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BAB II 

ANALISIS STRUKTUR PUISI DALAM ANTOLOGI PUISI  

MERAYAKAN POHON DI KEBUN PUISI 

 

2.1 Pengantar  

Penelitian sastra sebaiknya diawali dengan analisis struktur karena kodrat 

tiap unsur dalam struktur  tidak mempunyai makna dengan sendirinya, melainkan 

makna ditentukan oleh hubungannya dengan semua unsur lainnya yang terkadung 

dengan struktur itu (Hawkes, via Pradopo 2005:120). Melalui pengertian tersebut, 

antologi puisi Merayakan Pohon di Kebun Puisi dianalisis menggunakan teori 

Rowman Ingarden dalam Zainudin Fananie (2000), yang menyebutkan, bahwa 

teori sastra membahas berbagai macam aspek mulai dari konvensi bahasa, yang 

meliputi: makna, bunyi, struktur, gaya, dan pilihan kata sampai dengan 

pembedaan pemakaian bahasa pada jenis puisi dan prosa dari berbagai babakan 

waktu. 

Dari pemaparan teori mengenai analisis struktur yang dikemukakan oleh 

Rowman Ingarden dalam Fananie, yang digunakan dalam menganalisis antologi 

puisi Merayakan Pohon di Kebun Puisi hanyalah unsur tema, diksi, dan majas. 

Unsur tema, diksi dan majas dipakai karena penulis antologi puisi Merayakan 

Pohon di Kebun Puisi tidak bermain pada keindahan bunyi, seperti: rima, irama 

dan tipologi penulisan di dalam puisinya, sebagaimana dituturkannya dalam 

wawancara pada Minggu, 31 Juli 2016 lalu.  
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Dalam antologi puisi Merayakan Pohon di Kebun Puisi dihadirkan tema 

puisi yang sama, yakni keindahan dan kerusakan lingkungan sekitar yang 

disimbolkan dengan kata ‘pohon’. Pilihan kata atau diksi tidak dapat terlepas dari 

tema puisi tersebut. Penggunaan diksi oleh penyair karena penyair hendak 

mengekspresikan perasaan dan pengalaman jiwanya sehingga dipilih kata-kata 

yang tepat untuk menulis setiap puisinya. Agar pengekspresian perasaan dan 

pengalaman jiwa penyair sampai kepada pembaca, maka penyair menggunakan 

bahasa kias atau majas. Tema, diksi, dan majas merupakan unsur yang saling 

terkait. Di dalam penelitian ini ditekankan pada ketiga unsur tersebut untuk 

menganalisis struktur puisi dalam antopologi puisi Merayakan Pohon di Kebun 

Puisi  karya Nyoman Wirata.  

2.2 Tema dan Amanat 

Tema adalah ide, gagasan, pandangan hidup pengarang yang 

melatarbelakangi ciptaan karya sastra. Karya sastra merupakan refleksi kehidupan 

masyarakat, maka tema yang diungkapkan dalam karya sastra bisa beragam. Tema 

yang terdapat dalam puisi misalnya, tema ketuhanan (religius), kemanusiaan, 

cinta, patriotrisme, alam, kritik sosial, demokrasi, dan sebagainya (Waluyo, 

2003:10). Tema adalah pokok pikiran penyair, baik itu pengalaman pribadinya 

maupun pengalaman orang lain yang dapat ditafsirkan setelah pembaca meresapi 

puisi tersebut.  
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Dalam antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi tema yang hadir dalam 

setiap puisinya adalah kritik sosial. Kritik sosial yang dihadirkan penyair 

berkaitan dengan lingkungan. Sebagaimana diketahui,  keadaan lingkungan pada 

saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Di banyak tempat, terjadi kerusakan 

lingkungan yang parah. Tema kritik sosial terhadap lingkungan juga dipilih 

karena berkaitan dengan profesi penyair sebagai seorang guru pengajar 

lingkungan hidup dan seni rupa di sebuah SMP di Denpasar. Profesi yang digeluti 

oleh penyair tentunya menghasilkan sajak yang berkaitan erat dengan lingkungan. 

Secara sederhana, penulis tidak hanya menghadirkan keindahan lingkungan yang 

disimbolkan dengan ‘pohon’, tetapi juga menghadirkan bagaimana simbol dari 

lingkungan pada saat ini sudah mengalami kerusakan (hasil wawancara pada 

Minggu,31 Juli 2016).   

Puisi yang dipakai sebagai objek penelitian merupakan puisi yang 

memiiliki kesamaan tema, yaitu puisi yang bertemakan keindahan alam yang 

disimbolkan dengan sebuah pohon serta kritik terhadap kesadaran manusia yang 

tidak menjaga simbol alam tersebut hingga menyebabkan rusaknya alam. Contoh 

bait puisi yang menghadirkan keindahan lingkungan ada pada puisi yang berjudul 

“Tentang Pohon Pinang” adalah sebagai berikut. 

Di kebun puncak bukit Tulamben 

Pohon pinang ramping tubuhnya 

Cahaya di daun yang muda bergetar 

Ditengah angin yang sangat tua usianya 

Si tubuh jenjang terasing di kebun moyang 
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Kesamaan tema ini dapat dilihat dari judul puisi “ Pohon Berhentilah 

Meratap”, “ Tentang Pohon Pinang”, “Reinkarnasi Pohon “, “Sedekah Pohon”,  

“Nama-nama Pohon, nama- nama Bunga”, “Pohon Bunga Karang”, “Merayakan 

Pohon-pohon”, “Pohon Kata Hati”, “Mengingat Berkah Pohon”, “Kepada Taman 

dan Pohon”. Dari semua judul puisi tersebut, dapat dilihat bahwa pohon dijadikan 

sebuah simbol keindahan sekaligus kehancuran yang terjadi di lingkungan pada 

saat ini. Rusaknya alam sekitar disebabkan oleh tindakan manusia yang 

berlebihan dalam mengeksploitasi alam. 

Setelah dipaparkan mengenai tema yang dituliskan penyair dalam 

antologinya, amanat yang dapat diambil dari sepuluh puisi dalam antologi 

Merayakan Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman Wirata adalah, masyarakat 

diajak untuk menumbuhkan kembali semangat menanam, seberapa kecilpun 

pohon atau tanaman yang kita tanam suatu saat pasti akan tumbuh dan 

bermanfaat. Masyarakat juga diharapkan dapat menjaga lingkungan yang dimulai 

dari lingkungan sekitar sehingga kearifan lingkungan akan tetap terjaga. 

2.3 Diksi 

Pilihan kata atau diksi menurut Pradopo (2005:54) adalah pemilihan kata 

untuk mendapatkan kepuitisan atau untuk mendapatkan nilai estetik puisi. Pilihan 

kata memiliki dua aspek arti, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah arti 

yang sebenarnya dan konotasi yaitu arti tambahannya (Pradopo, 2005:58). Diksi 

merupakan pilihan kata yang dipakai oleh penyair dalam karyanya, analisis diksi 
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mendukung makna dan keindahan bahasa yang dipakai oleh penyair dalam 

karyanya.  

Melalui dua aspek tersebut penyair menggunakan piihan kata arti denotasi 

dan konotasi dalam setiap karya yang dicipta agar pemilihan kata yang dipakai 

tepat dan dapat menimbulkan gambaran yang jelas bagi pembaca. Dengan 

demikian, dalam menganalisis antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi pilihan 

kata yang diamati berkaitan dengan arti denotasi dan konotasi.  

Dalam puisi karya Nyoman Wirata penggunaan diksi yang mengandung 

makna denotatif ada dalam tiga puisi berjudul “Pohon Kata Hati”, “Merayakan 

Pohon-pohon” dan “Mengingat Berkah Pohon”.  

Pohon Kata Hati 

 

Siapa yang mengalihkan pembicaraan 

Ketika diantara kita berjanji untuk saling menumbuhkan 

 

Kita sepakat menanam berbagai jenis pohon 

Kalau tidak berbunga dan berbuah kita sepakat 

Membiarkan seperti kata hati tumbuh 

 

Siapa yang menjadi durhaka diantara kita 

Karena paling mudah berteriak : tumbangkan! 

Hanya karena tak tahu nama pohon yang tumbuh  
 

Puisi yang berjudul “Pohon Kata Hati” dianalisis berdasarkan arti 

denotasi. Bahasa yang denotatif adalah bahasa yang menunjuk kepada 

korespondensi satu lawan satu antara tanda (kata itu) dengan (hal) yang ditunjuk 

(Wellek, via Pradopo, 2005:59).  
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 Penggunaaan arti denotasi terdapat pada bait pertama baris 1 dan 2 dan 

bait kedua baris 1dan 2, yaitu //siapa yang mengalihkan pembicaraan//ketika di 

antara kita berjanji untuk saling menumbuhkan//satu biji sajalah dari benih yang 

engkau semai//. Untuk bait ketiga, keempat, kelima dan keenam bahasa yang 

digunakan penyair terbaca ringan. Terlihat penyair menyindir secara langsung 

tanpa menggunakan majas yang mengajak manusia untuk aktif menjaga 

lingkungan. Dalam puisi ini, penyair rupanya memposisikan dirinya sebagai 

seorang ‘tukang kebun’, sehingga dalam puisi ini, penyair  seolah-olah sedang 

berdialog dengan pembaca mengenai keinginanan untuk menjaga lingkungan 

dengan cara menanam benih. Selain puisi yang berjudul “Pohon Kata Hati”, di 

dalam puisi “Merayakan Pohon-pohon” juga terdapat penggunaan diksi denotatif 

atau pilihan kata dengan menggunakan makna yang sebenarnya. 

Merayakan Pohon-pohon 

 

Pohon-pohon kita rayakan hari 

Dengan bunga-bunga, akar dan daun-daun 

Dengan busana kabut, tombak-tombak 

Di pagar ladang-ladang 

 

Tanah mengandung humus 

Yang dikirim pohon-pohon berupa dedaunan busuk 

Kita rayakan bahasa hati yang kita sebut 

Mantram  

Kita rayakan hati yang luka akibat duri 

 

 

Di ladang moyang pohon apa yang tak bisa tumbuh  

Sepanjang ia mau tumbuh 

 

Kami rayakan hari, kami rayakan hati 

Kami rayakan pagi kami rayakan nyepi 

Tumbuhan tumbuh tak mengeluh 

Peneduh teduh dengan aroma bau peluh 
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Ini darah-daging kami darah-daging gumi 

Jadi sesaji 

 

Kami rayakan karena pohon merayakan hidup kami 

Basuhlah aku, pohon memohon 

 

Pada bait pertama sudah tampak penggunaan diksi denotatif, dengan 

kutipan puisi : //pohon-pohon kita rayakan hari//dengan bunga-bunga, akar dan 

daun-daun//dengan busana kabut, tombak-tombak//di pagar ladang-ladang//. Pada 

bait pertama sudah disebutkan “bunga-bunga”, “akar” dan “daun-daun”.  

Bunga, akar dan daun merupakan bagian dari sebuah pohon. Ditegaskan dengan 

baris berikutnya yang menyebut /di pagar ladang-ladang/, ladang menunjuk 

sebuah tempat yang merupakan tempat tumbuh bagi pohon-pohon. Pada bait 

kedua yang berbunyi : //tanah mengandung humus//yang dikirim pohon-pohon 

berupa// dedaunan busuk// pada bait ini juga mengungkap makna sebenarnya, 

daun-daun yang berguguran nantinya akan menjadi pupuk, pupuk yang dihasilkan 

mengandung humus yang membuat tanah menjadi makin subur.  

 

“Mengingat Berkah Pohon” 

 

Siapa yang melihat tuah pada pohon 

Siapa yang melihat jubahnya 

Yang  berwarna coklat tanah 

Rumah rumah berlayar 

Ladang-ladang terbenam 

Ruas-ruas jalan terputus 

Jalan menuju hutan jalan menuju pulang 

Yang melalui lembah sudah hilang 

Petani menanam belati 

Petani lupa menanam janji 

Petani kehilangan nabi 
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Dalam puisi yang berjudul “Mengingat Berkah Pohon”, penyair mengajak 

pembaca berpikir apabila saat akan merusak lingkungan dengan mendeskripsikan 

akibat dari rusaknya lingkungan. Deskripsi mengenai rusaknya lingkungan itu ada 

dalam bait dua baris 1-5 yaitu //rumah rumah berlayar//ladang-ladang terbenam // 

ruas-ruas jalan terputus //jalan menuju hutan jalan menuju pulang//yang melalui 

lembah sudah hilang//. Dari bait dua itu sudah terlihat penyair menggunakan diksi 

denotasi untuk menggambarkan rusaknya lingkungan. Rusaknya lingkungan yang 

dimaksud di sini adalah banjir. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan 

//rumah-rumah berlayar//, maksudnya rumah berlayar adalah rumah yang sedang 

mengapung karena diterjang banjir. Berikutnya, terdapat pula //jalan menuju 

hutan jalan menuju pulang//yang melalui lembah sudah hilang//. Pada baris ini 

dapat dilihat banjir menyebabkan jalan-jalan yang menghubungkan satu tempat ke 

tempat lain sudah hilang. 

Kritikan Nyoman Wirata terhadap rusaknya lingkungan juga ada dalam 

puisinya yang menggunakan diksi konotatif. Setiap kata yang digunakan 

menggambarkan ekspresi penyair tentang kecintaan dan kritikan penyair terhadap 

keberlangsungan lingkungan. Kata-kata yang dipilih banyak mengandung 

konotasi berupa majas. Hal ini dapat dilihat pada puisi berikut. 

“Pohon,  Berhentilah Meratap” 

 

Berhentilah meratap 

 

Sebab angin meratapi dirinya yang membuang hujan  

Jauh dari dataran kering ini lalu airnya lenyap 

Kehilangan dan kehilangan meratapi kematian 

 

Dan kematian tak meratapi kematian 
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Berhentilah meratap jika tak kuasa 

Memiliki diri dan mimpi-mimpi 

 

Meratapi musim belum tentu 

Hujan di luar musim dapat menghapus 

Terik di tubuh 

 

Anak-anak burung belajarlah 

Jangan meratapi sayap yang lemah 

Minum air dari lumpur dan telaga  

Belajarlah terbang karena dahaga 

 

Sangat mudah pohon galau 

Seperti hati yang mudah gelisah karena 

Bunga-bunga gagal tumbuh menjadi buah 

Dan ranting patah patah seperti tombak-tombak 

 

Saat itu sungguh tak mudah belajar tersenyum  

Perubahan cuaca tak menentu 

Ada ancaman ingin menumbangkan  

Yang baru belajar terbang 

 

Puisi di atas menggunakan diksi yang memiliki arti konotasi. Hal ini dapat 

dilihat dari bait pertama baris pertama, yaitu //pohon,  berhentilah meratap sebab 

angin meratapi dirinya yang membuang hujan//. Pada baris tersebut terdapat 

bentuk konotasi berbentuk majas personifikasi. Penyair melukiskan gambaran 

pohon bertindak seperti manusia yang memiliki kesedihan dengan meratapi hujan 

yang turun. Pohon meratapi hujan yang turun, menggambarkan kekeringan yang 

melanda di suatu daerah. Turunnya hujan dinantikan oleh pohon dan tumbuh-

tumbuhan agar tetap hidup.  

Peratapan sebuah pohon yang menunggu datangnya hujan juga dipertegas 

pada baris ketiga yang berbunyi: //jauh dari dataran kering ini lalu airnya lenyap// 

kehilangan dan kehilangan meratapi kematian// dan kematian tak meratapi 

kematian//. Pohon dianggap memiliki perasaan, apabila hujan tidak juga kunjung 
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datang, maka sebuah pohon hanya dapat meratapi dirinya yang akan mengalami 

kematian karena tak dapat bertahan hidup tanpa adanya air.  

Pada bait kedua masih dengan diksi konotasi dengan unsur personifikasi. 

Pada bait ketiga penyair menggunakan diksi konotasi dengan unsur alegori 

dengan menempatkan anak-anak burung sebagai simbol manusia. //anak-anak 

burung belajarlah//jangan meratapi sayap yang lemah//minum air dari lumpur dan 

telaga//belajarlah terbang karena dahaga//.  Manusia diminta untuk bekerja lebih 

keras untuk tetap bertahan hidup, tetapi tidak dengan cara merusak lingkungan.    

Pada bait keempat unsur personifikasi masih menonjol. Hal ini terlihat dari 

baris pertama yaitu: //sangat mudah pohon galau//seperti hati yang mudah 

gelisah//karena bunga-bunga gagal tumbuh menjadi buah//dan ranting patah patah 

seperti tombak-tombak//. Pohon diibaratkan seperti manusia yang memiliki 

perasaan galau dan gelisah pada saat pohon-pohon tersebut gagal untuk 

bertumbuh. Diksi konotasi juga ada pada puisi yang berjudul “Reinkarnasi 

Pohon”.  

 

Reinkarnasi Pohon 

 

Selalu saja ada cara bagi pohon untuk tumbang 

Yang semula kata seperti kecambah  

Merambah diantara batu 

Melalui pintu waktu 

 

Dan  

waktu pun menangis suara berdenyar 

darah getah dan melupakan semua kejadian  

ia menjadi pagi dengan bunga kecil bercahaya  

dihembus angin samsara 

Pohon kecil itu tumbuh mirip tubuh neneknya 
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Membawa akar, daun dan semoga 

Berbunga untuk berbuah 

 

Pucuk-pucuknya gemetar kena cahaya 

Berulang kupanggil matahari yang bersemayam  

Di dalam tubuhnya 

 

Berulang kupanggil sebab seekor sapi sejati  

Bersemayam di tubuhnya 

 

Petani akan bekerja  

Membajak tanah membujuk berkah 

 

Di taman gumi banten  

Pohon-pohon kecil itu akan mewakili masa lalu 

Menjadi sesaji bagi sang leluhur 

    Denpasar, 2007 (Wirata, 2017:15) 

Pada puisi “Reinkarnasi di bait pertama menyebut //selalu saja ada cara 

//bagi pohon untuk tumbang//yang semula kata seperti kecambah//merambah 

diantara batu//melalui pintu waktu//. Kecambah pohon dianggap sebagai sebuah 

kata, kata yang dimaksud pada puisi ini adalah benih pohon yang hendak memulai 

kehidupannya. Kata /pintu waktu/ menunjuk pada perjalanan hidup sebuah pohon 

saat pohon memulai kehidupannya yang bermula dari benih. Pada bait kedua yang 

berbunyi: //dan waktu pun menangis suara berdenyar//darah getah dan melupakan 

semua kejadian//, pada bait ini waktu digambarkan dapat menangis layaknya 

manusia, makna dari bait ini menerangkan bahwa pohon dalam keadaan sedih 

karena tidak dapat tumbuh subur.   
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2.4 Majas 

Majas atau gaya bahasa menurut Slamet Muljana (Pradopo, 2005:93) ialah 

susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati 

penulis, sehingga menimbulkan perasaan tertentu dalam hati pembaca. Gaya 

bahasa terbagi atas empat yaitu (a) perbandingan, (b) pertentangan, (c) sindiran, 

dan (d) penegasan. Gaya bahasa perbandingan terbagi atas banyak jumlah, seperti: 

simile, apronim, metafora, epos, personifikasi, metonimi dan sebagainya. Gaya 

bahasa pertentangan, seperti: paradoks, antitesis, dan oksimoron. Gaya bahasa 

sindiran, seperti: sarkasme, ironi, dan litotes. Terakhir gaya bahasa penegasan, 

seperti: repetisi, aliterasi, paralelisme, tautologi, sigmatisme, klimaks dan 

sebagainya. Gaya bahasa kiasan menurut Fananie (2000:25-40) adalah sebagai 

berikut. 

1. Metafora yaitu gaya bahasa yang berisi ungkapan yang 

membandingkan dua hal secara langsung. 

2. Personifikasi yaitu gaya bahasa yang menunjukkan kiasan untuk 

memperlakukan benda-benda mati seolah-olah seperti mempunyai 

sifat-sifat yang ada pada manusia 

3. Persamaan yaitu gaya bahasa yang berisi ungkapan yang 

membandingkan sesuatu sama dengan yang lain. Perbandingan itu 

dinyatakan secara eksplisit dengan memakai kata-kata seperti, sama, 

sebagai, laksana, dan sebagainya. 
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4. Eponim yaitu gaya bahasa yang menggunakan nama seseorang dipakai 

untuk menghubungkan sifat-sifat tertentu sehingga nama itu dipakai 

untuk menyatakan sifat tertentu. 

5. Alegori yaitu gambaran secara kias tentang satu pengertian yang 

abstrak atau dapat juga dikatakan semacam metafora tetapi 

ungkapannya sebagai simbol. 

6. Alusio yaitu gaya bahasa yang berusaha mensugestikan persamaan 

antara orang, tempat dan kejadian.  

7. Epitet yaitu gaya bahasa yang menjelaskan atau menggantikan nama 

seseorang atau barang dengan deskripsi yang berisi satu ciri khusus. 

8. Metonimia yaitu gaya bahasa yang dipakai untuk mengungkapkan 

sebuah kata untuk menyatakan sesuatu yang lain karena terdapat 

pertalian erat. Hubungan tersebut dapat berupa nama penemu, hasil 

temuannya, akibat untuk sebab dan sebaliknya, isi menyatakan kulit, 

dan sebagainya.  

9. Sinekdoke yaitu pemakaian bahasa secara figuratif. Pars pro toto, yaitu 

gaya ungkapan yang menggunakan sebagian dari suatu hal untuk 

menyakatakan keseluruhan. Totem pro parte, yaitu gaya bahasa yang 

menggunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. 

10. Hipalase yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata tertentu untuk 

menerangkan sebuah kata yang seharusnya dikarenakan pada sebuah 

kata yang lain. 
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11. Paronomasia yaitu gaya bahasa yang berupa kiasan dengan 

mempergunakan kemiringan bunyi, dapat juga berupa permainan kata 

dengan bunyi, namun kedua kata yang dipakai tersebut mempunyai 

makna yang berbeda. 

12. Ironi, Sinisme, dan Sarkasme, yaitu gaya bahasa sindiran yang tidak 

sesuai dengan keadaan yang diharapkan. Sarkasme sindirannya lebih 

kasar dan menyakitkan jika dibandingkan dengan ironi dan sinisme. 

13. Inuede, yaitu gaya bahasa yang berisi sindiran dengan cara 

mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Dapat juga merupakan 

sebuah kritik dengan sugesti yang tidak langsung. 

14. Antifrasis, yaitu gaya bahasa yang ungkapannya menunjukkan arti 

sebaliknya. 

Tidak semua majas yang dijelaskan di atas terdapat pada puisi “Merayakan 

Pohon di Kebun Puisi” karya Nyoman Wirata. Oleh karena itu, berikut dijelaskan 

beberapa majas yang terdapat pada sepuluh sajak dalam antologi puisi 

“Merayakan Pohon di Kebun Puisi” karya Nyoman Wirata. 

2.4.1 Puisi “Pohon Berhentilah Menatap” 

Pohon,  Berhentilah Meratap 

 

Berhentilah meratap 

Sebab angin meratapi dirinya yang membuang hujan  

Jauh dari dataran kering ini lalu airnya lenyap 

Kehilangan dan kehilangan meratapi kematian 

Dan kematian tak meratapi kematian 

 

Berhentilah meratap jika tak kuasa 

Memiliki diri dan mimpi-mimpi 
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Meratapi musim belum tentu 

Hujan di luar musim dapat menghapus 

Terik di tubuh 

 

Anak-anak burung belajarlah 

Jangan meratapi sayap yang lemah 

Minum air dari lumpur dan telaga  

Belajarlah terbang karena dahaga 

 

Sangat mudah pohon galau 

Seperti hati yang mudah gelisah karena 

Bunga-bunga gagal tumbuh menjadi buah 

Dan ranting patah patah seperti tombak-tombak 

Saat itu sungguh tak mudah belajar tersenyum  

Perubahan cuaca tak menentu  

Ada ancaman ingin menumbangkan  

Yang baru belajar terbang 

     Denpasar, 2007 (Wirata, 2017:6) 

 

Dalam menciptakan puisi yang puitis, gaya bahasa penting digunakan 

untuk menciptakan kepuitisan. Gaya bahasa digunakan sesuai dengan kebutuhan 

penyair. Dalam puisi “Pohon Berhentilah Meratap” gaya bahasa yang digunakan 

oleh penyair yaitu personifikasi, persamaan atau simile, alegori, dan sinisme  

Majas persamaan atau simile ada pada puisi pada bait kelima yakni: 

//sangat mudah pohon galau//seperti hati yang mudah gelisah karena//bunga-

bunga gagal tumbuh menjadi buah//. Bait puisi ini menggambarkan pohon yang 

disamakan dengan hati, yakni bisa gelisah karena bunga-bunga dari pohon gagal 

tumbuh menjadi buah akibat lingkungan yang tidak baik.  

Personifikasi merupakan gaya bahasa yang mempersamakan benda dengan  

manusia yang terdapat pada bait pertama baris 1,2, dan 3 yakni //pohon 

berhentilah meratap//sebab angin meratapi dirinya yang membuang hujan//. Puisi 

pada bait pertama ini menggambarkan angin dianggap memiliki sifat seperti 
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manusia, yakni meratapi keadaan dan membuang sesuatu berupa hujan. Hujan 

adalah sebuah simbol kemakmuran, namun disini diperlihatkan bahwa karena 

keadaan alam yang telah rusak, walaupun hujan diturunkan tetap saja pohon 

meratapi dirinya. Pohon tetap meratapi dirinya, karena hidupnya tidak selamat, 

namun ada keberadaan manusia yang kerap kali membahayakan kehidupan 

sebuah pohon dengan menebangnya. 

Penggambaran mengenai rusaknya lingkungan dihadirkan oleh penyair 

tidak hanya melalui majas personifikasi, tetapi juga melalui simbol-simbol untuk 

menggambarkan keadaan lingkungan yang rusak tersebut. Simbol-simbol yang 

hadir dalam puisi “Pohon Berhentilah Meratap” ada pada bait kelima baris tida 

dan empat yakni //bunga-bunga gagal tumbuh menjadi buah dan ranting patah 

patah seperti tombak-tombak//. Tombak-tombak merupakan simbol perlawanan. 

Perlawanan yang dimaksud adalah keinginan pohon untuk tetap tumbuh dan 

hidup, namun harus gagal untuk tumbuh. 

 Pada bait kempat dihadirkan majas sinisme yang menyindir perilaku 

manusia yang diumpamakan dengan seekor anak burung. //anak-anak burung 

belajarlah//jangan meratapi sayap yang lemah//minum air dari lumpur dan telaga 

//belajarlah terbang karena dahaga//. Anak burung diumpamakan sebagai manusia 

dengan sayap yang lemah. Walaupun mempunyai sayap yang masih lemah, 

seharusnya anak burung belajar terbang untuk mengatasi dahaganya. Jangan 

hanya meratapi sayap yang lemah dan meminum air dari lumpur dan telaga, tetapi 

juga belajar terbang agar menemukan sumber air yang lebih besar untuk 

mengatasi dahaganya. Pada bait ini, manusia disindir agar jangan hanya meratapi 
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kelemahan, tidak mau belajar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan 

hanya bisa mengeruk hasil alam dan merusaknya. 

Penjelasan mengenai majas dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 1.   

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Persamaan  

atau simile 

Sangat mudah pohon galau 

Seperti hati yang mudah 

gelisah karena 

Bunga-bunga gagal tumbuh 

menjadi buah 

 

Perbandingan dalam sajak ini 

dinyatakan secara eksplisit terlihat 

bagaimana pohon dibandingkan 

dengan hati saat pohon digambarkan 

dalam keadaan gelisah ketika dirinya 

dirusak. 

2 Personifikasi Berhentilah meratap 

Sebab angin meratapi dirinya 

yang membuang hujan  

 

Angin diibaratkan dengan manusia 

yang bisa meratapi dirinya sendiri.  

3 Alegori Bunga-bunga gagal tumbuh 

menjadi buah 

Dan ranting patah patah 

seperti tombak-tombak 

 

Tombak tombak merupakan simbol 

dari perlawanan,  

4 Sinisme  Anak-anak burung belajarlah 

Jangan meratapi sayap yang 

lemah 

Minum air dari lumpur dan 

telaga  

Belajarlah terbang karena 

dahaga 

 

Anak anak burung dipakai sebagai 

simbol untuk menyindir manusia 

agar tidak menggunakan nafsunya 

untuk meneruskan kehidupan dengan 

merusak kehidupan alam sekitar.  

Manusia diminta untuk tetap hidup 

tetapi tidak dengan merusak alam 

sekitar. 
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2.4.2 Sajak “Tentang Pohon Pinang” 

Tentang Pohon Pinang 

 

Di kebun puncak bukit Tulamben 

 

Pohon pinang ramping tubuhnya 

Cahaya di daun yang muda bergetar 

Ditengah angin yang sangat tua usianya 

Si tubuh jenjang terasing di kebun moyang 

Seperti perempuan pemalu yang 

Tak pernah dipinang 

 

 

Di tanah inilah tumbuh  

Gadis anggun dengan pinggang ramping 

Tinggalah lewati musim walau  

Asing di taman kota yang konon 

Membangun pengasingan 

 

Aku menyaksikan di punggung bukit  

Berdiri bagai tombak bercahaya daunnya perak 

Memuja matahari memuja tanah 

Serta meminum air matanya 

 

Pohon-pohon yang muda atau yang tua  

Tak mudah dikenali melalui wajahnya   

Yang sama-sama santun melantunkan tembang 

     Denpasar, 2007 (Wirata, 2017:7) 

 

  

Puisi “Tentang Pohon Pinang” menghadirkan kekaguman penyair tentang 

keindahan lingkungan di Puncak Bukit Tulamben yang dihiasi dengan tumbuh 

suburnya pohon pinang. Pada puisi “Tentang Pohon Pinang” ada empat gaya 

bahasa yang dihadirkan. Empat gaya bahasa atau majas tersebut adalah, 

personifikasi, metafora, alegori dan sinisme.  
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Bentuk personifikasi yang dihadirkan pada puisi “Tentang Pohon Pinang” 

adalah penggambaran pohon pinang yang diibaratkan menyerupai manusia yang 

memiliki tubuh ramping dan seorang gadis yang anggun. Pada bait pertama hadir 

gaya bahasa yang berisi ungkapan yang membandingkan dua hal secara langsung 

atau majas metafora. Metafora juga merupakan pemadanan langsung satu hal 

dengan hal lain, tanpa menggunakan kata-kata pembanding. Metafora terdiri atas 

dua bagian : term pokok (tenor) dan term vehicle kedua (vehicle). Tenor 

menyebutkan hal yang dibandingkan atau subjek yang hendak dijelaskan dengan 

sifat-sifat tertentu, sedangkan vehicle adalah hal yang untuk membandingkan atau 

subjek lain yang sifat-sifatnya dipinjam untuk memperjelas (Pradopo,2005:66). 

Puisi pada bait kedua yakni: //pohon pinang ramping tubuhnya//cahaya di daun 

yang muda bergetar//di tengah angin yang sangat tua usianya//. Perbandingan itu 

tampak bagaimana penyair membandingkan keindahan alam dengan keadaan 

bumi yang sudah tampak tua.   

Alegori pada puisi “Tentang Pohon Pinang” terdapat pada bait keempat 

baris 1 dan 2 yaitu: //aku menyaksikan di punggung bukit//berdiri bagai tombak 

bercahaya daunnya perak//.  Aku yang dimaksudkan adalah sosok penyair yang 

menikmati keadaan lingkungan di puncak Bukit Tulamben. Kata ‘tombak’ pada 

bait ini adalah sebagai senjata tajam yang dapat berguna dan dapat juga 

menyakitkan. Sama halnya dengan alam, sumber daya alam bisa saja berguna 

untuk manusia tetapi jika  tidak dijaga, alam bisa menimbulkan bencana.  

Majas sinisme ada pada bait keempat baris 3 dan 4, yaitu //memuja 

matahari memuja tanah//serta meminum air matanya//. Sindiran penyair terhadap 
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manusia ada pada kata-kata /memuja matahari/. Manusia memuja matahari dan 

memuja tanah, artinya manusia mengagumi dan menikmati hasil dari cahaya 

matahari dan tanah tetapi juga meminum air matanya. Matahari dan tanah sebagai 

sumber daya alam yang manfaatnya digunakan oleh manusia, tetapi manusia tidak 

bisa menjaganya sehingga muncul kutipan puisi yang menyatakan /meminum air 

matanya/. ‘Air mata’ di sini adalah simbol kesedihan. Hal yang seharusnya 

dilakukan adalah mengusap air mata. Namun, manusia dianggap meminum air 

mata yang memiliki arti manusia hanya memanfaatkan sumber daya alam seperti 

pepohonan dan hasil bumi yang dipakai secara berlebihan untuk kepentingan 

pribadi.  

Penjelasan mengenai majas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2 

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Personifikasi - Di kebun puncak 

Bukit Tulamben 

Pohon pinang 

ramping tubuhnya 

- Di tanah inilah 

tumbuh  

            Gadis anggun dengan   

pinggang ramping 

 

-Pohon pinang diibaratkan 

menyerupai manusia dengan 

tubuh yang ramping.  

- Gadis anggun yang 

dimaksud di sini adalah 

pohon pinang yang tumbuh di 

puncak bukit Tulamben 

2 Metafora - Pohon pinang 

ramping tubuhnya 

cahaya di daun yang 

muda bergetar 

Ditengah angin yang 

sangat      tua usianya 

Membandingkan keindahan 

dengan keadaan bumi yang 

sudah sangat tua  

3 Alegori  - Aku menyaksikan di 

punggung bukit  

            Berdiri bagai tombak    

bercahaya daunnya 

Gambaran secara kias tentang 

keindahan pemandangan di 

Bukit Tulamben dan 

disimbolkan sebagai tombak. 
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perak Tombak di sini sebagai suatu 

benda tajam yang dapat 

berguna dan dapat juga 

menyakitkan. Sama halnya 

dengan alam jika saja 

lingkungan tidak dijaga maka 

kita tidak akan bisa 

menikmatinya maka akan 

timbul suatu bencana 

4 Sinisme  - Memuja matahari 

memuja tanah Serta 

meminum air 

matanya 

Dalam bait ini digambarkan 

bagaimana sindiran penyair 

tentang keadaan lingkungan 

yang dicontohkan sebuah 

bukit di Tulamben yang saat 

menyedihkan. Memuja 

matahari yang dimaksud 

adalah sindiran bagaimana 

kita mengagumi keindahan 

alam dan memanfaatkannya 

tetapi di sisi lain kita juga 

menyaksikan bagaimana 

kerusakan terjadi dan ikut 

serta menikmati alam yang 

sudah rusak yang diibaratkan 

dengan kita meminum air 

mata dari alam tersebut.  

 

2.4.3 Puisi  “Reinkarnasi Pohon” 

Reinkarnasi Pohon 

 

Selalu saja ada cara bagi pohon untuk tumbang 

Yang semula kata seperti kecambah  

Merambah diantara batu 

Melalui pintu waktu 

 

Dan  

waktu pun menangis suara berdenyar 

darah getah dan melupakan semua kejadian  

ia menjadi pagi dengan bunga kecil bercahaya  

dihembus angin samsara 

Pohon kecil itu tumbuh mirip tubuh neneknya 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Membawa akar, daun dan semoga 
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Berbunga untuk berbuah 

 

Pucuk-pucuknya gemetar kena cahaya 

Berulang kupanggil matahari yang bersemayam  

Di dalam tubuhnya 

 

Berulang kupanggil sebab seekor sapi sejati  

Bersemayam di tubuhnya 

 

Petani akan bekerja  

Membajak tanah membujuk berkah 

 

Di taman gumi banten  

Pohon-pohon kecil itu akan mewakili masa lalu 

Menjadi sesaji bagi sang leluhur 

    Denpasar, 2007 (Wirata, 2017:15) 

 

Pada bait pertama dalam puisi “Reinkarnasi Pohon” menggambarkan 

sebuah pohon memulai kehidupannya yang diibaratkan sebagai sebuah kata yang 

kemudian bertumbuh menjadi pohon yang rindang. Walaupun terlihat bagaimana 

susahnya sebuah pohon untuk tumbuh, selalu saja ada keadaan yang 

mengharuskan sebuah pohon untuk tumbang. Personifikasi pada puisi 

“Reinkarnasi Pohon” terdapat pada bait kedua yaitu, //dan waktu pun menangis 

suara berdenyar darah getah dan melupakan semua kejadian//ia menjadi pagi 

dengan bunga kecil bercahaya//dihembus angin samsara//. Pada bait kedua ini 

digambarkan waktu dianggap memiliki kemampuan menangis seperti manusia. 

Menangis berarti melihat keadaan pohon, kata ditumbangkan /angin samsara/ 

merupakan simbol kelahiran. Kata samsara memiliki arti kelahiran kembali 

berulang-ulang tanpa henti. 



39 
 

 
 

Selain pada bait kedua unsur personifikasi juga ada pada //pohon kecil itu 

tumbuh mirip tubuh neneknya//membawa akar, daun dan semoga berbunga untuk 

berbuah//. Kata-kata dalam baris ini digambarkan layaknya manusia yang hidup 

yang dapat menangis dan melakukan aktivitas seperti manusia yang digambarkan 

seperti seorang nenek yang dapat membawa bagian tubuhnya, seperti akar, daun, 

bunga, dan buahnya. 

Pada bait kelima penyair menggunakan majas dengan unsur eponim. 

Eponim adalah gaya bahasa yang menggunakan nama seseorang untuk 

menghubungkan sifat-sifat tertentu, sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan 

sifat tertentu. Eponim pada puisi “Reinkarnasi Pohon” menyebut nama seekor 

sapi sejati yang terdapat pada syair //berulang kupanggil sebab seekor sapi 

sejati//bersemayam di tubuhnya//petani akan bekerja membajak tanah membujuk 

berkah//. Seekor sapi sejati menunjuk pada niatan untuk membangunkan semangat 

masyarakat agar kembali menunjukkan semangat untuk mengolah lahan.  

Unsur Majas alegori terdapat pada bait keenam. Alegori adalah gambaran 

secara kias tentang satu pengertian yang abstrak atau dapat juga dikatakan 

semacam metafora tetapi ungkapannya sebagai simbol. Alegori pada bait keenam, 

yaitu //di taman gumi banten//pohon-pohon kecil itu akan mewakili masa 

lalu//menjadi sesaji bagi sang leluhur//. Gumi banten adalah simbol untuk 

menyebut masyarakat Hindu Bali sebagai masyarakat yang setiap sendi 

kehidupannya berhubungan dengan banten atau sesajen.  

Penjelasan mengenai majas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3 

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Personifikasi  - Dan waktu pun 

menangis suara 

berdenyar darah getah 

dan melupakan semua 

kejadian. 

- Pohon kecil itu tumbuh 

mirip tubuh neneknya 

Membawa akar, daun 

dan semoga Berbunga 

untuk berbuah 

- bait ini, mengungkapkan 

waktu yang dimiliki oleh 

sebuah pohon untuk tumbuh 

seolah-olah menangis 

seperti manusia yang baru 

lahir. 

- Tubuh sebatang pohon 

diibaratkan seperti tubuh 

seorang nenek, yang 

tumbuh pada awalnya 

seperti kecambah dan tetap 

hidup hingga usia senja.  

2 Eponim  - Berulang kupanggil 

sebab seekor sapi sejati 

Bersemayam di 

tubuhnya 

Petani akan bekerja 

Membajak tanah 

membujuk berkah 

 

- Penyair mencoba menyindir 

masyarakat dengan 

menyebut sapi sejati. Sapi 

sejati yang dimaksud di sini 

adalah semangat untuk 

mengolah lahan yang dulu 

pernah ada di masyarakat 

dengan kultur agraris yang 

di era modern ini mulai 

ditinggalkan. Diharapkan 

dengan mengembalikan 

semangat mengolah lahan 

ini, maka keadaan 

lingkungan akan menjadi 

seimbang dan berkahpun 

akan didapat.  

3 Alegori - Di taman gumi banten  

            Pohon-pohon kecil itu 

akan mewakili masa 

lalu Menjadi sesaji bagi 

sang leluhur 

- Taman gumi banten 

merupakan simbol bagi 

masyarakat Hindu di Bali 

yang setiap sendi 

kehidupannya tidak dapat 

terlepas dari sarana 

persembahyangan, sesaji 

atau banten. Banten yang 

dalam proses pembuatannya 

menggunakan hasil bumi 

dari lingkungan kita. 

Penyair mencoba 

menekankan, ada banyak 

manfaat yang dapat diambil 
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dari perilaku kita jika 

menjaga lingkungan agar 

tetap dalam keadaan baik.  

 

 

2.4.4 Puisi  “Nama-nama Pohon Nama-nama Bunga” 

 

Nama-nama Pohon Nama-nama Bunga 

 

Semua bunga punya nama  

Ada yang berasa asing dengan namanya 

Bunga bernama karena pohon 

Pohon bernama karena bunga 

Ketika memanggil namanya  

Merasa sama sama asing 

Memandang kosong dan penuh tanda tanya 

 

“Siapakah aku gerangan?” 

Namaku nama anakku dengan rasa suka cita 

Memanggil aku  

 

Pada suatu malam  

Nama anakku memanggil aku tapi 

Bungaku 

Buahku  

Ladangku 

Tak memanggil aku 

 

Anak-anakku tak memanggil 

Hanya waktu memanggil berulang memanggilku 

 

Dan aku pun tak mengenali anakku 

Yang tumbuh jadi pohon  

Menjadi hutan  

  Denpasar, 2007 (Wirata, 2017:24) 

 

Pada puisi “Nama-nama Pohon Nama-nama Bunga” terdapat penggunaan 

dua majas. Kedua majas itu adalah personifikasi dan alegori. Majas personifikasi 

ada pada bait pertama baris 1-7 yaitu //semua bunga punya nama//ada yang berasa 
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asing dengan namanya//bunga bernama karena pohon//pohon bernama karena 

bunga/ ketika memanggil namanya//merasa sama sama asing//memandang kosong 

dan penuh tanda tanya//. Pada bait pertama baris 1-7 seolah-olah bunga dan pohon 

memiliki nama dan dapat melihat satu sama lain layaknya manusia. Pada bait 

keempat yang berbunyi //anak-anakku tak memanggil//hanya waktu memanggil 

berulang memanggilku// terdapat unsur alegori. Alegori menunjukkan sebuah 

simbol, waktu dipakai simbol untuk menunjukkan kematian. Kematian merupakan 

keadaan tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar yang sudah tidak bisa hidup, 

tumbuh, dan berkembang. 

Penjelasan mengenai majas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4  

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Personifikasi  - Bunga bernama karena 

pohon, pohon bernama 

karena bunga Ketika 

memanggil namanya 

Merasa sama sama asinng 

Memandang kosong dan   

penuh tanda tanya 

 

- Bunga dan pohon 

diibaratkan seperti 

manusia dapat 

memanggil dan melihat.  

2 Alegori - “Siapakah aku gerangan?” 

             Namaku nama anakku 

dengan            rasa suka 

cita Memanggil aku tapi 

Bungaku Ladangku Tak 

memanggil aku Anak-

anakku tak memanggil  

Hanya waktu memanggil 

berulang memanggilku 

 

- Tumbuh-tumbuhan 

seakan menjerit sedih, 

seakan akan kehilangan 

anak dan saudara mereka 

karena ulah manusia. 

Selanjutnya, waktu 

dijadikan sebuah simbol 

tentang kematian dari 

kehidupan mereka di 

sebuah lahan. Ini 
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merupakan sindirian bagi 

manusia untuk mampu 

merawat mereka, mereka 

juga memiliki kehidupan 

seperti manusia di bumi. 

 

2.4.5 Puisi  “Merayakan Pohon-pohon” 

Merayakan Pohon-pohon 

 

Pohon-pohon kita rayakan hari 

Dengan bunga-bunga, akar dan daun-daun 

Dengan busana kabut, tombak-tombak 

Di pagar ladang-ladang 

 

Tanah mengandung humus 

Yang dikirim pohon-pohon berupa dedaunan busuk 

Kita rayakan bahasa hati yang kita sebut 

Mantram  

Kita rayakan hati yang luka akibat duri 

 

 

Di ladang moyang pohon apa yang tak bisa tumbuh  

Sepanjang ia mau tumbuh 

 

Kami rayakan hari, kami rayakan hati 

Kami rayakan pagi kami rayakan nyepi 

Tumbuhan tumbuh tak mengeluh 

Peneduh teduh dengan aroma bau peluh 

Ini darah-daging kami darah-daging gumi 

Jadi sesaji 

 

Kami rayakan karena pohon merayakan hidup kami 

Basuhlah aku, pohon memohon 

   Denpasar, 2007 (Wirata, 2017:33) 

Puisi “Merayakan Pohon-pohon” adalah puisi yang menunjukkan rasa 

bersyukur manusia kepada Tuhan karena keberadaan pepohonan. Rasa bersyukur 

tersebut dilakukan karena pohon memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan 
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manusia. Udara yang bersih, sumber makanan dan pelengkap kebutuhan papan 

semuanya ada pada pohon. 

Repetisi pada puisi “Merayakan Pohon-pohon” menggunakan 

pengulangan penuh. Artinya baik kata, frasa maupun kalimat diulang sepenuhnya 

tanpa ada bagian yang hilang atau ditambahkan (Semi, 1984:117). Pengulangan 

penuh terdapat pada kata-kata ‘bunga-bunga’, ‘akar-akar’, ‘daun-daun’, ‘tombak-

tombak’ dan ‘ladang-ladang’.  

Repetisi kata-kata pada bait ini, untuk menegaskan bahwa bunga-bunga 

dan akar-akar merupakan bagian dari pohon. Bagian-bagian dari pohon tersebut 

merupakan komponen lingkungan yang berhak untuk dirayakan dengan 

memberikan kesempatan pada mereka untuk tetap hidup. Kata tombak-tombak 

dan ladang-ladang menggambarkan lingkungan terkecil dari masyarakat, yakni 

sekitar rumah, ladang dan kebun. Diharapkan agar masyarakat dapat merayakan 

keberadaan pohon yang dimulai dari lingkungan sekitar. Dengan menjaga pohon 

dan tanaman, akan bisa menjaga pepohonan yang tumbuh liar di hutan-hutan yang 

menghadirkan manfaat besar bagi kehidupan manusia. 

Pada puisi “Merayakan Pohon-pohon” penyair juga menggambarkan 

hubungan timbal balik antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Gambaran 

hubungan timbal balik tersebut disebut majas metonimia. Metonimia adalah gaya 

bahasa yang menggunakan sebuah kata untuk menyatakan sesuatu yang lain 

karena terdapat pertalian yang erat. Hubungan tersebut dapat berupa akibat untuk 

sebab atau sebaliknya, isi untuk menyatakan kulit dan sebaliknya. Gaya bahasa 
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metonimia ini ada pada bait keenam baris pertama. Unsur personifikasi juga 

digambarkan pada bait terakhir dari puisi “Merayakan Pohon-pohon”. Pohon 

dianggap memiliki perasaan layaknya manusia yang dapat memohon. 

Penjelasan mengenai majas dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 5  

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Repetisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pohon-pohon kita rayakan 

hari dengan bunga-bunga, 

akar dan daun-daun 

dengan busana kabut, 

tombak-tombak di pagar 

ladang-ladang. 

- Kami rayakan hari, kami 

rayakan hati kami rayakan 

pagi kami rayakan nyepi. 

- Ini darah-daging kami 

darah-daging gumi 

 

 

 

- Pengulangan dilakukan 

oleh penyair 

dimaksudkan untuk 

menegaskan bahwa 

tanaman juga berhak 

untuk hidup dan 

bertumbuh.  

- Ini darah-daging kami 

darah-daging gumi. 

Dari bait ini 

menegaskan bahwa 

tumbuh tumbuhan 

merupakan penopang 

dari isi bumi ini, jika 

saja mereka 

dihancurkan maka 

bencana juga pasti akan 

menghampiri 

kehidupan manusia.  

2 Metonimia - Kami rayakan karena 

pohon merayakan hidup 

kami 

            

- Di sini penyair 

menggambarkan 

hubungan timbal balik 

antara manusia dan 

tumbuh-tumbuhan. 

Manusia Hindu di Bali 

merayakan keberadaan 

pohon melalui upacara. 

Tindakan nyata yang 

juga harus dilakukan 

manusia adalah tetap 

menjaga 

keberlangsungan hidup 

pohon  itu sendiri 
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karena pohon juga akan 

memberikan manfaat 

besar bagi kehidupan 

manusia.  

3 Personifikasi - Basuhlah aku, pohon 

memohon 

 

- Pada bait ini, pohon 

dianggap memliki 

perasaan, yakni bisa 

memohon sekaligus 

sebagai sindiran bagi 

manusia untuk 

menjaganya dengan 

tindakan kecil berupa 

menyiram tanaman itu 

sendiri.  

 

 

2.4.6 Puisi “Pohon Kata Hati” 

Pohon Kata Hati 

 

Siapa yang mengalihkan pembicaraan 

Ketika diantara kita berjanji untuk saling menumbuhkan 

 

Satu biji sajalah dari benih yang engkau semai 

Akan dapat berharap nabi lahir  

Dan berladang dalam diri 

 

Kita sepakat menanam berbagai jenis pohon 

Kalau tidak berbunga dan berbuah kita sepakat 

Membiarkan seperti kata hati tumbuh 

 

Siapa yang menjadi durhaka diantara kita 

Karena paling mudah berteriak : tumbangkan! 

Hanya karena tak tahu nama pohon yang tumbuh  

Daunnya menyerupai bilah keris  

Dan berdenyar setiap malam hari 

 

Mudah benar menjadi seorang pengecut 

Padahal tak ada yang mengancam 

 

Pohon itu telah menulis 

Tentang kesetiaan dan mengajarkan  
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Induk burung cara mendidik anak-anak 

Sebelum bisa terbang sendiri 

   Denpasar, 2007 (Wirata, 2017:48) 

Puisi yang berjudul “Pohon Kata Hati” menggunakan empat majas. Empat 

majas tersebut adalah, eponim, sinisme, epitet dan personifikasi. Eponim adalah 

majas yang menggunakan nama seseorang yang dipakai untuk menghubungkan 

sifat-sifat tertentu sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan sifat tertentu. 

Nama yang dipakai pada puisi “Pohon Kata Hati” adalah nama Nabi. Selain majas 

eponim, majas sinisme juga ada pada bait empat dan lima. Pada bait empat dan 

lima, penyair menyindir perilaku manusia yang tidak menjaga keberlangsungan 

lingkungan.  

Epitet merupakan gaya bahasa yang menjelaskan atau menggantikan nama 

seseorang atau barang dengan deskripsi yang berisi satu ciri khusus. Majas epitet 

ada pada bait keempat baris 4 yaitu //daunnya menyerupai bilah keris//dan 

berdenyar setiap malam hari//. Daun diumpamakan sebagai sebuah keris. Pada 

bait keenam penyair memunculkan majas personifikasi, yakni //pohon itu telah 

menulis//tentang kesetiaan dan mengajarkan//induk burung cara mendidik anak-

anak//sebelum bisa terbang sendiri//. Majas personifikasi pada bait keenam 

menyebut pohon yang diibaratkan seperti manusia yang bisa menulis, mengajar 

dan mendidik, dan memiliki sifat manusia, seperti setia. 

Penjelasan mengenai majas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 



48 
 

 
 

Tabel 6 

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Eponim  - Satu biji sajalah dari 

benih yang engkau 

semai akan dapat 

berharap nabi lahir  

- Nama Nabi disebut pada 

bait ini dikarenakan 

sosok Nabi digambarkan 

sebagai seorang 

penerima wahyu bagi 

manusia untuk 

menjalankan kehidupan 

(Wikipedia.com) dan jika 

dikaitkan dengan pohon, 

maka satu benih saja 

yang kita tanam maka 

pohon itu dapat 

bermanfaat bagi lapisan 

kehidupan manusia.  

2 Sinisme  - Siapa yang menjadi 

durhaka diantara kita 

Karena paling mudah 

berteriak : 

tumbangkan! Hanya 

karena tak tahu nama 

pohon yang tumbuh  

- Mudah benar menjadi 

seorang pengecut 

Padahal tak ada yang 

mengancam 

- Penyair dengan keras 

menyindir perilaku 

manusia yang dengan 

seenaknya menebang 

pohon tanpa 

mempedulikan 

akibatnya. 

- Manusia saat ini disebut 

pengecut karena tidak 

dapat melihat manfaat 

yang dapat diberikan 

oleh pohon itu sendiri.  

3 Epitet  - Daunnya menyerupai 

bilah keris dan 

berdenyar setiap 

malam hari 

- Keris diibaratkan dengan 

bilah keris. Keris itu 

tajam, dan tajamnya keris 

bisa melukai bisa juga 

dimanfaatkan. Itulah 

yang hendak 

disampaikan penyair 

bahwa daun dari pohon 

saja bisa bermanfaat jika 

dimanfaatkan dengan 

baik. 

4 Personifikasi  - Pohon itu telah 

menulis tentang 

kesetiaan dan 

mengajarkan  Induk 

burung cara mendidik 

- Pohon diibaratkan seperti 

manusia yang memiliki 

sifat kesetiaan dan mau 

mengajar sesama.  
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anak-anak Sebelum 

bisa terbang sendiri. 

 

2.4.7 Puisi “Menyanyi di Bawah Bayang-bayang Pohon” 

Di bawah bayang-bayang pohon 

Di dalam kebun para lelaki memetik gitar 

Perempuan menari dengan tumit runcing 

Mendukung tubuhnya terangkat tinggi-tinggi 

Tangannya ingin memetik bulan  

Mereka telah lama menyanyi 

Tertangkap hanya gema 

 

Malam itu di bawah bayang-bayang lampu minyak obor 

Hati tak bernyanyi 

Gemuruh ombak di gunungan karang 

Teriakan burung gagak menyanyi sumbang 

Pelaut yang gagah di tengah samudra 

Belum tentu dapat melagukan ombak  

   

     Denpasar, 2007 (2017:52) 

 

Dalam puisi “Menyanyi di Bawah Bayang-bayang Pohon” merupakan 

sebuah sajak perenungan yang disampaikan oleh penyair tentang keberlangsungan 

kehidupan dari sebuah pohon dan tanaman. Perenungan itu muncul pada bait 

pertama dengan menghadirkan situasi yang meneduhkan. Hal ini terlihat dari 

gambaran suasana di dalam kebun dan di bawah bayang-bayang sebuah pohon.  

Kutipan pada bait pertama tersebut berbunyi adalah: //di bawah bayang-

bayang pohon//di dalam kebun para lelaki memetik gitar//perempuan menari 

dengan tumit runcing//mendukung tubuhnya terangkat tinggi-tinggi//tangannya 

ingin memetik bulan//. Pada bait ini terlihat pemakaian majas hiperbola dengan 

menggambarkan seorang wanita yang menari, dalam gerakan tariannya 

digambarkan seolah-olah dapat menyentuh bulan.  
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Pada bait kedua dan kelima digunakan majas antifrasis, yakni gaya bahasa 

yang ungkapannya menunjukkan arti sebaliknya. Majas antifrasis tersebut ada 

dalam kutipan sajak yang berbunyi //mereka telah lama bernyanyi//tertangkap 

hanya gema//dan pelaut yang gagah di tengah samudra//belum tentu dapat 

melagukam ombak// . Bait kedua dan kelima ini, adalah bentuk penyesalan dan 

perenungan.  

Perenungan itu terkait demgan keberlangsungan kehidupan manusia, pada 

saat tanaman dan pohon telah habis di bumi. Hal ini berkaitan dengan suasana 

yang ditampilkan pada bait pertama pada saat orang-orang duduk bahagia berada 

di bawah pohon, namun pada akhirnya suasana itu tidak akan bisa dilakukan lagi. 

Akhirnya, pohon tersebut hanya ada dalam bayangan seperti kutipan  puisi di bait 

ketiga //mereka telah lama bernyanyi//tertangkap hanya gema//.  

Pada bait keempat dihadirkan majas personifikasi. Majas personifikasi 

tersebut ada dalam kutipan puisi //gemuruh ombak di gunungan karang//teriakan 

burung gagak menyanyi lagu sumbang//. Pada bait ini seekor burung digambarkan 

dapat berteriak dan bernyanyi layaknya manusia.  

Penjelasan mengenai majas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 7 

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Hiperbola - Perempuan menari 

dengan tumit runcing. 

Mendukung tubuhnya 

terangkat tinggi-tinggi. 

Tangannya ingin 

memetik bulan  

 

- Dalam kutipan ini, penyair 

terkesan melebihkan dengan 

menyebut seorang perempuan 

dapat memetik bulan.  

2 Antifrasis - Mereka telah lama - Pada dua bait ini, ada sebuah 
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menyanyi. Tertangkap 

hanya gema 

- Pelaut yang gagah di 

tengah samudra. 

Belum tentu dapat 

melagukan ombak  

ungkapan atau arti 

sebaliknya. Jika menyanyi 

yang terdengar harusnya 

suara, namun disini hanya 

gema. Dan pelaut yang gagah 

juga belum tentu bisa 

menaklukkan ombak.  

3 Personifikasi - Gemuruh ombak di 

gunungan karang 

Teriakan burung gagak 

menyanyi sumbang 

 

- Burung dianggap memiliki 

sifat kebiasaan layaknya 

manusia yang dapat berteriak 

dan bernyanyi.  

 

2.4.8 Puisi “Mengingat Berkah Pohon” 

Mengingat Berkah Pohon 

 

Siapa yang melihat tuah pada pohon 

Siapa yang melihat jubahnya 

Yang  berwarna coklat tanah 

 

Rumah rumah berlayar 

Ladang-ladang terbenam 

Ruas-ruas jalan terputus 

Jalan menuju hutan jalan menuju pulang 

Yang melalui lembah sudah hilang 

 

Petani menanam belati 

Petani lupa menanam janji 

Petani kehilangan nabi 

 

  Denpasar, 2007 (Wirata, 2017:49) 

Dalam puisi “Mengingat Berkah Pohon” penyair mempergunakan tiga 

unsur majas, yakni: alegori, metonimia, dan sinisme. Majas alegori ada pada bait 

pertama yaitu : //siapa yang melihat tuah pada pohon//siapa yang melihat 

jubahnya yang  berwarna coklat tanah//. Jubah yang dimaksud oleh penyair adalah 

kulit dari batang pohon.  
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Pada bait kedua, penyair menggunakan majas metonimia. Metonimia 

adalah majas yang menunjuk sebab akibat. /Rumah berlayar/, /ladang terbenam/,  

dan /jalan menuju hutan yang hilang/, merupakan sebuah penegasan yang 

dikemukakan oleh penyair sebagai akibat perbuatan manusia yang tidak bisa 

menjaga lingkungan. /Rumah berlayar/, /ladang terbenam/ dan /jalan menuju 

hutan yang hilang/, adalah bencana alam yang kerap terjadi akibat kesalahan 

manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan.  

Sebuah kritik bernada sinis juga dimunculkan oleh penyair yang terdapat 

pada bait ketiga baris 1-3 yaitu //petani menanam belati//petani lupa menanam 

janji/ petani kehilangan nabi//. Pada bait puisi ini, penyair menyidir bahwa, era 

sekarang ini masyarakat tidak ada yang turun ke lahan lagi untuk bercocok tanam. 

Lahan-lahanpun berubah menjadi bangunan, dan petani dianggap hanya menanam 

janji. Oleh karena tidak adanya keinginan masyarakat untuk turun ke lahan, maka 

disebutkan petani menanam belati. Belati merupakan benda tajam yang dapat 

melukai manusia, yang dijadikan simbol sebagai akibat yang ditimbulkan dari 

peralihan lahan. Akibatnya masyarakat kehilangan ruang hijau terbuka, udara 

bersih tidak ada hingga bencana besar seperti banjir.   

Penjelasan mengenai majas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 8 

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Alegori  - Siapa yang melihat tuah 

pada pohon siapa yang 

melihat jubahnya yang  

berwarna coklat tanah 

- Jubah yang dimaksud 

di bait ini adalah kulit 

dari batang pohon yang 

berwarna tua. 
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2 Metonimia  - Rumah- rumah berlayar 

ladang-ladang terbenam 

ruas-ruas jalan terputus 

jalan menuju hutan 

jalan menuju pulang 

yang melalui lembah 

sudah hilang. 

- Dalam  bait ini ada 

hubungan sebab akibat. 

Rumah berlayar ladang 

terbenam, jalan terputus 

dan lembah yang hilang 

merupakan akibat yang 

ditimbulkan dari 

perbuatan manusia 

yang tak dapat menjaga 

lingkungan terlebih 

dengan kebiasaan 

menebang pohon. 

3 Sinisme  - Petani menanam belati 

petani lupa menanam 

janji petani kehilangan 

nabi 

- Dalam bait ini penyair 

menyindir manusia 

bahwa petani 

kehilangan lahan 

pencarian, tanaman 

pokok tak bisa lagi 

tumbuh.  

 

2.4.9 Puisi “Pohon Tumbuh di Sela Bebatuan” 

Suatu hari di musim kemarau 

Aku melihat sebatang pohon kecil 

Tumbuh mirip anakku 

Yang matanya bercahaya obor ingin  

bertahan hidup dalam kesulitan 

Sebentuk cahaya mengalir dari matanya 

Seperti bintang dan aku mengenalinya 

Sejak dulu di hari pertama dia membuka matanya 

Suatu hari menyerupai batu yang kaku 

Dengan sebuah benturan kecil saja api akan menyala 

Akupun bertanya, siapa pohon kecil 

Yang berbunga bagai bintang dan 

Tumbuh di sela batu itu? 

 Dengan tanda cahaya di matanya  

Aku mengenalinya 

Tuhan, jika pohon itu tumbuh 

Aku harap dia tahu cara untuk tumbuh 

Tumbuh jadi perahu jadi ombak yang hangat 

Jadi bintang penunjuk arah 

    Denpasar, 2007 (2017:53) 
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Dalam puisi yang berjudul “ Pohon Tumbuh di Sela Bebatuan” adalah 

sebuah puisi yang mengungkap kegelisahan penyair terhadap keberlangsungan 

hidup sebuah pohon yang tumbuh di sela bebatuan dengan keadaan yang sulit, 

tetapi pohon tersebut tetap tumbuh. Pohon itu tumbuh yang bermula dari tunas 

tumbuh hingga bermanfaat bagi sekitar. Pada bait pertama penyair menggunakan 

majas personifikasi dalam kutipan sajak yang berbunyi : //suatu hari di musim 

kemarau//aku melihat sebatang pohon kecil//tumbuh mirip anakku//yang matanya 

bercahaya obor ingin//bertahan hidup dalam kesulitan//. Sebuah pohon yang 

tumbuh di sela bebatuan diibaratkan seperti anak kecil yang tumbuh dengan 

memiliki mata dan mempertahankan dirinya untuk tetap hidup.  

Pada bait kedua, digunakan majas persamaan atau simile. Majas 

persamaan atau semile adalah gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan 

yang lain. Kutipan puisi yang menggunakan majas persamaan atau simile 

berbunyi : //sebentuk cahaya mengalir dari matanya//seperti bintang dan aku 

mengenalinya//sejak dulu di hari pertama dia membuka matanya//. //Sebentuk 

cahaya mengalir dari matanya//, ‘matanya’ yang dimaksud adalah cahaya 

matahari yang mulai menyinari pohon yang tumbuh di sela bebatuan. Pohon 

dianggap  menyerupai bintang sedari awal pohon tersebut mulai tumbuh. 

Walaupun pohon tersebut tumbuh di sela bebatuan dan tempat hidupnya susah, 

namun pohon itu tetap tumbuh subur seperti bintang yang tetap bercahaya 

menerangi malam.  

Di bait ketiga yang berbunyi //suatu hari menyerupai batu yang 

kaku//dengan sebuah benturan kecil saja api akan menyala//akupun bertanya, 
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siapa pohon kecil//yang berbunga bagai bintang dan//tumbuh di sela batu itu?//. 

Penyair menggunakan majas alegori. Majas alegori merupakan gambaran secara 

kias tentang suatu pengertian yang abstrak, tetapi ungkapannya sebagai simbol. 

Simbol yang dimaksudkan oleh penyair adalah pohon yang tumbuh di sela 

bebatuan yang disimbolkan dengan sebuah batu yang kaku.  

Pada bait keempat penyair menghadirkan majas sinisme, yakni gaya 

bahasa sindian yang tidak sesuai dengan keadaan yang diharapkan. Sindiran itu 

ada dalam kutipan puisi yang berbunyi //tuhan, jika pohon itu tumbuh//aku harap 

dia tahu cara untuk tumbuh//tumbuh jadi perahu jadi ombak yang hangat//jadi 

bintang penunjuk arah//. Kutipan tersebut menyindir sekaligus menjadi 

perenungan mengenai kehidupan pohon yang tumbuh di sela bebatuan. Apakah 

pohon itu akan tetap tumbuh atau mati dengan sia-sia. Pohon yang tumbuh dalam 

keadaan yang sulit, tetapi tetap berbunga dengan indah sehingga orang yang 

melihat bisa menikmatinya. Sindiran tersebut ditujukkan kepada manusia, yang 

dianggap akan menghentikan pertumbuhan pohon dengan memetiknya sehingga 

tidak dapat lagi berbunga seperti biasa.  

Penjelasan mengenai majas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 9 

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Personifikasi - Aku melihat sebatang 

pohon kecil. Tumbuh 

mirip anakku. Yang 

matanya bercahaya 

obor. 

- Pohon diibarat sebagai 

seorang anak kecil yang 

memiliki mata bercahaya. 

2 Alegori  - suatu hari 

menyerupai batu 

yang kaku. dengan 

- Pohon disimbolkan 

sebagai sebuah batu yang 

kaku yang hidupnya  
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sebuah benturan kecil 

saja api akan 

menyala. 

masih belum pasti. Ia akan 

tetap hidup, tumbuh dan 

berbunga atau mati begitu 

saja.  

3 Sinisme - Tuhan, jika pohon itu 

tumbuh. Aku harap 

dia tahu cara untuk 

tumbuh. Tumbuh jadi 

perahu jadi ombak 

yang hangat. Jadi 

bintang penunjuk 

arah. 

- Pada bait dalam puisi ini 

menghadirkan perenungan 

sekaligus sindiran bagi 

manusia tentang 

keberlangsungan hidup 

sebuah pohon.  

 

2.4.10 Puisi “Kepada Taman dan Pohon” 

Kepada Taman dan Pohon 

(sajak penutup) 

 

Apabila aku gagal memasuki taman ini 

Bukakan pintu dari dalam 

 

Apabila lampu dalam taman gagal kunyalakan 

Terangilah melalui cahaya 

 

Apabila kerja ini belum mengambil alih semua tindaka 

Gerakkan jagat rayaku 

Apabila aku pergi terlalu jauh 

 pohon akan memanggilku pulang 

    Denpasar, 2007 (Wirata, 2017:55) 

Puisi yang berjudul “ Kepada Taman dan Pohon” mengandung tiga unsur 

majas. Tiga unsur majas tersebut adalah : metonimia, hiperbola, dan personifikasi. 

Majas metonimia atau hubungan sebab akibat ada pada bait pertama baris 1-2, 

yaitu :  //apabila aku gagal memasuki taman ini bukakan pintu dari dalam// 

apabila lampu dalam taman gagal kunyalakan terangilah melalui cahaya//.  

Pada bait kedua yaitu : //apabila kerja ini belum mengambil alih semua 

tindakan gerakkan jagat rayaku//. Gerakkan jagat rayaku merupakan unsur 
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hiperbola, penyair tampaknya melebihkan suatu tindakan yang dapat 

menggerakkan jagat raya.  

Bait ketiga dalam puisi ini, yakni : //apabila aku pergi terlalu jauh//pohon 

akan memanggilku pulang// mengandung majas personifikasi. Majas personifikasi 

terlihat karena sebuah pohon diibaratkan seperti manusia yang dapat memanggil 

seseorang. 

Penjelasan mengenai majas dalam puisi ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 10 

No Majas Ungkapan Pembahasan 

1 Metonimia - Apabila aku gagal 

memasuki taman ini 

bukakan pintu dari 

dalam apabila lampu 

dalam taman gagal 

kunyalakan 

Terangilah melalui 

cahaya 

- Ini merupakan hubungan 

sebab akibat. Hubungan 

sebab akibat ini dimunculkan 

karena penyair ingin pembaca 

menyadari masih banyak cara 

yang bisa dilakukan untuk 

menjaga lingkungan.  

2 Hiperbola  - Apabila kerja ini 

belum mengambil 

alih semua tindakan 

gerakkan jagat rayaku 

- Pada bait ini penyair seolah-

olah dapat menggerakkan 

bumi apabila tindakannya 

belum maksimal. 

3 Personifikasi  - Apabila aku pergi 

terlalu jauh 

           pohon akan 

memanggilku     

pulang 

 

- Pohon diibaratkan seperti 

manusia dapat melakukan 

aktivitas memanggil. 

 

Dari tabel dan analisis di atas diketahui, bahwa majas-majas yang terdapat dalam 

sepuluh sajak antologi Merayakan Pohon di Kebun Puisi karya Nyoman Wirata. 

Majas-majas tersebut yaitu : majas sindiran, majas perbandingan, dan majas 
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pertentangan. Majas sindiran, meliputi ironi dan sinisme. Majas perbandingan 

yang terdapat dalam puisi di atas terdiri atas : metafora, personifikasi, dan alegori. 


