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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis “Gagasan Pelestarian Lingkungan Hidup 

dalam Antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi Karya Nyoman Wirata”. 

Nyoman Wirata adalah seorang penyair yang peduli terhadap kelestarian 

lingkungan. Kecintaannya terhadap lingkungan dilatarbelakangi oleh sosok 

Nyoman Wirata yang merupakan seorang guru yang mengajar tentang lingkungan 

dan seni rupa di sebuah SMP Negeri di Denpasar. 

Penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah yakni bagaimana 

struktur puisi dalam antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman 

Wirata?; bagaimana ekspresi gagasan pelestarian lingkungan dalam antologi 

Merayakan Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman Wirata. Penelitian ini bertujuan: 

(1) untuk mengetahui struktur yang membangun puisi-puisi dalam antologi 

Merayakan Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman Wirata; (2) untuk mengetahui 

gagasan pelestraian lingkungan dalam antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi 

karya Nyoman Wirata. 

Dari lima puluh tujuh puisi dalam antologi ini, dipilih sepuluh puisi yang 

bertema kerusakan lingkungan, dengan mengunakan kata “pohon” pada setiap 

judulnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan deskriptif 

analitik. Metode deskriptif analitik yakni dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta 

yang kemudian dianalisis. Teori yang digunakan yakni teori strukturalisme dan 

semiotik yang menitikberatkan pada kajian tanda-tanda yang digunakan dalam 

karya sastra. Tanda-tanda ini diinterpretasikan, untuk memahami gagasan 

pelestarian lingkungan hidup dalam antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi 

karya Nyoman Wirata. 

Dalam sepuluh puisi Nyoman Wirata menyimpan gagasan yang berkaitan 

dengan kelestarian lingkungan. Gagasan terhadap pelestarian lingkungan tersebut 

ia kemas dengan menggunakan majas yang menggambarkan seolah-olah 

lingkungan dalam keadaan sedih, dan diharapkan setiap pembaca mampu 

memahami bagaimana keadaan lingkungan saat ini.  

 

Kata kunci : pohon, lingkungan, struktur, semiotika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Karya sastra hadir sebagai sebuah karya seni yang diciptakan oleh 

pengarangnya yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pembaca. 

Pesan tersebut diharapkan mampu membuat setiap pembaca memahami apa yang 

hendak disampaikan oleh pengarang. Makna pesan yang disampaikan pengarang 

dalam sebuah karya sastra termasuk puisi pada umumnya berkaitan dengan 

kehidupan manusia. Melalui bahasa yang dirangkai sedemikian rupa diharapkan 

pembaca mengerti makna yang tersirat pada karya sastra tersebut.  

Karya sastra sebagai karya kreatif memerlukan sarana bahasa. Bahasa 

memiliki peranan penting dalam proses penulisan karya sastra. Bahasa adalah 

medium utama karya sastra karena tidak ada karya sastra tanpa bahasa 

(Ratna,2009:148). Puisi merupakan karya sastra yang menarik untuk diteliti 

karena dalam meneliti puisi, peneliti seolah dapat membayangkan dan merasakan 

apa yang dirasakan oleh penyair saat mencipta puisi itu sendri. Puisi adalah hasil 

karya sastra yang dapat dijadikan alat aspirasi bagi masyarakat. Pengapresiasian 

puisi merupakan hasil pikiran pembaca. Pembaca dapat menemukan nilai-nilai 

kehidupan melalui karya sastra. Sastra merupakan tempat atau wadah yang dapat 

memberikan kepuasan estetis untuk pembaca. Puisi sebagai salah satu karya seni 

sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Puisi dapat dikaji dari 

struktur dan unsur-unsurnya. Mengingat bahwa puisi adalah struktur yang 
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tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuitisan, puisi dapat 

dikaji dari jenis atau ragam, mengingat ada berbagai ragam puisi. Begitu juga 

puisi dapat dikaji dari sudut kesejarahan, mengingat bahwa sepanjang sejarahnya, 

dari waktu ke waktu, puisi selalu ada perubahan perkembangan. Hal ini 

mengingat hakikat puisi sebagai karya seni yang selalu terjadi ketegangan antara 

konvensi dan pembaharuan atau inovasi (Teeuw, 1980:12). Puisi selalu berubah-

ubah sesuai dengan evolusi selera dan perubahan konsep estetiknya (Riffaterre, 

1978:1). 

Meskipun demikian, orang tidak akan dapat memahami puisi secara penuh 

tanpa mengetahui dan menyadari bahwa puisi itu karya estetis yang bermakna, 

bukan sesuatu yang kosong tanpa makna. Sampai sekarang orang tidak dapat 

memberikan defenisi yang tepat tentang puisi. Untuk memahaminya perlu 

diketahui puisi berdasarkan konvensi wujudnya. Sepanjang sejarahnya wujud 

puisi selalu berubah-ubah (Fanannie, 2000:6).  

Menariknya, sebuah puisi unutuk diteliti karena puisi menyimpan makna 

yang mendalam yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. 

Makna mendalam tersebut terselip dalam kata-kata yang dirangkai sedemikian 

rupa oleh pengarang, sehingga memaksa seorang pembaca atau penikmat puisi 

harus jeli dalam menyikapi makna yang hendak disampaikan dalam puisi tersebut. 

Makna yang tersembunyi dalam sebuah puisi terkadang sulit untuk dipahami 

dikarenakan penyair menggunakan pilihan kata atau diksi, gaya bahasa, atau 

majas tertentu. Majas di dalam puisi dapat menimbulkan konotasi tertentu 

sehingga puisi memancarkan banyak makna. Majas adalah pilihan kata tertentu 
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sesuai dengan maksud penulis dalam rangka memperoleh aspek keindahan 

(Ratna,2009:164). 

Puisi yang ditulis oleh seorang pengarang memiliki makna yang hendak 

disampaikan kepada pembaca. Puisi yang proses pengerjaannya secara asal-

asalan, makna puisi tersebut akan terasa hampa makna, tanpa isi, kosong dan 

kering ketika diapresiasi dan luput dari getaran hati. Hal tersebut wajar terjadi 

karena pengerjaan puisi berkaitan dengan hati (Maulana, 2002: 47). Puisi memang 

erat kaitannya dengan hati, karena puisi yang ditulis oleh seorang pengarang 

biasanya mengambil peristiwa yang menyentuh batin pengarang. Kata-kata yang 

ada di dalam puisi tidak jarang mengusik batin pembaca karena penulisnya 

menggunakan hati dalam proses penciptaannya. 

Karya sastra terbentuk dari berbagai unsur. Demikian pula dengan puisi 

yang memiliki unsur yang berhubungan dengan unsur lainnya. Karya sastra 

merupakan struktur makna atau struktur yang bermakna (Pradopo, 1995:141). 

Menurut Culler (dalam Pradopo, 1995:142) antara unsur-unsur struktur itu ada 

koherensi atau pertautan erat. Unsur-unsur itu tidak otonom, melainkan 

merupakan bagian dari situasi yang rumit dan saling berhubungan dengan bagian 

lainnya. Struktur dalam puisi dianggap penting karena dari struktur itulah sebuah 

puisi dapat secara utuh disampaikan kepada para pembaca. Penelitian ini 

menganalisis gagasan pelestarian lingkungan hidup dalam antologi Merayakan 

Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman Wirata. Antologi Merayakan Pohon di 

Kebun Puisi  diterbitkan oleh Arti Foundation pada tahun 2007 yang terdiri atas 

57 halaman dengan 55 judul puisi di dalamnya.  
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I Nyoman Wirata lahir di Banjar Titih Denpasar Bali. Nyoman Wirata 

mulai menulis puisi sejak tamat sekolah seni rupa tahun 1972. Keaktifannya 

menulis mengantarkan Nyoman Wirata diundang mengikuti forum penyair di 

Jakarta. Karya-karya Nyoman Wirata juga sempat dimuat di koran daerah dan 

pusat, antara lain di harian Sinar Harapan, Harian Mahasiswa, Beritha Buana, 

majalah sastra Horison dan majasah sastra Cak. 

 Selain menulis puisi, Nyoman Wirata juga menulis artikel dan novel, 

salah satu novelnya yang berjudul  Balian Bantiran Bedag Poleng berhasil 

mendapat penghargaan terbaik dalam lomba novel HUT Bali Post pada tahun 

2003 lalu. Kecintaan Nyoman Wirata dalam menulis juga kerap kali dituangkan 

ke dalam kanvas. Nyoman Wirata melukiskan keindahan alam, keadaan 

lingkungan yang asri hingga keadaan lingkungan yang memprihatinkan. Nyoman 

Wirata sering menggambarkan keadaan lingkungan di dalam kanvasnya karena ia 

mencintai lingkungan. Antologi puisi Merayakan Pohon di Kebun Puisi dipilih 

sebagai objek penelitian karena isu lingkungan yang, menjadi isu menarik saat ini. 

Dewasa ini, lingkungan yang sedang mengalami kerusakan dan dalam keadaan 

yang mengkhawatirkan.  

Manusia, binatang, dan tumbuh- tumbuhan merupakan makhluk hidup 

ciptaan Tuhan. Manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup 

yang hidup di dalam satu tempat yang sama.  Manusia, binatang, dan tumbuh- 

tumbuhan hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Manusia, 

binatang, dan tumbuh-tumbuhan merupakan makhluk yang saling bergantung 

antara satu dengan yang lainnya. Manusia dan binatang membutuhkan tumbuhan, 
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manusia dan tumbuhan membutuhkan binatang, begitu pula binatang dan tumbuh-

tumbuhan juga membutuhkan manusia. Oleh karena itulah, ketiganya  saling 

ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.  

Lingkungan hidup sangat memengaruhi kualitas kehidupan penghuninya. 

Beberapa komponen yang erat dalam kehidupan ialah udara yang dihirup dan air 

bersih yang diminum setiap hari. Udara dan air yang bersih diperlukan untuk 

kesehatan sehingga dapat menunjang aktivitas untuk menghasilkan hal yang 

positif. Sebaliknya apabila, dua komponen utama tersebut tercemar, maka 

pencemarannya akan menimbulkan perubahan kualitas kehidupan. Salah satu 

penunjang terbentuknya udara yang segar dan air yang bersih adalah dengan 

keberadaan pohon. Pada kenyataannya, saat ini pohon banyak yang ditebang 

sembarangan dan tidak ditanam kembali.  

Telah banyak yang melakukan protes terhadap rusaknya lingkungan pada 

saat ini. Protes rusaknya lingkungan hidup pada umumnya dilakukan melalui 

demonstrasi, tetapi ada hal berbeda yang ditunjukkan oleh Nyoman Wirata. Ia 

melakukan aksi pedulinya terhadap lingkungan dengan menuliskan keadaan 

lingkungan hidup ke dalam puisi.  

Suatu hal yang menarik apabila dianalisis, penyair seolah-olah melakukan 

kampanye terselubung pentingnya menjaga lingkungan melalui puisi. Puisi-puisi 

bertema lingkungan ini memiliki makna jika dihubungkan dengan Nyoman 

Wirata yang peduli dengan pelestarian lingkungan. Dalam Antologi puisi ini, sarat 

dengan gambaran rusaknya lingkungan pada saat ini. Dalam antologi ini tidak 
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hanya disajikan mengenai keasrian lingkungan, tetapi juga mengenai kehancuran 

lingkungan hidup karena ulah manusia.  

Di samping sebagai penyair, Nyoman Wirata adalah seorang guru seni 

rupa yang memiliki kegemaran berkebun. Sebagai seorang guru seni rupa, 

lukisan-lukisan Nyoman Wirata banyak bertema lingkungan dan alam. Dari 

lukisannya tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah puisi. Ia pernah 

menerima penghargaaan Widya Pataka 2007 dari Gubernur Bali karena peduli 

dengan keadaan lingkungan. Penyair kelahiran Bali dan karya-karyanya yang 

peduli terhadap lingkungan menjadi salah satu aspek menarik dari puisi-puisi 

karya Nyoman Wirata. 

Dalam antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi, Nyoman Wirata 

menuliskan lima puluh lima puisi yang bertema lingkungan, Puisi-puisi bertema 

lingkungan ini ditulis oleh Nyoman Wirata dalam rentang tahun 2004--2007. 

Penelitian ini difokuskan pada puisi yang judulnya menggunakan kata “pohon” 

karena kata “pohon” dalam setiap judul dalam antologi puisi ini sudah menjurus 

langsung pada tema lingkungan, dengan “pohon” sebagai simbolnya. Dalam 

antologi puisi ini yang judulnya berkaitan langsung dengan kata pohon, terdiri 

atas sepuluh puisi. Penelitian ini juga menuliskan bagaimana gagasan penyair 

terhadap pelestarian lingkungan.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul permasalahan-permasalahan yang 

dianalisis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah struktur puisi yang menggunakan kata “pohon” dalam 

antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman Wirata ?  

2) Bagaimanakan gagasan pelestarian lingkungan yang ada di dalam puisi-puisi 

yang menggunakan kata “pohon” sebagai judul dalam antologi Merayakan 

Pohon di Kebun Puisi  karya Nyoman Wirata ?  

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini memiliki tujuan dalam penulisannya. Tujuan penelitian 

dirumuskan menjadi dua, yakni tujuan secara umum dan tujuan khusus sebagai 

berikut.  

1.3.1 Tujuan umum 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam menganalisis antologi puisi 

Nyoman Wirata ini, untuk menambah khazanah penelitian sastra. Penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi dalam setiap perkembangan ilmu sastra Indonesia, 

khususnya di bidang studi sastra. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Di samping memiliki tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan 

khusus. Tujuan khusus tersebut antara lain sebagai berikut. 

1) Untuk memahami struktur puisi yang ada dalam antologi puisi Merayakan 

Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman Wirata, khususnya yang 

menggunakan kata “pohon”  dalam judulnya.  

2) Untuk mengetahui dan menemukan gagasan pelestarian lingkungan dalam     

antologi puisi Merayakan Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman Wirata, 

khususnya yang menggunakan kata ‘’pohon’’ dalam judulnya.  

 

1.4 Penelitian sebelumnya 

Sampai saat ini, antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman 

Wirata belum pernah dijadikan objek penelitian dalam format skripsi. Namun 

antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi sudah sempat dianalisis dengan 

menggunakan kajian yang berbeda, sebagaimana dilakukan oleh Sudewa (dalam 

Wiyatmi dkk., 2016: 54—69).  

Dalam penelitian tersebut Sudewa (dalam Wiyatmi dkk., 2016: 56--57) antara 

lain mengatakan, antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi merupakan sastra 

hijau karena di dalamnya mengungkapkan tentang isu lingkungan hidup, 

khususnya di Bali, dengan berbagai permasalahan yang ada di alamnya. Sastra 

hijau adalah karya sastra yang mengungkapkan atau menceritakan suatu cerita 
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yang berhubungan dengan isu lingkungan hidup ( karya sastra sebagai hasil). 

Kajian tentang sastra hijau disebut studi ekologi sastra (proses kajian) dan 

hasilnya kajiannya berupa ekokritik sastra.  

Akhirnya Sudewa (dalam Wiyatmi dkk., 2016: 67--69) menyimpulkan bahwa 

antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi mengungkapkan tentang kehidupan 

flora dan fauna, seperti pohon, ikan, burung, air, batu, rumput, dan lain-lain. Dari 

tiga sajak yang dianalisis melalui kajian ekologi sastra menunjukkan bahwa 

penyair mengungkapkan tentang kekeringan yang menyebabkan pohon-pohon 

tidak bisa hidup , pentingnya menjaga ekosistem dan kecintaan penyair kepada 

pohon atau lingkungan hidup. Dengan cara menggunakan gaya bahasa metafora, 

personifikasi, dan retoris nilai estetis dan pesan yang ingin disampaikan oleh 

penyair semakin kuat di mata pembaca. Semua yang disampaikan oleh penyair di 

dalam sajak-sajaknya mencerminkan sikap sosial dan pandangan penyair sebagai 

orang Bali terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Pandangan penyair 

sesuai dengan kearifan lokal yang ada di dalam kehidupan masyarakat Bali, yakni 

masyarakat Bali harus menjaga keseimbangan hidup, seperti tertuang dalam 

ajaran Tri Hita Karana.  

Beberapa puisi dalam Antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi juga 

dianalisis oleh Mas Triadnyani dengan judul “Merayakan Pohon di Kebun Puisi 

karya Nyoman Wirata : Kajian Ekokritik”. Kajian ekokritik menurut Greg 

Garrard (2004) dalam Mas Triadnyani, ekoritik merupakan menguraikan 

pandangannya secara panjang lebar tentang pendekatan ekokritik yang mencoba 

mengatasi problem di atas dengan melibatkan aspek sosio kultural.  

Secara keseluruhan di dalam sajak tersebut terdapat beberapa isotopi, yaitu 

isotopi pohon, isotopi tubuh, isotopi gagak, isotopi angin, dan isotopi tanah. 

Masing-masing isotopi tadi membentuk motif-motif, yakni motif harapan (pohon 

tumbuh, berbunga, meminang hujan, menenun tanah, meniupkan arwah, dst), 

motif ketakutan (kedatangan gagak, congkak, suara serak, kematian, pucuk 

hangus, lelehan api, dst), dan motif kesedihan (tangis bayi, lolong angin, tumbuh 

berduri, dan wajah murung.   
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I Nyoman Wirata menggunakan banyak perlambangan dunia fisik (alam 

dan lingkungan sekitar) untuk mengungkapkan gagasan tentang pembangunan 

moral manusia. Steoreotip kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan lebih 

banyak mengarah kepada kerusakan dibandingkan keindahan. Melalui kumpulan 

puisi tersebut tampaknya penyair ingin menunjukkan kekuasaan manusia terhadap 

alam telah melampaui batasannya 

Berdasarkan analisis isotopi yang telah dilakukan terhadap kumpulan puisi 

I Nyoman Wirata, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyair berupaya 

menyampaikan persoalan dunia batin manusia yang direpresentasikan melalui 

gambaran dunia fisik (telaga, kebun, pohon, air, tanah, dan sebagainya). Cara 

pengungkapan seperti ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kepekaan 

orang terhadap alam dan lingkungan.  

 

1.5 Landasan Teori 

Dalam suatu penelitian dan pengkajian ilmiah, teori merupakan salah satu 

komponen penting untuk mengungkap suatu gejala kejadian tersebut. Demikian 

juga dalam penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, digunakan 

suatu teori yang sesuai dengan variabel yang dibahas. Dalam penelitian ini, 

dipergunakan teori struktural dan teori semiotika. 

1.5.1 Teori Struktural 

Penggunaan teori struktural merupakan prioritas utama bagi setiap peneliti 

sastra, sebab karya sastra sebagai dunia dalam kata memiliki kebulatan makna 

yang hanya dapat digali dari kata itu sendiri (Teeuw, 1983:61).  Makna unsur-

unsur karya sastra hanya dapat dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar 
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pemahaman tempat dan fungsi unsur itu dalam keseluruhan karya sastra. Unsur-

unsur dalam karya sastra membentuk sebuah karya sastra yang utuh.  

Terciptanya karya sastra yang utuh dikarenakan struktur yang ada di 

dalamnya. Struktural dalam arti bahwa karya sastra merupakan susunan unsur 

yang bersistem yang antara unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik, saling 

menguntungkan. Jadi, kesatuan unsur-unsur sastra bukan hanya berupa kumpulan 

atau tumpukan benda-benda yang berdiri sendiri, melainkan hal-hal terikat, saling 

berkaitan dan saling bergantung (Pradopo, 2005:118-119).  Pengertian seperti di 

atas menandakan bahwa analisis struktur puisi adalah analisis puisi ke dalam 

unsur-unsurnya dan fungsinya. Setiap unsur puisi mempunyai makna dalam 

kaitannya dengan unsur lainnya. 

Menganalisis karya sastra menggunakan teori struktural meliputi analisis 

lapis norma karya sastra dan hubungan antarunsur karya sastra. Menurut Roman 

Ingarden (dalam Pradopo, 2005:64), analisis lapis norma yang digunakan dalam 

mengkaji sebuah puisi dengan menggunakan teori struktur terdiri atas lima lapis, 

yakni: lapis pertama adalah lapis bunyi (sound stratum). Suara sebagai konvensi 

bahasa, disusun sedemikian rupa hingga menimbulkan arti. Suara itu tidak hanya 

sekadar suara tidak berarti. Dengan adanya suara-suara, bisa ditangkap artinya 

atau maksud dari puisi tersebut. Lapis kedua adalah lapis arti (unit of meaning), 

yaitu berupa rangkaian fonem, suku kata, kata, frasa, dan kalimat. Semuanya 

merupakan satuan-satuan arti. Lapis ketiga berupa latar, pelaku, objek-objek yang 

dikemukakan, dan dunia pengarang yang berupa cerita atau lukisan. Lapis 

keempat yakni lapis dunia yang dipandang dari titik pandang tertentu yang tidak 



12 
 

 
 

perlu dinyatakan, tetapi terkadung di dalamnya (implied), dan lapis kelima, yakni 

lapis metafisis, berupa: sifat-sifat metafisis yang sublim, tragis, mengerikan atau 

menakutkan, dan suci. Melalui sifat-sifat seni ini dapat memberikan renungan atau 

kontemplasi kepada pembaca. 

Analisis struktural dengan menganalisis hubungan antarunsur karya sastra 

juga merupakan bagian yang tidak dapat dilupakan jika menganalisis struktur 

dalam karya sastra. Hubungan bait satu dengan bait lainnya dalam karya sastra 

erat sehingga menjalin struktur yang bermakna. Tiap-tiap bait hanya bermakna 

dalam hubungannya dengan bait lain. Bait yang satu memperkuat bait yang lain 

sehingga terjalin efek puitis yang kuat.  

Menurut Fananie (2000:99) untuk menganalisis struktur puisi ada dua 

aspek, yakni surface structure (struktur luar) dan deep structure (struktur dalam) 

Struktur luar puisi  berkaitan dengan bentuk, sedangkan struktur dalam puisi 

berkaitan dengan isi atau makna puisi tersebut. Struktur luar puisi terdiri atas 

pilihan kata (diksi), unsur bunyi (rima, dan irama). Struktur dalam puisi terdiri 

atas tema, pesan, atau makna yang tersirat di balik struktur luar puisi tersebut. 

Diksi atau pilihan kata merupakan hal yang esensial dalam struktur puisi karena 

kata merupakan wahana ekspresi utama. Setiap kata memiliki beberapa fungsi, 

baik fungsi makna, fungsi bunyi, maupun fungsi pengungkapan nilai estetika 

bentuk lainnya (Fananie, 2000:100). 

Unsur bunyi dalam sebuah puisi memiliki unsur keselarasan, selaras 

dengan pemilihan kata dalam sebuah puisi. Deep structure atau struktur dalam 
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pada dasarnya makna yang terkandung di balik kata-kata yang disusun dalam 

sebuah puisi. Dalam puisi seringkali makna yang ditampikan merupakan makna 

yang tidak langsung atau makna simbolis. Makna yang dihasilkan secara simbolis 

tersebut untuk kelanjutannya perlu diinterpretasikan, direnungkan, dikaitkan 

antara keberadaan kata yang satu dengan kata yang lain.  

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat dikemukakan 

bahwa dalam penelitian sastra, analisis struktural merupakan tahap analisis yang 

paling awal untuk mengetahui dan memahami suatu karya sastra (puisi) secara 

utuh. Teori struktural yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

teori yang telah dikemukakan oleh Roman Ingarden (dalam Fananie, 2000: 99)  

karena teori yang dikemukakan oleh Fananie dianggap relevan untuk 

menganalisis struktur puisi dalam antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi. 

1.5.2 Teori Semiotika 

Mengkaji dan memahami sebuah puisi juga tidak lepas dari analisis 

semiotik. Puisi secara semiotik merupakan struktur tanda-tanda yang bersistem 

dan bermakna. Memahami sebuah puisi tidak dapat lepas dari upaya memahami 

tanda-tanda yang ada dalam karya sastra. Mengkaji puisi menggunakan teori 

struktural, tidak dapat dipisahkan dari teori semiotika, karena karya sastra itu 

merupakan struktur yang bermakna. Jika sebuah karya sastra merupakan struktur 

yang bermakna, berarti karya sastra merupakan sistem tanda yanng memiliki 

makna. Makna dari karya sastra, hadir melalui bahasa yang dirangkai sehingga 
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terjalin karya sastra yang utuh, baik dari segi struktur, pemaknaan, maupun 

estetikanya.  

Penelitian sastra secara semiotika adalah usaha untuk menganalisis sastra 

sebagai sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi apa yang 

memungkinkan sebuah karya sastra mempunyai arti. Bahasa sebagai medium 

karya sastra sudah merupakan sistem semiotik atau ketandaan yang mempunyai 

arti (Pradopo, 2005:142). 

Lambang-lambang atau tanda-tanda kebahasaan berupa satuan-satuan 

bunyi yang memiliki arti sesuai dengan konvensi masyarakat. Pertama kali yang 

penting dalam mengkaji puisi dengan teori semiotik adalah memahami tanda itu 

sendiri. Tanda tersebut dibagi menjadi dua yakni signifiant dan signifie. Menurut 

Ferdinand de Saussure (dalam Chaer, 2007:348) signifiant merupakan citra bunyi 

atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita, sedangkan signifie 

merupakan pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Pradopo 

(2005:121) menambahkan, ada dua prinsip tanda, yaitu penanda (signifier) atau 

yang menandai, yang merupakan bentuk tanda, dan petanda (signified) atau yang 

ditandai, yang merupakan arti tanda.  

Selain teori yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, masih ada 

tokoh lain yang telah memberikan kontribusi bagi teori semiotika, yaitu Riffatere. 

Ekspresi-ekspresi yang disebutkan oleh Riffatere tersebut sebagai sebuah tanda 

yang dipakai oleh pengarang dalam mengungkap makna yang tersembunyi yang 

ada dalam sebuah puisi sebagai lambang atau tanda kebahasaan. 
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 Riffaterre (via Endaswara, 2008:67) menyebutkan bahwa analisis 

semiotik terhadap karya sastra mencakup dua pembacaan, yaitu pembacaan 

heuristik  dan pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristik  adalah pembacaan 

berdasarkan struktur bahasanya atau secara semiotika adalah berdasarkan 

konvensi sistem semiotika tingkat pertama (konvensi bahasanya). Pembacaan 

hermeneutika adalah pembacaan karya sastra berdasarkan sistem semiotika 

tingkat kedua atau berdasarkan konvensi budaya dan sastranya.  

Berdasarkan uraian di atas, selain teori struktural, teori yang digunakan 

dalam menganalisis antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman 

Wirata adalah teori semiotik yang dikemukakan oleh Riffatere. Teori tersebut 

dianggap relevan digunakan dalam menganalisis antologi Merayakan Pohon di 

Kebun Puisi. 

1.6 Metode dan Teknik Penelitian 

Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki (KBBI, 2008:910). 

Proses penelitian ini terdiri atas tiga tahapan yaitu, tahapan pengumpulan data, 

tahapan analisis data, dan tahapan penyajian hasil analisis data. 

1.6.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam tahapan pengumpulan data adalah studi 

kepustakaan, dengan membaca objek penelitian secara intensif. Setelah membaca 

objek dengan lebih teliti, dilanjutkan dengan teknik simak, mencatat, dan menulis 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.  
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1.6.2 Metode dan Teknik Analisis Data 

Metode analisis data mengikutsertakan semua bahan penelitian, bukan 

semata-mata yang berkaitan dengan hipotesis (Ratna, 2013:42). Dalam tahapan 

analisis data digunakan metode deskriptif analitik. 

Metode deskriptif analitik, yakni metode yang digunakan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Analisis 

yang dimaksud adalah bentuk penafsiran terhadap puisi yang ada dalam antologi 

Merayakan Pohon di Kebun Puisi. Dalam analisis data, penulis menganalisis 

struktur dan semiotik yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dalam 

antologi puisi dan diperkaya dengan proses kreatif pengarang dalam mencipta 

karya. 

1.6.3 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Metode penyajian analisis data pada tahapan ini digunakan metode 

deskripsi. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan hasilnya disajikan dalam 

format skripsi dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Secara teknis 

disusun ke dalam bab-bab. Bab I disajikan latar belakang, rumusan masalah, 

landasan teori dan metode analisis masalah. Dalam bab II disajikan analisis 

struktur antologi puisi Merayakan Pohon di Kebun Puisi. Bab III disajikan 

analisis gagasan pelestarian lingkungan melalui teori semiotika. Diakhiri dengan 

bab IV disajikan kesimpulan dan saran. 


