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

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

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

Pendekatan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan teoretis fenomenologi 
dan metodologis yaitu kualitatif. Kajian hermeneutik dengan pendekatan 
fenomenologi bermakna membiarkan sesuatu menjadi apa adanya, tanpa pemaksaan 
kategori yang diberikan penafsir kepada sebuah karya. Interpretasi karya sastra bukan 
sesuatu yang ditunjuk, sebab interpretasi merupakan sesuatu yang akan 
memperlihatkan diri pada sebuah penafsiran. Pendekatan ini berupaya mengkaji 
makna hermeneutik dari interpretasi linguistik sampai pada interpretasi filsafat. 
Fenomenologi  dianggap aspek penting bagi hermeneutik, karena pendekatan ini tidak 
semata-mata didasarkan pada kesadaran, historis, dan kategori lainnya, namun 



ditekankan pada muncul dan adanya suatu realitas yang ditemukan.  Dari hasil 
analisis pada 10 puisi Sutardji di atas dapat diketahui bahwa puisi-puisi tersebut 
mengandung makna religi dan mengarah pada makna pencarian hakikat ketuhanan. 
Pencarian hakikat ketuhanan yang dimaksud berupa simbol pencarian kekuatan, daya 
pikir, dan keyakinan dalam memahami ajaran religi. Dengan demikian puisi-puisi 
tersebut telah mewakili bahwa puisi-puisi Sutradji dalam kumpulan O Amuk Kapak 
terdapat makna yang menyiratkan proses pengalaman penyair (Sutardji) dalam dunia 
religi dan ketuhanan. Puisi-puisi Sutardji Ah, Dapatkau, Jadi, Pot, O, Daun, Q, Tapi, 
Kalian, dan Perjalanan Kubur merupakan contoh karya sastra yang memiliki 
kontribusi pada aspek batin dan spiritual manusia.  

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