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ABSTRAK

GAYA BAHASA RETORIS DALAM KUMPULAN PUISI MALAM
STANZA KARYA W.S RENDRA DAN RANCANGAN

PEMBELAJARANNYA DI SMA

Oleh

WINDA LIAHANI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya bahasa retoris dalam kumpulan

puisi Malam Stanza karya W.S Rendra dan rancangan pembelajarannya di SMA.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah model deskriptif kualitatif. Sumber data

dalam penelitian ini adalah puisi dalam kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S

Rendra. Data yang dianalisis dalam penelitian ini larik-larik pada bait-bait dalam

puisi berjumlah 30 puisi yang termuat dalam kumpulan puisi Malam Stanza dan

rancangan pembelajarannya di SMA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gaya bahasa retoris dalam kumpulan

puisi Malam Stanza karya W.S Rendra. Dalam kumpulan puisi Malam Stanza karya

W.S Rendra penggunaan gaya bahasa retoris berjumlah 11 jenis gaya bahasa retoris

dan jumlah keseluruhan dengan jumlah 95 penggunaan. Adapun penggunaan gaya



bahasa retoris yang digunakan adalah aliterasi, asonansi, apostrof, asindeton,

polisindeton, kiasmus, litotes, pleonasme, erotesis, silepsis dan zeugma serta

hiperbol. Penggunaan gaya bahasa retoris dalam kumpulan puisi Malam Stanza

merupakan suatu usaha penyair untuk memunculkan suasana tertentu yaitu sepi,

rindu, jatuh cinta, kematian, peperangan, marah, gembira, sedih, gelisah, benci;

dengan sengaja digunakan agar pembaca turut merasakan apa yang dirasakan oleh

penyair. Berdasarkan temuan itu, peneliti menyusun rancangan pembelajaran bagi

peserta didik kelas X semester genap dengan tujuan pembelajaran memampukan

mereka mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis dan menulis puisi sesuai

dengan KD 3.17 Menganalisis unsur pembangun dalam puisi dan KD 4.17 Menulis

puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya.

Kata Kunci: Gaya Bahasa Retoris, Puisi, Rancangan Pembelajaran.
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MOTO

ِحْیمِ  الرَّ  ْحَمنِ  الرَّ  هللاِ  بِْســــــــــــــــــمِ 

“Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

ِعلًْما… نِي ْد زِ َربِّ  َوقُلْ 

…dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku."

(Q.S. Thaha 114)

بَانِ  ذِّ َُك ت ا َم َربِّكُ آَالءِ  َيِّ  فَبِأ

"Maka nikmat Rabb-kamu yang manakah, yang kamu dustakan"

(Q.S. Ar-Rahman 28)

ینَ  بِرِ تَْك ْس ُم الْ یُِحبُّ  َال  إِنَّھُ 

“Sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai orang yang sombong.”

(Q.S. An-Nahl 23)
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I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa subbab

terdiri atas latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ruang

lingkup penelitian. Subbab semuanya tersebut menjelaskan mengenai tentang

gaya bahasa retoris dalam kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S Rendra dan

rancangan pembelajarannya di SMA. Hal tersebut dapat diuraikan dalam bahasan

berikut ini.

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan sarana dalam berinteraksi satu sama lain.Sebagai makhluk

sosial manusia tidak bisa hidup seorang diri. Tidak hanya itu, bahasa memiliki

peranan yang sangat penting. Halnya seperti kita menemukan seseorang yang

ketika mengungkapkan ide serta gagasannya, kita mengerti apa yang ia maksud.

Begitu pula sebaliknya ada kalanya berjumpa dengan seseorang yang ketika

berbicara  membuat bingung dan perlu memahami benar-benar baru kemudian

paham apa yang dimaksudkan. Komunikasi yang baik adalah ketika bahasa yang

digunakan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Terciptanya bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah karya

sastra. Selain itu, bahasa juga berfungsi untuk menyampaikan informasi.

Seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain dengan menggunakan
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bahasa, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Dalam menangkap informasi yang

disampaikan kita harus mengerti dan memahami bahasa yang digunakan oleh

penyampai informasi. Karya sastra baik novel, cerpen, puisi mempunyai masing-

masing pesan yang terkandung di dalamnya. Pesan dan informasi yang

disampaikan penulis kepada pembaca lewat karya sastranya akan sampai kepada

pembaca apabila pembaca memahami bahasa yang digunakan penulis dalam

karyanya.

Istilah gaya dalam karya sastra mengandung pengertian cara seorang pengarang

menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan

harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh

daya intelektual dan emosi pembaca (Aminuddin, 2013: 72). Pendapat lain

mengatakan istilah gaya bahasa dalam puisi ialah sebuah ekspresi individual dari

seorang penulis, dalam segala kejujuran dan kesungguhan hatinya (Sukada, 2013:

100).

Gaya bahasa yang terdapat di dalam puisi ini sangat beraneka ragam. Gaya bahasa

merupakan sebuah karya sastra dan sangat berkaitan dengan unsur-unsur yang

lain. Penggunaan gaya bahasa retoris mampu mempengaruhi pembaca untuk dapat

mengetahui ide pengarang yang nampak dalam tulisannya. Melalui gaya

bahasanya, pengarang juga bisa membawa pembaca untuk ikut merasakan

perasaan dan ekspresinya. Gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra

merupakan sebuah bahasa yang dilenturkan oleh pengarang untuk mencapai efek

keindahan dan kehalusan rasa tertentu yang dituju oleh pengarang. Oleh karena
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itu, dengan gaya bahasanya sastrawan dapat dengan bebas menuangkan kreasi dan

imajinasinya untuk membagi pengalaman, perasaan, dan ide-idenya kepada para

penikmat sastra.

Gaya bahasa juga dapat dikatakan merupakan bahasa indah yang digunakan untuk

meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu

benda atau hal tertentu dengan benda  atau hal yang lain lebih umum. Bahasa yang

dapat dijelaskan oleh pembaca dalam memaknai suatu puisi, karena gaya bahasa

salah satu sarana penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara pengiasan bahasa

secara tidak langsung dalam mengungkapkan makna. Penelitian ini, penulis

mengacu pada referensi yang disajikan oleh Gorys Keraf, yaitu mengenai gaya

bahasa. Pembicaraan tentang gaya bahasa sangatlah luas, Gorys Keraf  (2010)

membagi persoalan gaya bahasa, yakni: (1) gaya bahasa berdasarkan pilihan kata;

(2) gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat; (3) gaya bahasa berdasarkan nada

yang terkandung; dan (4) gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna.

Meskipun pada dasarnya gaya bahasa terbagi atas empat jenis, seperti yang sudah

diuraikan di atas, namun peneliti hanya meneliti dari salah satu keempat jenis

gaya bahasa tersebut, yaitu gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna

yang terdiri atas  dua gaya bahasa, yaitu dua gaya bahasa retoris dan gaya bahasa

kiasan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya

makna dikarenakan macam-macam gaya bahasa yang sangat beraneka ragam

dibandingkan dengan jenis-jenis gaya bahasa lainnya. Tak hanya itu, dengan
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menganalisis gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yang terdiri atas

dua gaya bahasa, yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti

gaya bahasa pada puisi karena di antara genre-genre karya sastra, puisi memiliki

penggunaan bahasa yang beraneka ragam. Selanjutnya menurut Jacobson dalam

Budianta (2006 : 40) secara konvensional, sebuah puisi biasanya menggunakan

beberapa atau salah satu unsur secara dominan untuk membangun makna. Salah

satu unsurnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dapat diartikan sebagai cara

mengungkapkan pikiran  melalui bahasa dapat diartikan sebagai cara

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa

dan kepribadian penulis (pemakai bahasa) (Keraf, 1994: 112). Kemudian menurut

Wariner (dalam Tarigan, 1985: 5) gaya bahasa adalah cara mempergunakan

bahasa secara imajinatif, bukan dalam pengertian yang benar-benar secara

alamiah.

Menurut Ratna (2016 : 57) gaya bahasa paling dominan terdapat dalam puisi.

Puisi merupakan sebuah karya sastra yang mempunyai gaya bahasa menarik. Puisi

umumnya berisi pesan moral tertentu yang hendak disampaikan kepada pembaca

dalam bentuk bahasa yang kaya makna.

Gaya Bahasa memiliki salah satu wujud atau bentuk adalah gaya bahasa retoris.

Hal tersebut karena gaya bahasa merupakan sarana sastra yang turut

menyumbangkan nilai kepuitisan atau estetik karya sastra. Gaya bahasa memiliki

peran yang penting dalam mencapai kepuitisan tersebut, karena gaya bahasa
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merupakan salah satu unsur pembangun puisi. Salah satu hal yang digunakan

pembaca akan memahami dan menangkap makna yang disampaikan penyair

adalah menganalisis gaya bahasa. Gaya berbahasa yang dimiliki setiap penyair

memiliki perbedaan antara penyair satu dengan lainnya. Gaya tersebut bisa

dikatakan sebagai identitas atau kekhususan dari penyair tersebut.

Kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S Rendra merupakan salah satu bacaan

puisi yang sangat digemari olah kalangan masyarakat. Peneliti memilih

kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S Rendra karena memiliki bahasa retoris

yang menarik dan beraneka ragam, sehingga diharapkan dapat menjadi

pembelajaran sastra di SMA, karena bahasa yang digunakan sifatnya mudah

untuk dipahami. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih kumpulan puisi

Malam Stanza karya W.S Rendra sebagai objek penelitian. Selain itu tema dalam

kumpulan puisi ini berisi tentang Ibu, kesunyian, kematian, pengkhianatan dan

kerinduan, penulis memilih buku kumpulan puisi Malam Stanza ini karena

setidaknya ada tujuh puisi yang dapat digunakan guru sebagai salah satu

pembelajaran sastra di SMA.

Dalam hal ini gaya bahasa retoris sebagai unsur yang terdapat di dalam sebuah

puisi, penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Vili Yanthi (2014)

dengan judul “Gaya Bahasa Retoris dan Kiasan dalam Novel Di Ujung Tanduk

Karya Tere Liye dan Kelayakannya sebagi Bahan Ajar Sastra Indonesia di

Sekolah Menengah Atas (SMA)”. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan

bahwa gaya bahasa retoris dan kiasan dalam novel tersebut dideskripsikan
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dengan menggunakan semua jenis gaya bahasa yang unik, baru, dan orisinil

membuat maksud yang ingin disampaikan penulis menjadi lebih jelas dan

konkret.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tersebut

adalah proses dan hasil penelitiannya. Penelitian ini mengkaji kedua jenis gaya

bahasa yaitu gaya bahasa retoris dan kiasan. Penelitian ini juga akan lebih

mengfokuskan kedua jenis gaya bahasa dengan berbagai alasan-alasan gaya

bahasa retoris digunakan sebagai penunjang gaya bahasa dalam sebuah larik-larik

puisi. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji bagaimana latar

dalam novel dideskripsikan sedemikian rupa untuk membangun sebuah cerita.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nanda Puspitasari (2017) dengan

judul “Gaya Bahasa Kiasan dalam Kumpulan Cerpen BH Karya Emha Ainun

Nadjib dan Kelayakannya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA”. Hasil penelitian

tersebut mengungkapkan bahwa pendeskripsian gaya bahasa hanya terfokus pada

kajian gaya bahasa kiasannya saja. Gaya bahasa kiasan yang dibentuk

berdasarkan persamaan dan perbandingan secara detail.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena

penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan

tersebut terlihat pada pendeskripsian jenis gaya bahasa. Penelitian pertama

membahan kedua jenis gaya bahasa, penelitian yang kedua membahas gaya bahasa

kiasan dan penelitian ini membahas gaya bahasa retorisnya saja. Namun penelitian
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ini mampu mendeskripsikan semua jenis gaya bahasa retoris yang terkandung di

dalamnya untuk mendukung gaya bahasa retoris dalam sebuah puisi.

Peneliti menggunakan kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S Rendra sebagai

bahan penelitian karena kumpulan puisi Malam Stanza terdapat banyak gaya

bahasa retoris latar yang mewakili sebuah larik puisi yang ada dalam kumpulan

puisi tersebut banyak menggunakan bahasa yang puitis dan imajinasi sehingga

pembaca seolah-olah ikut terjun dalam puisi tersebut dan cocok untuk diteliti

karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu termuatnya gaya bahasa retoris

sebagai atmosfir, dan gaya bahasa retoris sebagai efek tertentu. Selain itu, W.S

Rendra adalah seorang Sastrawan yang terkenal dengan ciptaannya. Hasil

karyanya dalam kumpulan puisi sangat beragam seperti balada, romantis sampai

berbau sosial budaya. yang mampu menyihir para pembaca dengan kata-katanya

yang sederhana dan penuh makna.

Pada penelitian ini penting karena pembelajaran sastra memiliki keterkaitan

dengan kegiatan menganalisis gaya bahasa retoris dalam puisi bertujuan

mendidik siswa dan diharapkan siswa mampu mengambil pelajaran yang

terkandung di dalam puisi tersebut agar dapat diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari. Kumpulan puisi Malam Stanza juga termasuk puisi yang dapat

dijadikan bahan pembelajaran dalam bahasa yang baik, pembaca dapat

mengambil pesan atau nilai yang terdapat dalam kumpulan puisi ini. Gaya

bahasa retoris yang terkadung di dalam puisi dideskripsikan dari gaya bahasa
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dengan bunyi perulangan konsonan yang sama dan suatu pernyataan yang

dilebih-lebihkan pun dapat menambah wawasan peserta didik.

Pembelajaran di sekolah, sangat erat kaitannya dengan bahan ajar. Bahan ajar

merupakan salah satu komponen yang digunakan guru untuk menunjang

keberhasilan dalam pembelajaran. Masih begitu banyak kejadian di Indonesia

mengenai bahan ajar yang banyak tidak layak digunakan, maka guru sepenuhnya

dituntut untuk mampu memilih bahan ajar yang benar-benar sesuai untuk

diajarkan kepada siswanya. Salah satu tujuan Pembelajaran Bahasa dan Sastra

Indonesia adalah memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan berbahasa. Pembelajaran sastra masuk dalam bagian

pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai salah satu karya sastra, puisi masuk ke

dalam bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran sastra di sekolah

khususnya SMA.

Selanjutnya, di Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam silabus Bahasa Indonesia

SMA/MA kelas X semester genap kurikulum 2013 revisi, terdapat kompetensi inti

(KI) dan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik untuk

menempuh Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Ada empat kompetensi inti yang

harus dicapai oleh peserta didik dan berkenaan dengan pembelajaran puisi. Akan

tetapi, KI 3 yang harus dicapai oleh peserta didik terlebih dahulu. KI 3 tersebut

adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
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kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang

terakhir KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar puisi bagi siswa SMA

tercantum dalam kurikulum 2013 revisi. Pada kurikulum ini pembelajaran

berbasis teks sehingga menempatkan bahasa sebagai pusat menggali ilmu

pengetahuan, salah satu teks yang digunakan adalah teks sastra. Melalui

penelitian ini, penulis meneliti gaya bahasa retoris yang terdapat pada

kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S Rendra. Hal tersebut sesuai dan

telah terdapat dalam Kompetensi Dasar kelas X yakni KD 3.17

Menganalisis unsur pembangun puisi dan KD 4.17 Menulis puisi dengan

memperhatikan unsur pembangunnya termuat di dalam KD tersebut

termasuk gaya bahasa retoris yang terdapat di dalamnya. Hal itu sesuai

rancangan pembelajaran sastra di SMA dengan tujuan agar pendidik dapat

menggunakan kumpulan puisi alternatif bahan ajar sastra di SMA sehingga

dapat menambah khasanah bahan ajar sastra yang beragam dan pendidik

dapat mengikuti perkembangan sastra dimasa ini dengan menggunakan

puisi-puisi terbitan terbaru yang beragam dapat dipelajari peserta didik.
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Kajian yang penulis lakukan ini terdapat di dalam Kurikulum 2013 mata

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA. Hal ini juga dipertegas

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat di dalam

Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X.

Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran sastra pada mata

pelajaran Bahasa Indonesia tingkat Sekolah Menengah Atas kaitannya yaitu

dengan silabus pada kurikulum 2013 (edisi revisi 2016), KD 3.17

Menganalisis unsur pembangun puisi dan KD 4.17 Menulis puisi dengan

memperhatikan unsur pembangunnya.Unsur-unsur pembangun puisi, diksi,

imaji kata konkret, gaya bahasa, rima/irama, tipografi, tema/makna (sense),

rasa (feeling), nada (tone), dan amanat/tujuan/maksud (itention). Mendata

kata-kata yang menunjukkan diksi, imaji, diksi, kata konkret, gaya bahasa,

rima/irama, tipografi, tema/makna (sense); rasa (feeling), nada (tone), dan

amanat/tujuan/maksud (itention) dalam puisi. Seperti tertera dalam KD

tersebut adalah adanya gaya bahasa yang dipelajari oleh siswa sebagai bagian

unsur pembangun puisi. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis

merasa penting untuk meneliti gaya bahasa retoris yang ada dalam kumpulan

puisi Malam Stanza yang ditulis oleh W.S Rendra dan merancang

pembelajarannya di SMA.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Bagaimanakah gaya bahasa retoris dalam kumpulan puisi

Malam Stanza karya W.S Rendra dan rancangan pembelajarannya di SMA?”

1. Bagaimanakah gaya bahasa retoris dalam kumpulan puisi Malam Stanza?

2. Bagaimanakah rancangan pembelajaran kumpulan puisi Malam Stanza

sebagai pembelajaran sastra di SMA dalam kurikulum 2013?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan gaya bahasa retoris dalam kumpulan puisi Malam

Stanza.

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam kumpulan

puisi Malam Stanza sebagai pembelajaran sastra di SMA.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai latar belakang di atas, rumusan masalah di atas, dan tujuan penelitian maka

manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Penulis, sebagai salah satu bahan pembelajaran acuan bahwa penelitian

dipakai untuk memberikan bahan pembelajaran kepada peserta didik atau

calon guru, khususnya pembelajaran tentang gaya bahasa retoris di SMA.
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2. Memberi wawasan dan pengetahuan kepada peneliti mengenai deskripsi

gaya bahasa, khususnya gaya bahasa retoris dalam kumpulan puisi Malam

Stanza sebagai rancangan pembelajaran sastra di SMA.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah gaya bahasa retoris dalam kumpulan

puisi Malam Stanza karya W.S Rendra yang meliputi (a) aliterasi, (b)

asonansi, (c) anastrof, (d) apofasif atau preterisio, (e) apostrof, (f)

asindenton, (g) polisindenton, (h) kiasmus, (i) elipsis, (j) eufemismus, (k)

litotes, (l) histeron proteron, (m) pleonasme dan tautologi, (n) perifrasis,

(o) prolepsisatau antisipasi, (p) erotesis atau pertanyaan retoris, (q) silepsis

atau zeugma, (r) koreksio atau epanortesis, (s) hiperbol, (t) paradoks, dan

(u) oksimoron.

2. Sumber data penelitian ini adalah buku kumpulan puisi Malam Stanza karya

W.S Rendra yang berjumlah 30 puisi, meliputi puisi Kali Hitam,Batu Hitam,

Mata Hitam, Burung Hitam, Lagu Duka, Lagu Sangsi, Lagu Angin, Lagu Ibu,

Lagu Serdadu, Stanza, Tidurlah Intan, Dongeng Pahlawan, Ibunda, Kangen,

Bumi Hangus, Ia telah Pergi, Waktu, Tanpa Garam, Setelah Pengakuan

Dosa, Perempuan yang Menunggu, Spada, Malam Jahat, Terpisah, Rumpun

Alang-Alang, Mata Anjing, Burung Terbakar, Tamu, Remang-Remang,Tak

Bisa Kulupakan, dan Surat kepada Bunda: tentang Calon Menantunya.
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3. Objek penelitian ini adalah deskripsi gaya bahasa retoris dalam

kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S Rendra.

4. Rancangan pembelajarannya di SMA.



II. LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori mengenai penelitian ini, peneliti akan memaparkan teori-

teori yang akan dipergunakan dan dijadikan sebagai landasan dan acuan dalam

penelitian ini. Teori-teori yang dipaparkan merupakan teori yang didasarkan pada

oleh penemuan dan penelitian terdahulu yang didukung oleh data dan argumentasi

yang jelas. Penelitian tentu membutuhkan landasan teori agar menghasilkan fakta

berdasakan ilmu pengetahuan yang tepat. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Pengertian Puisi

Salah satu jenis karya sastra adalah puisi. Karya sastra puisi berbeda dengan karya

sastra yang berbentuk prosa, baik secara lahiriah maupun cara penyampaiannya.

Puisi sebuah ragam sastra bahasa sastranya terikat oleh irama, mantra, rima serta

penyusunan larik demi bait yang bentuknya dipilih dan ditata. Inilah penjelasan

lebih mendalam pengertian puisi menurut ahli pakar sebagai berikut.

Puisi berasal dari bahasa Yunani yang juga dalam bahasa latin Poletes (Latin

pocta). Mula-mula artinya pembangun, pembentuk, pembuat. Asal katanya poieo

atau poio atau poeo yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan,

menyair. Arti yang mula-mula itu lama-kelamaan semakin dipersempit menjadi
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hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut irama, sajak dan kadang-

kadang kata kiasan (Purba, 2012: 9).

Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poeima “membuat”

atau poeisis “ pembuatan” dan dalam bahasa Inggris disebut poem dan poetry.

Puisi diartikan “membuat” dan “pembuatan” karena lewat puisi pada dasarnya

seorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau

gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah.

Menurut Aminuddin (2014: 134), mengungkapkan bahwa puisi adalah salah satu

cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk

membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya lukisan yang menggunakan garis

dan warna dalam menggambarkan gagasan pelukisnya. Luxeburg, (1992: 115)

menjelaskan bahwa pembagian global menurut puisi dan prosa sebetulnya bersifat

stilistik. Dalam pandangan ini puisi dianggap teratur menurut irama.

Menurut Kosasih (2012: 97), puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan

kata-kata indah dan karya makna. Keindahan itu disebabkan oleh diksi, majas,

rima dan irama yang terkandung dalam sastra itu. Adapun kekayaan makna yang

terkandung dalam puisi disebabkan oleh segala pemadatan segala unsur bahasa.

Puisilah satu bentuk karya sastra yang pendek dan singkat yang berisi ungkapan

isi hati, pikiran dan perasaan pengarang yang padat yang dituangkan dengan

memanfaatkan segala daya bahasa secara pekat, kreatif dan imajinatif. Secara
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bebas dapat dikatakan bahwa puisi adalah karangan yang singkat, padat, pekat

(Suroto, 1989: 40).

Menurut Tarigan (2015: 5), bahwa puisi adalah sesuatu yang menyenangkan,

sekalipun cara atau kata-kata yang mereka pergunakan untuk menyatakan hal itu

agak berbeda. Puisi merupakan ekspresi dari pengalaman imajinatif manusia, hal

yang pertama kali kita dapatkan ketika kita membaca puisi adalah pengalaman.

Kemudian puisi adalah yang dimaksudkan dengan teks-teks puisi adalah teks-teks

monolog yang isinya tidak pertama-tama merupakan sebuah alur.

Berdasarkan beberapa pendapat dari pakar yang telah dikemukakan sebelumnya,

penulis menyimpulkan bahawa puisi adalah hasil karya sastra imajinasi yang

terikat dengan rima, irama yang yang terkandung di dalam karya sastra.

1. Unsur-unsur Struktur Puisi

Menurut Esten (2013 :22-24), secara sederhana, dapat diuraikan unsur-unsur

struktur sebagai berikut.

a. Musikalitas

Unsur musikalitas adalah unsur bunyi, irama atau musik dari sebuah puisi.

Unsur ini terlihat pada penyusunan bunyi kata (dan suku kata) serta kalimat.

Akan tetapi juga dilihat pada penyusunan kata. Jadi, unsur musikalitas terjadi

secara lahir (dalam kata dan kalimat) maupun secara maknawi (makna kata

dan kalimat). Unsur musikalitas menimbulkan suasana (mood) dari sebuah
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puisi. Unsur musikalitas menentukan pula irama dan intonasi dari pengucapan

sebuah puisi.

b. Korespondensi

Korespondensi yaitu hubungan antara satu larik (baris) dengan larik

berikutnya. Satu kata dengan kaya yang lain, satu bait dengan bait yang lain.

Korespondensi juga dapat terjadi antara satu  frase (kelompok kata) dengan

frase berikutnya. Sebagaimana dengan unsur musikalitas, maka unsur

korespondensi juga terlihat secara lahir tetapi terutama adalah dalam

hubungan makna. Unsur korespondensi amat membantu tercapainya proses

konsentrasi dan intensifikasi.

c. Gaya Bahasa

Gaya bahasa membuat larik menjadi padat arti imajinasi serta memberi warna

emosi terhadap pembacanya. Seluruh unsur-unsur struktur ini berusaha

membantu tercapainya proses konsentrasi dan intensifikasi dari sebuah puisi.

Di dalam ketiga unsur struktur itu terjalin di dalamnya unsur-unsur emosi dan

imajinasi.

Berdasarkan penelitian ini penulis mengacu pada pendapat yang menyatakan

bahwa unsur-unsur struktur puisi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu musikalitas,

korespondensi, dan gaya bahasa. Penulis hanya membatasi pada bagian struktur

ketiga, yaitu gaya bahasa  membuat larik menjadi padat arti imajinasi serta

memberi warna emosi terhadap pembacanya (Esten, 2013: 22-24).
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B. Pengertian Gaya Bahasa Retoris

Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style.

Kata style diturunkan dari kata Latin stilus, yaitu semacam alat untuk menulis

pada lempengan lilin. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas

tidakanya tulisan pada lempengan tadi. Kelak pada waktu penekanan

dititikberatkan pada keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata secara

indah (Keraf, 2010: 112).

Menurut Tarigan (2013: 5) gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran

melalui bahasa secara khas yang memperhatikan ciri dan kepribadian penulis

(pemakai bahasa). Gaya bahasa berkaitan dengan bentuk retorik yaitu

pembentukan kata-kata dalam berbicara untuk meyakinkan atau mempengaruhi

penyimak. Gaya bahasa dan kosa kata mempunyai hubungan erat, hubungan

timbal balik. Semakin kaya kosakata seorang, semakin beragam pula gaya bahasa

yang dipakainya. Itulah sebabnya dalam pengajaran bahasa, pengajaran gaya

bahasa merupakan teknik penting untuk mengembangkan kosakata siswa.

Munaris (2012: 22) menyatakan gaya adalah cara-cara yang khas, bagaimana

segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu, sehingga tujuan yang

dimaksudkan tercapai secara maksimal. Gaya dapat ditelusuri dari penggunaan

elemen-elemen bahasa misal, diksi, frase, klausa, dan kalimat.

Pada perkembangan itu, gaya bahasa atau style menjadi masalah atau bagian dari

diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata,

frasa atau klausa tertentu untuk menghadapi situasi tertentu. Sebab itu, persoalan
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gaya bahasa meliputi semua hirarki kebahasaan: pilihan kata secara individual,

frasa, klausa, dan kalimat, bahkan mencakup pula sebuah wacana secara

keseluruhan. Malahan nada yang tersirat di balik sebuah wacana secara termasuk

pula persoalan gaya bahasa.

Gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri, entah melalui bahasa, tingkah

laku, berpakaian, dan sebagainya. Gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa.

Gaya bahasa memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan

seseorang yang mempergunakan bahasa itu. Akhirnya style atau gaya bahasa

dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas

yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa) (Keraf,

2010: 113).

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut,

penulis menyimpulkan bahwa gaya bahasa adalah cara khas seorang dalam

mengungkapkan pikiran yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pengarang

tersebut untuk mencapai efek yang diharapkan dengan penggunaan elemen-

elemen bahasa seperti diksi, frase, klausa dan kalimat.

Keraf (2010: 116) gaya bahasa beraneka ragam macamnya. Macamnya dapat

dilihat berdasarkan empat golongan besar, yaitu: (1) gaya bahasa berdasarkan

pilihan kata, (2) gaya bahasa berdasarkan nada, (3) gaya bahasa berdasarkan

struktur kalimat, dan (4) gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna.

Setiap ahli memiliki pendapat  berbeda tentang gaya bahasa. Tarigan (2013: 5)
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membagi gaya bahasa ke dalam empat macam terdiri atas gaya bahasa

perulangan, perumpamaan, pertentangan dan pertautan. Peneliti mengacu pada

poin ke empat mengenai gaya bahasa langsung tidaknya makna yaitu gaya bahasa

retoris dari satu ahli Gorys Keraf sesuai dalam bukunya Diksi dan Gaya Bahasa.

Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna biasanya disebut sebagai

trope atau figure of speech, artinya memiliki bermacam-macam fungsi:

menjelaskan, memperkuat, menghidupkan obyek mati, menstimulasi asosiasi,

menimbulkan gelak tawa, atau untuk hiasan. Selain itu, apakah acuan yang yang

dipakai masih mempertahankan makna denotatifnya atau sudah ada

penyimpangan (Keraf, 2010: 129). Berdasarkan langsung tidaknya makna, gaya

bahasa dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu:

1. Gaya bahasa retoris merupakan gaya bahasa yang semata-mata

merupakan penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek

tertentu. Gaya bahasa ini memiliki berbagai fungsi antara lain:

menjelaskan, memperkuat, menghidupkan objek mati, menimbulkan

gelak tawa, atau untuk hiasan (Keraf, 2010: 130).

2. Gaya bahasa kiasan membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal yang

lain, berarti mencoba untuk menemukan ciri yang menunjukkan

kesamaan antara dua hal tersebut (Keraf, 2010: 136).

Dalam hal ini, penulis memilih teori Gorys Keraf untuk menganalisis pemakaian

gaya bahasa retoris yang terdapat pada Kumpulan Puisi Malam Stanza Karya
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W.S. Rendra. Keraf (2010: 130), membagi gaya bahasa rerotis menjadi 21 jenis

dan semuanya akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Aliterasi

Aliterasi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan

yang sama. Biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa,

untuk perhiasan atau untuk penekanan.

Contoh:

Takut titik lalu tumpah

Pada contoh di atas, perulangan konsonan ditunjukan sebagai perhiasan atau

untuk memperoleh keindahan. Konsonan [t] diulang pada tiga kata sekaligus

dalam kalimat tersebut. Diawali dengan kata takut, perulangan konsonan [t]

berada di awal dan akhir kata. Hal tersebut juga terjadi pada kata titik, yang

mana perulangan konsonan [t] terjadi pada awal dan tengah kata, sedangkan

pada kata tumpah, konsonan [t] hanya terdapat pada awal kata saja. Kalimat

yang diciptakan penyair atau pengarang dengan menciptakan beberapa

pengulangan konsonan bukan hanya tanpa tujuan begitu saja, tetapi efek

retoris adalah alasan utama pengarang untuk menciptakan suatu keindahan

dalam kalimat. Kemudian dapat dilihat pada kutipan puisi yang berjudul

Taman berikut.

Contoh:

Kau kembang, aku kumbang
Aku kumbang, kau kembang (Chairil Anwar)

Pengulangan konsonan [d] pada kutipan puisi tersebut, menunjukkan

keinginan pengarang untuk memberikan efek penekanan pada kalimat

tersebut.



22

2. Asonansi

Asonansi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi

vokal yang sama. Biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang juga

dalam prosa untuk memperoleh efek penekanan atau sekadar keindahan.

Contoh:

Ini muka penuh luka siapa punya.

Contoh di atas menunjukkan pengulangan bunyi vokal yang terjadi karena

pengarang sengaja agar terjadi efek penekanan makna. Perulangan yang

terjadi pada kutipan di atas pada vokal [u] dan [a] yang terletak pada kata

muka, luka, dan punya. Hal tersebut merupakan salah satu cara pengarang

untuk memberikan penekanan baik keindahan maupun penekanan makna

pada kalimat yang diciptakannya.

3 . Anastrof

Anastrof atau invers adalah semacam gaya bahasa retoris yang diperoleh

dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat. Artinya gaya

bahasa ini dipergunakan apabila perdikat kalimat hendak lebih ditonjolkan

atau dipentingkan dari pada subyeknya sehingga predikat terletak di depan

subyeknya. Sedangkan menurut Ducrot dan Todorov dalam Tarigan (2013:

85), inversi merupakan permutasi atau perubahan urutan unsur-unsur

kontruksi sintaksis, dengan kata lain perubahan urutan SP (subjek-predikat)

menjadi PS (predikat-subjek).

Contoh:
Berdiri aku di senja senyap
(puisi Berdiri Aku karya Amir Hamzah)



23

Pada contoh puisi di atas terlihat penyair mendahulukan predikat yaitu pada

kata berdiri dari pada subyeknya. Hal tersebut dilakukan penyair bukan

karena unsur ketidak sengajaan, tetapi penyair ini menunjukkan efek

keindahan atau retoris.

4 . Apofasis atau Preterisio

Apofasis atau disebut juga preterisio merupakan sebuah gaya dimana penulis

atau pengarang menegaskan sesuatu, tetapi tampaknya menyangkal. Berpura-

pura membiarkan sesuatu berlalu, tetapi sebenarnya ia menekankan hal itu.

Berpura- pura melindungi atau menyembunyikan sesuatu, tetapi sebenarnya

memamerkannya.

Contoh:

Saya tidak mau mengungkapkan dalam forum ini bahwa Saudara
telah menggelapkan ratusan juta rupiah uang negara.

Maksud dari contoh di atas adalah seolah-olah menutupi kesalahan orang

lain, tetapi sebenarnya mengungkapkan kesalahan orang lain.

Kemudian dapat dilihat pada kutipan puisi berikut.

Mejaku hendak dihiasi,
Kembang jauh dari gunung
Kau petik sekarang kembang
Jauh jalan panas hari
Bunga layu setengah jalan
(puisi Kembang Setengah Jalan karya Armin Pane)

Pada kutipan puisi di atas, penyair sebenarnya memiliki keinginan dengan

kata- kata mejaku hendak  dihiasi. Kalimat tersebut menunjukkan rasa

keingininan untuk menghiasi meja, tetapi berpura-pura atau

menyembunyikannya dengan diperjelas pada kalimat kembang jauh dari
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gunung, jauh jalan panas hari, bunga layu setengah jalan. Penulis

menegaskan ketakutannya dan menutupi keinginannya tersebut bahwa bunga

yang ia petik jauh dari gunung tersebut layu sebelum menjadi hiasan meja.

5. Apostrof

Apostrof adalah semacam gaya yang berbentuk pengalihan amanat dari para

hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir. Cara ini biasanya dipergunakan oleh

orator klasik. Dalam pidato yang disampaikan kepada suatu massa, sang

orator secara tiba-tiba mengarahkan pembicaraannya langsung kepada sesuatu

yang tidak hadir kepada mereka yang sudah meninggal, atau kepada barang

atau obyek khayalan atau sesuatu yang abstrak, sehingga tampaknya ia tidak

berbicara kepada para hadirin.

Contoh:

Hai kamu dewa-dewa yang berada di surga, datanglah dan
bebaskanlah kami dari belenggu penindasan ini

Pada kutipan di atas, pembicara mengalihkan ucapannya kepada sesuatu yang

tidak ada dihadapannya, karena tidak mungkin pembicara berbicara secara

langsung di depan dewa-dewa yang telah meninggal. Tipe retorika semacam

ini biasa digunakan untuk membangkitkan semangat dan permohonan agar

lawan bicara atau hadirin terbangun kembali semangatnya.

6. Asindeton

Asindenton adalah suatu gaya yang berupa acuan, yang bersifat padat dan

mampat di mana beberapa kata, frasa, atau klausa yang sederajat tidak
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dihubungkan dengan kata sambung. Bentuk-bentuk itu biasanya dipisahkan

saja dengan koma.

Contoh:

Kesesakan, kepedihan, kesakitan. Seribu derita detik-detik
penghabisan orang melepaskan nyawa.

Konjungsi pada kalimat di atas sengaja tidak digunakan oleh pengarang.

Penghilangan konjungsi pada kalimat tersebut sama sekali tidak

mempengaruhi maknanya. Selain untuk mengefektifkan kalimat juga

bertujuan untuk memberikan efek keindahan pada kalimat yang pengarang

ciptakan.

7. Polisindenton

Polisindenton adalah suatu gaya yang merupakan kebalikan dari asindenton.

Beberapa kata, frasa, atau klausa yang berurutan dihubungkan satu sama lain

dengan kata-kata sambung.

Contoh:

Kita tidur di bumi
Bangun di akhirat
Kelak kita dilempar di dua pintu
Neraka atau surga
(puisi Dua Pintu Kita karya Utomo S).

Kutipan puisi karya Utomo tersebut terlihat pada bait terakhir terdapat

konjungsi atau yang terletak antara kata neraka dan surga. Dalam sarana

retorika polisindenton apabila kata, frasa, atau klausa tidak dihubungkan

dengan kata sambung maka akan menimbulkan keambiguan makna dan

menjadi kalimat tak utuh.
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8. Kiasmus

Kiasmus (chiasmus) adalah semacam acuan atau gaya bahasa yang terdiri dari

dua bagian, baik frasa atau klausa, yang sifatnya berimbang, dan

dipertentangkan satu sama lain, tetapi susunan frasa atau klausanya itu

terbalik bila dibandingkan dengan frasa atau klausa lainnya.

Contoh:

Kalau kumati dia mati iseng sendiri
(puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar).

Gaya bahasa retoris ini memiliki kemiripan dengan anastrof, hanya saja pada

anastrof yang terbalik adalah susunan kalimatnya, namun pada kiasmus yang

terbalik adalan frasa atau klausanya. Hal ini bertujuan untuk mempertegas

keadaan atau suasana yang terjadi. pada contoh kalimat di atas, frasa kedua

mengalami pembalikan susunan. Namun, pengarang sengaja membalik

susunan tersebut untuk menonjolkan situasi atau keadaan. Selain bertujuan

untuk menonjolkan situasi atau keadaan,  hal ini juga untuk memberikan

efek keindahan dan ciri pengarang dalam tulisannya.

9. Elipsis

Elipsis adalah suatu gaya yang berwujud menghilangkan suatu unsur kalimat

yang dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau

pendengar, sehingga struktur gramatikal atau kalimatnya memenuhi pola yang

berlaku.

Contoh:

Orang itu memukul dengan sekuat daya...
(penghilangan objek: saya, istrinya, kucing, dan lain-lain).
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Bagian yang dihilangkan pada kalimat di atas bisa saja diisi oleh pembaca

dengan objek benda, orang, dan lain-lain. Tetapi pembaca bisa mengisi

dengan melihat konteks pada kalimat sebelumnya.

10. Eufenismus

Kata eufimisme atau eufemismus diturunkan dari kata Yunani euphemizein

yang berarti “mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan

tujuan yang baik”. Sebagai gaya bahasa, eufemisme adalah semacam acuan

berupa ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan

yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau sugestikan

sesuatu yang tidak menyenangkan.

Contoh:

Pikiran sehatnya semakin merosot saja akhir-akhir ini ( =gila).

Maksud dari contoh ini adalah untuk melembutkan kata gila. Jika kita

mengacu pada kefektifan kalimat, kata gila merupakan kata yang tepat dan

menghindari adanya pemborosan kata. Namun dalam karya sastra sengaja

tidak menggunakan pengefektifan kalimat agar tujuan dari eufemismus dapat

terpenuhi dan bisa saja untuk memperindah kalimat.

11. Litotes

Litotes adalah semacam gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sesuatu

dengan tujuan merendahkan diri. Sesuatu hal dinyatakan kurang dari keadaan
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sebenarnya. Atau suatu pikiran dinyatakan dengan menyangkal lawan

katanya.

Contoh:.....

Tidak juga kau
Tak perlu sedu sedan itu
Aku ini binatang jalang
(puisi Aku karya Khairil Anwar)

Penggalan puisi tersebut menunjukkan sikap rendah diri yang dibuktikan

pada bait terakhir, aku ini binatang jalang. Pengarang sengaja menciptakan

retorika litotes untuk memunculkan rasa rendah diri meskipun kenyataannya

tidak seperti itu.

12. Histeron Proteron

Histeron Proteron adalah semacam gaya bahasa yang merupakan kebalikan

dari sesuatu yang logis atau kebalikan dari sesuatu yang wajar.

Contoh:

Kereta melaju dengan cepat di depan kuda yang menariknya.

Kalimat pada contoh sangat tidak logis dan wajar, karena tidak mungkin

kereta berlari di depan kuda yang pada kenyataannya adalah kuda yang

menarik kereta tersebut.

13. Pleonasme dan Tautologi

Pada dasarnya pleonasme dan tautologi adalah acuan yang mempergunakan

kata- kata lebih banyak dari pada yang diperlukan untuk menyatakan satu

pikiran atau gagasan. Walaupun secara praktis kedua istilah itu disamakan
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saja, namun ada yang ingin membedakan keduanya. Suatu acuan disebut

pleonasme bila kata yang berlebihan itu dihilangkan, artinya tetap utuh.

Contoh Pleonasme:

Saya telah melihat kejadian itu dengan mata kepala saya
sendiri.

Ungkapan  di atas adalah pleonasme karena semua acuan itu tetap utuh pada

makna yang sama, walaupun dihilangkan kata dengan mata kepala saya

sendiri.

Sebaliknya, acuan itu disebut tautologi kalau kata yang berlebihan itu

sebenarnya mengandung perulangan dari sebuah kata yang lainnya.

Contoh :

Ia tiba pukul 20.00 malam waktu setempat.

Pada contoh di atas berbanding terbalik dengan contoh yang sebelumnya,

karena pukul 20.00 sebenarnya sudah menunjukkan waktu malam hari

tanpa adanya tambahan kata malam setelah kata pukul 20.00.

14. Perifrasis

Sebenarnya periphrasis adalah gaya yang mirip dengan pleonasme, yaitu

mempergunakan kata lebih banyak dari yang diperlukan. Perbedaannya

terletak dalam hal bahwa kata-kata yang berkelebihan itu sebenarnya dapat

diganti dengan satu kata saja.

Contoh:

Jawaban bagi permintaan Saudara adalah tidak. (=ditolak).

Kalimat adalah tidak merupakan penguraian dari kata ditolak.
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15. Prolepsis atau Antisipasi

Prolepsis atau antisipasi adalah semacam gaya bahasa di mana orang

mempergunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum peristiwa

atau gagasan yang sebenarnya terjadi.

Contoh:

Pada pagi yang naas itu, Ia mengendarai sebuah sedan biru.
Sebelum kejadian yang naas, subyek mengendarai sedan biru.

Padahal kejadian naas itu terjadi kemudian setelah mengendarai sebuah

sedan biru.

16. Erotesis atau Pertanyaan Retoris

Erotesis atau pertanyaan retoris adalah semacam pertanyaan yang

dipergunakan dalam pidato atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek

yang lebih mendalam dan penekanan yang wajar, dan sama sekali tidak

menghendaki adanya suatu  jawaban. Gaya ini biasanya dipergunakan

sebagai salah  satu alat yang efektif oleh paraorator.

Contoh:

Akankan esok kita jumpa lagi Ramadhan?
(puisi Ramdhan karya Utomo S.)

Hanya ada satu jawaban yang mungkin dari pertanyaan tersebut, yaitu iya

dan tidak. Pertanyaan retoris biasanya digunakan pengarang untuk

mempertegas suasana atau keadaan, agar tercipta atmosfer dramatis.
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17. Silepsis dan Zeugma

Silepsis dan zeugma adalah gaya di mana orang mempergunakan dua

konstruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan dua kata

lain yang sebenarnya hanya salah satunya mempunyai hubungan dengan

kata pertama. Dalam silepsis, konstruksi yang dipergunakan itu secara

gramatikal benar, tetapi secara semantik tidak benar.

Contoh:

Ia sudah kehilangan topi dan semangatnya.

Dalam zeugma, yang dipakai untuk membawahi kedua kata berikutnya,

sebenarnya hanya cocok untuk salah satu kata itu (baik secara logis

maupun secara gramatikal).

Contoh:

Ia menundukkan kepala dan badannya untuk member hormat
kepada kami.

18. Koreksio atau Epanortosis

Koreksio atau epanortosis adalah suatu gaya yang berwujud, mula-mula

menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya.

Contoh:

Hatiku haus ‘kan kebenaran
Berikan jawab di hatiku sekarang
(puisi Kucari Jawab karya JE Tatengkeng)

Pada kutipan puisi di atas, ditonjolkan adanya penekanan yang dibuktikan

pada kalimat berikan jawab dihatiku sekarang. Hal tersebut terjadi karena

adanya rasa keinginan mengenai keberanaran  jawab tersebut. Gaya
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bahasa  ini  selain digunakan untuk mempertegas suasana dapat juga

diciptakan untuk memperkuat karakter.

19. Hiperbol

Hiperbol adalah semacam gaya bahasa yang mengandung suatu

pernyataan yang berlebihan, dengan membesar-besarkan sesuatu hal

(jumlahnya, ukurannya atau sifatnya).

Contoh:  ......
Jiwa kami gagah perkasa
Kami akan mewarna di angkasa

Kami pembawa ke bahagia nyata
(puisi Siap Sedia Kepada Angkatanku karya Chairil Anwar)

20. Paradoks

Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan

yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks dapat juga berarti semua

hal yang menarik perhatian karena kebenarannya.

Contoh:

Matahari
Sampai kapan apimu meredup
Gaib bersama bumi
(Puisi Matahari karya Utomo S).

Gaya bahasa retoris paradoks pada penggalan puisi tersebut terletak pada

kata matahari yang bersanding dengan kata meredup. Kedua kata tersebut

sebenarnya sangat bertentangan karena kata matahari identik dengan

kecerahan dan terang benderang, bukan meredup.



33

21. Oksimoron

Oksimoron adalah suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan kata-

kata untuk mencapai efek yang bertentangan, namun sifatnya lebih padat

dan tajam dari paradoks.

Contoh:

Keramah-tamahan yangbengis.

Terlihat pertentangan yang amat jelas pada kata keramahtamahan.

Biasanya kata tersebut identik dengan tentram, nyaman dsb. Sedangkan

kata bengis bersanding dengan sesuatu yang kejam, kasar, dan jauh dari

kedamaian. Namun pengarang sengaja menyandingkan keduanya untuk

mencapai efek pertentangan.

C. Rancangan Pembelajaran Sastra di SMA

Menurut (Rusman, 2014: 1) pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri

atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen

tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen

pembelajaran tersebut perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan

menentukan model pembelajaran apa yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran.

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dan peserta

didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dalam suatu proses pembelajaran,

pendidik bertindak sebagai fasilitator bagi peserta didik. Pembelajaran

merupakan suatu proses yang mengarahkan peserta didik untuk membangun
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pengetahuan dan mampu mengembangkan kreativitasnya. Pembelajaran Bahasa

Indonesia merupakan suatu proses belajar agar peserta didik dapat

mengembangkan keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Keterampilan

berbahasa tersebut terdiri atas empat aspek, yaitu mendengarkan, berbicara,

membaca, dan menulis. Pembelajaran bahasa Indonesia terdiri atas dua aspek,

yaitu aspek kebahasaan dan aspek kesastraan. Dalam proses pembelajaran

Bahasa Indonesia peserta didik diharapkan mampu mengembangkan

kreativitasnya dalam bidang kesastraan. Pembelajaran sastra adalah suatu

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum pelajaran Bahasa Indonesia

dan merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Salah satu tujuan tersebut

yakni membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan

kreativitas. Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran Bahasa Indonesia

menggunakan pendekatan berbasis teks yang dimaksud yaitu teks sastra dan

nonsastra. Teks sastra terdiri atas teks naratif dan nonnaratif. Contoh teks naratif

yaitu cerita pendek dan prosa, sedangkan teks nonnaratif seperti puisi.

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 mengisyaratkan suatu

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah suatu

pendekatan yang pembelajaran yang menekankan pada keterlibatkan peserta didik

dalam pembelajaran secara lebih intens, kreatif, dan mandiri. Peserta didik

dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini,

keberhasilan akan tampak apabila peserta didik mampu melakukan langkah-

langkah saintifik. Langkah-langkah tersebut meliputi mengamati, menanya,
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menalar, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Langkah tersebeut merupakan

satu kesatuan dan saling berkaitan.

Adapun salah satu tujuan pembelajaran sastra adalah menuntut peserta didik

untuk dapat menganalisis gaya bahasa retoris yang terkandung dalam suatu

karya sastra yang diajarkan. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang

diajarkan dalam suatu pembelajaran sastra di SMA. Selain itu, agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan,

suatu pembelajaran dapat ditunjang dengan penggunaan media dan bahan ajar

yang layak. Salah satu media dan bahan ajar yang dapat dimanfaatkan dalam

pembelajaran sastra adalah puisi.

Guru diharapkan mampu memberikan bahan ajar yang menarik untuk

pembelajaran sastra agar dapat membangkitnya semangat peserta didik dalam

mencapai pembelajaran dengan baik sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti

yang tercantum dalam kurikulum 2013 revisi. Dalam pembelajaran di SMA kelas

X semester genap berkaitan dengan pembelajaran mengenai puisi yaitu terdapat

pada KI 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah.



36

Perancangan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi

(SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), tujuan

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Berdasarkan komponen

perencanaan proses pembelajaran berikut merupakan paparan pengertiannya.

1. Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran

memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi,

kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan belajar, indikator pencapaian

kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar (Rusman, 2014:4-5).

Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi (SI),

standar kompetensi lulusan (SKL), serta panduan penyusunan kurikulum 2013.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dilakukan oleh para guru secara

mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa

sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau pusat

kegiatan guru (PKG) dan dinas pendidikan. Berikut komponen silabus

pembelajaran.

a. Standar Isi

Di dalam Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria

mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai

kompetensi lulusan pada jenjang atau jenis pendidikan tertentu.
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b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan turunan dari standar isi yang memuat

mengenai kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan merupakan tujuan atau

sasaran kurikulum  yang digunakan (2013).

c. Kompetensi Inti

Pada Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi, kompetensi inti

(KI) adalah kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan

sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan

ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum.

d. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah tujuan utama pembelajaran yang pada tiap kali

pertemuan. Setiap pembelajaran di kelas, harus memuat tujuan yang dimuat

dalam kompetensi dasar.

e. Standar Proses

Standar proses merupakan suatu tahapan proses pembelajaran yang menjabarkan

mengenai kriteria (penilaian) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran

guna mencapai kompetensi lulusan.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk setiap kompetensi dasar yang

dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang
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penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan

satuan pendidikan (Rusman, 2014:5). Priyatni juga (2014: 161) mengemukakan

bahwa, RPP adalah sebuah rancangan untuk melaksanakan kegiatan belajar-

mengajar tatap muka. RPP dikembangkan untuk satu kegiatan tatap muka atau

lebih. Berikut merupakan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran.

a. Identitas Mata Pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester,

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran serta

jumlah pertemuan.

b. Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan siswa untuk  mencapai

suatu Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki peserta didik

pada setiap tingkat, kelas atau program.

c. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik

dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi

dalam suatu pelajaran.

d. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi

acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi
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dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati

dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

e. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran

untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dan juga menjadi landasan untuk

menentukan materi, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran. Dengan

demikian, perilaku yang dilakukan siswa merupakan perilaku dalam upaya

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga diperlukan rumusan deskripsi

tentang cara untuk mengukur perilaku sebagai akibat dari hasil belajar. Hal

tersebut menjadi bagian penting yang dilakukan oleh evaluasi pembelajaran

dengan perumusan instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran (Rusman,

2012: 66).

f. Materi Ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian

kompetensi.

g. Alokasi Waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian

kompetensi dasar dan beban belajar.
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h. Media Pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar.

Ada beberapa jenis media pembelajaran, diantaranya:

1. Media visual : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik,

selembaran.

2. Media audial : radio, taper recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya.

i. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi

dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.

j. Kegiatan Pembelajaran

1. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sebagai

berikut.

a) Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta

didik atau pembelajaran sebelumnya.

b) Mengajukan pertanyaan menantang.

c) Menyampaikan manfaat pembelajaran.

d) Tanya jawab sesuatu yang terkati dengan materi pembelajaran.

Penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan dijabarkan sebagai berikut.
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a) menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik

b) menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja

kelompok, dan melakukan observasi.

Dari kegiatan pendahuluan tersebut, guru bisa melakukan hal-hal yaang

berkaitan dengan kegiatan apersepsi dan motivasi serta penyampaian

kompetensi danrencana kegiatan, agar pembelajaran menjadi kondusif

sesuai dengan yang guru harapkan.

2. Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai

kompetensi dasar. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik

melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan inti

merupakan kegiatan yang guru lakukan ketika proses pembelajaran

dimulai, pada kegiatan inti pembelajaran dilakukan untuk mencapai

tujuan yang dilakukan secara aktif menjadi pencari informasi, serta

memberikan ruang yangcukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik

psikologis siswa. Dalam kegiatan inti pembelajaran yang diterapkan

pada kurikulum 2013, guru harus memperhatikan kompetensi yang

terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin,

taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang terdapat dalam silabus

dan RPP. Kegiatan inti pembelajaran menggunakanpendekatan saintifik,

yang meliputi mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan

mengomunikasikan. Penjelasan sebagai berikut.
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a) Mengamati

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas dan

bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui

kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru

memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan sesuai dengan materi

yang diajarkan.

b) Menanya

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas

kepada siswa untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang sudah

dilihat dan diamati.

Dalam kegiatan ini, guru perlu membimbing siswa untuk mengajukan

pertanyaan tentang hasil pengamatan objek materi yang kongkrit sampai

kepada pertanyaan yang bersifat faktual dan bersifat hipotetik. Guru

yang efektif mampu menginsipirasi siswa untuk meningkatkan dan

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada

saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu

siswanya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan dari

muridnya, ketika itu pula guru mendorong siswanya untuk menjadi

penyimak dan pembelajar yang baik.

c) Menalar

Dalam menalar siswa secara aktif untuk menjelajah sekitar kehidupan siswa

yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Siswa melakukan observasi
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untuk memeroleh pengetahuan dan siswa dapat berpikir logis dan sistematis

melalui fakta yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

d) Mengasosiasikan

Tindak lanjut dari kegiatan bertanya dan observasi adalah siswa

menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui

cara-cara yang baik. Tindak lanjut yang dilakukan dapat berupa

membaca buku yang berkaitan dengan materi, memperhatikan fenomena

atau objek yang lebih teliti atau melakukan eksperimen. Dari

menemukan informasi tersebut, siswa menemukan keterkaitan informasi

dengan informasi lainnya, dan menyimpulkan.

e) Mengomunikasikan

Mengomunikasikan yang dimaksud adalah siswa menyampaikan hasil

pengamatan, informasi, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan

siswa, baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut.

Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dari pembelajaran. Dalam

kegiatan penutup, guru dan siswa membuat rangkuman atau simpulan

dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Guru dan siswa melakukan

refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan
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terprogram. Setelah itu guru memberikan umpan balik terhadap proses

pembelajaran dan merencanakan kegiatan pembelajaran pada pertemuan

berikutnya (Mendikbud, 2013).

k. Penilaian Hasil Belajar

Prosedur dan instrument penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada Standar Penilaian. Dalam

melakukan kegiatan pembelajaran, selain melakukan perencanaan dan

pelaksanaan, penilaian juga harus terlibat dalam pembelajaranan. Penilaian

pembelajaran dilakukan guru untuk menilai dan menentukan efektivits dan

keberhasilaan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.

Penilaian dalam pembelajaran dalam kurikulum 2013 meliputi penilaian

autentik atau bisa dikatakan penilaian yang sebenarnya. Penilaian autentik

(Authentic Assessment) adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas

hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Secara konseptual penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan

dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekali pun. Penilaian tersebut

mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam

rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring.

Penilain autentik yang digunakan pada kurikulum 2013, ada teknik dan

instrumen yang digunakan guru untuk menilai pembelajaran siswa. Penilaian

yang digunakan berupa penialaian kompetensi sikap, penilaian pengetahuan, dan

penilaian keterampilan.
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1. Penilaian Kompetensi Sikap

Penilaian kompetensi sikap merupakan sebuah penilaian yang dilakukan untuk

mengetahui prilaku siswa dalam pembelajaran. Sikap yang dinilai guru yaitu,

bertanggungjawab, jujur, kreatif, dan santun. Penilaian tersebut diantaranya

sebagai berikut.

a. Observasi merupakan teknik yang dilakukan secara berkesinambungan, baik

secara langsung maupun tidak langsung.

b. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa

mengemukakan dalam konteks pencapaian kompetensi.

c. Penilaian antar siswa merupakan teknik penilaian dengan meminta siswa

untuk saling menilai.

d. Portofolio merupakan catatan siswa mengenai informasi pengamatan dan

observasi yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran.

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Kompetensi pengetahuan dinilai melalui tes tertulis maupun tes lisan.

a. Instrumen tes tertulis berupa soal dan pertanyaan yang disesuaikan dengan

materi yang diajarkan pada saat pelaksanaan pembelajaran.

b. Instrumen lisan yang berupa pertanyaan yang diajukan guru dan

pertanyaan siswa dengan siswa lainnya.

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Kompetensi keterampilan yang dinilai oleh guru kepada siswa melalui penilaian

kinerja, yaitu penilaian yang menuntut siswa untuk mendemonstrsikan suatu

kompetensi tertentu menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portoflio.
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a. Tes praktik yang merupakan tes menuntut respon berupa keterampilan

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan

kompetensi.

b. Projek yang memuat tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan baik tertulis maupun

secara lisan.

c. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara

menilai kumpulan seluruh karya siswa dalam bidang tertentu yang bersifat

reflektif integratif.

l. Sumber Belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi

dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi

(Rusman, 2014: 5-7).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di

sekolah harus didasari dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang

berpedoman pada silabus. Setelah membuat RPP, pembelajaran sastra yang akan

dilaksanakan disesuaikan dengan RPP yang sudah dirancang.

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh pengajar dan pelajar yaitu guru dan

siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku

mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan

pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama,
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sikap, dan keterampilan (Rusman, 2014: 131). Pembelajaran sastra atau

pembelajaran apresiasi sastra adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa

untuk menemukan makna dan pengetahuan yang terkandung dalam karya sastra

di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru melalui kegiatan menggauli

karya sastra tersebut secara langsung yang dapat pula didukung dan disertai oleh

kegiatan tidak langsung. Berdasarkan pengertian ini, pembelajaran sastra

haruslah dilakukan dengan jalan menyentuh secara langsung siswa dengan karya

sastra. Pembelajaran sastra memiliki manfaat yang cukup baik untuk proses

pengembangan kreatif peserta didik. Karena yang cukup baik pasti memiliki

manfaat yang baik pula untuk pembaca. Khususnya karya sastra pada puisi.

Tujuan pembelajaran sastra yaitu agar peserta didik memahami karya sastra yang

diajarkan tersebut. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang diajarkan

di SMA kelas X semester genap. Agar tujuan pembelajaran sastra dapat

tersampaikan dengan baik oleh peserta didik, puisi merupakan media yang baik

untuk bahan ajar. Guru diharapkan mampu memberikan bahan ajar yang menarik

untuk pembelajaran sastra agar dapat membangkitkan semangat peserta didik

dalam mencapai pembelajaran dengan baik sesuai sesuai kompetensi dasar dan

kompetensi inti yang tercantum dalam kurikulum 2013. Dalam pembelajaran di

SMA kelas X semester genap berkaitan dengan pembelajaran mengenai puisi

yaitu pada,

KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
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wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan

masalah.

KD 3.17 Menganalisis unsur pembangun puisi. Siswa diharapkan mampu

menganalisis unsur pembangun puisi (gaya bahasa retoris).

KD 4.17 Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya (Gaya

bahasa retoris).
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III. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan bab ini, peneliti membagi metode penelitian beberapa subbab

yaitu metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis

data. Kesemua subbab saling terkait yang nantinya akan menjelaskan cara dan

langkah-langkah yang penulis tempuh dalam menyelesaikan penelitian ini. Hal

tersebut dapat diuraikaikan sebagai berikut.

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif kualitatif.

Penelitian yang deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau

objek penelitian  (novel, drama, cerita pendek, puisi) pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Nawawi dalam Siswantoro, 2016: 56).

Penelitian kualitatif ini tentu saja tidak untuk penelitian bidang teknologi dan

eksakta. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan riset yang bersifat dekripstif

dan cenderung menggunakanan alisisis. Penelitian kualitatif lebih sesuai untuk

penelitian hal-hal yang bersangkut paut dengan masalah kultur, dan nilai nilai

seperti sastra. Dikatakan penelitian sastra sebagaimana penelitian disiplin lainnya.

Bersandar pada metode yang sistematis, hanya saja penelitian sastra bersifat

deskriptif, karena itu metodenya juga digolongkan ke dalam metode deskriptif.
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Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian

adalah metode deskriptif kualitatif dalam penelitian mengenai gaya bahasa retoris

yang terdapat dalam kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S Rendra.

B. Data dan Sumber Data

Data adalah sumber informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis kata-

kata, larik-larik pada bait dalam puisi. Sedangkan sumber data terkait dengan

subjek penelitian dari mana diperoleh. Subjek penelitian sastra adalah teks-teks

novel, novela, cerita pendek, drama, dan puisi (Siswantoro, 2016: 70-72).

Berdasarkan data pada penelitian ini adalah gaya bahasa retoris yang terdapat di

dalam larik-larik pada bait dalam puisi, sedangkan sumber data dalam penelitian

ini berupa puisi yang dibukukan dengan judul Malam Stanza karya W.S Rendra,

yaitu: Kali Hitam, Batu Hitam, Mata Hitam, Burung Hitam, Lagu Duka, Lagu

Sangsi, Lagu Angin, Lagu Ibu, Lagu Serdadu, Stanza, Tidurlah Intan, Dongeng

Pahlawan, Ibunda, Kangen, Bumi Hangus, Ia telah Pergi, Waktu, Tanpa Garam,

Setelah Pengakuan Dosa, Perempuan yang Menunggu, Spada, Malam Jahat,

Terpisah, Rumpun Alang-Alang, Mata Anjing, Burung Terbakar, Tamu, Remang-

Remang, Tak Bisa Kulupakan, Surat kepada Bunda: tentang Calon Menantunya

dan diterbitkan oleh Penerbit Bentang (PT Bentang Pustaka) Yogyakarta.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini adalah teknik

analisis teks. Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan

dan menganalisis data adalah sebagai berikut.
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1. Membaca kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S. Rendra secara

keseluruhan dan dilakukan secara berulang-ulang.

2. Menandai kutipan-kutipan puisi yang merupakan gaya bahasa retoris

dalam kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S. Rendra.

3. Mengurutkan dan mengelompokkan gaya bahasa retoris yang terdapat

dalam kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S. Rendra berdasarkan

jenis gaya bahasa retorisnya.

4. Mengidentifkasi dan mengklasifikasi berdasarkan kategori-kategori pada

data-data yang ditemukan.

5. Membandingkan gaya bahasa retoris dalam puisi Malam Stanza karya W.S

Rendra.

6. Menganalisis data berdasarkan identifikasi dan klasifikasi.

7. Mendeskripsikan rancangan pembelajaran dalam kumpulan puisi Malam

Stanza karya W.S Rendra.

8. Menyimpulkan hasil analisis mengenai gaya bahasa retoris dalam

kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S Rendra

9. Menulis puisi dengan memperhatiakan unsur pembangun dalam puisi dan

rancangan pembelajarannya di SMA.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gaya bahasa retoris dalam kumpulan puisi

Malam Stanza karya W.S Rendra peneliti menyimpulkan sebagai berikut.

1. Wujud gaya bahasa retoris yang terdapat kumpulan puisi Malam Stanza karya

W.S Rendra yang paling banyak secara berturut-turut adalah aliterasi,

asonansi, asindeton, apostrof, hiperbol, pleonasme, polisindeton, zeugma,

kiasmus, litotes, erotesis dan silepsis.

2. Gaya bahasa retoris yang paling dominan dan cenderung dalam kumpulan

puisi Malam Stanza karya W.S Rendra adalah gaya bahasa aliterasi. Pada gaya

bahasa aliterasi terdapat penggunaan aliterasi konsonan bilabial [m] dan [p],

konsonan apiko alveolar [d], [l], [n], [r] dan [t], konsonan dorso velar [k] dan

[ɳ] dan konsonan faringal [h].

3. Fungsi gaya bahasa pada kumpulan puisi Malam Stanza karya W.S Rendra

adalah membangkitkan suasana sepi, suasana rindu, suasana jatuh cinta,

suasana kematian, suasana peperangan, kesan marah, kesan gembira, kesan

sedih, kesan gelisah, kesan benci, dan menimbulkan adanya tanggapan indera

perasaan.
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4. Hasil penelitian gaya bahasa retoris dalam kumpulan puisi Malam Stanza

karya W.S Rendra dapat dirancang sebagai pembelajaran sastra di SMA sesuai

dengan KD 3.17 Menganalisis unsur pembangun puisi dan KD 4.17 Menulis

puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Tujuan pembelajaran

dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi,

membandingkan, menganalisis dan menulis puisi. Rancangan pembelajaran

ini menggunakan metode diskusi, kelompok, penugasan dan pendekatan

saintifik dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran untuk 1x pertemuan dan materi

ajar yang digunakan adalah teks kumpulan puisi yang berjudul Malam Stanza.

Rancangan pembelajaran ini dapat digunakan pada peserta didik kelas X

semester genap.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap gaya bahasa retoris pada kumpulan puisi

Malam Stanza karya W.S Rendra dan rancangan pembelajarannya di SMA,

peneliti menyarankan sebagai berikut.

1. Bagi guru bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia hendaknya

dapat menggunakan rancangan pembelajaran yang ada pada penelitian

ini dalam pembelajaran menganalisis gaya bahasa retoris pada puisi dan

menulis puisi dengan menggunakan metode diskusi, kelompok,

penugasan dan pendekatan saintifik dengan tujuan pembelajaran peserta

didik mampu mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis dan

menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya.
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2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti kumpulan puisi Malam

Stanza karya W.S Rendra. Peneliti menyarankan untuk meneliti dengan fokus

penelitian yang berbeda, tidak hanya terbatas pada kumpulan puisi saja, tetapi

dapat mengkaji gaya bahasa kiasan pada karya sastra lainnya, seperti cerita

pendek ataupun novel. Sehingga akan diperoleh hasil yang bervariasi dan

memperkaya khasanah sastra Indonesia.
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