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ABSTRAK 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana nilai-nilai 

pragmatis yang terkandung dalam kumpulan puisi Sorong Serah karya Djero 

Anang Zubaidi Soemerep; (2) Bagaimana relevansi nilai-nilai pragmatis yang 

terkandung dalam kumpulan puisi Sorong Serah karya Djero Anang Zubaidi 

Soemerep dengan pembelajaran sastra di SMA. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada lima puisi dalam 

kumpulan puisi Sorong Serah karya Djero Anang Zubaidi Soemerep, dengan judul 

Kota Mataram, Sembahyang Malam, Wahai Sahabat, Tuhan, dan Atau. Tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan nilai-

nilai pragmatis yang terkandung dalam kumpulan puisi Sorong Serah karya Djero 

Anang Zubaidi Soemerep; (2) Untuk memaparkan keterkaitan antara nilai-nilai 

pragmatis yang terkandung dalam kumpulan puisi Sorong Serah karya Djero 

Anang Zubaidi Soemerep terhadap pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan serta metode 

catat. Adapun hasil analisis dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Nilai 

pendidikan religius; (2) Nilai pendidikan moral; (3) Nilai pendidikan sosial; (4) 

Nilai pengembangan imajinasi; (5) Nilai pengembangan rasa; (6) Nilai 

pengembangan kecerdasan. Hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMA 

yaitu terdapat dalam Kurikulum 2013 kelas X semester II dengan kompetensi 

dasar, 3.17 Menganalisis unsur pembangun puisi. 

 

Kata Kunci: Kumpulan Puisi, Nilai Pendidikan, Pembelajaran Sastra. 
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ABSTRACT 

The problems studied in this research are (1) What are the pragmatic values 

contained in the collection of Sorong Serah poems by Djero Anang Zubaidi 

Soemerep; (2) How is the relevance of the pragmatic values contained in the 

collection of Sorong Serah poems by Djero Anang Zubaidi Soemerep with 

literary learning in high school. Based on these problems, the scope of this 

study is limited to five poems in a collection of Sorong Serah poems by 

Djero Anang Zubaidi Soemerep, with the title Mataram City, Evening 

Prayer, O Friend, God, and Or. The objectives to be achieved in this 

research are (1) To describe the pragmatic values contained in the collection 

of Sorong Serah poems by Djero Anang Zubaidi Soemerep; (2) To explain 

the relationship between pragmatic values contained in the collection of 

Sorong Serah poems by Djero Anang Zubaidi Soemerep on literary learning 

in high school. This study uses a qualitative approach with the method of 

literature study and method of note taking. The results of the analysis in this 

study are as follows: (1) The value of religious education which includes: 

pleading and praying to God, repenting, remembering death, praying, and 

diligently worshiping; (2) The value of moral education which includes: 

helping each other, praying for one another, mutual counseling and caring 

for fellow humans; (3) The value of social education which includes: love, 

help, not easily despair, care for others, and mutual respect; (4) The value of 

developing imagination or thinking power; (5) Value of developing feelings 

or feelings; (6) The value of intelligence or intellectual development. The 

relationship with literary learning in high school is found in the 2013 

curriculum class X semester II with basic competencies, 3.17 Analyzing the 

building blocks of poetry. 

Keywords: Collection of Poetry, Value of Education, Literature Learning. 



 

 
 

I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

 Karya sastra yang baik adalah 

karya sastra yang mampu 

mencerminkan prinsip 

kemanusiaan.Disinilah, tugas 

pengarang sebagai pencipta karya 

sastra untuk menjadikannya bernilai 

bagi kehidupan manusia.Seorang 

pengarang harus mampu mengangkat 

fenomena yang terjadi di 

masyarakat.Harapannya, agar para 

pembaca dapat mengambil hikmah 

dari fenomena tersebut.Dalam hal 

ini, puisi sebagai salah satu karya 

sastra dijadikan media ajar di bidang 

pendidikan. 

 Berdasarkan kompetensi dasar 

dan indikator dalam RPP K13 mata 

pelajaran Bahasa Indonesia tingkat 

SMA kelas X semester 2, maka salah 

satu tujuan pembelajaran sastra di 

sekolah yaitu agar para siswa mampu 

menganalisis unsur pembangun puisi 

dengan rasa ingin tahu, kreatif, 

tanggung  jawab, teliti, jujur. 

Sehingga, tujuan lain yang yaitu 

peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan nilai-nilai dalam puisi 

dengan menggunakan bahasa sendiri, 

khususnya nilai yang berhubungan 

dengan dunia pendidikan. Sejalan 

dengan tujuan pembelajaran sastra, 

puisi-puisi karya Djero Anang 

Zubaidi Soemerep yang terdapat 

dalam kumpulan puisi Sorong Serah 

dapat dijadikan salah satu sumber 

bahan ajar untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di tingkat SMA 

sehingga tujuan pembelajaran sastra 

dapat tercapai dengan pemilihan 

bahan ajar yang tepat. 

b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana nilai-nilai pragmatis 

yang terkandung dalam kumpulan 

puisi Sorong Serah karya Djero 

Anang Zubaidi Soemerep? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai 

pragmatis yang terkandung dalam 

kumpulan puisi Sorong Serah karya 

Djero Anang Zubaidi Soemerep 

dengan pembelajaran sastra di SMA? 

c. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di 

atas, maka ruang lingkup dalam 

penelitian ini dibatasi pada lima puisi 

dalam kumpulan puisi Sorong Serah 

karya Djero Anang Zubaidi 

Soemerep, dengan judul Kota 

Mataram, Sembahyang Malam, 

Wahai Sahabat, Tuhan, dan Atau. 

d. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai 

pragmatis yang terkandung dalam 

kumpulan puisi Sorong Serah karya 

Djero Anang Zubaidi Soemerep. 

2. Untuk memaparkan keterkaitan 

antara nilai-nilai pragmatis yang 



 

 
 

terkandung dalam kumpulan puisi 

Sorong Serah karya Djero Anang 

Zubaidi Soemerep terhadap 

pembelajaran sastra di SMA. 

e. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi referensi 

untuk peneliti selanjutnya, terutama 

pada kalangan akademis yang 

tertarik tentang khazanah penelitian 

sastra. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat membantu guru dan siswa 

dalam melakukan proses 

pembelajaran, khususnya mengenai 

nilai-nilai yang terdapat dalam karya 

sastra. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu 

menambah wawasan serta 

pengetahuan mengenai studi sastra 

Indonesia serta menjadi pelengkap 

bahan ajar dan pertimbangan dalam 

menyusun dan merencanakan 

pembelajaran. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Penelitian Relevan 

 Pada dasarnya, suatu 

penelitian tidak beranjak dari awal, 

akan tetapi pada umumnya telah ada 

acuan yang mendasarinya. Penelitian 

relevan yang dijadikan acuan di 

antaranya: (1) Kartini (2011), 

melalui penelitian yang berjudul 

“Analisis Pragmatis Gender dalam 

Novel Geni Jora Karya Abidah El 

Khalieqy dan Hubungannya dalam 

Pembelajaran Apresiasi Sastra di 

SMA”, (2) Mantina (2015) dengan 

judul penelitian “Analisis Pragmatis 

Cerita Rakyat Suku Sasak Cupak 

Gerantang dan Hubungannya dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA”, dan 

(3) Febriyanti (2017) dengan judul 

peneltian “Analisis Pragmatis Cerita 

Rengganis Pupuh Asmarandana dan 

Hubungannya dengan Pembelajaran 

Sastra di SMA”. 

 Penelitian-penelitian di atas 

memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan 

pada kesempatan ini.Persamaan itu 

terletak pada objek kajian yaitu 

sama-sama melakukan penelitian 

mengenai nilai-nilai pragmatis, 

sedangkan perbedaannya terletak 

pada objek penelitian.Penelitian 

Kartini menggunakan objek 

penelitian yaitu novel.Penelitian 

Mantina menggunakan objek 

penelitian yaitu cerita 

rakyat.Penelitian Febriyanti 

menggunakan objek penelitian yaitu 

naskah cerita.Sedangkan dalam 

penelitian kali ini, objek yang 

digunakan adalah kumpulan puisi. 

b. Landasan Teori 

1. Puisi (Karya Sastra) 

Teeuw (1984:73) menyebutkan puisi 

adalah ungkapan yang terarah ke 

ragam melahirkannya.Sedangkan 

Pradopo (2014:7) menjelaskan, puisi 

adalah media yang mengekspresikan 



 

 
 

pemikiran yang membangkitkan 

perasaan, yang merangsang imajinasi 

pancaindra dalam susunan yang 

berirama.Puisi merupakan rekaman 

dari interpretasi pengalaman manusia 

yang penting, digubah dalam wujud 

yang paling berkesan. 

2. Pendekatan Pragmatik 

Siswanto (2013:175) menyatakan 

bahwa pendekatan pragmatik adalah 

pendekatan kajian sastra yang 

menitikberatkan kajiannya terhadap 

peranan pembaca dalam menerima, 

memahami, dan menghayati karya 

sastra.Dalam karya satra, pendekatan 

pragmatik diaplikasikan dalam 

bentuk nilai pendidikan.Nilai-nilai 

pendidikan terlihat dari pesan-pesan 

yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca berupa nilai baik 

atau buruk.Namun dalam penelitian 

ini, nilai pendidikan yang dianalisis 

ada tiga, yaitu nilai religius, nilai 

moral dan nilai sosial. 

1. Nilai religius 

Nilai religius adalah internalisasi dan 

penghayatan seorang individu 

terhadap nilai-nilai agama yang 

diyakini dalam bentuk ketaatan dan 

pemahaman terhadap nilai-nilai 

tersebut untuk kemudian dapat 

diimplentasikan dalam perilaku 

sehari-hari. 

2. Nilai moral 

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, nilai moral diartikan 

sebagai ajaran baik buruk yang 

diterima umum mengenai akhlaq; 

akhlaq budi pekerti; kondisi mental 

yang mempengaruhi seseorang 

menjadi tetap bersemangat, berani, 

disiplin dsb (KBBI, 2014: 378). 

3. Nilai sosial 

Sosial dalam KBBI diartikan 

berkenaan dengan khalayak, 

berkenaan dengan masyarakat, 

berkenaan dengan umum; suka 

menolong dan memperhatikan 

oranglain (KBBI, 2014: 

628).Berdasarkan pengertian sosial 

tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa nilai sosial adalah nilai-nilai 

yang berkenaan dengan masyarakat 

(sosial). 

 

3. Pengertian Pendidikan 

Purwanto (2014:24) mengatakan 

bahwa pendidikan adalah segala 

kegiatan yang dilakukan secara sadar 

berupa pembinaan (pengajaran) 

pikiran dan jasmani anak didik 

berlangsung sepanjang hayat untuk 

meningkatkan kepribadiannya, agar 

dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara 

tepat di masa yang selaras dengan 

alam dan masyarakat. 

4. Tujuan Pendidikan Nasional 

Dalam Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 

pasal 3 menjelaskan, pendidikan  



 

 
 

nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

5. Peranan Karya Sastra Dalam 

Pendidikan 

Pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia memiliki peran sentral 

dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional peserta 

didik.Disinyalir bahwa pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia menjadi 

tolak ukur keberhasilan dalam 

bidang studi.Pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia diharapkan 

dapat membantu peserta didik 

mengenal dirinya, budayanya, dan 

budaya orang lain, mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi 

dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan serta menggunakan 

kemampuan analitis dan imaginatif 

yang ada dalam dirinya (Warisman, 

2016:9). 

6. Hakikat dan Fungsi 

Pembelajaran Sastra 

Pembelajaran apresiasi sastra 

Indonesia bertujuan mengembangkan 

kepekaan siswa terhadap nilai-nilai 

indrawi, nilai akali, nilai efektif, nilai 

keagamaan, dan nilai sosial, secara 

sendiri-sendiri, atau gabungan 

keseluruhan, seperti yang tercermin 

di dalam karya sastra.Pada 

hakikatnya pembelajaran sastra 

adalah menciptakan situasi siswa 

membaca dan merespon karya sastra 

serta membicarakan secara bersama 

dalam kelas, Purwo dalam Warisman 

(2016:40). 

7. Pembelajaran Sastra di SMA 

1) Tujuan Pembelajaran Sastra 

Menurut pandangan Siswanto 

(2013:156), secara umum tujuan 

pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di bidang sastra adalah 

agar peserta didik mampu menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra 

untuk mengembangkan kepribadian, 

memperluas wawasan kehidupan, 

meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa, serta 

menghargai dan membanggakan 

sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. 

2) Bahan Ajar Sastra 

Menurut Abidin (2012:33), bahan 

ajar atau materi pembelajaran secara 

garis besar terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang 

telah ditentukan.  

 

3) Manfaat Pengajaran Sastra 

Pada dasarnya, karya sastra memiliki 

peran dan kedudukan yang penting, 



 

 
 

salah satunya bagi dunia 

pendidikan.Santosa (2010: 23-25) 

membagi manfaat pengajaran sastra 

dalam dunia pendidikan, yakni (1) 

Membantu keterampilan berbahasa, 

(2) Meningkatkan pengetahuan 

budaya, dan (3) Mengembangkan 

cipta dan rasa. 

8. Kriteria Karya Sastra sebagai 

Bahan Ajar Sastra di SMA 

Menurut Gani (dalam Nurhalimah, 

2015. 24-26) untuk mengatasi 

kesulitan guru sastra dalam proses 

pemilihan karya sastra, dikemukakan 

kriteria sebuah karya sastra yang 

layak dijadikan sebagai bahan ajar, 

yaitu: 

a) Memenuhi standar sastra. 

b) Membantu kaula muda agar lebih 

mendewasakan diri sendiri dan 

membangun kontak langsung 

dengan masalah-masalah 

kemanusiaan. 

c) Mampu meningkatkan imajinasi 

siswa. 

d) Membuat dunia mampu 

menyampaikan kebenaran. 

e) Memberikan siswa kekuatan 

untuk tumbuh dan berkembang. 

f) Membantu memerangi nilai-nilai 

dan peristiwa-peristiwa yang 

menyebabkan sikap aatis, ilusi, 

dan menarik diri. 

g) Memiliki dasar humanistik dalam 

menghormati manusia lain. 

h) Berkaitan dengan masalah 

masalah yang berkadar abadi dari 

pada hal-hal yang bersifat 

kesementaraan. 

9. Karya Sastra sebagai Media 

Pendidikan 

Sastra diyakini mampu 

dipergunakan sebagai salah satu 

sarana untuk menanami, memupuk, 

mengembangkan, dan bahkan 

melestarikan nilai-nilai yang diyakini 

baik dan berharga oleh keluarga, 

masyarakat, dan bangsa. Dalam 

kaitannya, sastra sebagai pendidikan 

dapat memberikan fungsi sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan nilai imajinatif 

atau daya pikir siswa 

2. Pengembangan nilai rasa siswa 

3. Pengembangan nilai intelektual 

atau kecerdasan siswa 

III. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif.Penelitian 

kualitatif mengutamakan kedalaman 

penghayatan terhadap interaksi antar 

konteks yang sedang dikaji secara 

empiris (Semi, 2012:11). 

2. Data dan Sumber Data 

1) Data 

Data diartikan sebagai alat untuk 

memperjelas pikiran (Siswantoro, 

2005:63). Data yang digunakan 

sebagai dasar penelitian ini berupa 

kata-kata, frasa, kalimat yang 

terdapat dalam buku kumpulan puisi 

Sorong Serah yang mengandung 



 

 
 

nilai-nilai pragmatis terutama dalam 

puisi “Kota Mataram”, “Sembahyang 

Malam”, “Wahai Sahabat”, “Tuhan”, 

dan “Atau”. 

2) Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana 

suatu data dapat diperoleh (Arikunto 

(1991:102). Adapun sumber data 

dalam penelitian ini diambil dari 

buku kumpulan puisi Sorong Serah 

karya Djero Anang Zubaidi 

Soemerep yang difokuskan pada 

lima puisi, yakni: “Kota Mataram”, 

“Sembahyang Malam”, “Wahai 

Sahabat”, “Tuhan”, dan “Atau”. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode dianggap sebagai 

cara-cara, strategi untuk memahami 

realitas, langkah-langkah sistematis 

untuk memecahkan rangkaian sebab 

akibat. Sebagai laat, sama dengan 

teori, metode berfungsi untuk 

menyederhanakan masalah, sehingga 

lebih mudah untuk dipecahkan 

(Ratna, 2013:34). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode studi kepustakaan dan 

metode catat. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses 

penyusunan data agar dapat 

diinterpretasi. Penyusunan data 

berarti klasifikasi data dengan pola, 

tema, atau kategori tertentu. Setiap 

penafsiran data akan memberi makna 

kepada analisis (Saebani, 2008:95). 

Adapun langkah-langkah analisis 

data dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi kata-kata atau 

wacana puisi yang 

mengandung nilai-nilai 

pragmatis 

2. Mengklasifikasikan kata-kata 

berdasarkan indikator nilai 

pragmatis 

3. Melakukan analisis secara 

keseluruhan 

4. Mengaitkan hasil analisis 

dengan pembelajaran sastra di 

SMA 

5. Menyimpulkan hasil analis 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Pragmatis Kumpulan 

Puisi Sorong Serah Karya 

Djero Anang Zubaidi 

Soemerep 

Analisis pragmatis adalah 

sebuah analisis yang memandang 

karya sastra sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan tertentu kepada 

pembaca.Dalam hal ini, tujuan 

tersebut dapat berupa tujuan politik, 

pendidikan, moral, agama, sosial, 

maupun tujuan lainnya. Adapun jenis 

nilai-nilai pendidikan pada lima puisi 

yang terdapat dalam buku kumpulan 

puisi Sorong Serah karya Djero 

Anang Zubaidi Soemerep, yakni 

berupa nilai religius, nilai moral, dan 

nilai sosial. Ditambah lagi dengan 

nilai-nilai lainnya, seperti nilai 

imajinasi atau daya pikir, nilai rasa 

atau perasaan, serta nilai intelektual 

atau kecerdasan. Jenis-jenis nilai 



 

 
 

pendidikan yang ada dalam puisi 

akan memberikan manfaat di balik 

setiap makna dari pesan-pesan yang 

disampaikan untuk pembaca. 

4.1.1 Nilai Pendidikan Religius 

dalam Kumpulan Puisi 

Sorong Serah karya Djero 

Anang Zubaidi Soemerep 

Nilai religius atau 

keagamaan dalam buku 

kumpulan puisi Sorong 

Serah karya Djero Anang 

Zubaidi Soemerep sebagai 

berikut: 

“Lalu malam tiba tiba 

beranjak dari tidurnya 

Dinginpun beringsut 

seketika 

Dari balik namamu 

kumohon restu 

Agar sadar bahwa 

akhirnya akan kembali” 

(Tuhan, 2004:16, baris 7-

10) 

Kutipan di atas termasuk 

dalam nilai keagamaan juga, 

terbukti pada tindakan seorang 

hamba ketika malam dia 

terbangun dari tidur lelapnya 

untuk melaksanakan shalat 

malam.Ia berdoa kepada Tuhan 

agar disadarkan terhadap 

kematian yang pasti akan datang 

namun entah kapan. Kutipan 

tersebut seolah menjelaskan 

tentang pentingnya mengingat 

Tuhan dalam keadaan apapun. 

Salah satu cara untuk mengingat 

Tuhan adalah dengan melakukan 

ibadah wajib yaitu shalat. Dengan 

shalat, apalagi shalat malam akan 

membuat diri dan jiwa kita terasa 

tenang dan tentunya bisa lebih 

dekat dengan Tuhan. 

4.1.2 Nilai Pendidikan Moral 

dalam Kumpulan Puisi   

Sorong Serah karya Djero 

Anang Zubaidi Soemerep 

Nilai moral dalam buku 

kumpulan puisi Sorong 

Serah karya Djero Anang 

Zubaidi Soemerep sebagai 

berikut: 

“Lalu kau yang kusayang 

kutinggalkan dengan 

tenang 

Jangan sekali kali Kaukan 

memberiku hadiah apa 

apa kecuali tulus doa 

Lalu dekaplah duka 

Jangan beri kesana 

kemari 

Biar lengkap itu sepi” 

(Sembahyang Malam, 

2004: 5, baris 24-29) 

 

Berdasarkan kutipan puisi 

di atas, penyair 

menggambarkan tentang 

perlakuan seorang hamba 



 

 
 

yang berani mati dan 

kehilangan seseorang yang 

disayangnya.Ia meminta 

agar jangan terlalu 

meratapi kehilangan 

ataupun kesedihan karena 

takdir Tuhan berada di atas 

segala-galanya. Ia pun 

berharap agar kekasihnya 

hanya cukup melayangkan 

doa paling tulus. Kutipan 

ini memberi peringatan 

kepada kita sebagai hamba 

Allah agar jangan takut 

mati karena perihal 

kematian sudah diatur 

sedemikian rupa oleh 

Allah, mengenai kapan 

dan di mana kita akan 

dipanggil, itu juga adalah 

rencana mutlak Allah yang 

tidak bisa ditunda-tunda 

lagi. Kutipan puisi tersebut 

juga mengajarkan kepada 

kita untuk senantiasa sabar 

dan ikhlas menerima 

kenyataan yang sudah 

Allah takdirkan. 

4.1.3 Nilai Pendidikan Sosial 

dalam Kumpulan Puisi Sorong 

Serah karya Djero Anang 

Zubaidi Soemerep 

Adapun kutipan yang 

menunjukkan atau 

menggambarkan nilai 

sosial dalam buku 

kumpulan puisi Sorong 

Serah karya Djero Anang 

Zubaidi Soemerep sebagai 

berikut: 

“Masihkah kau ingat 

kembang mimpimu 

yang lenyap  

Ditelan senyap wahai 

sahabat 

Lupakanlah jangan 

meratap bertahap 

tahap 

Apalagi sampai 

jiwamu jadi penat” 

(Wahai Sahabat, 

2004:12, baris 1-4) 

 

“Biarkanlah ia 

berlayar bersama 

sunyi 

Kepantai sepi 

mengejar pagi hari 

Buatlah mimpi baru 

tentang dunia yang 

biru 

Yang didalamnya 

kita semua sama 

sama menyatu 

Menyapu debu 

dengan sisa cahya 

dimatamu” 

(Wahai Sahabat, 

2004:12, baris 5-9) 

Kutipan-kutipan di 

atas menunjukkan bahwa 

terdapat nilai cinta dan 

rasa kasih sayang yang 

ditunjukkan oleh 



 

 
 

seseorang kepada 

sahabatnya.Hal tersebut 

terlihat pada keinginan 

seorang sahabat untuk 

sama-sama memperbaiki 

niat meraih impian atau 

cita-cita yang sempat 

terpendam.Sahabatnya 

berharap agar jangan 

sampai putus asa dan 

meratapi kesedihan 

sehingga berlarut-larut. 

Bahwa ada hal yang jauh 

lebih penting daripada itu, 

yakni masa depan.  

4.1.4 Nilai Pengembangan 

Imajinasi atau Daya 

Pikir 

Adapun kutipan yang 

menunjukkan atau 

menggambarkan nilai 

pengembangan imajinasi 

atau daya pikirdalam buku 

kumpulan puisi Sorong 

Serah karya Djero Anang 

Zubaidi Soemerep sebagai 

berikut: 

“Di langit awan 

mengapung menatap 

tubuh kita yang kelu 

Disisi perempatan jalan, 

anak anak yang mestinya 

sekolah 

dengan wajah memelas 

meminta belas kasih 

dari orang orang yang lalu 

lalang” 

Disudut sudut kota orang 

orang melepaskan 

hembusan 

Nafasnya yang berat, 

sebuah sinyal bahwa 

mereka 

menyimpan berbagai 

kemurungan 

Itulah duka yang 

mengurung 

Mendekam dalam penjara 

zaman” 

(Kota Mataram, 2004:3, 

baris 5-13) 

 

“Inilah sebuah bukti 

bahwa negri sendiri 

harkat dan martabatnya 

turun drastis 

Tuhan jangan biarkan 

negri ini beku 

dalam kubangan lumpur 

yang amis’ 

(Kota Mataram, 2004:3, 

baris 26-29) 

 

Berdasarkan kutipan-kutipan di 

atas, pengarang menggunakan 

bahasa yang kaya dengan 

ungkapan-ungkapan yang tersirat. 

Ungkapan-ungkapan tersebut 

dapat membantu proses 

perkembangan imajinasi anak. 

Pikiran kita dipaksa bekerja untuk 

menemukan makna di balik 



 

 
 

ungkapan-ungkapan tersirat yang 

digunakan pengarang dalam baris-

baris puisi tersebut. 

 Kata-kata dan 

ungkapan seperti “langit 

awan mengapung”, 

“mendekam dalam 

penjara zaman”, “Tuhan 

jangan biarkan negri ini 

beku”, “dalam kubangan 

lumpur yang amis”, dan 

lain-lain dalam kutipan di 

atas, akan memaksa 

peserta didik untuk 

berpikir keras. Mereka 

akan mencari tahu apa 

maksud pengarang 

menggunakan ungkapan-

ungkapan tersebut. Peserta 

didik akan berpikir 

mengapa langit awan bisa 

mengapung sedang yang 

mengapung harusnya di 

permukaan air, kemudian 

apa itu pengertian penjara 

zaman, mengapa melarang 

Tuhan agar negeri ini 

jangan sampai beku, beku 

seperti apa yang 

disebutkan pengarang, 

bukankah beku hanya 

diperuntukkan bagi benda 

cair semisal air yang 

dimasukkan ke dalam 

mesin pendingin, lalu apa 

juga maksud dari 

kubangan lumpur yang 

amis. 

4.1.5 Nilai Pengembangan Rasa 

atau Perasaan  

Adapun kutipan yang 

menunjukan nilai 

pengembangan perasaan 

siswa sebagai berikut: 

“Ketahuilah duniaku 

yang sekarang 

Begitu garang 

Begitu pengap 

Begitu gagap 

Dan membatu karang” 

(Sembahyang Malam, 

2004:5, baris 9-13) 

 

Kutipan di atas 

menjelaskan tentang cara 

seorang hamba 

mengungkapkan keadaan 

dirinya saat ini. Hamba 

tersebut merasa kesal 

karena kehidupannya yang 

sekarang sudah tidak 

seperti dulu lagi.dia 

merasa hidup tetapi 

sebenarnya tidak. 

4.1.6 Nilai Pengembangan 

Kecerdasan atau 

Intelektual 

Adapun yang 

menggambarkan aplikasi 

pengembangan kecerdasan 

dalam buku kumpulan puisi 

Sorong Serah karya Djero 



 

 
 

Anang Zubaidi Soemerep 

sebagai berikut: 

“Sebentang jalan berkelok 

menjalar ditikungan 

Angin dikanan kirinya 

sesekali mengganggu 

ketenangan 

Dengan bunyi gesekan dahan 

yang bersentuhan” 

(Atau, 2004:32, baris 1-3) 

 

“Hari hari yang dilewati 

sungguh 

Bagai mimpi mimpinya yang 

mengapung 

Diatas tikungan jalan 

Kadang hilang kadang 

datang membelah waktu 

Yang meliuk liuk didahi” 

(Atau, 2004:32, baris 4-8) 

 

“Bersegeralah engkau 

bangkit lagi 

Atau pilihanmu hanyut ke 

negri 

Antah berantah” 

(Atau, 2004:32, baris 13-15) 

 

Ungkapan-ungkapan yang 

digunakan oleh penyair dalam 

puisi ini, bagi peserta didik tidak 

akan serta merta dipahami atau 

dimengerti langsung oleh mereka. 

Sehingga, dalam hal ini peran 

gurulah yang harus berusaha 

membantu mengarahkan dan 

memberi bimbingan kepada 

peserta didik agar perkembangan 

intelektualnya menjadi lebih 

berkembang. 

Kata-kata atau 

ungkapan seperti: dahan, 

meliuk liuk, antah berantah 

dan lain-lain dalam kutipan 

di atas akan memaksa anak 

untuk berpikir. Mereka pasti 

akan mencari tahu apa 

maksud penyair 

menggunakan ungkapan-

ungkapan tersebut. Peserta 

didik akan berpikir tentang 

arti dari kata-kata tersebut. 

Peserta didik akan coba 

menerka-nerka mengenai 

apa itu dahan, bagaimana 

sebenarnya meliuk liuk itu, 

kemudian antah berantah itu 

kata yang digunakan ketika 

apa dan dalam kondisi yang 

bagaimana. 

4.2 Hubungan Analisis 

Pragmatis Kumpulan Puisi 

Sorong Serah Karya Djero 

Anang Zubaidi Soemerep 

dengan Pembelajaran 

Sastra di SMA 

Sebagai karya sastra, 

buku kumpulan puisi Sorong 

Serah karya Djero Anang 



 

 
 

Zubaidi Soemerep dapat 

dikatakan sebagai karya 

sastra yang baik, yang dapat 

memberikan hiburan dan 

kenikmatan serta mampu 

memberikan nilai-nilai 

pengetahuan yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

menjadikan pribadi yang 

lebih bijaksana, lebih 

berpengetahuan, dan lebih 

dekat dengan Tuhan. 

Dalam kurikulum 

2013 terdapat materi 

pelajaran yang membahas 

tentang sastra (puisi). Hal ini 

dapat dilihat pada standar 

kompetensi SMA, yaitu pada 

kelas X semester 2 dengan 

Kompetensi Dasar (3.17) 

Menganalisis unsur 

pembangun puisi, dan dengan 

indikator pencapaian 

kompetensi (3.17.1) 

Menganalisis kata konkret 

dalam puisi, (3.17.2) 

Menganalisis gaya bahasa  

dalam puisi, (3.17.3) 

Menganalisis rima dalam 

puisi, (3.17.4)Menganalisis  

tipografi dalam puisi, (3.17.5) 

Menganalisis  tema dalam 

puisi, (3.17.6) Menganalisis  

rasa dalam puisi, (3.17.7) 

Menganalisis nada dalam 

puisi, dan (3.17.8) 

Menganalisis  amanat dalam 

puisi. 

V. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada buku 

kumpulan puisi Sorong Serah 

karya Djero Anang Zubaidi 

Soemerep, dapat disimpulkan 

pada uraian berikut: 

1. Dalam analisis pragmatis 

lima puisi dalam kumpulan 

puisi Sorong Serah karya 

Djero Anang Zubaidi 

Soemerep terdapat nilai-nilai 

pendidikan yang dapat 

diterapkan dalam proses 

pembejaran sastra di sekolah, 

yakni nilai pendidikan 

religius, nilai pendidikan 

moral, nilai pendidikan 

sosial, nilai imajinasi atau 

daya pikir, nilai rasa atau 

perasaan, serta nilai 

intelektual atau kecerdasan.  

2. Berdasarkan analisis 

pragmatis, maka sebagai 

karya sastra, buku kumpulan 

puisi Sorong Serah karya 

Djero Anang Zubaidi 

Soemerep dapat dikatakan 

sebagai karya sastra yang 

baik karena mampu 

memberikan nilai-nilai 

pendidikan untuk 

pembelajaran sastra di SMA. 

Berdasarkan materi pada 

silabus dan Kurikulum 2013 

tingkat SMA mata pelajaran 

Bahasa Indonesia yang 

memiliki kompetensi dasar 

“Menganalisis unsur 

pembangun puisi” dengan 

indikator pencapaian 



 

 
 

kompetensi (3.17.1) 

Menganalisis kata konkret 

dalam puisi, (3.17.2) 

Menganalisis gaya bahasa  

dalam puisi, (3.17.3) 

Menganalisis rima dalam 

puisi, (3.17.4)Menganalisis  

tipografi dalam puisi, 

(3.17.5) Menganalisis  tema 

dalam puisi, (3.17.6) 

Menganalisis  rasa dalam 

puisi, (3.17.7) Menganalisis 

nada dalam puisi, dan 

(3.17.8) Menganalisis  

amanat dalam puisi, jelas 

bahwa kumpulan puisi 

Sorong Serah, terutama pada 

ke lima puisi di atas, dapat 

meningkatkan pengetahuan 

serta keterampilan peserta 

didik dalam memahami karya 

sastra khususnya puisi. 
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