdK hlm. 27-28) 

Puisi tersebut terdiri atas tiga bagian. Makna puisi bagian pertama 

menceritakan suasana di luar tahanan. Panas sinar matahari menyinari tanah yang 

luas di luar tahanan. Seperti api yang memanggang bumi agar matang. Pengarang 

ingin berhenti bekerja paksa untuk menanti kebebasan yang membayangi hari-

harinya. Sinar panas matahari menjadikan kehidupan panjangnya di tahanan saat 

keadaan lapar dan sengsara yang mengganggu angan serta harapannya. 

Bagian kedua menceritakan pengarang yang mencari dan mengejar 

kebebasan.  Panas sinar matahari menyinari gurun pasir yang luas dan rumpun-

rumpun bambu. Kegelisahan dan kegundahan hatinya saat melewati hari-harinya 

di penjara, dia merasakan kesepian dan di asingkan dari kehidupan dunia luar, 

seperti anak-anak pribumi yang telanjang baju yang menyerah dari kehidupan. 

Bagian ketiga menceritakan pengarang merasakan waktu-waktu yang 

berjalan ingin mengantarnya dalam kematian di penjara. Pengarang menempatkan 

dirinya sebagai seorang anak kecil yang terlidung dengan aman dan nyaman 

dalam pelukan ibunya meskipun kenyataannya dia sedang tergolek di ubin 

penjara. Pengarang menyeru kepada dirinya sendiri, apakah perjuangan yang 

selama ini dia yakini akan tercapai saat kematian akan menjemputnya. 
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Dalam puisi tersebut terdapat kosakata bahasa Arab yaitu  “rahmat”. Kata 

“rahmat” berarti belas kasih sayang atau karunia. Fungsi pemilihan kosakata 

bahasa Arab pada puisi tersebut untuk memperkuat makna dan sarana ajaran 

moral religius. 

Kata “rahmat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih sayang atau 

karunia. Kata “rahmat” juga disandingkan dengan kata “kasih”. Kata “rahmat” 

memperkuat gambaran bumi yang yang diciptakan oleh Tuhan dengan penuh 

kasih sayang. Dengan demikian, manusia sebagai penghuni bumi, hendaknya 

dapat berlaku saling menghargai dan saling menyayangi. Namun, apa yang 

dirasakan pengarang justru berbeda. Pengarang merasakan bahwa kasih sayang 

telah pergi dari bumi yang ditinggalinya. Hal ini diperkuat dengan baris 

selanjutnya, yaitu “kemana keramahan kiranya lepas menyisih”. 

Fungsi pemanfaatan kosakata bahasa Arab dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S untuk memperkuat makna puisi dan 

sarana ajaran moral religius. Salah satu puisi yang memanfaatkan kosakata bahasa 

Arab juga terdapat pada puisi yang berjudul “Di Pasir-pasir Sanleko”. Berikut 

kutipannya. 

Di Pasir-pasir Sanleko 

 

bermain gadis kecil di pasir-pasir sanleko 

kelam matanya-duh 

dalam memagut hatiku 

 

di sini 

yang terampas pun hidup dalam papa 

berpacu antara lapar dan terik matahari 
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o tanah pengasingan 

jika itulah namamu 

ajarkan padaku hidup 

untuk menimba 

kemuliaan yang hadir dari lubuk cerita 

 

dan kau, o anak manis yang sendiri di teluk sunyi 

pabila inilah pula fitrah hidupmu 

menimba harapan pada puncak layar yang tak kunjung tiba 

pada laut dan risik angin yang mengabarkan 

     kesengsaraan kerabatmu 

di pasir-pasir ini mari digali 

derajat baru dari kemerdekaan yang tidak dipalsukan 

serta hidup, dalam mana 

cinta bukan lagi perhambaan 

 

(1973-Biru) 

(NdK hlm. 40) 

Makna puisi tersebut menceritakan suasana pengarang di laut tanah 

pengasingan. Pengarang melihat seorang gadis kecil sendirian yang sedang 

bermain di  laut tanah pengasingan dalam kesepian. Hatinya merasakan kesedihan 

saat melihatnya. Di tanah pengasingan hidunya pengarang terampas dalam 

kesengsaraan untuk melewati rasa lapar dan kemiskinan. Di tanah pengasingan, 

pengarang diajarkan oleh gadis kecil itu tentang arti hidup baginya untuk belajar 

kesabaran dan keteguhan dari kesengsaraan. Gadis kecil itu sendiri di laut tanah 

pengasingan, jika kesendirian gadis kecil itu adalah kesucian hidupnya untuk 

belajar harapan dari kedamaian yang tidak menghampirinya. Pengarang berharap 

agar laut dan angin mengabarkan penderitaan gadis kecil kepada keluarga dan 

kerabatnya. Di dalam hatinya pengarang  ingin mengajak gadis kecil itu untuk 

mencari kehidupan baru dari kebebasan yang tidak dijanjikan. Dan hidup dalam 

kasih sayang bukanlah kesendirian dan kesepian.  
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Dalam puisi tersebut terdapat dua kosakata bahasa Arab yaitu kata “fitrah” 

dan “derajat”. Kata “fitrah” yang berarti kesucian dan kata “derajat” yang berarti 

tingkatan atau martabat. Fungsi pemilihan bahasa Arab pada puisi tersebut untuk 

memperkuat makna dan sarana ajaran moral religius. 

Kata “fitrah” menegaskan pertanyaan pengarang tentang sifat asal 

kesucian yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Sedangkan kata “derajat” 

digunakan untuk mempersempit makna, bahwa pengarang sedang menyatakan di 

tanah pengasingan pengarang berusaha menemukan nilai dan harkat manusia. 

Kata derajat yang dimaksud adalah martabat manusia bukan nilai terhadap suatu 

benda. 

Pemanfaatan kosakata bahasa asing lainnya adalah bahasa Inggris. 

Pemanfaatan kosakata bahasa Inggris dipergukan sebagai sarana untuk 

meningkatkan prestasi, sok intelek, modern, dan kesan hidup mewah. 

Pemanfaatan kosakata bahasa Inggris yaitu savana. Dalam pemanfaatan kosakata 

bahasa Inggris terdapat dalam puisi-puisi Sutikno W.S yaitu Matahari di Atas 

Padang dan Di Walgan Lama.  

Fungsi pemanfaatan kosakata bahasa Inggis dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S untuk memperkuat makna puisi dan 

menciptakan kesan intelektualitas. Salah satu puisi dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang memanfaatkan kosakata bahasa 

Inggris adalah puisi yang berjudul “Matahari di Atas Padang”. Berikut 

kutipannya. 
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Matahari di Atas Padang 

 

1. 

 

matahari di atas padang 

seperti bola api 

terik memanggang 

menjilat serabut bumi 

 

matahari di atas padang 

bunga ilalang berhenti menari 

menanti udara risik melenggang 

bersembunyi di bayangan hari 

 

matahari di atas padang 

menggiring barisan panjang ini 

meliuk antara lapar dan lecutan cemeti 

menggores udara mengusik kebiruan sawang 

 

2. 

 

buru 

savana dan rumpun-rumpun bambu 

bunga api meletik mendidihkan hari 

 

buru 

gunung biru memagar cakrawala 

membendung impian mereguk dunia merdeka 

 

 

buru 

anak-anak pribumi telanjang baju 

menepi dari barisan panjang ini 

 

buru, o tanah pengasingan ini 

dan bayi-bayi pun bergantungan di susu bundanya 

mengunyah tangis sepanjang usia 

 

3. 

 

matahari di atas padang 

getah derita menitik di pori-pori ini 

melumuri kulit keriput berdaki 

membasuh setumpuk nasib di bumi gersang 

 

matahari di atas padang 
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dan barisan ini melintas sunyi 

tanpa salam apa pun melintas dendang 

kecuali degup riuh jantungnya sendiri 

 

matahari di atas padang 

manusia membagi luka 

dalam istirah 

dalam melangkah 

menyerauk lumpur rawa menggenang 

4. 

 

buru 

dan kiranya inilah namamu 

o pelabuhan dari segal kesengsaraan 

tempat di mana yang dilupakan 

yang tersisih dan lumpuh 

menampi hanya setumpuk pasir 

dari peradapan kini yang bernama kebusukan 

 

buru, ya 

dan kaulah itu mengamang laksana tinju 

tapi pun inilah pula warna yang membias dari selubungmu 

o kehitaman yang pekat seperti jelaga 

bumi di mana kasih 

persahabatan dan keteguhan 

menjalani segenap hati 

dan matahari pun 

mari meniti di atas tubuh-tubuh ini 

kayu api yang menyala bagi tanah air dan hari depannya 

 

(1973-Buru) 

(NdK hlm. 36-39) 

Puisi tersebut terdiri atas empat bagian puisi. Bagian pertama 

menceritakan suasana di tanah pengasingan. Panas terik matahari menyinari 

padang (tanah yang luas yang ditumbuhi pohon-pohon), yang menyala sehingga 

memanaskan dan merembet pada rambut-rambut dan bulu-bulu yang ada di tanah 

pengasingan. Keadaan panas terik matahari menyebabkan bunga ilalang berhenti 

bergoyang karena angin datang pada malam hari. Di bawah panas cterik matahari 

orang-orang tahanan berbaris melewati padang. Mereka bertahan dari rasa lapar 
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dan kesengsaraan yang mengganggu angan dan harapan mereka. Barisan mereka 

menodai pemandangan kehindahan tanah luas (tanah yang dihuni oleh orang-

orang tahanan). 

Bagian kedua pengarang menceritakan tanah pengasingan yaitu pulau 

Buru. Pulau Buru terdapat padang rumput yang banyak di tumbuhi pohon dan 

banyak pohon-pohon bambu yang membuat kegerahan pengarang dalam 

kesengsaraan hari. Di pulau Buru gunung menjadi hiasan atau pemandangan yang 

mengelilingi kaki langit menjadikan halangan untuk menikmati impian untuk 

merasakan kebebasan dunia. Di pulau Buru anak-anak penghuni tanah 

pengasingan terampas kebahagiaannya yang menghindar dari orang-orang 

tahanan. Pulau Buru adalah tanah pengasingan, tempat untuk bayi-bayi yang 

berlindung, dan menggantung di pelukan ibunya merasakan kesedihan yang 

menangis sepanjang usia. 

Bagian ketiga menceritakan panas terik matahari menyinari padang (tanah 

yang luas yang ditumbuhi pohon-pohon) membuat semakin melekatnya 

penderitaan sampai menetes di pori-pori kulit pengarang, mengolesi kulit kerutan 

yang  penuh dengan kotoran keringat, dan membersihkan timbunan nasib di tanah 

pengasingan yang kering dan penuh derita. Panas terik matahari menyinari padang 

dan barisan orang-orang tahanan berlalu dengan hening tanpa ucapan apa pun 

tampak seperti nyanyian, kecuali kegaduhan denyut jantungnya pengarang. Panas 

terik matahari menyinari padang membuat manusia memisahkan kesedihan dalam 

istirahat dan dalam sikap yang menyadung kesusahan yang berhenti di dalam diri 

pengarang. 
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Bagian keempat menceritakan tanah pengasingan yaitu pulau Buru. Pulau 

Buru merupakan sebuah tempat pengasingan untuk orang-orang yang 

memberontak. Tanah pengasingan adalah tempat berkumpulnya semua orang 

yang sengsara, tempat orang-orang dilalaikan, yang dikucilkan, dan lemah untuk 

mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya kecuali tumpukan lapisan dari 

kemajuan saat ini yang bernama kejahatan.   Pulau Buru memang yang menakut-

nakuti manusia seperti pukulan (tinju). Meskipun demikian, pukulan (tinju) juga 

menjadi hiasan yang menyimpang dari sesuatu yang menutupi tanah pengasingan. 

Pulau Buru merupakan keburukan yang sangat kental seperti butiran-butiran asap 

yang halus dan lunak (jelaga). Bumi adalah tempat kasih sayang yang saling 

berhubungan dan saling menguatkan untuk mnempuh semua keyakinan di hati. 

Dan matahari menyinari orang-orang tahanan yang memberikan inspirasi dalam 

dirinya untuk mengobarkan semangat cinta tanah air dan semangat untuk hidup di 

masa depan. 

Dalam puisi tersebut terdapat kosakata bahasa Inggris yaitu kata “savana” 

yang berarti padang rumput yang ada pepohonannya, yang terdapat di padang 

pasir atau gurun pasir. Fungsi pemanfaatan kosakata bahasa Inggris pada puisi 

tersebut untuk memperjelas makna dan menciptakan kesan intelektualitas. 

Kata “savana” mengacu pada padang rumput yang luas. Hal ini menjadi 

makna pengkait dalam menjalin makna baris berikutnya, yaitu “bunga api 

memelik mendidihkan hari”. Selain itu, meperkuat deskripsi atau gambaran 

keadaan pulau Buru sebagai tanah pengasingan yang terdapat savana sebagai 

padang rumpun yang luas dan belum terjamah manusia. 
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4.1.4 Pemanfaatan Sinonim 

Pemanfaatan sinonim dipilih karena keterikatan dengan sifat bahasa yang 

mengenal adanya tataran kesopanan. Pemanfaatan sinonim tersebut dimaksudkan 

untuk menimbulkan rasa hormat, keakraban, merendahkan, atau menjauhkan. 

Pemanfaatan sinonim dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya 

Sutikno W.S yaitu penjara, krangkeng, si nasionalis, dan si miskin. Pemanfaatan 

sinonim dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S 

terdapat pada puisi Engkau dan Aku dan Impresi ‟70.  

Fungsi pemanfaatan sinonim dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam 

Kelam karya Sutikno W.S untuk memberikan kesan hormat antartokoh. 

Pemanfaatan sinonim dalam puisi berkaitan dengan nilai rasa dalam kata. Salah 

satu puisi dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang 

memanfaatkan sinonim adalah puisi yang berjudul “Engkau dan Aku”. Berikut 

kutipannya. 

Engkau dan Aku 

-kepada puni 

 

aku dan diriku 

engkau dan dirimu 

terkepung waktu 

-perpisahan 

 

engkau dan aku 

anak-anak sepi menunggu 

usapan tangan 

dan keinginan dipagut rindu 
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engkau dan aku 

ah tak tahu bila 

penjara bagimu 

kerangkeng bagiku 

lepas terbuka 

 

aku dan diriku 

engkau dan dirimu 

dan anak-anak yang menunggu 

sama mengukur waktu 

ambang hari baru 

 

(1970-Salemba) 

(NdK hlm. 8) 

Makna puisi tersebut menceritakan pengarang yang merindukan istri dan 

keluarganya. Pengarang terpisah oleh waktu dan tempat. Dia, istrinya, dan anak-

anaknya sama-sama dipenjara rindu. Anak-anaknya menunggu kebebasan 

pengarang agar mereka bisa dibelai dan bertemu untuk mengobati rasa rindunya. 

Pengarang merasa kecewa karena mereka sama-sama dipenjara. Dia 

mengandaikan kalau dia terbebas dari tahanan. Dia, istrinya, dan anak-anaknya 

sama-sama menunggu dan menghitung lamanya waktu berpisah dan mereka 

menanti hari kebebasan untuk meluapkan rindu untuk menjalani hidup baru 

setelah bebas.  

Dalam puisi tersebut terdapat pemanfaatan sinonim kata “penjara” dan 

“kerangkeng”. Kata “penjara” yang berarti tempat (ruangan) untuk manusia dan 

kata “kerangkeng” yang berarti kandang untuk hewan. Fungsi pemanfaatan 

sinonim pada puisi tersebut untuk menimbulkan kesan hormat antartokoh. 

Kata “penjara” dan “kerangkeng” berhubungan dengan nilai rasa. Kata 

“kerangkeng” memiliki nilai rasa yang lebih rendah dibanding “penjara”, karena 
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kerangkeng akrab digunakan sebagai tempat untuk mengurung hewan. Pengarang 

merara dirinya lebih rendah daripada istrinya. Pengarang menggunakan 

“kerangkeng” sedangkan kepada istrinya digunakan nilai rasa yang lebih tinggi 

yaitu “penjara”. 

 Dari uraian aspek-aspek diksi tersebut, dapat disimpulkan dalam 

kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam, gaya Sutikno W.S dalam memilih kata 

banyak mempergunakan pilihan kosakata bahasa Jawa. Pilihan kata yang dominan 

dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam adalah pilihan kosakata bahasa 

Jawa. Pemilihan kata dari kosakata daerah bahasa Jawa yang berfungsi untuk 

mengintensifkan makna, sapaan, dan memperkuat latar tokoh dalam mempertegas 

tokoh yang berasal dari daerah tertentu.  

4.2 Majas dan Fungsinya 

Majas merupakan bahasa kiasan yang digunakan pengarang di dalam 

karya sastra dengan kesan tertentu untuk mewakili gagasan yang ingin 

disampaikan. Majas dapat membuat karya sastra lebih hidup, bervariasi serta 

dapat menghindari hal-hal yang bersifat monoton yang dapat membuat pembaca 

bosan. 

4.2.1 Majas Perbandingan 

Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S 

terdapat majas perbandingan sejumlah empat belas, di antaranya berbaris seperti 

serdadu, cinta bagai bunga, menyala seperti bola api, pekat seperti jelaga, putih 

seperti salju, peradaban manusia dipunggah seperti pedati, diperah seperti 
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hewan, mengamang laksana tinju, dan sebagianya. Penggunaan majas 

perbandingan terdapat dalam puisi-puisi Sutikno W.S yaitu Sonata untuk Iwan-ku, 

Batu Asahan, Apel, Nyanyian dalam Kelam, Aku dan Kutu Busuk, Nyanyian 

perjalanan, Matahari di Atas Padang, Di Bukit-bukit Walgan Ini, Korve, dan Di 

Ladang.  

Fungsi majas perbandingan dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

karya Sutikno W.S untuk menyamakan sesuatu dengan cara membandingkan dua 

hal yang berbeda dalam kaitannya dengan nilai rasa. Salah satu puisi dalam 

kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang menggunakan 

majas perbandingan adalah puisi yang berjudul “Korve”. Berikut kutipannya. 

Korve 

 

berdiri di tonggak meranti 

pengawal, o para serdadu itu 

menghitung 

barisan budak abad ini 

 

kerakusan 

katakanlah ini peradaban 

manusia dipunggah seperti pedati 

 

perampasan 

katakanlah ini kebajikan 

manusia diperah seperti hewan 

 

kayu putih dan berkubik papan 

berbaris sepanjang hutan 

menyeret manusia 

merunduk kehilangan harganya 

 

buru 

o betapa dirimu 

hitam dibalut 

lumpur noda 

 

berdiri tonggak meranti 
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pengawal, hai para serdadu itu 

mengitung yang pingsan ditindih beban 

 

manusia 

sebutkanlah kebenaran 

sejarah mencatatnya 

manusia 

sebutkanlah keteguhan 

tanah air landasannya 

 

kayu putih dan papan meranti 

berarak di atas pundak 

upeti zaman kini 

 

buru 

o betapa namamu mercu 

bagi yang hidup 

dewasa dalam pelukan 

 

(1975-Buru) 

 (NdK hlm. 60-61) 

Makna puisi tersebut menceritakan suasana kerja paksa di tanah 

pengasingan. Tiang yang terbuat dari kayu meranti dijaga oleh para prajurit. Para 

prajurit mengitung barisan tahanan yang dipekerjakan secara paksa diwaktu yang 

sangat lama ini. Pengarang menyeru pada alam, atas keadaan serakahnya 

peradaban yang manusia diperlakukan membongkar dan memuat barang-barang 

dengan semaunya, manusia yang diperlakukan semaunya diibaratkan seperti 

gerobak yang ditarik oleh kuda atau lembu. Perampokan terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan dari segi jiwa dan raga yang membuat manusia dipaksa untuk 

berkerja dengan seenaknya, manusia yang dipaksa bekerjadengan seenaknya 

diibaratkan seperti hewan. Keadaan tanah pengasiangan yang terdapat pohon-

pohon kayu putih dan papan-papan berjajar (pagar) sepanjang hutan yang seakan 

membawa manusia untuk patuh terhadap penindasan yang sedang dialami karena 

kehilangan kehormatannya. Pulau Buru ternyata sebuah tempat kebusukan dari 
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aib dan cacat manusia. Tiang dari pohon meranti yang berdiri dijaga oleh para 

penjaganya. Para prajurit yang sedang menghitung orang-orang tahanan yang 

pingsan karena tidak tahan mengangkat beban yang pikulnya. Kebenaran manusia 

akan dimuat dalam catatan sejarah yang telah terjadi. Kekukuhan manusia akan 

menjadi tumpah darah tanah air sebagai tumpuhannya. Pohon kayu putih dan 

papan kayu meranti berada di atas pundak orang-orang tahanan yang berjalan 

beriringan sebagai persembahan penindasan masa kehidupan saat ini. Pulau Buru 

merupakan nama sebuah tempat pengasingan yang begitu terkenal untuk orang-

orang yang hidup sampai tua dalam tahanan.  

Dalam puisi tersebut terdapat baris “manusia dipunggah seperti pedati” 

dan “manusia diperah seperti hewan”. Baris puisi “manusia dipunggah seperti 

pedati” yang berarti manusia yang membongkar dan memuat barang-barang 

seperti gerobak yang ditarik oleh kuda atau lembu dan baris puisi “manusia 

diperah seperti hewan” yang berarti tenaga, pikiran, dan sumberdaya manusia 

yang diperas seperti hewan. Fungsi majas perbandingan pada puisi tersebut untuk 

menyamakan sesuatu dengan cara membandingkan dua hal yang berbeda, yaitu 

manusia dengan pedati dan manusia dengan hewan. Penggunaan perbandingan 

tersebut berkaitan dengan nilai rasa kemanusiaan. 

Dalam baris “manusia dipunggah seperti pedati”, pengarang 

menggambarkan manusia disamakan seperti pedati. Dipunggah berarati  

membongkar dan memuat barang-barang. Pedati berarti gerobak yang ditarik oleh 

kuda atau lembu. Manusia dipekerja paksakan untuk membongkar dan memuat 

barang-barang. Orang-orang tahanan disiksa dengan bekerja paksa serta 
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diperlakukan dengan seenaknya. Hal ini untuk menggambarkan kehidupan yang 

nyata di tanah pengasingan. 

Baris “manusia diperah seperti hewan” pengarang menggambarkan 

manusia yang berada di tahanan dipaksa untuk kerja paksa dan diperas tenaganya 

oleh para penjaga tahanan tanpa belas kasihan. Orang-orang tahanan yang 

disamakan seperti hewan. 

Fungsi majas perbandingan dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

karya Sutikno W.S untuk menyamakan sesuatu dengan cara membandingkan dua 

hal yang berbeda dalam kaitannya dengan nilai rasa. Salah satu puisi dalam 

kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang menggunakan 

majas perbandingan juga terdapat pada puisi yang berjudul “Apel”. Berikut 

kutipannya. 

Apel 

  -cerita buat ibunda 

 

1. 

 

di depan pintu 

dihitungnya kami 

berbaris seperti serdadu 

 

anak manusia  

lahir membekal tangis 

bukan karena menderita 

 

dan di sini  

manusia didera menusia 

lantaran cita-cita 

 

2.  
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di depan pintu 

kami berhitung satu-satu 

dan aku menghitung   

tahun-tahun yang berlalu 

 

penjara 

setumpuk kekalahan 

manusia dan kodratnya 

 

penjara  

lambang keangkuhan 

dan dipeluknya aku 

terpisah darimu 

 

(1971-Salemba) 

(NdK hlm. 16-17) 

Puisi tersebut terdiri atas dua bagian. Makna puisi bagian pertama 

menceritakan tentang suasana di penjara saat di depan pintu tahanan orang-orang 

tahanan berbaris untuk upacara pagi. Mereka berbaris seperti prajurit yang sedang 

berbaris. Sejatinya mereka lahir bukanlah untuk menagis dan menderita. Di 

penjara merupakan tempat manusia yang ditahan karena adanya kepentingan, 

idiologi, dan keinginan manusia menjadi korban manusia lainnya. 

Bagian kedua menceritakan keadaan di depan pintu tahanan orang-orang 

tahanan berhitung satu persatu dan pengarang juga menghitung masa-masa 

tahanan yang telah berlalu. Penjara adalah tempat manusia-manusia yang kalah 

dan manusia  yang menerima takdirnya. Penjara bagaikan keangkuhan, 

kesombongan, dan penjara yang memisahkan dia dari anak-anaknya. 

Dalam puisi tersebut terdapat baris “berbaris seperti serdadu” yang berarti 

orang-orang tahana berbaris seperti prajurit. Fungsi majas perbandingan pada 

puisi tersebut untuk menyamakan dengan cara membandingkan dua hal yang 

berbeda, yaitu orang-orang tahanan dengan para prajurit. Penggunaan 
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perbandingan tersebut berkaitan dengan nilai derajat manusia. Pengarang 

menyamakan nilai derajat orang-orang tahanan dengan nilai derajat prajurit. 

Dalam baris “berbaris seperti serdadu”, pengarang menggambarkan orang-

orang tahanan yang berbaris seperti prajurit yang sedang berbaris. Hal ini 

menggambarkan kehidupan nyata dalam penjara saat orang-orang tahanan 

berbaris untuk mengikuti upacara apel. 

4.2.2 Majas Metafora 

Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S 

terdapat majas metafora sejumlah tujuh, di antaranya cadas derita di mana 

mereka menyanyikan pilihannya, penjara adalah bumi, duka dan pengharapan 

adalah lautan, karena engkaulah embun yang meneteskan kesejukan pada hari-

hari kelamku, dan sebagainya. Penggunaan majas metafora terdapat dalam puisi-

puisi Sutikno W.S yaitu Yang Kita Rebut dan Nyanyiakan Ini, Batu Asahan, Dari 

yang Selalu Menjalinku, Nyanyian Malam, dan Khotbah di Balik Malam. 

Fungsi majas metafora dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

karya Sutikno W.S untuk membandingkan benda atau hal dengan benda atau hal 

lain dalam kaitannya dengan logika. Salah satu puisi dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang menggunakan majas metafora 

adalah puisi yang berjudul “Batu Asahan”. Berikut kutipannya. 

Batu Asahan 

 

kalau pun berlayar 

berlayarlah engkau o duka hati 

meniti bayang cahaya yang turun di kelam sunyi 

 

dan kalau pun berlabuh  
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labuhkanlah pula gemilang sayapmu 

o harapan yang gemerlap 

sebab tiada apapun akan hilang 

„kecuali papa dan kesengsaraan ini 

 

hidup bukanlah nyanyian kesenduan 

betapa dalam pun luka hati 

betapa kuat pun dinding-dinding memagari 

sebab jiwa-jiwa yang merdeka 

bagi anak-anak yang merindukan bundanya 

penjara adalah bumi 

di mana cinta 

bermekaran bagaikan bunga 

 

duka dan pengharapan 

adalah lautan 

di mana manusia 

bertarung di puncak-puncak gelombanganya 

 

dan engkau pun o anak-anak yang letih 

namun tak berhenti mencari 

kaulah datang jua sengketa hati yang merekatkan rasa 

jangan lagi hitung yang hilang dan tak kembali 

karena betapa indah batu asahan 

yang menyinarkan kemelut 

menyingkapakan tirai pagi 

 

(1971-Salemba) 

(NdK hlm. 13-14) 

Makna puisi tersebut menceritakan kegundahan dan kegelisahan 

pengarang. Pengarang menginginkan jika kesedihannya ingin hilang maka 

hilanglah dari dirinya, saat kesedihan yang sedang menghampirinya lewat bayang 

cahaya dalam kesepian yang suram. Jika menetap, maka tetapkanlah juga 

kedamaian hati dengan tenang. Akan tetapi, harapan yang terang akan hilang 

kecuali kemiskinan dan kesengsaraan yang dia rasakan. Baginya hidup bukanlah 

lagu kesedihan, meskipun pengarang hati terluka begitu dalam dan ditahan di 

dalam penjara, jiwanya akan tetap bebas walau raganya ditahan di penjara. 

Pengarang mengandaikan dirinya seperti anak-anak yang merindukan ibunya. 
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Penjara baginya merupakan tempat yang tetap dapat belajar hidup dari dinding 

penjara. Kesedihan dan harapan bagianya merupakan lautan yang harus dilewati 

setiap manusia sebagai rintangan hidup. Walau kesedihan adalah kesengsaraan 

bagi orang-orang yang dipenjara, namun mereka tidak pernah berhenti mencari 

kebebasan. Pengarang mengandaikan jika perselisihan di dalam hatinya tiba yang 

mengkeraskan rasa, maka janganlah menghitung apa yang sudah terjadi dan apa 

yang sudah hilang, karena semuanya adalah sebuah pengasahan yang telah 

menghilangkan keadaan yang berbahaya sebagai tarik menarik masalah yang 

penuh pembelajaran. 

Dalam puisi tersebut terdapat baris “penjara adalah bumi” dan “duka dan 

pengharapan adalah lautan”. Baris “penjara adalah bumi” yang berarti penjara 

merupakan tempat pengarang yang tetap dapat belajar hidup dari dinding penjara. 

Baris “duka dan pengharapan adalah lautan” yang berarti kesedihan dan harapan 

merupakan tantangan untuk melewati rintangan hidup. Fungsi majas metafora 

pada puisi tersebut untuk membandingkan benda atau hal dengan benda atau hal 

lain dalam kaitannya dengan logika, yaitu “penjara” dengan “bumi” dan “duka 

dan pengharapan” dengan “lautan”. Penggunaan metafora tersebut berkaitan 

dengan logika yang membawa imajinasi pembaca agar maksud yang ingin 

disampaikan pengarang tercapai. 

Baris “penjara adalah bumi” digambarkan pengarang penjara adalah 

sebuah tempat yang mampu memberikan banyak pelajaran. Penjara dibandingkan 

dengan bumi oleh pengarang, karena penjara merupakan bumi untuk hidup dan 
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dapat memberikan pelajaran. Hal ini diperkuat dengan baris puisi selanjutnya, 

yaitu “di mana cinta bermekaran bagaikan bunga”. 

Baris “duka dan pengharapan adalah lautan” digambarkan pengarang 

bahwa kesedihan dan pengharapannya merupakan tantangan hidup yang harus 

dilewati. Kesedihan dan pengaharapan dibandingkan dengan lautan oleh 

pengarang, karena kesedihan dan pengharapan merupakan tantangan hidup yang 

harus dilewati. Hal ini diperkuat dengan baris puisi selajutnya, yaitu “di mana 

manusia bertarung di puncak-puncak gelombangnya”. 

Fungsi majas metafora dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

karya Sutikno W.S untuk membandingkan benda atau hal dengan benda atau hal 

lain dalam kaitannya dengan logika. Salah satu puisi yang menggunakan majas 

metafora juga terdapat pada puisi yang berjudul “Dari yang Selalu Menjalinku”. 

Berikut kutipannya. 

Dari yang Selalu Menjalinku 

 

jika debur ombak bukan di pasir pantai 

tapi di sini, di relung jantung dan pada pusar hati 

adalah karena ketukan 

dan usapan 

yang membangunkan sejuta mimpi 

 

dan kalau pun embun 

berlinang bukan pada putik-putik pagi 

tapi pada indahnya seuntai puisi 

karena engkaulah embun 

yang meneteskan kesejukan 

pada hari-hari kelamku 

 

(1971-Salemba) 

(NdK hlm. 21) 
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 Makna puisi tersebut menceritakan suasana hati pengarang. Pengarang 

mengandaikan bunyi ombak tidak berada di pasir pantai. Akan tetapi, keadaan 

sebaliknya dalam dirinya, di lubuk jantung, dan di dasar hatinya dia merasakan 

teguran. Kerinduan yang menyadarkan mimpinya untuk merasakan kedamaian. 

Pengarng mengandaikan jika kedamaian tidak menetes pada bunga-bunga di pagi 

hari. Namun, dalam indahnya serangkai puisi adalah kesejukan yang 

menghadirkankan ketenangan pada hari-hari sunyi pengarang di dalam penjara. 

Dalam puisi tersebut terdapat baris “karena engkaulah embun” yang 

berarti kedamaian. Fungsi majas metafora pada puisi tersebut untuk 

membandingkan benda atau hal dengan benda atau hal lain, yaitu kedamaian jiwa 

dengan “embun”. Penggunaan metafora tersebut berkaitan dengan logika yang 

membawa imajinasi pembaca agar maksud yang ingin disampaikan pengarang 

tercapai. 

Baris “karena engkaulah embun” digambarkan pengarang sebagai 

kedamaian jiwa yang ingin diwujudkan. Kedamaikan yang ingin dirasakan 

pengarang dalam hari-hari suramnya di penjara. Hal ini diperkuat dengan baris 

puisi selajutnya, yaitu “yang meneteskan kesejukan pada hari-hari kelamku”. 

4.2.3 Majas Perumpamaan Epos (epic simile) 

Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S 

terdapat majas perumpamaan epos sejumlah tiga belas, di antaranya betapa ia 

mengajar kearifan seperti burung-burung gereja yang bercanda dalam 

kemesraan, kutu busuk merayap melalui tembok seperti mobil lapis baja turun ke 

medan perang, tubuhku yang pipih seperti papan dan darahku yang tinggal 
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beberapa tetes saja, tahun demi tahun seperti bajak yang bermain di lumpur 

waktu merekatkan getah-getah rindu, bukit-bukit kayu putih dikurasnya seperti 

keringat ini menggeletar dijamah matahari, sepenuhnya seperti burung-burung 

yang tekun menyulam sarangnya, dan sebagianya. Penggunaan majas 

perumpamaan epos terdapat dalam puisi-puisi Sutikno W.S yaitu Yang Kita Rebut 

dan Nyanyikan Ini, Pemandangan, Aku dan Kutu Busuk, Nyanyian Pandak, Di 

Bukit-bukit Walgan Ini, Ode, Khotbah di Balik Malam, Purnama di Walgan 

Lama, dan Di Ladang.  

Fungsi majas perumpamaan epos untuk menyamakan dengan cara 

membandingkan dua hal yang berbeda dalam kaitannya dengan logika. Salah satu 

puisi dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang 

menggunakan majas perumpamaan epos adalah puisi yang berjudul “Aku dan 

Kutu Busuk”. Berikut kutipannya. 

Aku dan Kutu Busuk 

   -dongeng untuk gotri 

 

dari langit-langit sel 

kutu busuk merayap melalui tembok 

seperti mobil lapis baja 

turun ke medan perang 

 

dari balik sungutnya, ai 

ia mengintip seperti mata-mata 

tubuhku yang pipih seperti papan 

dan darahku 

yang tinggal beberapa tetes saja 

 

kutu busuk yang malang 

ia butuh hidup 

ia harus makan 

dan ingin dihisapnya darahku 

tak peduli 

aku hanya seorang tahanan 
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yang untuk hidup 

menyuap hanya seratus gram nasi 

untuk sepenuh hari 

 

tapi hidup memanglah pertarungan 

bagiku, juga kutu busuk itu 

yang kuat maju 

yang lemah menggigit debu 

dan ia pun kalah 

pada ujung telunjuk jariku 

kekalahan besar 

dari orang-orang yang paling kalah 

 

(1972-Salemba) 

(NdK hlm. 25-26) 

Makna puisi tersebut menceritakan pengarang dan kutu busuk. Pengarang 

membayangkan dari atap penjara oarang-orang yang memenjarakannya 

mengawasi seperti mobil lapis baja turun ke medan perang. Di balik alis orang-

orang yang memenjarakannya, mata mereka mengintip seperti mata-mata. Kutu 

busuk seakan mengintip tubuh pengarang yang kurus dan kematian akan segera 

datang seperti papan dan darahku yang tinggal beberapa tetes saja. Pengarang 

berpikiran terhadap orang-orang yang memenjarakannya juga sangat 

memperihatinkan, yang butuh hidup layak dan sejahtera. Mereka menyengsarakan 

hidup pengarang untuk menyiksa secara perlahan. Namun, pengarang tidak pernah 

peduli. Dia hanyalah seorang tahanan yang hidupnya hanya untuk makan sesuap 

nasi di penjara. Akan tetapi, hidup adalah perjuangan baginya, bagi orang-orang 

yang memenjarakannya. Seseorang menang akan hidup, yang kalah akan mati. 

Pengarang seakan merasakan orang-orang yang telah memenjarakannya telah 

kalah darinya seperti kutu yang dia bunuh dengan telunjuk jarinya. Dia merasa 

kekalahan itu adalah kekalahan besar dari orang-orang yang kalah. 



 

 

 

69 

Dalam puisi tersebut terdapat baris “kutu busuk merayap melalui tembok 

seperti mobil lapis baja turun ke medan perang” dan “tubuhku yang pipih seperti 

papan dan darahku yang tinggal beberapa tetes saja”. Baris “kutu busuk merayap 

melalui tembok seperti mobil lapis baja turun ke medan perang” yang berarti kutu 

busuk seperti mobil berlapis baja yang siap bertempur di tempat pertempuran 

dimaksudkan orang-orang yang memenjarakan pengarang yang selalu 

mengawasinya. Baris “tubuhku yang pipih seperti papan dan darahku yang tinggal 

beberapa tetes saja” yang berarti tubuhn pengarang yang kurus dan kematian akan 

segera datang. Fungsi majas perumpamaan epos untuk menyamakan dengan cara 

membandingkan dua hal yang berbeda dalam kaitannya dengan logika, yaitu 

“kutu busuk” dengan “mobil lapis baja” dan “tubuh pipih” dengan “papan”. 

Penggunaan perumpamaan epos tersebut berkaitan dengan logika yang membawa 

imajinasi pembaca agar maksud yang ingin disampaikan pengarang tercapai. 

Baris “kutu busuk merayap melalui tembok seperti mobil lapis baja turun 

ke medan perang”, pengarang menggambarkan kutu busuk yang merayap di 

dinding penjara diumpamakan pengarang seperti mobil-mobil baja yang siap 

tempur di medan perang untuk menghadapi musuh-musuhnya. 

Baris “tubuhku yang pipih seperti papan dan darahku yang tinggal 

beberapa tetes saja” digambarkan pengarang tubuhnya yang kurus, diumpamakan 

pengarang seperti papan yang tipis dan darahnya tinggal hanya beberapa tetes saja 

karena kematian akan segera menghampirinya. 

Fungsi majas perumpamaan epos dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam 

Kelam karya Sutikno W.S untuk membandingkan benda atau hal dengan benda 
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atau hal lain dalam kaitannya dengan logika. Salah satu puisi dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang menggunakan majas 

perumpamaan epos juga terdapat pada puisi yang berjudul “Di Bukit-bukit 

Walgan Ini”. Berikut kutipannya. 

Di Bukit-bukit Walgan Ini 

 

1. 

 

dibukit-bukit walgan ini 

kehidupan berjalan 

seperti iringan kereta mati 

 

daun-daun kayu putih 

diperasnya seperti tubuh ini  

luluh diterjang api 

 

bukit-bukit kayu putih 

dikurasnya seperti keringat ini 

menggeletar dijamah matahari 

 

daun-daun 

bukit-bukit 

tubuh-tubuh renta 

terik matahari mengusir mimpi 

 

2. 

 

di bukit-bukit walgan ini 

langit meluang sunyi 

kepak elang menghilang 

menghalau dirinya sendiri 

 

hutan sagu di kejauhan 

manusia menyimpan keinginan 

untuk merdeka dan bicara 

mengenai dunia yang rapuh karena karena luka-lukanya 

 

langit, o warna kedalaman itu 

paya-paya melukiskan kebiruannya 

merangkul bumi 

yang tidur dalam kesengsaraannya 
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3. 

 

di bukit-bukit walgan ini 

pribumi terusir dari ladangnya 

orang-orang buangan 

dirampas kasih sayangnya 

 

ilalang dan kusu-kusu 

bunga perdu mengorak di rerantingnya 

putih seperti salju 

 

bukit-bukit 

padang-padang belantara 

dan di sini 

manusia menggenggam nasibnya sendiri 

 

(1973-Buru) 

(NdK hlm. 43-44) 

Puisi tersebut terdiri atas tiga bagian. Makna puisi bagian pertama 

menceritakan pengarang yang hidup di tanah pengasingan. Di bukit-bukit yang 

bernama Walgan keadaan kehidupan manusia seperti kereta jenazah yang berjalan 

beriringan bersama-sama. Daun-daun kayu putih yang diperas untuk diambil 

keuntungannya seperti tubuh pengarang yang diperas tenaganya dan hancur 

berkeping-keping dihantam api. Bukit-bukit kayu putih dan pengarang sama-sama 

dieksploitasi untuk diambil sumberdayanya hingga badannya penuh keringat 

menggigil bi bawah panas terik sinar matahari. Daun-daun, bukit-bukit, tubuh-

tubuh loeih yang tua, dan panas terik sinar matahari yang telah menghadang dan 

menjauhkan mimpi-mimpi pengarang. 

Bagian kedua menceritakan di bukit-bukit yang bernama walgan masiih 

ada langit yang membuka waktu-waktu kesepian. Kepak sayap burung elang 

menghilang meninggalkan pengarang sendirian di tanah pengasingan. Hutan sagu 

yang terlihat di kejauhan terdapat banyak manusia yang menyembunyikan 



 

 

 

72 

keinginannya untuk bebas keluar dari tanah pengasingan dan ingin berbicara 

tentang tanah pengasingan yang lemah kesakitan karena penderitaan-penderitaan 

yang dialami manusia. Langit ternyata masih mempunyai corak untuk memaknai 

semua itu. Rawa-rawa yang ditumbuhi pohon-pohon menggambarkan 

kehindahannya yang membentang membatani tanah pengasingan yang sedang 

terbaring lelah karena kesengsaraan yang dialami manusia. 

Bagian ketiga menceritakan keadaan di bukit-bukit yang bernama Walgan 

orang-orang asli yang tinggal di sana pergi dengan paksa dari tanah-tanah yang 

mereka tanami, karena mereka tidak bisa lagi bekerja. Sedangkan orang-orang 

tahanan yang terbuang dan di asingkan direbut kasih sayangnya dengan paksa. 

Ilalang dan kelompok-kelompok bunga perdu (tumbuhan yang tidak berbatang 

besar, jenis rumput-rumput) terurai berjatuhan di ranting-rantingnya. Bunga yang 

berwarna putih seperti salju. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan di tanah 

pengasingan tergantung pada diri mereka masing-masing. Kehidupan yang tidak 

semulus dan seperti yang mereka impikan. Bukit-bukit, tanah-tanah luas yang 

tidak dikelola, dan manusia yang berada di tanah pengasingan memegang dan 

menanggung nasibnya sendiri-sendiri. 

Dalam puisi tersebut terdapat baris “dikurasnya seperti keringat ini 

menggeletar dijamah matahari”. Baris “dikurasnya seperti keringat ini 

menggeletar dijamah matahari” yang berarti pengarang dipaksa bekerja hingga 

badannya penuh keringat menggigil karena terkena panas terik sinar matahari. 

Fungsi majas perumpamaan epos untuk menyamakan dengan cara 

membandingkan dua hal yang berbeda dalam kaitannya dengan logika, yaitu 
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bukit-bukit dan tubuh pengarang yang sama-sama dieksploitasi. Penggunaan 

perumpamaan epos tersebut berkaitan dengan logika yang membawa imajinasi 

pembaca agar maksud yang ingin disampaikan pengarang tercapai. 

Baris “dikurasnya seperti keringat ini menggeletar dijamah matahari” yang 

berarti bukit kayu putih diambil sumber dayanya dikuras seperti juga tubuh 

pengarang yang dipaksa bekerja hingga badannya penuh keringat menggigil 

karena terkena panas terik sinar matahari. Di tanah pengasingan pengarang 

dipaksa berkerja hingga keringatnya bercucuran yang membuat mimpinya 

semakin menjauh. Hal ini diperkuat dengan baris puisi selanjutnya, yaitu “daun-

daun bukit-bukit tubuh-tubuh renta terik matahari mengusir mimpi”. 

4.2.4 Majas Personifikasi 

Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S 

terdapat majas personifikasi sejumlah enam puluh satu, di antaranya burung-

burung pun riang bernyanyi, warna matahari yang mengintip dari trali jendelaku, 

derai suaranya menyulam kehampaan hari, baju pun sama koyak dimakan ubin, 

burung-burung gereja yang bercanda dalam kemesraan, karena bumi tidak akan 

menolak kasih sayang, usia yang merayap di bayangan hari, tangisilah bumi ini 

yang letih, sengsara merunduk dalam lecutan siksa dan kesakitan, tangisilah 

dunia ini yang tercabik dan merintih luka-lukanya, di mana kebenaran bermukim 

serta mengembangkan sayap-sayapnya, usapan yang membangunkan sejuta 

mimpi, setangkai sesawi tumbuh di pojok tembok tegak berdiri menantang sunyi, 

dan sebagainya. Penggunaan majas personifikasi terdapat dalam puisi-puisi 

Sutikno W.S yaitu Impresi ‟07, Sonata untuk Iwan-ku, Yang Kita Rebut dan 



 

 

 

74 

Nyanyikan Ini, Batu Asahan, Nyanyian dalam Kelam, Pemandangan, Bulan di 

Langit Tangerang, Perpisahan, Nyanyian Perjalanan, Matahari di Atas Padang, 

Nyanyian Pandak, Di Bukit-bukit Walgan Ini, Nyanyian Malam, Ode, Khotbah di 

Balik Malam, Kubur di Atas Bukit, Purnama di Walgan Lama, Kidung-kidung 

Kedamaian, Korve, dan Di Ladang. 

Fungsi majas personifikasi dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

karya Sutikno W.S untuk memberi bayangan angan yang kongret. Salah satu puisi 

dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang 

menggunakan majas personifikasi adalah puisi yang berjudul “Pemandangan”. 

Berikut kutipannya. 

Pemandangan 

   -ujud sebuah dunia 

 

1.  

 

setangkai sesawi 

tumbuh di pojok tembok 

tegak berdiri 

menantang sunyi 

 

kawat berduri 

memagar langit 

membelah dunia ini 

 

bunga sesawi 

ayu kuning melenggang 

hanya sendiri 

sahabat yang terbuang 

 

2.  

 

burung-burung gereja 

singgah di tembok perkasa 

pagut memagut 

berlompatan 

seperti kanak 
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main alip-alipan 

 

tikus-tikus mengintip di selokan 

merayap ke halaman 

tak tahu mereka 

itu dilarang komandan 

 

sesawi dan kawat berduri 

tikus dan burung-burung gereja 

orang-orang tahanan ini 

ujud sebuah dunia 

di balik tembok menjulang tinggi 

 

(1972-Salemba) 

(NdK hlm. 23-24) 

Puisi tersebut terdiri atas dua bagian. Makna puisi bagian pertama 

menceritakan pemandangan dalam penjara. Sepohon sawi yang tumbuh di pojok 

tembok penjara yang ikut meramaikan suasana sepi pengarang di dalam penjara. 

Kawat-kawat berduri yang memagari atau membatasi atap dinding penjara yang 

memisahkannya dari kebebasan untuk mengetahui keadaan di luar. Bunga sesawi 

yang merekah menjadi temannya saat kesepian dalam penjara di tanah 

pengasingan. Dia merasa sebagai sahabat yang terbuang di tanah pengasingan. 

Bagian kedua menceritakan burung-burung gereja yang hinggap di 

tembok-tembok dinding penjara saling berpatuk-patukan dan melompat-lompat 

dengan burung lainnya. Burung-burung itu seperti anak-anak yang bermain petak 

umpet.  Sementara tikus-tikus kakus mengintip dan keluar masuk penjara. Mereka 

tak tahu kalau pengarang seperti tikus-tikus kakus pasti akan dilarang oleh 

komandan dan prajurit-prajurit penjaga tahanan. Sesawi, kawat berduri, burung-

burung gereja, tikus-tikus kakus, dan orang-orang tahanan merupakan perwujudan 

kehidupan dunia  dalam penjara di tanah pengasingan. 
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Dalam puisi tersebut terdapat baris “setangkai sesawi tumbuh di pojok 

tembok tegak berdiri menantang sunyi” dan “bunga sesawi ayu kuning 

melenggang hanya sendiri”. Baris “setangkai sesawi tumbuh di pojok tembok 

tegak berdiri menantang sunyi” berarti pohon sesawi ikut meramaikan suasana 

sepi pengarang.  Pohon sawi seakan dapat menantang sunyi seperti sifat manusia. 

Baris “bunga sesawi ayu kuning melenggang hanya sendiri” berarti teman 

pengarang saat kesepian dalam penjara di tanah pengasingan. Bunga sawi seakan 

mempunyai waktu luang seperti sifat manusia. Fungsi majas personifikasi pada 

puisi tersebut untuk memberi bayangan angan yang kongret. 

Baris “setangkai sesawi tumbuh di pojok tembok tegak berdiri menantang 

sunyi”, digambarkan pengarang seolah-olah pohom sawi yang tumbuh di tembok 

dapat berdiri seperti manusia dan dapat menantang kesepian yang ada di penjara 

untuk menemani pengarang. Pohon sewasi seolah-olah dapat berpikir, bergerak, 

dan bertingkah laku seperti manusia. Hal ini untuk memberikan bayangan yang 

nyata terhadap pembaca. 

Baris “bunga sesawi ayu kuning melenggang hanya sendiri”, digambarkan 

pengarang bunga sesawi yang cantik dapat beristirahat sendiri setelah sibuk 

bekerja.  Bunga sesawi seolah-olah dapat berpikir, bergerak, dan bertingkah laku 

seperti manusia. Bunga sesawi seakan dapat menjadi teman pengarang di dalam 

penjara. Hal ini diperkuat dengan baris puisi selanjutnya, yaitu “sahabat yang 

terbuang”.  

Fungsi majas personifikasi untuk memberi kesan citaraan agar pembaca 

dapat mengimajinasikan gambaran yang ingin disampaikan oleh pengarang 
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dengan jelas. Salah satu puisi dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya 

Sutikno W.S yang menggunakan majas personifikasi juga terdapat pada puisi 

yang berjudul “Perpisahan”. Berikut kutipannya. 

Perpisahan 

 

masih jua terasa manisnya hari, wahai 

ketika kujabat berpuluh tangan  

serta kemesraan  

yang membias di genangan air mata 

 

wajah renta  

dan pintu-pintu yang menutup sunyi 

inilah kiranya yang akan selalu kutangisi 

dalam memacu akanan 

menggenggam segumpal nasib 

yang tak tahu akan betapa 

 

Wajah lesi, o kawan-kawan terkasih ini 

dan dinding yang membaur hari 

inilah kiranya yang akan kusimpan 

dalam kenangan  

jauh di dasar hati 

 

sebanyak apa salam kusimpan 

Dalam pandang mata tergenang keharuan  

Jantung jua mendeburkan cinta 

manusia yang memilih sendiri hidupnya 

dalam keteguhan 

dan dalam kehormatannya 

 

ya, kugenggam tangan-tangan ini  

setumpuk tulang 

yang dikeraskan penderitaan 

sebungkah hati 

yang dikuatkan keyakinan 

 

(1972-Tangerang) 

(NdK hlm. 29-30) 

Makna puisi tersebut menceritakan kenangan perpisahan yang masih 

dirasakan pengarang. Pengarang masih merasakan kenangan indah saat hari 

perpisahannya dengan teman-temannya. Saat dia menyampaikan salam perpisahan 
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dengan mesra yang dihiasi tangis kesedihan yang seakan tidak ingin berpisah. 

Wajah-wajah sedih teman-temannya dan pintu-pintu penjara akan menjadi 

kenangan dan akan selalu ditangisimya. Kenangan dan tangisan yang akan 

memberikan semangatnya untuk meraih harapan dan cita-cita yang ingin segera 

dirasakannya. Wajah-wajah pucat teman-teman yang disayanginya dan penjara 

yang mempersatukan mereka untuk mengerti dan memahami satu sama lain untuk 

menjalai hari-hari di dalam tahanan. Sebuah kenagan yang sekiranya bisa 

disimpan di lubuk hati pengarang. Dia bertanya, sebanyak apa salam perpisahan 

saat meninggalkan teman-temannya di perjara? Saat mata menangis dalam 

keharuan dan hati yang menguatkan kasih sayang mereka. Manusia yang memilih 

jalan hidupnya sendiri-sendirisebagai ketenangan jiwanya dan kehormatannya. 

Akan tetapi,  kenangan yang banyak tentang teman-temannya dalam penderitaan 

di penjara, menguatkan rasa percaya, dan yakin untuk bertemu dengan teman-

temannya kembali. 

Dalam puisi dtersebut terdapat baris “dinding yang membaur hari” yang 

berarti penjara yang mempersatukan (bergaul) dengan orang-orang tahanan. 

Fungsi majas personifikasi untuk memberi kesan citaraan agar pembaca dapat 

mengimajinasikan gambaran yang ingin disampaikan oleh pengarang dengan 

jelas. 

Baris “dinding yang membaur hari” yang berarti tembok penjara yang 

mempersatukan (bergaul) dengan orang-orang tahanan. Penjara sebagai tempat 

untuk mengerti dan memahami satu sama lain untuk menjalai hari-hari di dalam 

tahanan. Kenangan di dalam penjara akan selalu disimpan dan dikenang 
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pengarang di dalam hatinya. Dinding seakan dapat hidup dan berpikir seperti 

manusia, yang memberikan daya gambaran yang ingin disampaikan oleh 

pengarang dengan jelas. Hal ini diperkuat dengan baris puisi selanjutnya, yaitu 

“inilah kiranya yang akan kusimpan dalam kenangan jauh di dasar hati”. 

4.2.5 Majas Metonimia 

Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S 

terdapat majas metonimia sejumlah enam belas, di antaranya jemari pun 

menggeletar lunglai diserap rematik, serta menciptakan zaman yang marak 

dilambangi paduan nyanyi nasi dan melati, o Jakarta, jika inilah akhir segala 

kemesraan, buru dan kiranya inilah namamu, kepak elang menghilang, apabila 

nanti merah mawar menghias warna langitmu, seuntai pastoral paling sendu, 

hinafuka dan cakalele serangkum riwayat tua, tifa di kejahuan, dan sebagainya. 

Penggunaan majas metonimia terdapat dalam puisi-puisi Sutikno W.S diantaranya 

Yang Kita Rebut dan Nyanyikan Ini, Nyanyian dalam Kelam, Nyanyian 

Perjalanan, Nyanyian Pandak, Matahari di Atas Padang, Nyanyian Pandak, Di 

Bukit-bukit Walgan Ini, Ode, Khotbah di Balik Malam, Kubur di Atas Bukit, 

Purnama di Walgan Lama, dan Korve. 

Fungsi majas metonimia dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

karya Sutikno W.S untuk memperjelas makna dengan mengganti nama sebuah 

objek. Salah satu puisi dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya 

Sutikno W.S yang menggunakan majas metonimia adalah puisi yang berjudul 

“Nyanyian Pandak”. Berikut kutipannya. 
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Nyanyian Pandak 

   -untuk trisningku 

 

pabila pita merah 

melaibai di lekuk rambut ikalmu, nduk 

jangan lupakan waktu 

ketiaka kau tangisi kepergian bapakmu 

 

arif diasuh pengalaman 

mari ditimba makna perpisahan 

yang tahun demi tahun 

seperti bajak bermain di lumpur waktu 

merekatkan getah-getah rindu 

 

namun janganlah melarutkan waktu dengan menunggu 

sebab jagung pun 

akan berbunga di tiap ladang 

dan manusia 

menuai hidup dari pekertinya 

 

dan pabila nanti 

merah mawar menghias warna langitmu, nakmas 

sampirkanlah di sayap-sayap lagu 

kasih dan kesetiaan yang tak terkalahkan 

dinding penjara dan tanah buangan 

 

(1973-Buru) 

(NdK hlm. 41) 

Makna puisi tersebut menceritakan perpisahan pengarang dengan 

keluarganya saat dia pergi ke tanah pengasingan. Di saat pengarang perhalan pergi 

dan hilang untuk berjuang di tanah pengasingan. Dia mengingatkan kepada 

istrinya untuk tidak melupakan waktu-waktu bersamanya saat menangisi 

kepergiannya ke tanah pengasingan. Kebijaksanaan mengajarkan pengalaman 

hidupnya untuk mencari makna perpisahan yang lama, tahun demi tahun di 

tahanan. Seperti orang yang membajak di sawah dengan giat tanpa mempedulikan 

waktu yang mendatangkan kerinduan yang dalam terhadap keluarganya. Akan 

tetapi, pengarang menganjurkan kepada keluarganya untuk janganlah bersedih 
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dalam untuk lelah menunggu lama saat dia terbebas dari tahanan. Sebab dia akan 

selalu bahagia di dalam tempat-tempat manapun di tanah pengasingan. Manusia 

akan merasakan kehidupannya yang damai dari kasih sayang prilakunya sendiri. 

Dan pengarang  mengandaikan, jika nanti semangat hidup dan kedewasaan telah 

datang di kehidupan anaknya, dia meminta kepada anak-anaknya untuk meraih 

harapan dan cita-cita dalam kasih sayang dan keteguhan. Pengarang meminta 

kepada anaknya untuk tidak patah semangat karena pengarang dibuang dan di 

penjara di tanah pengasingan. 

Dalam puisi tersebut terdapat baris “merah mawar menghias warna 

langitmu”. Baris tersebut terdapat kata “mawar” yang berarti bunga yang 

bermacam-macam warna yang harum. Fungsi majas metonimia pada puisi 

tersebut untuk memperjelas makna dengan mengganti nama sebuah objek. 

Baris “merah mawar menghias warna langitmu”, terdapat kata mawar  yang 

digambarkan pengarang sebagai semangat hidup. Macam-macam bunga sangat 

beragam, namun pengarang menyebutkan nama salah satu bunga yaitu mawar. 

Mawar yang dimaksudkan pengarang adalah semangat hidup. Pengarng berharap 

semangat hidup dan kedewasaan telah datang di kehidupan anak laki-lakinya, dia 

meminta untuk meraih harapan dan cita-cita dalam kasih sayang dan keteguhan. 

Hal ini diperkuat dengan baris selanjutnya, yaitu “sampirkanlah di sayap-sayap 

lagu kasih dan kesetiaan yang tak terkalahkan”. 

Fungsi majas metonimia dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam 

karya Sutikno W.S untuk memperjelas makna dengan mengganti nama sebuah 
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objek. Penggunaan majas metonimia juga terdapat pada puisi yang berjudul 

“Yang Kita Rebutkan dan Nyanyikan Ini”. Berikut kutipannya. 

Yang Kita Rebutkan dan Nyanyikan Ini 

 

1. 

 

sudah lama kita membagi duka 

terkepung antara lapar dan kesangsian 

 

baju pun sama koyak dimakan ubin 

wajah renta-kulit bernanah disobek kurap 

tapi apa lenih indah dari persahabatan 

yang mekar direlung cita? 

 

hari-hari  

betapa ia mengejar kearifan 

seperti burung-burung gereja yang bercanda dalam kemesraan 

menumbuhkan di sini kita pengertian 

hidup yang mewarisi 

kesetiaan pada pilihan 

 

dan apalah lagi kiranya, ya ketulusan 

kalau bukan melebur hati 

dan menghangatkan rasa 

dalam mematahkan pahitnya kekalahan 

 

antara kita bukan lagi bila hidup ini dimulai 

sebab ia sudah diteliti dihayati 

tapi menabur marilah mulai di sini 

karena bumi tidak kan menolak kasih sayang 

 

tangan yang diulurkan 

serta hati yang dilapangkan 

 

2.  

 

sudah lama kita menghitung musim 

merangkai usia yang merayap di bayangan hari  

jemari pun menggeletar lunglai diserap rematik 

menggapai terali yang dingin merekam kesunyian 

namun akankah kita bertanya kepada ketidaktahuan 

pada masing-masing kita yang belum jua 

menangkap pertanda 
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tentang matahari yang tak singgah  

sekalipun hanya sekilas saja? 

 

tetapi kita  

yang lahir di tengah-tengah bunga api kegairahan 

ketika peluru pertama delepeskan dan pertandingan dimulai 

kita yang mengukur jarak antara penderitaan panjang dan 

kejantanan gemilang 

antara bilur-bilur luka tetapi juga kesetiaan yang tak terukur 

tidak kan lagi menguap seutas keluh kesangsian 

pada tembok dan ruang yang digaungi kerinduan manusia 

pada zaman dan kehidupan di mana kita labuhkan 

 

hidup yang kita rebut dan nyanyikan ini 

ah, kalaulah saja ia sebuah rangkuman rasa bahagia 

adalah tumpukan dari segenap bunga yang mekar dan 

      mengharumkan puja 

di mana yang akan datang, nun pada cahaya yang membias 

      di balik kelam 

akan mengukir salam bagi yang tercampak namun 

      tak menyerah 

pada dinding-dinding batu dan cadas derita 

di mana mereka menyanyikan pilihan 

 

(1971-Salemba) 

(NdK hlm. 9-11) 

Puisi tersebut terdiri atas dua bagian. Makna puisi bagian pertama 

menceritakan pengarang dan orang-orang yang ditahan yang sudah lama di 

penjara. Mereka saling membagi kesedihan satu sama lain. Mereka harus 

menahan rasa lapar dan rasa bimbang. Pakaian mereka telah robek termakan ubin. 

Wajah-wajah yang sudah tua yang mudah terkena penyakit, kulit bernanah, dan 

kudisan. Pengarang menyeru, tapi apa lebih dari pada sebuah persahabatan yang 

sudah terjalin lama dan banyak kenangan dalam harapan mereka? Hari-hari telah 

mengajarkan kebaikan kepada mereka seperti burung-burung gerja yang bercanda 

dalam kebahagiaan. Menumbuhkan rasa saling pengertian di antara mereka, hidup 

yang penuh kenangan, dan pilihan kesetiaan. Sekiranya ketulusan kalau tidak 
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menyatu dengan hati dan menguatkan rasa keyakinan untuk menglahkan rasa 

pedihnya kekalahan. Antara mereka tidak lagi memulai hidup ini, karena hidup 

harus hati-hati dan mengerti mengani kehidupan. Akan tetapi, mereka mulai 

mengawali kehidupan baru dan bumi tidak menolak kasih sayang, karena tangan 

telah mereka ulurkan dan hati telah menerima keikhlasan. 

Bagian kedua menceritakan sudah lama mereka menghitung lamanya 

musim yang telah berganti-ganti. Usia-usia mereka bertambah dari hari ke hari. 

Jari-jari mereka lemah diserang penyakit rematik saat memegang terali penjara 

yang sangat dingin dalam kesepian. Namun, haruskah mereka bertanya kepada 

rasa ketidaktahuan dalam setiap masing-masing mereka yang belum juga 

mendapatkan tanda-tanda kepastian tentang keadliaan yang tak berpihak kepada 

mereka walau sedikit saja? Akan tetapi, mereka yang memulai hidup di tengah-

tengah penderitaan saat bunyi peluru tembak dilepaskan dan pertarungan di dalam 

penjara dimulai. Mereka mengukur antaranya lamanya penderitaan dan kekuataan 

yang sangan bagus untuk menahan luka-luka cambukan yang sangat dalam dan 

kesetiaan yang tidak terkira. Mereka tidak akan lagi mengeluh kesusahan dalam 

kebimbangan pada dinding-dinding dan ruangan di penjara yang berisi suara-suara 

kerinduan manusia pada suatu zaman dan kehidupan yang mendangkan cinta. 

Hidup yang mereka rebut dan mereka perdengarkan ini merupakan kenangan rasa 

bahagia adalah tempat dari segala rasa bahagia dan yang menjadikan 

penghormatan untuk masa yang akan datang. Di tahanan terdapat cahaya yang 

menyimpang dari balik kesunyian. Mereka akan menyampaikan salam untuk 

orang-orang yang terbuang tetpai yang tidak menyerah untuk berjuang di dalam 
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dinding-dinding tembok penjara dan batu-batu penderitaan di mana mereka 

dijadikan sebagai pilihan untuk diperdengarkan. 

Dalam puisi tersebut terdapat baris “wajah renta-kulit bernanah disobek 

kurap” dan “jemari pun menggeletar lunglai diserap rematik”. Fungsi majas 

metonimia pada puisi tersebut untuk memperjelas makna dengan mengganti nama 

sebuah objek. 

Baris “wajah renta-kulit bernanah disobek kurap”, terdapat kata “kurap” 

yang berarti penyakit kulit yang gatal dan menular terhadap orang lain. Macam-

macam penyakit kulit sangat beragam. Akan tetapi, pengarang menyebut salah 

satu macam penyakit yaitu kurap. Wajah-wajah yang sudah tua yang mudah 

terkena penyakit, kulit bernanah, dan kudisan. Orang-orang tahanan yang sudah 

tua dan mudah terkena penyakit di dalam penjara. Namun, penyakit bukanlah 

suatu halangan dalam persahabatan di dalam penjara yang sudah terjalin sangat 

lama yang akan menjadi kenangan untuk menggapai harapan mereka. Hal ini 

diperkuat dengan baris puisi selanjutnya, yaitu “tapi apa lebih indah dari 

persahabatan yang mekar direlung cita”. 

Baris “jemari pun menggeletar lunglai diserap rematik”, terdapat kata 

“rematik” yang berarti penyakit yang di tandai rasa nyeri pada otot. Macam-

macam penyakit otot sangat beragam. Akan tetapi, namun pengarang menyebut 

salah satu macam penyakit yaitu rematik. Orang-orang tahanan terkena penyakit 

rematik saat memegang terali penjara yang sangat dingin dalam kesepian. Hal ini 

diperkuat dengan baris puisii selanjutnya, yaitu “menggapai terali yang dingin 

merekam kesunyian”. 
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4.2.6 Majas Sinekdoke 

Majas sinekdoke dibedakan menjadi dua macam. 

1) Pars prototo, yaitu majas yang menyebutkan sebagian, tetapi yang 

dimaksud adalah keseluruhan. 

2) Totem Proparto, yaitu majas yang menyebutkan keseluruhan, tetapi yang 

dimaksud adalah sebagian. 

Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S 

terdapat majas sinekdoke pars prototo sejumlah enam, di antaranya tangan-tangan 

yang pernah memahatkan kesetiaan di bumi ini, anak-anak sepi menunggu 

usapan tangan, kugenggam tangan-tangan ini, sebab matapun hanya sempat 

meraba, matahari pun mari meniti di atas tubuh-tubuh ini, dan mata sangkur 

mengintai di balik rumpun. Penggunaan majas sinekdoke pars prototo terdapat 

dalam puisi-puisi Sutikno W.S yaitu Impresi ‟70, Engkau dan Aku, Perpisahan, 

Nyanyian Perjalanan, Matahari di Atas Padang, Di Bukit-bukit Walgan Ini, dan 

Di Ladang. 

Fungsi majas sinekdoke pars prototo dalam kumpulan puisi Nyanyian 

dalam Kelam karya Sutikno W.S untuk memperjelas makna dan memperjelas 

maksud yang ingin disampaikan pengarang. Salah satu puisi dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang menggunakan majas 

sinekdoke pars prototo adalah puisi yang berjudul “Di Ladang”. Berikut 

kutipannya. 
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Di Ladang 

 

1 

sudah lama 

mata sangkur mengintai 

di balik rumpun 

 

oi hati-hati 

hari ini 

mereka akan siksa kita lagi 

 

jangan berpaling 

jangan lupa mengerling 

sebab burung-burung pun tahu 

kita kerja ditunggu serdadu 

 

asin keringat, bah 

terasa betapa pekat 

membasuh bibir pecah-pecah 

dibakar teriknya matahari 

 

jangan berpaling 

jangan lupa mengerling 

hingga petang nanti 

sandiwara ini diakhiri 

 

2. 

bermain di ranting mati 

burung-burung riang menyanyi 

salam ramah bagi anak-anak manusia 

yang membungkuk di bawah kepak sayapnya 

 

jangan berduka, ah tidak 

seperti mata cangkul ini 

mari kita balikkan bumi 

sebungkah demi sebungkah 

ibarat menenun sejarah  

dari benang-benang penderitaan 

kita susun batu landasan 

dengan cinta dan keberanian 

 

di bawah matahari melenggang 

mari tuliskan riwayat ini  

sebaris tentang manusia dan buminya 

yang hidup suatu ketika 

dan mendirikan 
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kemah-kemah kebenaran 

dengan keringat dan tulang belulangnya sendiri 

 

dan sangkur pun biarlah bersembunyi 

kelu di balik bayangan har 

atau terkulai pada gagangnya 

sebab, kita seeperti burung-burung pun tahu, 

tak ingin didera sia-sia 

atau bertarung sebelum waktu 

 

(1975-Buru) 

(NdK hlm. 62-64) 

Puisi tersebut terdiri atas dua bagian. Makna puisi bagian pertama 

menceritakan sejak lama penjaga tahanan mengawasi dan mengintai di balik 

pohon-pohon yang teduh. Pengarang mengingatkan kepada teman-temannya 

untuk berhati-hati. Hari ni sebagian penjaga tahan yang mengawasi kerja paksa 

akan menyiksa orang-orang tahanan lagi. Jangan menoleh-noleh dan jangan 

melirik kanan kiri dengan pandangan sebelah mata. Karena burung-burung pun 

juga tahu kalau orang-orang tahanan yang kerja paksa diawasi dan ditunggu 

sebagian penjaga tahanan. Keringat yang menetes terasa asin. Pengarang 

mengeluh merasakan lengket dan menetes di bibir keringnya di bawah terik panas 

matahari. Pengarang kembali mengingatkan teman-temannya. Jangan menoleh-

noleh, jangan melirik kanan kiri dengan pandangan sebelah mata hingga sore 

nanti pertunjukan kerja paksa ini berakhir. 

Bagian kedua menceritakan di tanah pengasingan burung-burung berkicau 

menghibur kesedihan orang-orang tahanan yang meringkung di bawah bayangan 

kebebasan. Pengarang mengajak teman-temannya untuk tidak bersedih. Ternyata 

tidak, pengarang mengajak teman-temannya untuk membalikkan keadaan yang 

sedang dialami. Membalikkan keadaan dengan perlahan, untuk memulai 
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kehidupan baru dari bekas-bekas penderitaan. Mereka akan menyusun kembali 

landasan kehidupan dengan kasih sayang dan keberanian. 

Di bawah terik panas matahari tepat di atas kepala. Pengarang mengajak 

teman-temannya untuk melukiskan kenangan tentang harapan manusia, kebebasan 

dari tahanan, mendirikan lembaga-lembaga kebenaran dengan jerih payah dan 

usaha. Penjaga tahanan biarlah berteduh dengan rasa takut di balik bayang-bayang 

hari atau lelah terhadap pekerjaannya sendiri. Karena pengarang dan teman-

temannya ingin seperti burung yang terbang luas. Mereka ingin bebas dari tahanan 

dan mereka tidak ingin terbunuh sia-sia atau mati sebelum waktunya. 

Dalam puisi tersebut terdapat baris “mata sangkur mengintai di balik 

rumpun”. Kata “mata sangkur” yang berarti senjata tajam seperti pisau yang ada 

di ujung senapan. Fungsi majas sinekdoke pars prototo pada puisi tersebut untuk 

memperjelas makna dan memperjelas maksud yang ingin disampaikan pengarang. 

Kata “mata sangkur” digambarkan pengarang senjata tajam seperti pisau 

yang ada di ujung senapan. Akan tetapi, yang dimaksudkan pengarang adalah 

semua senjata yang dibawa oleh para penjara. Hal ini agar tidak ada 

kesalahpahaman makna yang ingin disampaikan pengarang. 

Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S juga 

terdapat majas sinekdoke totem proparto sejumlah delapan, di antaranya tangan-

tangan yang pernah memahatkan kesetiaan di bumi ini, di bumi ini terhempas 

sudah dalam parut luka dan penindasan, tangisilah bumi ini yang letih, tangisilah 

dunia ini yang tercabik dan merintih karena luka-lukanya, bumi pun menampung 
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nestapa serta air mata duka, sebab bumi pun sudah menampung haribaannya, 

mengenai dunia yang rapuh karena luka-lukanya, bumi yang tidur dalam 

kesengsaraannya, dan lain-lain. Penggunaan majas sinekdoke totem proparto 

terdapat dalam puisi-puisi Sutikno W.S yaitu Impresi „07, Nyanyian dalam 

Kelam, Nyanyian Perjalanan, Matahari di Atas Padang, dan Di Bukit-bukit 

Walgan Ini.  

Fungsi majas sinekdoke totem proparto dalam kumpulan puisi Nyanyian 

dalam Kelam karya Sutikno W.S untuk memperjelas makna dan memperjelas 

maksud yang ingin disampaikan pengarang. Salah satu puisi dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang menggunakan majas 

sinekdoke totem proparto adalah puisi yang berjudul “Impresi ‟07”. Berikut 

kutipannya. 

Impresi ‘70 

 

kabut pun gugur dalam pangkuan kelam bumi 

mengantar tembang rawan yang membekas 

di bedu zaman 

 

inilah catatan atas balada yang mengembara di abad ini 

di mana tangan-tangan yang menggapai 

sedang kemuliaan, seluruhnya 

adalah kemuliaan bagi pendekar dan pengaruh penghulu negeri 

 

lihatlah anak-anak yang menatap hari ini dengan 

      padang mengimpi 

kepapaankah gerangan yang mengelupas dari  

      kulit kemerdekaan 

atau getar yang lebur dalam kesangsian-kesangsian 

      tak bertepi? 

 

ah, jika itulah namamu o kemerdekaan 

pantai manakah yang akan sempat melabuhkan mimpi 

sebab tangan tangan yang pernah memahat kesetiaan di  

bumi ini 
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terhempas sudah dalam parut luka penindasan 

 

(namun kemerdekaan tidaklah pernah kemerdekaan bagiku 

selagi aku-si nasionalis 

dibungkam untuk tidak mengatakan sesuatu 

dan selagi aku-si miskin yang papa 

dikejar masih dan dibunuh beratus ribu) 

 

adalah taufan kedengkian yang menggugurkan putik semi 

  dari tangkainya 

dan di sini, manusia tinggallah sebuah nama 

di mana bintang yang dipalit bintang 

kemilau karena derajat bintangnya 

sedang yang dinista 

terhuyung mereka di balik bayang tembok-tembok kota 

tanah air, o sebutlah ia dengan kedalaman cinta 

tapi sebutkan pula ia karena panggilan yang menyeruunya 

menabur keberanian di ladang-ladang kehidupan 

sebutir demi sebutir 

-butir-butir taufan yang meremajakan zaman 

 

ya, dan kabut pun gugur dalam pangkuan kelam bumi 

membebaskan tanya yang berwarnakan madah idaman 

bilakah kemenangan, kiranya 

dinyanyikan dalam bait-bait puisi 

 

(1970-Salemba) 

(NdK hlm. 4-5) 

Makan puisi tersebut menceritakan kesan tahun 70-an. Saat kesuraman 

datang dalam kesunyian bumi, yang mengantarkan nyanyian pilu yang terkenang 

dalam zaman yang sangat tenang. Kesan tahun 70-an merupakan peringatan 

tentang kejadian dalam kehidupan manusia yang berjuang di waktu sekarang. Saat 

orang-orang ingin mencapai cita-cita, mengingat peringatan tahun 70-an dalam 

kebodohan saat mereka sedang dimuliakan. Semuanya merupakan kemuliaan bagi 

para orang yang berjuang dan kepala negara. Keadaan anak-anak yang sedang 

nank-anak yang mengetahui hari itu dengan penuh pengharapan. Pengarang 

menyeru terhadap zaman. Kesengsaraankah yang kiranya hilang dari kebebaran 
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atau keinginan dalam keragu-raguan yang tidak ada batasnya? Namun, jika itulah 

memang kemerdekaan tempat manakah yang akan pernah tercapai impian karena 

orang-orang yang pernah dipenjara di tanah pengasingan yang sangat 

tercampakkan karena perihnya luka dalam penindasan. Pengarng kembali 

menyeru kepada zaman, namun kemerdekaan tidak akan pernah membuatnya 

menjadi sebuah kebebasan, karena dia adalah orang yang berjuang untuk 

mencapai cita-citanya yang dipaksa diam untuk tidak mengatakan tentang suatu  

kebenaran. Dan selagi dia orang miskin dalam kesengsaraan dan akan dibunuh 

bersama beratus ribu orang-orang lainnya. Semua kejadian merupakan kemelut 

kebencian yang menjatuhkan orang-orang yang sedang berjuang untuk menggapai 

cita-citanya. Di tanah pengasingan orang-orang hanya tersisa namanya bagi 

orang-orang yang sedang memperjuangkan cita-cita karena martabatnya. 

Sedangkan, orang-orang tahanan direndahkan sambil sempoyongan di tanah 

pengasiangan di balik wujud keindahan kota. Pengarang kembali menyeru kepada 

zaman, tanah air menyebutkan orang-orang tahanan dengan ketulusan  cinta, 

tetapi sebutkan mereka juga karena memperjuangkan cita-citanya dalam semangat 

keberanian di tanah pengasingan. Sedikit demi sedikit kemelut-kemelut kebencian 

yang akan memperbarui waktu. Sementara kesuraman yangdatang dalam 

kesunyian bumi meninggalkan tanya yang berhiaskan kata-kata pujian jika orang-

orang tahanan dibebaskan yang mungkin akan dilagukan dalam bait-bait puisi. 

Dalam puisi tersebut terdapat baris “sebab tangan tangan yang pernah 

memahat kesetiaan di bumi ini”, terdapat kata “bumi” yang berarti dunia tempat 
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tinggal manusia. Fungsi majas sinekdoke totem proparto pada puisi tersebut untuk 

memperjelas makna dan memperjelas maksud yang ingin disampaikan pengarang. 

Pengarang menggambarkan tanah pengasingan dengan kata “bumi”. Akan 

tetapi, yang dimaksudkan pengarang adalah bukan keseluruhan dari bumi, 

melainkan sebagian dari bumi yaitu tanah pengasingan. Di tanah pengasingan 

orang-orang tahanan sangat tercampakkan karena perihnya luka dalam 

penindasan. Hal ini agar tidak ada kesalahpahaman makna yang ingin 

disampaikan pengarang. 

4.2.7 Majas Alegori 

Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S 

terdapat majas alegori sejumlah tujuh puisi yaitu Sonata untuk Iwan-ku, Engkau 

dan Aku, Puisi Pagi, Apel, Aku dan Kutu Busuk, Nyanyian Pandak, dan Kidung-

kidung Kedamaian.  

Fungsi majas alegori dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya 

Sutikno W.S untuk menimbulkan kesan estetis. Salah satu puisi dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S yang menggunakan majas 

alegori adalah puisi yang berjudul “Kidung-kidung Malam”. Berikut kutipannya. 

Kidung-kidung Kedamaian 

    -salam rindu untuk anak-anakku 

 

1. 

 

adakah lokan dan rumah-rumah pasir 

menghampar ria 

mengehias dunia kanakmu kecil? 

 

sayang, kaulah bisa berpacu 

alangkah kuingin 
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menghirup manis tawamu 

 

2. 

 

adakah nyanyi dan gurau senda 

menabur keremajaanmu 

ketika malam turun 

bulan menyapu halaman? 

 

manis, kalaulah bisa bertiwikrama 

betapa kumau 

mengusap halus rambutmu 

 

3. 

 

adakah dongeng puteri dan ksatria 

singgah mengetuk pintu kemesraan 

mengantar sekeping pengharapan? 

 

ah, kalaulah bisa 

kembali 

betapa kuingin cerita hati yang tak terkalahkan ini 

 

(1975-Buru) 

(NdK hlm. 58-59) 

Puisi tersebut terdiri atas tiga bagian. Makna puisi bagian pertama 

menceritakan hati pengarang ketika menyeru terhadap keadaan, adakah makanan 

dan tempat-tempat untuk berteduh dan bermain yang luas saat mewarnai dunia 

kecil anaknya? Pengarang mengandaikan, kalau dia bisa bebas dari penjara, dia 

ingin sekali merasakan dan melihat senyum kebahagiaan anaknya. 

Bagian kedua menceritakan hatinya pengarang saat menyeru terhadap 

keadaan, adakah hiburan dan tawa kegirangan yang melengkapi kehidupan anak-

anaknya di waktu malam saat bulan menerangi tempat bermain? Pengarng 

mengandaikan, kalau dia bisa mengerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk 

menyampaikan maksud. Dia ingin sekali melepas rasa rindunya dengan memeluk 

dan mengusap rambut anak-anaknya. 
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Bagian ketiga menceritakan hati pengarang saat menyeru terhadap 

keadaan, adakah cerita seorang putri dan pahlawam yang mengantarkan anak-

anaknya memimpikan semua harapan? Akan tetapi, pengarang mengandaikan, 

jika dia bisa kembali ke rumah setelah bebas dari penjara, dia ingin sekali 

menceritakan tentang perasaan dan pengalamannya yang sangat membahagiakan 

kepada anak-anaknya. 

Dalam puisi tersebut mengkisahkan pengarang yang ingin menyampaikan 

kerinduannya kepada anak-anaknya saat malam hari di penjara. Fungsi majas 

alegori pada puisi tersebut untuk menimbulkan kesan estetis. 

Puisi “Kidung-kidung Malam” dilambangkan pengarang sebagai 

nyanyian-nyanyian malam yang ditunjukkan kepada anak-anaknya sebagai 

pengantar tidur. Pengarang ingin menyampaikan kerinduan terhadap anak-

anaknya karena dia khawatir terhadap keadaan anak-anaknya di rumah. Hal ini 

diperkuat dengan baris puisi selanjutnya, yaitu “adakah dongeng puteri dan 

ksatria”. 

Fungsi majas alegori dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya 

Sutikno W.S untuk menimbulkan kesan estetis. Salah satu puisi yang 

menggunakan majas alegori  juga terdapat pada puisi “Puisi Pagi”. Berikut 

kutipannya. 

Puisi Pagi 

   -untuk niek 

 

kutulis di daun-daun bunga 

serta warna cintamu 

 

tapi pun kutulis di dasar hatiku 

kenangan 
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serta kerinduan akanmu 

 

(1971-Salemba) 

(NdK hlm. 12) 

Makna puisi tersebut menceritakan pengarang yang sedang mengutarakan 

kenangan dan kerinduannya terhadap seseorang yang bernama Niek. Kerinduan 

dan kenangan itu diluapkan dengan menuliskannya dalam bentuk sajak atau puisi. 

Puisi yang pengarang tulis juga dia resapkan dalam dasar hatinya tentang 

kenangan bersama seseorang yang bernama Niek dan kerinduan bersamanya. 

Dalam puisi tersebut mengkisahkan pengarang yang ingin sedang 

mengutarakan kenangan dan kerinduannya terhadap seseorang yang bernama 

Niek.  Fungsi majas alegori pada puisi tersebut untuk menimbulkan kesan estetis. 

Ini dapat diperhatikan bahwa penyair melambangkan kerinduan ke dalam puisi, 

kemudian puisi tersebut dikiaskan dalam baris “daun-daun bunga”. 

Dari uraian majas-majas tersebut, dapat disimpulkan dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam gaya Sutikno W.S dalam memilih majas banyak 

mempergunakan majas personifikasi. Majas yang dominan dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam adalah majas personifikasi. Dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S terdapat majas personifikasi  sejumlah 

enam puluh satu, di antaranya burung-burung pun riang bernyanyi, warna 

matahari yang mengintip dari trali jendelaku, derai suaranya menyulam 

kehampaan hari, baju pun sama koyak dimakan ubin, burung-burung gereja yang 

bercandandan dalam kemesraan, karena bumi tidak akan menolak kasih sayang, 

usia yang merayap di bayangan hari, tangisilah bumi ini yang letih, sengsara 

merunduk dalam lecutan siksa dan kesakitan, tangisilah dunia ini yang tercabik 
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dan merintih luka-lukanya, di mana kebenaran bermukim serta mengembangkan 

sayap-sayapnya, usapan yang membangunkan sejuta mimpi, setangkai sesawi 

tumbuh di pojok tembok tegak berdiri menantang sunyi, dan sebagainya. Majas 

personifikasi memberikan sifat-sifat benda mati dengan sifat-sifat seperti yang 

dimiliki manusia sehingga dapat berpikir, bersikap, dan bertingkah laku 

sebagaimana halnya manusia. Benda mati tersebut seolah-olah bernyawa dan 

hidup. Majas personifikasi banyak digunakan oleh pengarang dari dahulu hingga 

sekarang. Fungsi majas personifikasi pada puisi tersebut untuk memberi bayangan 

angan yang kongret dan memberi kesan citaraan agar pembaca dapat 

mengimajinasikan gambaran yang ingin disampaikan oleh pengarang dengan 

jelas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian terhadap kumpulan puisi Nyamyian dalam Kelam karya 

Sutikno W.S, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S terdapat 

aspek-aspek penggunaan diksi yaitu pemanfaatan kosakata bahasa Jawa 

sejumlah sembilan, yang berfungsi untuk mengintensifkan makna, sapaan, 

dan menguatkan latar tokoh. Pemanfaatan kosakata bahasa Arab sejumlah 

enam, yang berfungsi untuk memperkuat makna puisi dan sarana ajaran moral 

religius. Pemanfaatan kosakata bahasa Inggris sejumlah dua, yang berfungsi 

untuk memperkuat makna puisi dan menciptakan kesan intelektualitas. 

Pemanfaatan sinonim sejumlah tiga, yang berfungsi untuk memberikan kesan 

hormat antartokoh. Dari uraian aspek-aspek diksi tersebut, dapat disimpulkan 

dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam gaya Sutikno W.S dalam 

memilih kata banyak mempergunakan pilihan kosakata bahasa Jawa. 

Pemanfaatan kosakata bahasa Jawa dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam 

Kelam karya Sutikno W.S terdapat sembilan kosakata. Pemilihan kata dari 

kosakata daerah bahasa Jawa yang berfungsi untuk mengintensifkan makna, 

sapaan, dan memperkuat latar tokoh dalam mempertegas tokoh yang berasal 

dari daerah tertentu. 
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2. Dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S terdapat 

macam-macam majas yaitu majas perbandingan sejumlah empat belas, yang 

berfungsi untuk menyamakan sesuatu dengan cara membandingkan dua hal 

yang berbeda dalam kaitannya dengan nilai rasa. Majas metafora sejumlah 

tujuh, yang berfungsi untuk membandingkan benda atau hal dengan benda 

atau hal lain dalam kaitannya dengan logika. Majas perumpamaan epos 

sejumlah tiga belas, yang berfungsi untuk menyamakan dengan cara 

membandingkan dua hal yang berbeda dalam kaitannya dengan logika. Majas 

personifikasi sejumlah enam puluh satu, yang berfungsi untuk memberi 

bayangan angan yang kongret dan memberi kesan citaraan agar pembaca 

dapat mengimajinasikan gambaran yang ingin disampaikan oleh pengarang 

dengan jelas. Majas metonimia sejumlah enam belas, yang berfungsi  untuk 

memperjelas makna dengan mengganti nama sebuah objek. Majas sinekdoke 

pars prototo sejumlah enam, yang berfungsi untuk memperjelas makna dan 

memperjelas maksud yang ingin disampaikan pengarang. Majas sinekdoke 

totem proparto sejumlah delapan, yang berfungsi untuk memperjelas makna 

dan memperjelas maksud yang ingin disampaikan pengarang.  Majas alegori 

sejumlah tujuh puisi yang, berfungsi untuk menimbulkan kesan estetis. Dari 

uraian majas-majas tersebut, dapat disimpulkan dalam kumpulan puisi 

Nyanyian dalam Kelam gaya Sutikno W.S dalam memilih majas banyak 

mempergunakan majas personifikasi. Majas yang dominan dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam adalah majas personifikasi. Dalam kumpulan 

puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S terdapat majas personifikasi  
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sejumlah enam puluh satu. Majas personifikasi memberikan sifat-sifat benda 

mati dengan sifat-sifat seperti yang dimiliki manusia sehingga dapat berpikir, 

bersikap, dan bertingkah laku sebagaimana halnya manusia. Fungsi majas 

personifikasi pada puisi tersebut untuk memberi bayangan angan yang 

kongret dan memberi kesan citaraan agar pembaca dapat mengimajinasikan 

gambaran yang ingin disampaikan oleh pengarang dengan jelas. 

5.2 Saran 

 Dari penelitian terhadap kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya 

Sutikno W.S, penulis memberi saran kepada pembaca sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian stilistika diharapkan dapat menambah khazanah penelitian 

sastra dan dapat menjadi referensi penelitian sastra berikutnya yang 

menggunakan pendekatan stilistika dengan memfokuskan teori diksi dan 

majas. 

2. Kumpulan puisi yang dipergunakan sebagai media penelitian ini 

diharapkan dapat dianalisis dengan pendekatan lain, seperti struktural dan 

semiotik. 
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Lampiran 1 

Daftar Judul Puisi dalam Kumpulan Puisi  Nyanyian dalam Kelam 

Karya Sutikno W.S 

1. Dari Jendela Ini 

2. Impresi „70 

3. Sonata untuk Iwan-ku 

4. Engkau dan Aku 

5. Yang Kita Rebut dan Nyanyikan Ini 

6. Puisi Pagi 

7. Batu Asahan 

8. Pesta 

9. Apel 

10. Nyanyian dalam Kelam 

11. Dari yang Selalu Menjalinku 

12. Upacara 

13. Pemandangan 

14. Aku dan Kutu Busuk 

15. Bulan di Langit Tangerang 

16. Perpisahan 

17. Nyanyian Perjalanan 

18. Matahari di Atas Padang 

19. Di Pasir-pasir Sanleko 

20. Nyanyian Pandak 

21. Di Bukit-bukit Walgan Ini 

22. Nyanyian Malam 

23. Ode 

24. Khotbah di Balik Malam 

25. Kubur di Atas Bukit 

26. Purnama di Walgan Lama 

27. Kidung-kidung Malam 

28. Korve 

29. Di Ladang 
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Lampiran 2 

Data Diksi Kumpulan Puisi Nyanyian dalam Kelam  

Karya Sutikno W.S 

 

No Aspek Diksi Kutipan 

1 Pemanfaatan Kosakata 

Bahasa Jawa 

1. bila kuingat tembang dolanan (hlm. 7) 

2. krangkeng bagiku lepas terbuka (hlm. 8) 

3. kegelisahan yang membludag seperti 

sampar (hlm. 19) 

4. hari ini yang terbaring dalam usungan 

(hlm. 22) 

5. dari balik sungutnya, ai (hlm. 25) 

6. biru laut bandaku (hlm. 35) 

7. bagai api meletik mendidihkan hari (hlm. 

37) 

8. melambai dilekuk ikal rambutmu, nduk 

(hlm. 41) 

9. merah mawar menghias warna langitmu, 

nakmas (hlm. 41) 

 

2 Pemanfaatan Kosakata 

Bahasa Arab 

1. betapa ia mengajar kearifan (hlm. 9) 

2. kebebasan terpilih di mana kodrat 

merdeka melindungi anak-anaknya (hlm. 

19) 

3. oh, bumi yang penuh rahmat dan kasih 

(hlm. 27) 

4. apabila inilah fitrah hidupmu (hlm. 40) 

5. derajat bumi dari kemerdekaan yang tidak 

dipalsukan (hlm. 40) 

6. dengarlah kidung kemuliaan yang di 

khotbahkan dari zaman ke zaman (hlm. 

53) 

3 Pemanfaatan Kosakata 

Bahasa Inggris 

1. savana dan rumpun-rumpun bambu (hlm. 

37) 

2. terbujur  kelam di tangah savana (hlm. 57) 

 

4 Pemanfaatan Sinonim 1. selagi aku-si nasionalis (hlm. 4) 
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2. dan selagi aku-si miskin yang papa (hlm. 5) 

3. penjara bagimu-kerangkeng bagiku (hlm. 8) 
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Lampiran 3 

Data Majas  Kumpulan Puisi Nyanyian dalam Kelam 

Karya Sutikno W.S 

 

No Jenis Majas Kutipan 

1 Majas Perbandingan 1. dan malam pun- dalamnya serasa 

menghimpit rabu (hlm. 7) 

2. kami berbaris seperti serdadu (hlm. 13) 

3. di mana cinta bagai bunga (hlm. 16) 

4. kegelisahan yang membludang seperti 

sampar (hlm. 19) 

5. ia mengintip seperti mata-mata (hlm. 24) 

6. menepis udara kelabu tanah airku kadang 

bagai bayang cahaya (hlm. 33) 

7. matahari di atas padang menyala seperti 

bola api (hlm. 36) 

8. kaulah itu yang mengamang laksana tinju 

(hlm. 39) 

9. o kehitaman yang pekat seperti jelaga (hlm. 

39) 

10. di bukit-bukit walgan ini kehidupan berjalan 

seprti iringan kereta mati (hlm. 42) 

11. putih seperti salju (hlm. 44) 

12. manusia deipunggah seperti pedati (hlm. 

60) 

13. manusia diperah seperti hewan (hlm. 60) 

14. jangan berduka, ah tidak seperti mata 

cangkul ini (hlm. 63) 

 

2 Majas Metafora 1. cadas derita di mana mereka menyanyikan  

pilihannya (hlm. 11) 

2. penjara adalah bumi (hlm. 13) 

3. duka dan pengharapan adalah lautan (hlm. 

13) 

4. karena engkaulah embun yang meneteskan 

kesejukan pada hari-hari kelamku (hlm. 21) 

5. jiwa dimana kelahiran demi kelahiran ada 
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dalam kehangatan jalinannya (hlm. 48) 

6. malam pun biarlah menjadi sebuah simponi 

(hlm. 52) 

 

3 Majas Perumpamaan 

Epos 

1. betapa ia mengajarkan kearifan seperti 

burung-burung yang bercanda dalam 

kearifan (hlm. 9) 

2. berlompatan seperti kanak bermain alip-

alipan (hlm. 24) 

3. kutu busuk merayap melalui tembok seperti 

mobil lapis baja turun ke medan perang 

(hlm. 25) 

4. tubuhku yang pipih seperti papan dan 

darahku tinggal beberapa tetes saja (hlm. 

25) 

5. tahun demi tahun seperti bajak yang 

bermain di lumpur waktu merekatkan getah-

getah rindu (hlm. 41) 

6. bukit-bukit kayu putih diperasnya seperti 

tubuh ini yluluh diterjang api (hlm. 42) 

7. bukit-bukit kayu putih dikurasnya seperti 

keringat ini menggeletar dijamah matahari 

(hlm. 42) 

8. mengapung seperti doa-doa kudus yang 

rawan? (hlm. 48) 

9. segalanya sirna seperti mainan cahaya yang 

disapu senja (hlm. 48) 

10. semuanya sudah bagaikan putik yang 

mengorak dipangkal pagi menyalamkan 

gairah puja bagi dunia (hlm. 48) 

11. dengarlah ia dan resapkan bagai cinta yang 

memanggil atau bagai desau suara yang 

melantunkan seuntai damba (hlm. 50) 

12. dan sepenuhnya, seperti burung-burung 

yang tekun menyulam sarangnya (hlm. 52) 

13. meniti hidup bagai taruhan antara kematian 

abadi dan keberanian menegakkan hati 

(hlm. 57) 

14. berayun seperti senandung ibu yang 

merindukan anak-anaknya (hlm. 57) 
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15. sebungkah demi sebungkah ibarat menenun 

sejarah dari benang-benang penderitaan 

(hlm. 63) 

 

4 Majas Personifikasi 1. catatan atas balada yang mengembara di 

abad ini (hlm. 4) 

2. burung-burung pun akan riang beryanyi 

(hlm. 6) 

3. alangkah manis warna matahari yang 

mengintip dari jendela (hlm. 6) 

4. derai suaranya menyulam kehampaan hari 

(hlm. 6) 

5. burung-burung pun riang beryanyi (hlm. 6) 

6. angin bermain di bubungan (hlm. 7) 

7. kulit bernanah disobek rematik (hlm. 9) 

8. burung-burung yang bercanda dalam 

kemesraan (hlm. 9) 

9. baju pun sama koyak dimakan ubin (hlm. 9) 

10. merangkai usia merayap dibayangan hari 

(hlm. 10) 

11. duka hati meniti bayang cahaya yang turun 

di kelam sunyi (hlm. 13) 

12. tangisilah bumi ini yang letih dan sengsara 

(hlm. 18) 

13. tangisilah bumi dan kehidupan ini yang 

tersedan dalam kerentaanya (hlm. 19) 

14. tangisilah dunia ini yang tercabik dan 

merintih karena luka-lukanya (hlm. 19) 

15. kehidupan ini yang tersedan dalam 

kerentaannya menahan pedihnya cemeti 

dendam dan kedengkian  (hlm. 19) 

16. kasih yang unggul yang mengabarkan pada 

dunia tentang kemuliaan (hlm. 19) 

17. setangkai sesawi tumbuh di pojok tembok 

tegak berdiri menantang sunyi (hlm. 23) 

18. bunga sesawi ayu kuning melenggang (hlm. 

23) 

19. rembulan senyum di ketinggian (hlm. 27) 

20. malam yang ingin melimpahkan 

keinginannya (hlm. 27) 
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21. kurasakan detik-detik yang merayap di 

jantung sendiri (hlm. 28) 

22. dinding tebal yang membaurkan hari (hlm. 

29) 

23. kulihat camar gelisah yang menyulam senja 

(hlm. 33) 

24. sebab mata pun hanya sempat meraba (hlm. 

33) 

25. dampar ombak yang mengantarku ke tanah 

buangan (hlm. 33) 

26. matahari pun berkaca di ombak lautan (hlm. 

34) 

27. lumba-lumba pun ria berpacu (hlm. 35) 

28. di rimba-rimba buru yang menanti (hlm. 35) 

29. buru pun melambai di kejauhan (hlm. 35) 

30. terik memanggang menjilat serabut bumi 

(hlm. 36) 

31. bunga ilalang berhenti menari (hlm. 36) 

32. menanti udara risik melenggang sembunyi 

di bayangan hari (hlm. 36) 

33. matahari di atas padang menggiring barisan 

panjang ini (hlm. 36) 

34. risik angin yang mengabarkan kesengsaraan 

kerabatmu (hlm. 40) 

35. apabila pita merah melambai di lekuk ikal 

rambutmu (hlm. 40) 

36. keringat ini menggeletar dijamah matahari 

(hlm. 42) 

37. terik matahari mengusir mimpi (hlm. 42) 

38. merangkul bumi yang tidur dalam 

kesengsaraannya (hlm. 43) 

39. mengenai dunia yang rapuh karena luka-

lukanya (hlm. 43) 

40. malam tidak lagi bernyanyi (hlm. 45) 

41. ketika bintang surut dan malam tidak lagi 

bernyanyi (hlm. 45) 

42. serta rimba kelam yang bernyanyi (hlm. 47) 

43. serta langit senyap yang memayungi 

keabadian cita-cita serta mimpi tinggal 

angkatannya (hlm. 47) 
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44. bintang pun belum mati di tengah tasik 

hidupku ini (hlm. 49) 

45. ayunan hati menyimak antara jalinan yang 

hilang dan keyakinan yang dikhayati (hlm. 

51) 

46. burung-burung yang tekun menyulam 

sarangnya (hlm. 52) 

47. kembang mihong di bukit berbatu singgah 

menyulamkan kenangan (hlm. 54) 

48. menghantar bulan senyum di ketinggian 

(hlm. 56) 

49. bukit dan padang lelap disapu bulan 

gemerlap (hlm. 56) 

50. tari dan manta mengapung menyentuh 

malam purnama di walgan lama (hlm. 56) 

51. tifa di kejahuan mengusik diri dalam 

baringan (hlm. 57) 

52. hari-hari yang menyandang keletihan (hlm. 

57) 

53. angin pun bermain di pucuk angsana (hlm. 

57) 

54. ketika malam turun bulan menyapu  

halaman? (hlm. 58) 

55. kayu putih dan berkubik papan berbaris 

sepanjang hutan (hlm.608) 

56. kayu putih dan papan meranti berarak di 

atas pundak (hlm. 61) 

57. mata sangkur mengintai di balik rumpun 

(hlm. 62) 

58. sebab burung-burung pun tahu (hlm. 62) 

59. burung-burung riang bernyanyi (hlm. 63) 

60. sangkur pun biarlah bersembunyi kelu di 

balik bayangan hari (hlm. 63) 

61. burung-burung pun tahu (hlm. 63) 

 

5 Majas Metonimia 1. kulit bernanah disobek kurap (hlm. 9) 

2. jemari pun menggeletar lunglai diserap 

rematik (hlm. 10) 

3. zaman yang marak dilambangi paduan 

nyanyi nasi dan melati (hlm. 20) 
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4. kulihat camar gelisah yang menyulam senja 

(hlm. 33) 

5. o jakarta, jika inilah akhir segala  

kemesraan (hlm. 33) 

6. buru pun kmelambai di kejahuan (hlm. 35) 

7. merah mawar mwnghias warna langitmu 

(hlm. 41) 

8. kepak elang menghilang dan menghalau 

dirinya sendiri (hlm. 42) 

9. inilah mawar dari segenap cintaku (hlm. 

48) 

10. sudah tenggelam bintang senja nun di balik 

cemara (hlm. 51) 

11. seuntai pastoral paling sendu (hlm. 54) 

12. tifa di kejahuan (hlm. 56) 

13. hinafuka dan cakalele (hlm. 56) 

14. tifa du kejauhan (hlm. 67) 

15. berdiri di tonggak meranti (hlm. 60) 

16. kayu putik dan papan meranti (hlm. 61) 

 

6 Majas Sinekdoke Pars 

Prototo 

1. tangan-tangan yang pernah memahatkan 

kesetiaan di bumi ini (hlm. 4) 

2. anak-anak sepi menunggu usapan tangan 

(hlm. 8) 

3. kugenggam tangan-tangan ini (hlm. 29) 

4. sebab mata pun hanya sempat meraba (hlm. 

33) 

5. matahari pun mari meniti di atas tubuh-

tubuh ini (hlm. 39) 

6. mata sangkur mengintai di balik rumpun 

(hlm. 62) 

 

7 Majas Sinekdoke 

Totem Proparto 

1. tangan-tangan yang pernah memahatkan 

kesetiaan di bumi ini (hlm. 4) 

2. tangisilah bumi ini yang letih dan sengsara 

(hlm. 18) 

3. tangsilah dunia ini yang tercabik dan 

merintih karena luka-lukanya (hlm. 19) 

4. bumi pun menampung nestapa serta air 

mata duka (hlm. 20) 
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5. sebab bumi pun sudah menampung 

haribaannya (hlm. 35) 

6. terik memanggang menjilat serabut bumi 

(hlm. 36) 

7. mengenai dunia yang rapuh karena luka-

lukanya (hlm. 43) 

8. bumi yang tidur dalam kesengsaraannya 

(hlm. 43) 

 

8 Majas Alegori 1. Sonata untuk Iwanku (hlm. 6) 

2. Engkau dan Aku –kepada puni (hlm. 8) 

3. Pusi Pagi –untuk niek (hlm. 12) 

4. Apel –cerita buat ibunda (hlm. 16) 

5. Aku dan Kutu Busuk –dongeng untuk gotri 

(hlm. 24) 

6. Nyanyian Pandak –untuk trisningku (hlm. 

41) 

7. Kidung-kidung Kedamaian –salam rindu 

untuk anak-anakku (hlm. 58) 
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Lampiran 4 

Biografi Penulis Kumpulan Puisi Nyanyian dalam Kelam 

 

Sutikno Wirawan Sigit, lahir di Cilacap, Jawa Tengah, 14 oktober 1939. 

Memulai karier jurnalistiknya sebagai wartawan haian Gama Masa, di semarang 

1962-1964.  

Tahun 1964 duduk sebagai redaktur majalah Zaman Baru, Lekra. Ditahan 

orde baru tanpa proses pengadilan sejak tahun 1969, dan dikirim ke Pulau Buru 

sampai 1979. Setelah tahun 1979 menulis fiksi bacaan anak-anak. 

Novel kumpulan cerpen yang sudah terbit: Jarot Anak Republik, Paman 

Widya, Menyongsong Pagi Ceria, Tidak Menyerah, Bila Semua Ikut 

Menyumbang, Mekar di Tengah Belukar, dan Cahaya di Tengah Ladang.  

 

 


