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ANALISIS PUISI “AKU DI BULAN” KARYA KHANIS SELASIH: KAJIAN 

SEMIOLOGI ROLAND BARTHES DAN HUBUNGANNYA DENGAN 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMP 

 

OLEH 

Haerunissa 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji puisi “Aku di Bulan” karya Khanis 

Selasih: kajian Semiologi Roland Barthes dan hubungannya dengan pembelajaran sastra 

di SMP. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah makna puisi “Aku di 

Bulan” karya Khanis Selasih dengan menggunakan semiologi Roland Barthes dan 

bagaimanakah hubungan puisi “Aku di Bulan” ini dengan pembelajaran sastra di SMP. 

Teori yang dijadikan landasan pada penelitian ini adalah teori semiologi Roland Barthes. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian semiotik, karena menganalisis 

setiap tanda yang terdapat dalam data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pustaka dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik catat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Puisi “Aku di Bulan” memiliki makna perasaan rindu yang dirasakan 

pada saat seseorang merasa kesepian di malam hari. Rasa rindu pada orang terkasih itu 

membuatnya berharap untuk dapat segera bertemu. Karena perasaan rindu itu semakin 

lama semakin berkembang dan pada akhirnya dapat melukai perasaan orang yang 

merasakan rasa rindu tersebut. Terutama ketika orang yang merasakan kerinduan itu 

mulai mencari memori atau kenangan bersama orang yang dirindukannya. Hal itulah 

kemudian yang akan memunculkan rasa kosong dan hampa di hatinya sendiri.  

 

Kata kunci:  makna, sastra, semiologi.  
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Analysis of the poem "Aku di Bulan" by Khanis Selasih: The Semiological Study 

of Roland Barthes and the correlation to the study of Literature in Junior High 

School 

 

By 

Haerunissa 

 

Abstract 

 
 

 This study aims to examine the poem "Aku di Bulan" by Khanis Selasih: the 

study of Roland Barthes's Semiology and its relation to the learning of literature in junior 

high school. The formulation of the problem of this research is how the meaning of the 

poem "Aku di Bulan" by Khanis Selasih by using Roland Barthes's semiology and how is 

the relation of poetry "Aku di Bulan" with learning literature in Junior High school. The 

foundation theory in this research is based on Roland Barthes's semiological theory. The 

type of research used is a type of semiotic research, because it analyzes each sign 

contained in the data. The data collection method used in this study is a library method 

and the technique used in this study is a note-taking technique. The analytical method 

used in this research is descriptive analysis method. The poem "Aku di Bulan" has the 

meaning of feeling longed when someone feels lonely at night. His longing for loved ones 

made him hope to meet soon. Because the feeling of longing is increasingly growing and 

in the end can hurt the feelings of those who feel that longing. Especially when people 

who feel that longing begin to look for memory or memories with the person they miss. 

That is then who will bring out the feeling of being empty in his own heart. 

 

Key word: meaning,  literature, Semiology 
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A. PENDAHULUAN  

Puisi menjadi salah satu cara 

yang baik untuk menyampaikan 

rasa cinta. Rangkaian kata-kata 

yang bermakna dalam, dapat 

meluluhkan hati siapapun yang 

membacanya. Terdapat banyak 

sastrawan yang menuliskan ide 

mereka tentang sebuah cinta ke 

dalam puisi. Sebut saja Khanis 

Selasih, satu dari beberapa 

sastrawan yang sering menelurkan 

puisi bertemakan cinta. Dengan 

ciri khas tersendiri dalam mengatur 

diksi di setiap baris membuat 

Khanis Selasih menjadi salah satu 

penulis yang disegani dikalangan 

sastrawan. Salah satu puisinya 

yang cukup terkenal adalah “Aku 

di bulan”. Beberapa karya sastra 

yang diciptakan oleh Khanis selalu 

dapat perhatian dari pecinta sastra. 

Salah satunya adalah “Aku di 

bulan” yang telah dibukukannya 

bersama Pinto Janir dan 

mendapatkan perhatian yang besar 

dari para pecinta sastra. Dengan 

pengaturan diksi yang menjadi 

salah satu ciri khasnya membuat 

karya-karyanya seperti “Aku di 

Bulan”, “Cinta, Laut, Menunggu”, 

“Tungku Rindu” dan puisi lainnya 

menjadi tantangan tersendiri bagi 

pecinta karya sastra untuk menilik 

makna sesungguhnya dari puisi-

puisi tersebut. Buku kumpulan 

puisi berjudul “Aku di Bulan” 

karya Khanis Selasih ini menjadi 

salah satu saksi nyata kecintaan 

Khanis dalam menggunakan 

benda-benda langit untuk 

memperindah puisinya, seperti 

puisi “Aku di Bulan”, “Bulan 

Kesiangan”, “Telah Kutitipkan 

Wajahmu Pada Bulan”, dan 

beberapa puisi lainnya. Menurut 

Khanis menulis tentang benda 

langit memberinya banyak 

inspirasi. Ia juga percaya jika 

benda-benda langit itu akan 

menimbulkan makna yang indah 

dan megah.   

Puisi berjudul “Aku di Bulan” 

sendiri telah dijelaskan oleh 

Khanis Selasih merupakan curahan 

hatinya tentang kerinduan yang 

mendalam  pada kedua 

orangtuanya yang telah meninggal. 

Dalam puisinya, Khanis 

menuliskan keinginannya untuk 

bertemu kembali dengan kedua 

orangtua dan dapat menari serta 

menyanyi bersama mereka 

kembali. Meskipun Khanis tahu 

tarian dan nyanyian mereka kini 

adalah sunyi.  

Makna pada rasa rindu dan 

cinta yang digambarkan oleh sosok 

Khanis Selasih layak untuk di 

teliti. Ditambah dengan 

penggunaan Diksi atau kosa-kata 

yang cukup rumit bagi sebagian 

penikmat karya sastra. Oleh karena 

itu, penelitian ini akan menjadikan 

salah satu puisi karya Khanis 

Selasih, yakni “Aku di Bulan” 

sebagai objek penelitian, dengan 

menggunakan teori semiologi dari 

Roland Barthes yang akan 

membantu penulis untuk mengulas 

setiap  makna dari puisi tersebut. 

Di samping itu, puisi “Aku di 

Bulan” karya Khanis Selasih 

mempunyai hubungan dengan 

pembelajaran di SMP. Dalam 

pembelajaran di SMP terdapat 

materi mengenai puisi. Hal ini 

dapat membantu siswa untuk lebih 

memahami sastra khususnya puisi.
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Berdasarkan latar belakang 

yang telah disampaikan, penelitian 

ini mengangkat judul “Analisis 

Puisi Aku di Bulan Karya Khanis 

Selasih Kajian Semiologi Roland 

Barthes Dan Hubungannya dengan 

Pembelajaran Sastra di SMP” 

Berdasarlan latar belakang di 

atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah makna yang 

terdapat dalam puisi “Aku di 

Bulan” karya Khanis Selasih 

dengan menggunakan 

semiologi Roland Barthes? 

2. Bagaimanakah hubungan puisi 

“Aku di Bulan” karya Khanis 

Selasih dengan pembelajaran 

sastra di SMP? 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Sastra 

Sumardjo dan Saini mengatakan 

bahwa sastra adalah ungkapan 

pribadi manusia yang berupa 

pengalaman, pemikiran, perasaan, 

ide, semangat, keyakinan dalam 

suatu bentuk gambaran konkret 

yang membangkitkan pesona 

dengan alat bahasa (Djakob 

Sumardjo dan Saini, 1991:3). 

Sastra tidak pernah sama antara 

satu tempat di dunia ini dengan 

tempat lain, tidak pernah sama 

antara waktu dengan waktu yang 

lain. selain itu, karya sastra 

merupakan suatu tiruan alam, 

mimesis, tetapi juga merupakan 

suatu produk imajinasi dan produk 

kreativitas (Semi: 1990:53)  

 

2. Puisi 

Jakob Sumardjo dan Saini K.M 

dalam buku berjudul Apresiasi 

Kesusasteraan (1991:16) 

mengatakan bahwa sastra dapat 

digolongkan menjadi dua 

kelompok jenisnya, yaitu sastra 

non-imajinatif dan sastra 

imajinatif. Puisi dapat 

didefinisikan sebagai sejenis 

bahasa yang mengatakan lebih 

banyak dan lebih intensif daripada 

apa yang dikatakan oleh bahasa 

harian (Perrine, dalam Siswantoro, 

2010:23). Sebagai karya sastra 

yang padat dan terkonsentrasi, 

puisi juga memiliki letak 

keindahan yang tidak ada pada 

karya sasta lain. keindahan ini 

terletak pada pemaknaan yang 

dapat dilakukan dengan melagukan 

puisi tersebut. Pernyataan ini 

diperkuat dari definisi Altenbernd 

bahwa puisi adalah pendramaan 

pengalaman yang bersifat 

penafsiran (menafsirkan) dalam 

bahasa berirama (bermetrum) 

(dalam Pradopo, 2010:5). 

 

3. Hubungan Puisi “Aku di 

Bulan” dengan Pembelajaran 

Sastra di SMP 

Sastra adalah karya dan 

kegiatan seni yang behubungan 

dengan ekspresi serta penciptaan 

oleh seorang pengarang. Menurut 

Lukens (dalam Musaddat dkk, 

2010:149), sastra memberikan dua 

hal penting, yaitu kesenangan dan 

pemahaman. Dalam kurikulum 

2013 revisi 2017, dilihat dari 

materi pembelajaran kelas VIII 

terdapat pada KD 3.8 dan 4.8 yang 

membahas mengenai puisi, 

meliputi analisis unsur-unsur 
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intrinsik dan ekstrinsik yang 

mudah diteliti atau dianalisis oleh 

siswa.  

4. Semiologi Roland Barthes 

Semiotika berasal dari bahasa 

Yunani semeion yang berarti tanda 

atau sign dalam bahasa Inggris ini 

adalah ilmu yang mempelajari 

sistem tanda yang menjadi segaa 

bentuk komunikasi yang 

mempunyai makna antara lain: 

kata (bahasa), ekspresi wajah, 

isyarat tubuh, film, sign, serta 

karya sastra yang mencakup musik 

ataupun hasil kebudayaan dari 

manusia itu sendiri. Sobur 

(2006:87) menambahkan bahwa 

semiotika sebagai suatu model dari 

ilmu pengetahuan sosial 

memahami dunia sebagai sistem 

hubungan yang memiliki unit dasar 

yang disebut dengan’tanda’. 

Dengan demikian semiotik 

mempelajari hakikat tentang 

keberadaan suatu tanda.  Adapun 

istilah lain dari semotika adalah 

semiologi dan kedua istilah ini 

memiliki pengertian yang sama.  

Teori semiologi Barthes hampir 

secara harfiah diturunkan dari teori 

bahasa menurut de Saussure. 

Selanjutnya, Barthes menggunakan 

teori penanda dan petanda yang 

dikembangkan menjadi teori 

tentang metabahasa dan konotasi.  

Pada awalnya, konsep 

semiologi diperkenalkan oleh 

Ferdinand de Saussure melalui 

dikotomi sistem tanda signified 

dan signifier atau 

signifie;significant yang bersifat 

otomatis.  Konsep ini melihat 

bahwa makna muncul ketika ada 

hubungan asosiasi antara yang 

ditandai (signified) dan yang 

menandai (signifier). Tanda adalah 

kesatuan dari suatu bentuk 

penanda dengan sebuah ide atau 

petanda. Dengan kata lain, 

penanda adalah “bunyi yang 

bermakna” atau “coretan yang 

bermakna”. Jadi, penanda adalah 

aspek material dari bahasa yang 

dikatakan atau didengar dari apa 

yang ditulis atau dibaca. Petanda 

adalah gambaran mental, pikiran, 

atau konsep. Jadi, petanda adalah 

aspek mental dari bahasa (Barthes, 

2001: 180). Suatu penanda tanpa 

petanda tidak berarti apa-apa dan 

karena itu tidak merupakan tanda. 

Sebaliknya, suatu petanda tidak 

mungkin disampaikan atau 

ditangkap lepas dari penanda. 

Penanda atau yang ditandakan itu 

termasuk tanda itu sendiri 

merupakan suatu faktor liguistik. 

“Penanda dan petanda merupakan 

kesatuan seperti dua sisi dari 

sehelai kertas” kata Saussure. 

Barthes mengungkapkan bahwa 

bahasa merupakan sebuah sistem 

tanda yang mencerminkan asumsi-

asumsi dari masyarakat dalam 

waktu tertentu (Sobur, 2017: 63). 

Sebagaimana pandangan Saussure, 

Barthes juga meyakini bahwa 

hubungan antara penanda dan 

petanda tidak terbentuk secara 

alamiah, melainkan secara arbitrer. 

Saussure hanya menekankan pada 

penandaan dalam tataran denotatif, 

sedangkan Barthes 

menyempurnakannya dengan 

mengembangkan sistem penandaan 

pada tingkat konotatif. Selain itu, 

Barthes juga melihat aspek lain 

dari penandaan, yakni “mitos” 

yang menandai masyarakat.  
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Tanda juga merupakan bagian 

dari ilmu semiologi yang menandai 

suatu hal atau keadaan untuk 

menerangkan atau 

memberitahukan objek kepada 

subjek. Dalam hal ini tanda selalu 

menunjukkan pada suatu hal yang 

nyata misalnya, benda, kejadian, 

tulisan, bahasa, dan bentuk tanda 

yang lainnya. Jadi, tanda adalah 

arti yang statis, umum, lugas, dan 

objektif (Santosa, 2013:8). Bahasa 

sesungguhnya merupakan kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan antara 

penanda dan petandanya. Penanda 

adalah yang menandai dan suatu 

yang segera terserap atau teramati 

mungkin terdengar sebagai bunyi 

atau terbaca sebagai tulisan, 

misalnya: [cinta], tetapi mungkin 

pula terlihat dalam bentuk 

penampilan, misalnya: wajahnya 

memerah, gerakannya gemetaran, 

tampangnya menyeramkan, dan 

lain sebagainya. Petanda adalah 

suatu kesimpulan atau suatu yang 

terpahami maknanya dari 

ungkapan bahasa maupun 

nonbahasa (Santosa, 2013: Roland 

Barthes juga memberikan cara 

untuk mendapatkan makna secara 

mendalam dari suatu teks melalui 

lima kode semiotik, yaitu kode 

hermeneutik, kode semik, kode 

simbolik, kode proairetik, dan 

kode kultural.  

Namun sebelum menggunakan 

lima kode semiotik tersebut, teks 

harus dipenggal terlebih dahulu 

menjadi leksia-leksia baru 

kemudian dihubungkan dengan 

lima kode semiotik Roland 

Barthes. Dalam bukunya yang 

berjudul S/Z, Roland menjelaskan 

bahwa leksia merupakan satuan 

terkecil pembacaan, terkadang 

mencakup beberapa kata atau 

beberapa kalimat. Leksia akan 

menjadi ruang terbaik dimana kita 

dapat mengamati makna. 

Dimensinya secara empiris 

ditentukan, diperkirakan, akan 

tergantung pada kepadatan 

konotasi, variabel sesuai dengan 

momen dari teks (Arga, 2015: 19).  

a. Kode hermeneutik atau kode 

teka-teki ang berkisar pada 

harapan pembaca untuk 

mendapatkan kebenaran bagi 

pertanyaan yang muncul pada teks, 

di bawah kode ini, orang akan 

mendaftar beragam istilah (formal) 

yang berupa sebuah teka-teki 

(enigma) dapat dibedakan, diduga, 

diformulasikan, dipertahankan, dan 

akhirnya disingkapi. Kode ini 

disebut pula sebagai suara 

kebenaran (Barthes dalam Sobur 

2012:65). 

b. Kode semik atau kode konotatif 

menawarkan banyak sisi. Dalam 

proses pembacaan, pembaca 

menyusun tema suatu teks. Ia 

melihat bahwa konotasi kata atau 

frase dalam teks dapat 

dikelompokkan dengan konotasi 

kata ata frase yang mirip. (Barthes 

dalam Sobur, 2012:66).  

c. Kode simbolik merupakan aspek 

pengkodean fiksi yang paling khas 

bersifat struktural, atau tepatnya 

menurut konsep Barthes, 

pascastruktural (Barthes dalam 

Sobur, 2012:66). 

d. Kode proairetik atau kode 

tindakan dianggapnya sebagai 

perlengkapan utama teks yang 

dibaca orang: artinya, semua teks 

yang bersifat naratif dasar yang 

tindakan-tindakannya dapat terjadi 

dalam berbagai sikuen yang 
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mungkin diindikasikan (Barthes 

dalam Sobur, 2012:66).  

e. Kode kultural yang 

membangkitkan suatu badan 

pengetahuan tetentu. Kode ini 

banyak jumlahnya. Kode ini 

merupakan acuan teks ke benda-

benda yang sudah diketahui dan 

dikodifikasi oleh budaya (Barthes 

dalam Sobur, 2012:67). 

Barthes memfokuskan pada 

gagasan tentang signifikasi dua 

tahap, yaitu denotasi dan konotasi. 

Denotasi adalah definisi objek kata 

tersebut, sedangkan konotasi 

adalah makna subjektif atau 

emosionalnya. Dalam terminologi 

Saussure signifier (penanda) dan 

signified (petanda) adalah 

penyusun sign (tanda). Padahal 

istilah sign ini sangat ambigu, 

sebab istilah ini hadir dalam 

beberapa kosa kata yang berbeda- 

beda dari teknologi hingga 

kedokteran. 

Salah satu area penting yang 

dirambah Barthes dalam studinya 

tentang tanda (Sobur, 2017: 68-69) 

adalah peran pembaca (the 

reader). Konotasi, walaupun 

merupakan sifat asli tanda, 

membutuhkan keaktifan pembaca 

agar dapat berfungsi.  Barthes 

secara panjang-lebar mengulas apa 

yang sering disebut sebagai sistem 

pemaknaan tataran kedua, yang 

dibangun atas sistem lain yang 

telah ada sebelumnya. Sastra 

merupakan contoh paling jelas 

sistem pemaknaan tataran kedua 

yang dibangun di atas bahasa 

sebagai sistem yang pertama.  

Sistem kedua ini oleh Barthes 

disebut dengan konotatif, yang 

dalam mythologies-nya secara 

tegas ia bedakan dari denotatif atau 

sistem pemaknaan tataran pertama.  

Melanjutkan studi Hjelmslev, 

Barthes menciptakan peta tentang 

bagaimana tanda bekerja (Cobley 

& Jansz, 1999) 

 

Cobley dan Jansz (1999: 51) 

mengatakan bahwa berdasarkan 

peta di atas, terlihat bahwa tanda 

denotatif (3) terdiri atas penanda 

(1) dan petanda (2). Akan tetapi, 

pada saat bersamaan, tanda 

denotatif juga penanda konotatif 

(4). Dengan kata lain, hal tersebut 

merupakan unsur material: hanya 

jika Anda mengenal tanda “sign”, 

barulah konotasi seperti harga diri, 

kegarangan, dan keberanian 

menjadi mungkin (dalam Sobur, 

2017: 69).  

Budiman (2001:28) 

menjelaskan mengenai perbedaan 

denotasi dan konotasi. Dalam 

pengertian umum, denotasi adalah 

makna sebenarnya, makna yang 

sesungguhnya. Proses signifikasi 

yang secara tradisional disebut 

sebagai denotasi ini biasanya 

mengacu kepada penggunaan 

bahasa dengan arti yang sesuai 

dengan apa yang terucap. Akan 

tetapi, di dalam semiologi Roland 

Barthes dan pengikutnya, denotasi 

merupakan sistem signifikasi 

tingkat pertama, sementara 

konotasi merupakan tingkat kedua. 

Dalam kerangka Barthes dan 

pengikutnya, denotasi merupakan 

sistem signifikasi tingkat pertama, 

sementara konotasi merupakan 

tingkat kedua, dalam kerangka 

Barthes, konotasi identik dengan 

operasi ideologi yang disebutnya 

sebagai mitos dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan 

pembenaran bagi nila-nilai 
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dominan yang berlaku dalam suatu 

periode tertentu. 

  

B. METODE PENELITIAN 

1. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian semiotik. Hal 

itu dilakukan mengingat 

semiotik merupakan suatu jenis 

penelitian yang menekankan 

pada aspek penggalian makna 

terhadap tanda dalam suatu 

karya sastra. Endaswara 

menyebutkan bahwa tanda 

sekecil apa pun dalam 

pandangan semiotik tetap 

diperhatikan (2003: 64).  

2. Data adalah sumber informasi 

yang akan diseleksi sebagai 

bahan analisis. Oleh karena itu, 

kualitas dan ketepatan 

pengambilan data tergantung 

pada ketajaman menyeleksi 

yang dipandu oleh penguasaan 

konsep atau teori (Siswantoro, 

2016: 70). Sumber data terkait 

dengan dari siapa, apa dan mana 

informasi mengenai fokus 

penelitian diperoleh. Dengan 

kata lain, sumber data berkaitan 

dengan lokasi dan satuan 

penelitian atau observation unit. 

Jadi, sumber data merupakan 

asal- usul dari apa, siapa, dan 

mana data diperoleh. Oleh 

karena itu, data secara 

lokasional dapat berasal dari 

konteks, dokumen, dan 

informan (Muhammad, 2011: 

154). 

3. Pengumpulan data akan 

dilakukan melalui studi pustaka 

atau dokumen. Sugiyono 

menerangkan bahwa pustaka 

atau dokumen tersebut dapat 

berebentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental 

dari seseorang (dalam Pratama, 

2016: 27).  Dalam penelitian 

ini, dokumen atau pustaka yang 

dimaksud merujuk pada buku 

berjudul “Aku di Bulan” karya 

Khanis Selasih. Adapun teknik 

yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah teknik 

catat. Teknik catat digunakan 

untuk mendaftar hasil dari 

pengamatan terhadap objek 

penelitian. 

4. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif. 

Penelitian ini akan dianalisis 

berdasarkan semiologi Roland 

Barthes tentang puisi “Aku di 

Bulan” karya Khanis dengan 

langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi kode  pada 

puisi “ aku di bulan” karya 

khanis selasih 

b. Mengklasifikasi kode yang 

telah ditemukan pada puisi 

“aku di bulan” untuk 

kemudian dideskripsikan 

dan dianalisis sesuai dengan 

teori yang telah di jelaskan 

pada landasan teori. Kode 

ini dianalisis untuk 

mendapatkan leksia yang 

nantinya akan menjadi 

tanda.  

c. Selanjutnya, menganalisis 

tanda yang telah ditemukan 

dari menganalisis kode pada 

puisi “aku di bulan” karya 

khanis selasih menggunakan 

bagan semiologi Roland 

Barthes untuk menemukan 

makna yang terdapat dalam 

puisi tersebut. 
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d. Membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil dari  

analisis data yang telah di 

lakukan.  

5. Metode Penyajian Hasil 

Hasil penelitian akan disajikan 

dalam bentuk Metode 

deskriptif, yaitu dengan 

mendeskripsikan dan 

memaparkan dengan jelas hasil 

dan penelitian tersebut. Dalam 

penelitian ini data yang 

sebelumnya dianalisis 

menggunakan teori semiologi 

Roland Barthes yang berbentuk 

data akan disajikan dalam 

bentuk kata-kata yang mudah 

dipahami. Data-data tersebut 

kemudian diinterpretasikan 

secara sistematis.  

 

C. Pembahasan  

 

1. Deskripsi Data 

Terdapat tiga bait dalam puisi 

“Aku di Bulan”. Tiga bait puisi 

tersebut akan dianalisis 

menggunakan 5 kode Barthes 

untuk mendapatkan leksia. 

Kemudian, leksia inilah yang akan 

menjadi tanda dan dianalisis 

menggunakan bagan semiologi 

Roland Barthes untuk 

mendapatkan makna yang terdapat 

dalam puisi “Aku di Bulan”.  

1) Bait pertama  

Terdapat empat baris dalam bait 

pertama 

a) Aku tunggu di langit malam. 

Kalimat ini dapat mengarah 

pada kode hermeneutik.  

b) Memendar cahaya bintang 

malam. Kalimat ini masuk 

dalam kode semik. 

c) Datanglah kekasih sayang, 

diam diam. Kalimat ini 

masuk dalam kode 

hermeneutik. 

d) Aku bersandar langit 

temaram. Kalimat ini 

termasuk dalam kode semik 

atau kode konotasi. 

 

Baris yang menjadi leksia 

yaitu “aku tunggu di langit 

malam”. baris ini lebih banyak 

mengandung makna jika 

dibandingkan dengan baris 

lainnya pada bait yang sama. 

Hal inilah yang menyebabkan 

baris tersebut dipilih menjadi 

leksia.  

 

2) Bait kedua 

Terdapat empat baris dalam bait 

kedua ini, yaitu: 

a) Merona bulan cetarkan nada 

cinta. Baris ini termasuk 

dalam kode semik.  

b) Terlelap kasih merangkai 

mimpi. Baris ini termasuk 

dalam ranah kode proairetik. 

c) Cepat bangkit dengar aku 

bercerita. Baris ini termasuk 

dalam ranah kode proairetik. 

d) Jangkaulah aku, ayo menari 

sepi. Baris ini termasuk 

dalam ranah kode proairetik. 

Baris yang menjadi leksia 

tersebut adalah “merona bulan 

cetarkan nada cinta”. Baris ini 

menjadi leksia karena 

merupakan satu-satunya baris 

yang masuk dalam kode semik 

atau kode konotasi. Baris ini 

juga memiliki lebih banyak 

makna jika dibandingkan 

dengan baris lain pada bait yang 

sama. Itulah alasan “merona 



12 
 

bulan cetarkan nada cinta” 

menjadi sebuah leksia. 

 

1) Bait ketiga 

Terdapat enam baris dalam 

bait ketiga ini, yaitu: 

a) Lihat awan beriringan 

datang 

Baris ini masuk dalam kode 

semik atau kode konotasi. 

b) Sampaikah aku padamu 

sayang? 

Baris ini termasuk dalam 

kode hermeneutik. 

c) Sematkan rindu, seikat 

kembang 

Baris ini masuk dalam kode 

simbolik. 

d) Kembang kuikat cinta, 

tanam hatimu 

Baris ini masuk dalam kode 

simbolik. 

e) Hati merindu, rindu 

terpanggang tungku 

Baris ini masuk dalam kode 

semik atau kode konotasi. 

f) Kasih mana dirimu, 

tergamang aku 

Baris ini masuk dalam ranah 

kode hermeneutik.Diantara 

enam baris pada bait ketiga. 

Terdapat dua leksia yang akan 

menjadi tanda. Kedua tanda itu 

adalah “hati merindu, rindu 

terpanggang tungku” dan “kasih 

mana dirimu, tergamang aku”. 

keduanya dapat menjadi leksia 

karena memiliki makna lebih 

dari baris-baris yang lain, 

sehingga dapat menjelaskan 

puisi “Aku di Bulan” karya 

Khanis Selasih. Kemudian 

leksia ini akan dianalisis 

menggunakan bagan semiologi 

Roland Barthes.  

 

2. Analisis Data 

 

a) Aku tunggu di langit malam 

 

Penanda (I) “aku tunggu 

di langit malam” merupakan 

data pertama dalam ranah 

denotasi. “aku tunggu di 

langit malam” memiliki 

makna menunggu seseorang 

pada saat malam hari. 

Menunggu  berarti 

menandakan penantian. 

Seseorang yang tengah 

menanti sesuatu. Penanda (1) 

kemudian membentuk 

sebuah petanda (2) dalam 

ranah denotasi. Petanda 

tersebut adalah “penantian”. 

“Penantian” dapat diartikan 

sebagai hal atau keadaan 

menanti (menunggu). 

Kemudian, penanda (1) dan 

petanda (2) melahirkan tanda 

(3) dalam ranah denotasi. 

Tanda tersebut adalah 

“sebuah penantian di malam 

hari”. Seseorang yang tengah 

menunggu, dalam hatinya 

akan terbersit sebuah 

harapan. Harapan untuk 

dapat bertemu dengan orang 

yang dicintainya.  

Tanda (3) melahirkan 

penanda (I) dalam ranah 

konotasi. Penanda (I) 

tersebut adalah “berharap 

untuk bisa bertemu”. 

“Bertemu” bisa diartikan 

dengan berjumpa. “Berharap 

untuk bisa bertemu” 

memiliki arti keinginan  

untuk dapat bertemu atau 

berjumpa dengan seseorang, 

khususnya orang terkasih. 

Keinginan untuk berjumpa 
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tersebut menandakan 

seseorang sedang merasa 

rindu. Kerinduan itulah yang 

membuatnya ingin bertemu 

dengan seseorang yang 

dirindukannya. Penanda (I) 

kemudian melahirkan 

petanda (II) dalam ranah 

konotasi. Petanda (II) 

tersebut adalah “kerinduan”. 

Kemudian penanda (I) dan 

petanda (II) menghasilkan 

tanda (III) dalam ranah 

konotasi. Tanda (III) tersebut 

adalah “seseorang yang 

berharap untuk dapat 

bertemu dengan orang yang 

dicintainya karena merasa 

rindu” 

Baris ini menjelaskan 

tentang kerinduan yang 

dirasakan oleh seseorang. 

Rindu untuk berjumpa, rindu 

untuk bersua bersama orang 

yang dicintai. Rasa rindu 

dapat datang kapan saja, 

tanpa mengenal waktu. 

Kerinduan ini kemudian 

membuatnya berharap untuk 

dapat bertemu. 

 

b) Merona bulan cetarkan nada 

cinta  

Penanda (1) “merona 

bulan cetarkan nada cinta” 

merupakan data kedua dalam 

ranah denotatif. “merona 

bulan cetarkan nada cinta” 

yang memiliki makna bulan 

yang kemerahan karena 

menggemakan rasa cinta. 

Maksudnya adalah adanya 

getaran cinta yang membuat 

seseorang melihat seolah 

sinar bulan menjadi 

kemerahan seperti wajahnya 

yang berubah merah. Oleh 

karena itu, penanda (1) 

memunculkan petanda (2) 

dalam ranah denotasi yaitu 

“adanya getaran cinta”. 

“Getaran” memiliki arti 

gerakan cepat dan berulang-

ulang. Jika dihubungkan 

dengan kata cinta maka 

dapat diartikan getaran disini 

terletak pada perasaan. 

Perasaan seseorang yang 

bergetar karena adanya cinta 

yang dirasakannya. Getaran 

inilah yang kemudian 

menyadarkan seseorang akan 

perasaan yang selama ini 

berserang di hatinya. 

Sehingga penanda (1) dan 

(2) melahirkan tanda (3) 

dalam ranah denotasi yaitu, 

“menyadari adanya rasa cinta 

dalam hati”.  

Rasa cinta tidak kita 

rasakan untuk semua orang. 

Rasa cinta itu ditujukkan 

untuk orang-orang terdekat 

yang mampu membuat kita 

nyaman ketika berada di 

sampingnya. Kemudian 

tanda (3) dalam ranah 

denotatif menghasilkan 

penanda (I) dalam ranah 

konotatif yaitu, “orang 

terkasih”. Orang terkasih 

menunjukkan orang yang 

memiliki hubungan khusus 

dengan kita. Seseorang yang 

kitai cinta dengan sepenuh 

hati. Memiliki arti seseorang 

yang sangat penting dalam 

hidup kita. Kehadirannya 

membuat kita merasa tenang 

dan bahagia. Bahkan dengan 

mencintai mereka membuat 

kita dapat merasa bahagia. 
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Oleh karena itu penanda (I) 

melahirkan petanda (II) 

dalam ranah konotasi yaitu, 

“kebahagiaan”. 

“Kebahagiaan” menunjukkan 

rasa senang dan ketentraman 

hidup. penanda (I) dan 

petanda (2) menghasilkan 

tanda (III) dalam ranah 

konotasi yaitu, “kebahagiaan 

yang dirasakan saat 

menyadari adannya rasa 

cinta untuk orang terkasih. 

 

c) Hati merindu. Rindu 

terpanggang tungku 

Penanda (1) “hati 

merindu, rindu terpanggang 

tungku” merupakan data 

ketiga dalam ranah denotasi. 

Inilah kemudian yang 

menghasilkan petanda (2) 

dalam ranah denotasi “rasa 

rindu yang menyakitkan”. 

Rasa rindu yang terus 

tertumpuk dalam hati, lambat 

laun akan terasa menyiksa. 

Terutama ketika perasaan 

rindu itu tidak dapat 

disalurkan. Maksudnya, kita 

tidak dapat lagi bertemu 

dengan orang tersebut. 

Ketika kita tidak bisa 

bertemu dengan orang yang 

kita rindukan, maka akan 

terasa menyakitkan. 

Kemudian, penanda (1) dan 

petanda (2) akan 

memunculkan tanda (3) 

dalam ranah denotasi yang 

berbunyi “kerinduan yang 

terasa menyakitkan saat kita 

tidak dapat bertemu dengan 

orang yang kita rindukan”. 

Tanda ini didapat dari 

mengartikan penanda dan 

petanda dalam ranah 

denotasi. Kerinduan yang 

terasa menyakitkan tentu 

akan menimbulkan 

kesedihan sebagai reaksi dari 

rasa sakit dan rindu tersebut.  

Kemudian, tanda (3) 

dalam ranah denotasi akan 

memunculkan penanda (I) 

dalam ranah konotasi, yaitu 

“kesedihan” memiliki arti 

perasaan sedih, duka cita, 

kesusahan hati. Rasa sedih 

yang kita rasakan merupakan 

ekpresi dari hati yang 

terluka. Kerinduan yang 

menyakitkan dapat menjadi 

racun bagi seseorang. 

Kerinduan yang terus 

mengendap di dalam hati 

lambat laun akan 

menyebabkan luka di 

dalamnya. “hati yang 

terluka” juga berarti perasaan 

yang terluka karena hati 

merupakan tempat seluruh 

perasaan manusia. Sehingga 

penanda (I) menghasilkan 

petanda (II) dalam ranah 

konotasi yaitu “hati yang 

terluka”. Kemudian, penanda 

(I) dan petanda (II) inilah 

yang kemudian 

menghasilkan tanda (III) 

dalam ranah denotasi yaitu 

“rindu yang terasa 

menyakitkan hingga 

menimbulkan kesedihan dan 

hati yang terluka”.  

Pada baris ini, kita dapat 

memahami perasaan sedih 

saat ditinggal kedua 

orangtua. rasa rindu yang 

tertanam dan tidak dapat 
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dikeluarkan lambat laun akan 

menghasilkan sebuah 

goresan. Goresan inilah yang 

menyebabkan hati seseorang 

terluka. ketika rindu dapat 

mengakibatkan luka di hati, 

maka kita dapat memahami 

jika rindu tersebut adalah 

rindu yang menyakitkan. 

Wajar jika manusia 

merasakan kerinduan pada 

orang yang disayanginya. 

Manusia memang tidak bisa 

lepas dari orang lain, 

khususnya orang tersayang. 

Rasa rindu akan muncul 

ketika sudah lama tidak 

berjumpa. Rasa rindu 

memang terasa menyakitkan. 

Terutama ketika kita tidak 

dapat melepaskan perasaan 

tersebut. Bagi orang-orang 

yang harus berpisah dari 

orang yang dicintainya 

karena jarak yang jauh atau 

bahkan kematian, tentu akan 

merasakan rasa rindu 

berkepanjangan. Kemudian, 

rasa rindu berkepanjangan 

inilah yang dapat 

menyebabkan luka di hati 

yang terasa menyakitkan.  

 

d) Kasih mana dirimu, 

tergamang aku 

Penanda (1) “kasih mana 

dirimu, tergamang aku” 

merupakan data ke empat 

dalam ranah denotasi. 

Penanda ini kemudian 

melahirkan petanda (2) 

dalam ranah denotasi 

“kesepian”. “Kesepian” 

memiliki arti perasaan sunyi, 

tidak berteman dan 

sebagainya. Kemudian, 

ketika penanda (1) dan 

petanda (2) digabungkan, 

maka terbentuklah tanda (3) 

dalam ranah denotasi yaitu 

“merasa kesepian”. Tentu 

kita sebagai makhluk sosial 

sangat bergantung pada 

orang lain. terutama orang 

yang kita sayangi, khususnya 

kedua orangtua. 

Ditinggalkan oleh orang 

tersayang tentu terasa 

menyakitkan. Terutama 

ketika kita harus terpisah 

oleh kematian. Kenyataan 

bahwa kita sebagai manusia 

yang masih hidup tidak akan 

dapat bertemu dengan orang 

yang kita sayangi di dunia, 

akan semakin terasa 

menyesakkan. Perasaan 

kehilangan akan semakin 

besar.  

Hal inilah yang kemudian 

melahirkan penanda (I) 

dalam ranah konotasi yaitu 

“kehilangan”. “kehilangan” 

memiliki arti perasaan 

menderita karena hilangnya 

sesuatu. 

Kemudian dari penanda 

(I) ini muncullah petanda (II) 

dalam ranah konotasi yaitu 

“kehampaan”. “kehampaan” 

memiliki arti kekosongan. 

Dalam hal ini, kekosongan 

tersebut terjadi karena 

perasaan kehilangan. 

Kehampaan yang muncul 

akibat kepergian orang 

tersayang itu wajar dirasakan 

oleh manusia. Kemudian, 

penanda (I) dan petanda (II) 
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jika digabungkan akan 

menghasilkan tanda (III) 

dalam ranah konotasi. Tanda 

(III) ini berbunyi 

“Munculnya rasa hampa 

setelah ditinggalkan orang 

tersayang” 

3. Hasil Analisis 

 

Kerinduan merupakan 

sebuah perasaan yang wajar 

dirasakan oleh semua 

manusia. Perasaan ingin 

bertemu dengan orang 

terkasih untuk dapat bersua 

dan melepaskan rasa rindu 

tersebut. Kerinduan tidak 

dapat kita kontrol 

kehadirannya. Rasa rindu 

dapat hadir dimana saja. 

Disaat kita sendirian di 

dalam kamar, saat kita 

berjalan di tengah 

keramaian. Rasa rindu juga 

dapat hadir kapanpun, disaat 

malam hari ketika suasana 

mulai sunyi atau saat pagi 

hari ketika kita baru saja 

membuka mata.  

Perasaan rindu muncul 

karena adanya rasa cinta atau 

rasa nyaman yang diberikan 

seseorang pada kita, hingga 

susah rasanya untuk berada 

jauh dari mereka. Rasa cinta 

yang kita rasakan ataupun 

rasa cinta yang kita terima 

itu dapat membuat kita hidup 

dalam kebahagiaan. Semua 

manusia pasti lebih memilih 

untuk hidup dalam 

kebahagiaan, terutama 

bersama orang terkasih. 

Itulah yang pada akhirnya 

membuat manusia sukar 

untuk meninggalkan atau 

ditinggalkan oleh orang yang 

dicintainya, karena itu berarti 

mereka diharuskan untuk 

keluar dari zona nyaman 

mereka.  

Perasaan rindu akan 

semakin berkembang dengan 

bertambahnya waktu dan 

jarak yang memisahkan kita 

dengan orang tersayang. 

Terutama ketika perasaan 

rindu itu menumpuk namun 

tidak dapat tersalurkan. 

Perlahan itu akan mulai 

mengganggu dan menyiksa 

perasaan. Rasa rindu itu akan 

menimbulkan kesedihan. 

Kesedihan inilah yang 

perlahan menyiksa dan pada 

satu waktu dapat menyakiti 

atau bahkan melukai 

perasaan. Rasa rindu inilah 

yang kemudian dapat kita 

sebut sebagai rasa rindu yang 

menyakitkan.  

Kerinduan itu akan sangat 

terasa ketika kita sendirian 

atau merasa kesepian. Pada 

saat itu pikiran kita akan 

tertuju pada orang yang kita 

rindukan. Kita akan mulai 

mencari keberadaannya, 

mulai mengenang setiap 

memori yang telah kita buat 

bersama mereka. itulah yang 

kemudian menyebabkan 

terciptanya sebuah ruang 

kosong di hati kita. Ruang di 

hati yang ditujukan untuk 

orang terkasih, namun tidak 

dapat bertemu. Ruang 

kosong ini akan membuat 

kita mulai berpikir bahwa 

kehidupan ini terasa hampa. 
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4. Hubungan Puisi “Aku di 

Bulan” dengan Pembelajaran 

Sastra di SMP 

 

Penelitian ini sangat 

penting untuk dikaitkan 

dengan pembelajaran sastra 

di SMP. Hal ini ditujukan 

agar siswa dapat mengenal 

sastra yang di dalamnya 

tersimpan makna tentang 

kasih sayang. Puisi “Aku di 

Bulan” karya Khanis Selasih 

merupakan salah satu puisi 

yang bertemakan kerinduan. 

Dalam puisi “Aku di Bulan” 

tergambar perasaan rindu 

karena tidak dapat bertemu 

dengan orang terkasih. 

kemudian, setelah kita 

hubungkan dengan 

pembelajaran di SMP 

ternyata memiliki hubungan 

seperti yang telah tercantum 

pada Kurikulum 2013 revisi 

2017 bahwa puisi “Aku di 

Bulan” termasuk dalam 

pembelajaran di kelas VIII, 

yaitu pada KD 3.8 dan 4.8 

tentang menelaah unsur-

unsur yang terdapat dalam 

sebuah teks puisi. sehingga 

puisi “Aku di Bulan” dapat 

menjadi salah satu bahan ajar 

untuk meningkatkan 

apresiasi siswa terhadap 

karya sastra khususnya puisi 

Adapun bentuk kaitan 

penelitian ini terhadap 

pembelajaran sastra di SMP 

dapat terlihat pada: 

KD 3.8: Menelaah unsur-

unsur pembangun teks puisi 

(perjuangan, lingkungan 

hidup, kondisi sosial, dan/ 

atau keragaman budaya, dan 

lain-lain) yang 

diperdengarkan atau dibaca, 

dan. 

KD 4.8: Menyajikan 

gagasan, perasaan, dan 

pendapat dalam bentuk teks 

puisi secara tulis/lisan 

dengan memperhatikan 

unsur-unsur pembangun 

puisi. 

Puisi “Aku di Bulan” 

akan digunakan sebagai 

salah satu puisi yang 

nantinya akan dijadikan 

sebagai contoh cara 

menganalisis puisi. Dengan 

pemberian contoh 

menggunakan puisi “Aku di 

Bulan” ini diharapkan akan 

sangat membantu siswa 

dalam memahami materi 

pada pembelajaran puisi 

tersebut.  

 

D. Penutup 

 

1. Simpulan 

Puisi “Aku di Bulan” akan 

digunakan sebagai salah satu 

puisi yang nantinya akan 

dijadikan sebagai contoh 

cara menganalisis puisi. 

Dengan pemberian contoh 

menggunakan puisi “Aku di 

Bulan” ini diharapkan akan 

sangat membantu siswa 

dalam memahami materi 

pada pembelajaran puisi 

tersebut. Dari empat tanda 

tersebut disimpulkan bahwa 

di dalam puisi “Aku di 

Bulan” memiliki makna 

perasaan rindu yang 

dirasakan pada saat 
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seseorang merasa kesepian di 

malam hari.  

Dalam puisi “Aku di 

Bulan” terdapat makna cinta 

pada kedua orangtua. 

kemudian, setelah kita 

hubungkan dengan 

pembelajaran di SMP  

ternyata memiliki hubungan 

seperti yang telah tercantum 

pada Kurikulum 2013 revisi 

2017 bahwa puisi “Aku di 

Bulan” termasuk dalam 

pembelajaran di kelas VIII, 

yaitu pada KD 3.8 dan 4.8 

tentang menelaah unsur-

unsur yang terdapat dalam 

sebuah teks puisi. sehingga 

puisi “Aku di Bulan” dapat 

menjadi salah satu bahan ajar 

untuk meningkatkan 

apresiasi siswa terhadap 

karya sastra khususnya puisi. 

2. Saran 

a) Analisis semiologi 

adalah sebuah analisis 

yang tepat untuk 

meneliti makna dari 

puisi. Oleh karena itu, 

penelitian seperti ini 

sepatutnya lebih 

dikembangkan kepada 

mahasiswa agar dapat 

memaknai setiap tanda 

yang terdapat dalam 

sebuah puisi. 

b) Harapan peneliti dengan 

adanya mata kuliah 

semiologi, perkuliahan 

diharapkan dapat 

menambah pengetahuan 

mahasiswa dalam 

menganalisis dan 

mengungkap gejala atau 

fenomena yang terkait 

dengan sastra, 

khususnya puisi. 

Sehingga dapat 

menimbulkan 

keragaman daya tarik 

dalam melakukan 

penelitian untuk 

penulisan skripsi 

ataupun tugas akhirnya.  
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