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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan 

Maulana. Adapun tujuannya (1) mendeskripsikan signifikasi makna puisi melalui 

pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, penentuan matriks, model, dan 

makna masing-masing puisi; (2) mendeskripsikan hubungan intertekstual kedua 

puisi; dan (3) mendeskripsikan relevansinya dalam pembelajaran sastra di SMA. 

Teori yang digunakan berlandaskan pada pendekatan intertekstual 

Riffaterre untuk mengkaji hubungan intertekstual kedua puisi tersebut. Metode 

pengumpulan data adalah studi kepustaka, dan metode baca-catat. Sedangkan 

metode yang digunakan dalam analisis data adalah deskripsi kualitatif. Metode ini 

mendeskripsikan hubungan intertekstual secara kualitatif dengan berpedoman 

terhadap pandangan Riffattere.yang selaras dengan landasan teori.  

Hasil analisis pembacaan puisi Aku Ingin meliputi pembacaan heuristik, 

pembacaan hermeneutik, penentuan matriks, model dan makna. Matriks puisi Aku 

Ingin adalah aku ingin, modelnya adalah hubungan dan percintaan. Maknanya 

adalah kesederhanaan cinta tidak dapat di ukur dari manisnya kata-kata yang 

diucapkan tapi dilihat dari tulusnya hati. Sedangkan hasil analisis pembacaan puisi 

Aku Mencintaimu Diam-Diam meliputi pembacaan heuristik, pembacaan 

hermeneutik, penentuan matriks, model dan makna. Matriks puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam adalah aku mencintaimu diam-diam, modelnya adalah 

hubungan dan percintaan. Makna puisi ini adalah Ketulusan dan keabadian cinta 

tidak dapat dilihat dari kecantikan fisik seseorang tapi dilihat dari ketulusan hati. 

Hasil kajian hubungan intertektual kedua puisi meliputi hubungan struktur puisi, 

hubungan matriks, hubungan model, hubungan makna, dan hipogram. Kaitan dari 

kajian hubungan intertekstual puisi tidak secara khusus dicantumkan di dalam 

kurikulum. Akan tetapi pengkajian tentang realitas termuat di dalam bagian 

analisis unsur-unsur bentuk puisi pada tingkat SMA. Jadi, hasil dari kajian 

intertekstual dapat dikaitkan dengan pembelajaran sastra yang termuat di dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada siswa SMA kelas X semester I dengan 

standar kompetensi memahami puisi yang disampaikan secara langsung/ tidak 

langsung dengan kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu 

puisi yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung melalui rekaman. 

 

 

Kata Kunci : Hubungan Intertekstual, Puisi, dan Pembelajaran Sastra. 
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ABSTRACT 

 

This study analyzed the intertextual relationship of Poetry Aku Ingin by 

Sapardi Djoko Damono and Poetry Aku Mencintaimu Diam-Diam by Arwan 

Maulana. The objective (1) describe the significance of the meaning of poetry 

through readings heuristic, hermeneutic reading, the determination of the matrix, 

the model, and the meaning of each poem; (2) describe the intertextual 

relationship of poetry; and (3) describe the relevance of learning in high school 

literature. 

The theory is based on the approach used to assess Riffaterre intertextual 

relations the two poems. The method of data collection is kepustaka studies, and 

read-note method. While the methods used in data analysis is a qualitative 

description. This method describes the qualitative intertextual relationship with 

reference to the views Riffattere.yang aligned with the theoretical basis. 

Results of the analysis of poetry readings include readings Aku Ingin 

heuristic, hermeneutic reading, the determination of the matrix, models and 

meanings. Matrix Poetry Aku Ingin is I want, the model is the relationship and 

romance. Its meaning is the simplicity of love can not be measured from the 

sweetness of the words uttered but judging from sincere hearts. While the results 

of the analysis of readings aku Mencintaimu Diam-Diam includes readings 

heuristic, hermeneutic reading, the determination of the matrix, models and 

meanings. Matrix Poetry Aku Mencintaimu Diam-Diam is I love you secretly, the 

model is the relationship and romance. The meaning of this poem is Sincerity and 

eternal love can not be seen from a person's physical beauty but the views of 

sincerity. Results of the study of the relationship intertektual both poetry includes 

poems structural relationship, the relationship matrix, the relationship models, 

meaning relations, and hipogram. Linkages of study intertextual relationship of 

poetry does not specifically include in the curriculum. But the assessment of the 

reality contained in section analyzes the elements of poetic form at the high school 

level. Thus, the results from the intertextual can be attributed to the learning of 

literature contained in the educational unit level curriculum at the high school 

students of class X the first half with the standards of competency to understand 

the poem delivered directly / indirectly with the basic competencies to identify the 

elements form a poem delivered directly or indirectly through recordings.  

 

 

Keyword: Intertextual Relationship, Poetry, and Literature Learning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah karya sastra lahir dari karya sastra lain sebagai sumber penciptaan 

karya sastra. Namun dalam proses penciptaan sebuah karya sastra, seorang 

pengarang dalam menciptakan karyanya, tanpa disadari ia akan menciptakan 

karya yang mirip dengan karya yang pernah dibuat oleh orang lain pada periode 

sebelumnya. Kemiripan tersebut terkadang bukanlah hal yang disengaja akan 

tetapi ada beberapa hal yang mirip dalam sebuah karya. Hal tersebut dapat terjadi 

karena adanya proses saling mempengaruhi antara karya yang satu dengan karya 

yang lainnya. Proses pengaruh tersebut, mungkin terjadi karena adanya interaksi 

antara pengarang yang satu dengan pengarang lainnya, dan dapat pula karena 

seorang pengarang mengagumi karya pengarang lain, sehingga gaya-gaya yang ia 

tuangkan dalam karyanya hampir sama dengan pengarang yang ia kagumi 

tersebut.  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengarang terhadap karya 

yang satu dengan karya yang lainnya, maka perlu adanya pengkajian hubungan 

Intertekstual. Hubungan intertekstual adalah sebuah istilah dalam penelitian sastra 

yang berprinsip, sebuah teks hendaknya ditempatkan di tengah-tengah teks lain 

karena teks-teks lain sering mendasari teks yang bersangkutan (Hartoko dalam 

Krisanita, 2007: 1). Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hal itulah penulis 

melakukan kajian terhadap puisi Aku Ingin karya Sapadi Djoko Damono dengan 

puisi Aku mencintaimu Diam-Diam karya Arwan maulana untuk mengetahui 

hubungan intertekstual diantara keduanya. 
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Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono merupakan sebuah puisi 

yang bertemakan tentang cinta. Cinta merupakan perasaan dan perasaan itu tidak 

bisa dimanipulasi. Kemurnian dari perasaanlah yang membuat cinta menjadi 

sangat sederhana. Terkadang sesuatu akan tersampaikan dengan lebih jelas ketika 

disampaikan secara sederhana. Itulah sesuatu yang terlihat ingin disampaikan 

pengarang dalam puisi ini. Ada unsur dalam puisi ini yang menjadi teka-teki bagi 

para pembacanya, yaitu unsur peniadaan dalam melukiskan cinta. “api yang 

meniadakan kayu” dan “hujan meniadakan awan”. Penulis memahami bahwa 

Sapardi Djoko Damono hendak mengatakan bahwa cinta adalah ketulusan. “api 

membutuhkan kayu untuk bertahan” demikian juga “hujan membutuhkan awan”. 

“kayu dan awan” mengorbankan dirinya demi “api dan hujan” tanpa perlu 

mengungkapkan pengorbanan  mereka. 

Puisi kedua karya Arwan Maulana dengan judul Aku Mencintaimu Diam-

Diam memiliki kesamaan tema dengan puisi karya Sapardi Djoko Damono yaitu 

bertemakan cinta. Salah satu kemiripan puisi ini adalah unsur peniadaan dalam 

melukiskan cinta. Jika Spardi Djoko Damono meniadakan “kayu dan awan” maka 

pada puisi Arwan Maulana menggunakan kata “tanpa” untuk meniadakan 

“ucapan, dekapan dan permata” sebagai simbol-simbol kecintaan pada seseorang. 

Seperti halnya Sapardi Djoko Damono, Arwan Maulana juga ingin 

mengungkapkan bahwa cinta adalah ketulusan dan keabadian yang tak 

mengharapkan balasan. Ketulusan dan keabadian cinta diungkapkan, “seperti 

debur ombak yang tak pernah berhenti dan senantiasa membasahi pantai”.  

Peneliti memilih puisi sebagai objek penelitian, karena puisi adalah salah 

satu bentuk kekayaan sastra Indonesia yang tumbuh dan berkembang di berbagai 
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wilayah Indonesia dan merupakan salah satu karya sastra yang mampu 

menumbuhkan apresiasi peserta didik tehadap hasil karya sastra Indonesia.  

Pembelajaran sastra terdiri atas pengajaran puisi, prosa dan drama. 

Rusyana (2002: 2) menyatakan bahwa ada tiga kompetensi utama dalam 

pembelajaran sastra di sekolah, yaitu (1) kemampuan mengapresiasi sastra yang 

dapat dilakukan melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra, menonton hasil 

sastra, dan membaca hasil sastra berupa puisi, prosa, drama, dll; (2) kemampuan 

berekspresi sastra dilakukan melalui kegiatan menilai hasil sastra, dan menulis 

karya cipta sastra berupa puisi, prosa, drama, dan lain-lain; (3) kemampuan 

menelaah hasil sastra yang dapat dilakukan melalui kegiatan menilai hasil sastra, 

meresensi hasil sastra, dan menganalisis hasil sastra. Namun pembelajaran sastra 

di sekolah-sekolah masih kurang dapat perhatian. Rahmanto (1988: 44) 

berpendapat bahwa pengajaran puisi masih banyak menemui kesulitan, tidak 

jarang para guru sastra sendiri cenderung menghindarinya karena mereka 

kesulitan untuk melakukan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti menganggap bahwa puisi 

merupakan sebuah karya sastra yang masih kurang disukai bahkan sering 

dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan di sekolah. Puisi Aku Ingin 

karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya 

Arwan Maulana merupakan salah satu karya sastra yang masih relevan untuk 

dikaji. Di samping itu juga dapat dijadikan bahan ajar pada pembelajaran sastra di 

SMA.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah signifikasi makna puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana? 

2. Bagaimanakah hubungan intertekstual antara puisi Aku Ingin karya Sapardi 

Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan 

Maulana? 

3. Bagaimanakah relevansi kajian intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi 

Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan 

Maulana dalam pembelajaran sastra di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berkut. 

1. Untuk mendeskripsikan hasilanalisis signifikasi makna puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan 

Maulana; 

2. Untuk mendeskripsikan hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapadi 

Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan 

Maulan dan; 

3. Untuk mendeskripsikan relevansi kajian intertekstual puisi Aku Ingin karya 

Sapadi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya 

Arwan Maulan dalam pembelajaran sastra di SMA. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah tujuan penelitian dipaparkan, maka manfaat yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini memiki dua manfaat, yaitu praktis dan teoritis. 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

peneliti dalam perkembangan ilmu sastra, khusunya teori semiotik, serta untuk 

mengetahui kajian intertekstual puisi dalam pembelajaran sastra di SMA. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis tetapi juga 

secara praktis bagi. 

1. Peneliti 

Penelitian ini merupakan sasrana untuk meningktakan kemampuan dan 

kreativitas peneliti dalam mengkaji karya sastra. Terutama yang berkaitan 

dengan teori semiotik dalam puisi dan dapat mengetahui penerapannya dalam 

pembelajaran sastra di SMA. 

2. Para Pembaca dan Penikmat Sastra 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami kajian intertekstual 

dalam puisi Aku Ingin dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-diamserta dapat 

mengetahui penerapannya dalam pembelajaran sastra di SMA. Selanjutnya, 

penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif di masa 

yang akan datang. 
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3. Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah jumlah koleksi hasil 

penelitian di Universitas Mataram, terutama FKIP Jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Seni. Dengan demikian, penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang telah ada 

sebelumnya. 

4. Pendidikan  

Dalam bidang pendidikan penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia untuk materi sastra 

yang diajarkan kepada siswa baik di sekolah-sekolah formal maupun informal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan temuan penulis kajian intertekstual sudah digunakan oleh 

beberapa penulis sebelumnya dalam meneliti atau mengkaji karya sastra. 

Beberapa diantaranya adalah Krisanita Purbadiana (2007) dari Universitas 

Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul Hubungan Intertekstualitas Puisi La 

Ronde Karya Sitor Situmorang dan Puisi Gadis Malam di Tembok Kota Karya 

Joko Pinurbo. Hasil penelitian ini adalah hubungan intertekstualitas kedua puisi 

meliputi struktur formal, hubungan matriks, hubungan model, hubungan makna 

dan kajian hipogram. Kajian hipogram potensial difokuskan pada bentuk forma, 

kontras gambaran seksualitas dan wanita, kesamaan kemunculan tokoh dan 

kontraks penggambaran alat kelamin yang menunjukan bahwa puisi La Ronde 

merupakan hipogram potensial dari puisi Gadis Malam di Tembok Kota hal itu 

diperkuat dengan memperhatikan waktu atau tahun kedua puisi itu diciptakan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Purbadiana memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu terletak pada teori yang digunakan yaitu teori semiotik 

Riffaterre dan kajian intertekstual. Namun perbedaannya adalah terletak pada 

objek kajiannya yaitu Krisanita Purbadiana mengkaji hubungan intertekstual 

pada puisi La Ronde karya Sitor Situmorang dan puisi Gadis Malam di tembok 

Kota karya Joko Pinurbo sedangkan penelitian ini meneliti kajian intertekstual 

puisi Aku ingin dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam dan mengkaitkannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA.  
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Penelitian lain juga dilakukan oleh Annisa Rahayuni (2013) dari 

Universitas Negeri Semarang dengan judul Semangat Feminis dalam Novel 

Saman Karya Ayu Utami dan Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu: Kajian 

Intertekstual. Hasil penelitian ini adalah bentuk semangat feminis yang terdapat 

dalam novel Saman karya Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu 

yaitu a) pantang menyerah, 2) tidak bergantung pada orang tua, 3) berperilaku 

menyimpang. Hubungan Intertekstual tersebut bisa dilihat dari persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya yaitu, sama-sama dibesarkan oleh orang tua yang 

mendidiknya dengan keras dan otorter. Sedangkan perbedaan antara keduanya, 

apabila tokoh utama dalam novel Nayla mempunyai masa lalu yang 

membuatnya trauma mendalam, sedangkan dalam novel Saman tokoh utamanya 

tidak pernah mempunyai pengalaman pahit yang disebabkan oleh laki-laki, akan 

tetapi jiwa pemberontaknya memang sudah muncul sejak kecil.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayuni memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu terletak pada kajian Intertekstual. Namun perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayuni terletak pada teori dan objek kajiannya 

yaitu Rahayuni menganalisis bentuk-bentuk dan faktor yang melatarbelakangi 

semangat feminisme dalam novel Saman karya Ayu Utami dan novel Nayla 

karya Djenar maesa Ayu, sedangkan penelitian ini mengkaji puisi Aku Ingin 

karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya 

Arwan Maulana menggunakan teori semiotik Riffaterre serta 

menghubungkannya dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Atik Hendriani (2009) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

melakukan penelitian sejenis dengan penelitian ini yaitu berjudul Kajian 
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Intertekstual dan Nilai Pendidikan Novel Canting Karya Arswendo Atmowiloto 

dengan Para Priyayi Karya Umar Kayam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kedua novel ini memiliki persamaan dan perbedaan yang dilihat dari strukturnya. 

Persamaan terletak pada aspek 1) tema, kedua novel ini bertema mengenai 

kehidupan keluarga besar priyayi jawa; 2) alur, kedua novel ini beralur 

campuran; 3) latar, latar tempat: Surakarta, latar waktu: masa penjajahan 

Belanda, masa penjajahan Jepang, masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, 

latar sosial: kehidupan masyarakat Jawa. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

aspek 1) penokohan dan perwatakan, yaitu pada pekerjaan dan karakter para 

tokoh; 2) sudut pandang pengarang, dalam novel Canting pengarang mnggunaka 

susut pandang orang ketiga, sedangkan novel Para Priyayi menggunakan susut 

pandang orang pertama; 3) amanat, novel Canting adalah semangat perubahan 

zaman janganlah dilawan karena hanya akan menemui kekalahan, cara terbaik 

untuk mengahadapi perubahan zaman yaitu dengan melebur diri tanpa harus 

kehilangan jati diri, sedangkan dalam novel Para Priyayi adalah semangat 

kemajuan, pengabdian pada masyarakat, semangat kerukunan dan kekeluargaan 

yang ditimbulkan dari kalangan wong cilik, mereka pun ikut memberi warna 

pada kalangan priyayi. Sementara iu, nilai pendidikan yang terdapat dari kedua 

novel tersebut yang dapat disampaikan pengarang adalah melalui sikap atau 

tindakan dan ungkapan atau pepatah dari para tokohnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hendriani memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama  mengkajian hubungan Intertekstual. Namun ada 

beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yaitu Hendriani juga menganalisis 

nilai pendidikan dalam novel Canting Karya Arswendo Atmowiloto dengan 
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novel Para Priyayi Karya Umar Kayam dengan menggunakan teori struktural, 

sedangkan penelitian ini hanya mengkaji aspek hubungan Intertekstual puisi Aku 

Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam 

karya Arwan Maulana dengan menggunakan teori semiotik Riffaterre. Selain itu 

perbedaannya adalah penelitian ini akan menghubungkannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa 

penelitian yang membahas tentang kajian intertekstual banyak dilakukan serta 

sangat relevan dengan objek kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

penelitian-penelitian di atas dijadikan bahan acuan dan referensi untuk penelitian 

ini. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya 

adalah penelitian ini hanya berfokus tentang kajian intertekstual pada puisi. Di 

samping itu, penelitian ini juga akan dikaitkan dengan pembelajaran sastra di 

SMA.  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Puisi 

 Pada hakekatnya, puisi adalah satu pernyataan perasaan dan pandangan 

hidup seorang penyair yang memandang suatu peristiwa alam dengan ketajaman 

perasaannya. Perasaan yang tajam inilah yang menggetarkan rasa hatinya, yang 

menimbulkan semacam gerak dalam daya rasanya. Lalu ketajaman tanggapan ini 

berpadu dengan sikap hidupnya mengalir melalui bahasa, menjadilah ia sebuah 

puisi, satu pengucapan seorang penyair. Puisi adalah salah satu seni yang tua. 

Puisi hidup sejak manusia menemukan kesenangan dalam bahasa (Badrun, 1989: 
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1). Sedangkan menurut Rahim (2007: iv) puisi adalah sistem tanda yang 

bermakna, oleh sebab itu sebagai stuktur ia adalah struktur yang bermakna, yang 

berkaitan rapat dengan unsurnya yang dominan.  

Puisi adalah ungkapan perasaan, emosi, curahan hati penyair yang 

memiliki atau mengandung nilai estetik. (Pradopo, 2007: 7) mendefinisikan 

bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, 

perangsang imajinasi, panca indera dalam susunan yang berirama.  

Altenberd (dalam Pradopo, 2007: 5-6) mengemukakan bahwa puisi 

adalah pendramaan yang bersifat peafsiran (menafsirkan) dalam bahasa berirama 

(bermetrum). Selain itu, Jassin (1991:40) mengungkapkan bahwa puisi adalah 

pengucapan dengan perasaan. puisi tidak mengabdi pada otak yang berfikir, tapi 

manusialah yang merasa. Lebih lanjut Jassin menjelaskan bahwa puisi adalah 

pelahiran manusia, seluruhnya, manusia daging dan pikiran dan perasaan.  

Shahnon Ahmad (dalam Pradopo: 2007: 6) mengumpulkan definisi puisi 

yang pada umumnya dikemukakan oleh penyair romantik Inggris sebagai 

berikut: 

1. Samuel Taylor Colaridge mengemukakan puisi itu adalah kata-kata yang 

terindah dalam susunan yang terindah. Penyair memilih kata-kata yang 

setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris, 

antara satu unsur dengan unsur yang lain sangat erat hubungannya dan 

sebagainya 

2. Charlye mengatakan bahwa puisi merupakan pemikiran yang bersifat 

musikal. Penyair menciptakan puisi itu memikirkan bunyi-bunyi yang merdu 

seperti musik dalam puisinya, kata-kata disusun begitu rupa sehingga yang 
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menonjol adalah rangkaian bunyinya yang merdu seperti musik, yaitu dengan 

mempergnakan orkestra bunyi.  

3. Wordsworth mempunyai gagasan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan 

yang imajinatif, yaitu perasaan yang direkakan atau diangankan. Adapun 

Auden mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan 

yang bercampur-baur. 

4. Dunto berpendapat bahwa sebenarnya puisi itu merupakan pemikiran 

manusia secara konkrit dan artistik dalam bahasa emosional serta berirama. 

Misalnya, dengan kiasan, citraan dan disusun secara artistik (misalnya searas, 

simetris, pemilihan kata-kata yang tepat dan sebagainya), dan bahasanya 

penuh perasaan dan berirama seperti musik (pergantian bunyi kata-katanya 

berturut-turut secara teratur).  

5. Shelly mengemukakan bahwa puisi adalah rekaman detik-detik paling 

terindah dalam hidup. Misalnya peristiwa-peristiwa yang sangat 

mengesankan yang menimbulkan keharuan yang kuat seperti kebahagiaan, 

kegembiraan yang memuncak, percintaan ahkan kesedihan karena kematian 

orang yang dicintai. Semuanya merupakan detik-detik terindah untuk 

direkam.  

Dari definisi-definisi di atas memang seolah terdapat perbedaan 

pemikiran, namun tetap terdapat benang merah. Shahnon Ahmad dalam 

(Pradopo, 2007: 7) menyimpulkan bahwa pengertian puisi di atas terdapat garis-

garis besar tentang puisi itu sebenarnya. Unsur-unsur itu berupa emosi, 

imajinasi, ide, nada, irama, kesan, panca indera, susunan kata, kata kiasan, 

kepadatan, dan perasaan yang bercampur baur.  
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2.2.2 Unsur Pembangun Puisi 

Bahasa puisi dapat dikategorikan bahasa khas karya sastra, karena bahasa 

dan kata-kata dalam puisi merupakan perwakilan pengalaman batin dari penyair 

sehingga bahasa puisi cenderung ekspresif. Bahasa puisi yang bersifat ekspresif 

ini mengatur, memadatkan, dan kadang-kadang menyimpang dari kaidah yang 

ada. Dengan demikian, pembaca akan lebih memperhatikan sekaligus menyadari 

bahwa hal itu merupakan usaha pengarang untuk menciptakan suasana tertentu. 

Seperti halnya karya sastra, untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana 

penciptaan suasana pada puisi dapat dilihat dari unsur-unsur pembangunnya. 

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Diksi (pemilihan kata) 

Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan 

gagasan sehingga memperoleh efek seperti yang diharapkan (KBBI, 2008: 

328). Setiap penyair memilih kata yang tepat, sesuai dengan maksud yang 

ingin diungkapkan dan efek puitis yang ingin dicapai. Diksi juga sering kali 

menjadi ciri khas seorang penyair. Karena begitu pentingnya kata-kata dalam 

puisi, maka bunti juga dipertimbangkan secara cermat dalam pemilihannya 

(Waluyo, 1991: 72). 

2.  Bahasa Figuratif 

Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakanoleh penyair untuk 

menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung 

mengungkapkan makna kata atau bahasanya bermakna kias atau makna 

lambang (Waluyo, 1991: 83).  
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Bahasa kiasan yang terdapat dalam puisi adalah sebagai  berikut : 

a. Perbandingan/ Perumpamaan 

Perbandingan atau perumpamaan (simile) adalah bahasa kiasan yang 

menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata 

perbandingan seperti: bagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantu, 

penaka, se, dan kata-kata pembanding yang lain (Pradopo, 2007: 62). 

b. Metafora 

Metafora adalah bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu sebagai hal 

yang sama atau seharga dengan hal lain, yang sesungguhnya tidak sama 

menurut Altenbernd (dalam Pradopo, 2007: 66). Metafora terdiri dari dua 

unsur, yaitu pembanding (vehinche) dan yang dibandingkan (tenor). Dalam 

hubungannya dengan kedua unsur tersebut maka terdapat dua jenis metafora, 

yaitu metafora eksplisit dan implisit. Disebut eksplisit apabila unsur 

pembanding dan yang dibandingkan disebutka, sedangkan metafora implisit 

apabila hanya memiliki satu unsur pembanding saja (Pradopo, 2007: 66-67).  

c. Personifikasi 

Personifikasi ialah kiasan yang mempersamakan benda dengan 

manusia, benda-banda mati dibuat dapat berbuat, berpikir dan sebagainya 

seperti manusia (Pradopo, 2007: 75). 

d. Hiperbola 

Kiasan yang berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebih-lebihkan 

hal yang dibandingka itu agar mendapat perhatian yang lebih seksama dari 

pembaca. 
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e. Metonimia  

Bahasa kiasan yang lebih jarang dijumpai pemakaiannya. Metonimia 

ini dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. Bahas ini 

berupa penggunaan sebuah atribut sebuah objek atau penggunaan sesuatu yang 

sangat dekat berhubungan dengannya untuk menggantikan objek tersebut. 

Metonimia (pengganti nama) diartika sebagai pengertian yang satu 

dipergunakan sebagai pengertian yang lain berdekatan Altenbernd (dalam 

Pradopo, 2007: 77). 

f. Sinekdoki (synedoche) 

Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang 

penting suatu benda (hal) untuk benda atau hal itu sendiri manurut Altenbernd 

(dalam Pardopo, 2007: 78). Sinekdoki merupakan bentuk kiasan yang mirip 

dengan metonimia, yaitu pengertian yang satu digunakan seperti pengertian 

yang lain. Sinekdoki ada dua macam, yaitu :  

1. Pars pro toto: sebagian untuk keseluruhan; 

2. Totum pro parte: keseluruhan untuk sebagian (Pradopo, 2007: 78-79).  

g. Allegori 

Cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan kiasan 

ini mengisahkan hal lain atau kejadian lain (Pradopo, 2007: 71). 

3. Rima 

Rima adalah pengulangan bunyi di dalam baris atau larik puisi, pada 

akhir baris puisi, atau juga pada keseluruhan baris puisi (Jabrohim, 2001: 53-

54). Dalam puisi banyak jenis rima yang kita jumpai: 

 



16 
 

a. Menurut bunyinya 

1. Rima sempurna bila seluruh suku akhir sama bunyinya; 

2. Rima tak sempurna bila sebagian suku akhir sama bunyinya; 

3. Rima mutlak bila seluruh bunyi kata itu sama; 

4. Asonasi perulangan bunyi vokal dalam satu kata; 

5. Aliterasi perulangan bunyi konsonan di depan setiap kata secara 

berurutan; 

6. Piosonasi (riam rangka) bila konsonan yang membentuk kata itu sama, 

namun vokalnya berbeda. 

b. Menurut letaknya 

1. Rima depan bila pada permulaan baris sama; 

2. Rima tengah bila kata atau suku kata di tengah baris suatu puisi itu sama; 

3. Rima kahir bila perulangan kata terletak pada akhir baris; 

4. Rima teak bila kata pada akhir baris sama dengan kata pada permulaan 

baris berikutnya; 

5. Rima datar bila perulangan terdapat pada satu baris. 

c. Menurut letaknya dalam bait puisi 

1. Rima berangkai dengan pola aabb, ccdd; 

2. Rima berselang dengan pola abab, cdcd; 

3. Rima berpeluk dengan pola abba, cddc; 

4. Rima terus dengan pola aaaa, bbbb 

5. Rima patah dengan pola abaa, bcbb 

6. Rima bebas : rima yang tidak mengikuti pola persajakan yang disebut 

sebelumnya; 
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7. Efony kombinasi bunyi yang merdu dan indah untuk menggambarkan 

perasaan mesra, kasih sayang, cinta dan hal-hal yang menggembirakan; 

8. Cachophoni kombinasi bunyi yang tidak merdu, parau dan tidak cocok 

untuk memperkuat suasana yang tidak menyenangkan, kacau, serba tidak 

teratur, bahkan memuakan (Waluyo, 1991: 93). 

4. Ritma  

Ritma adalah pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut 

ucapan bunyi bahasa dengan teratur (Jabrohim, 2001: 53). Menurut (Waluyo, 

1991: 94) ritma merupakan pertentangan bunyi tinggi rendah, panjang pendek, 

keras lemah yang mengaun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga 

membentuk keindahan. Ritma terdiri atas tiga macam yaitu: 

a. Andante: kata yang terdiri dari dua vokal yang menimbulkan irama lambat; 

b. Alergo: kata bervokal tiga yang menimbulkan irama sedang; 

c. Motto Alegro: kata yang bervokal empat yang menyebabkan irama cepat. 

5. Tema  

Tema merupakan gagasan pokok atau subjeck matter yang dikemukakan 

penyair (Waluyo, 1991: 106). Jadi jelas bahwa dengan puisinya penyair ingin 

mengemukakan sesuatu bagi pembaca melalui puisinya. Sesuatu yag 

digambarkan penyair dalam puisinya disebut tema, sedangkan pokok persolan 

yang hendak dikemukakan penyair dalam puisinya disebut subjeck matter. Jadi 

tema membangun puisi secara umum dan subject matter membangun puisi 

secara khusus. 
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6. Amanat 

Penyair sebagai sastrawan dan anggota masyarakat baik secara sadar atau 

tidak merasa bertanggungjawab menjaga kelangsungan hidup sesuai dengan hati 

nuraninya. Oleh karena itu, puisi selalu ingin mengandung amanat (pesan). 

Meskipun penyair tidak secara khusus atau sengaja mencantumkan amanat 

dalam puisinya. Amanat tersirat dibalik kata dan juga dibalik tema yang 

diungkapkan penyair (Waluyo, 1991: 30). Amanat adalah maksud atau 

himbauan, pesan, tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. 

Menurut Jabrohom amanat atau tujuan adalah hal yang mendorong penyair 

untuk menciptakan puisinya (Jabrohim, 2001: 67). 

7. Citraan 

Citraan (imageri) merupakan kesan mental atau gambaran sesuatu 

(Jabrohim, 2001: 36). Pengimajian dapat dibatasi dengan pengertian kata atau 

susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti 

penglihatan, pendengaran, dan perasaan.  

 

2.2.3 Siginifikasi Makna Puisi Menurut Riffaterre 

Signifikasi adalah proses perebutan makna karya sastra yang didasarkan 

pada penilaian estetik terhadap tegangan. Fungsi esetetik bukanlah semata-mata 

ditentukan oleh kualitas karya seni secara objektif melainkan tergantung pada 

aktivitas penikmat. Kenikmatan estetik secara umum ditentukan oleh tegangan 

antara penemuan baru dengan pengenalan kembali yang sudah diketahui (Teuw 

dalam Purbadiana, 2007: 7). Michael Riffaterre memahami puisi ibarat kue 

donat. Daging donat adalah teks puisi dan ruang kosong diantara kue donat itu 
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dipandang adalah hipogran. Ruang kosong merupakan pusat makna yang disebut 

matriks, dan tuturan makna minimal yang harfiah. Kata atu kalimat tertentu dari 

sebuah tuturan minimal yang menjadi inti atau tema puisi disebut model atau 

contoh. Kunci memahami puisi pembaca harus menguasai konvensi bahasa, 

Riffaterre menyebutnya pembaca heuristik tidak mencakup untuk memahami 

makna puisi yang sesungguhnya. Dari pembaca heuristik, pembaca harus 

melangkah lebih jauh ke pembacaan hermeneutik, pembacaan yang didasarkan 

pada konvensi sastra. 

Menurut Riffaterre untuk mencapai signifikasi makna puisi, maka perlu 

dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:  

a. Pembacaan Heuristik  

Sebelum bahasa itu dugunakan dalam sebuah karya sastra, bahasa itu 

sendiri sudah merupakan sebuah tanda yang memiliki makna. Dalam pembacaan 

heuristik Pembacaan pertama disebut dengan pembacaan heuristik, dimana 

dalam pembacaan ini dilakukan penafsiran pertama, yaitu dengan memahami 

adanya ketidakserasian antar kata dan juga mengidentifikasi adanya kiasan 

(Riffaterre, 1978: 5).Pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan 

struktur bahasanya atau secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem 

semiotik tingkat pertama (Pradopo, 2007: 135). Dalam pembacaan ini, sajak 

dibaca berdasarkan struktur kebahasaannya. Untuk memperjelas arti bilamana 

perlu diberi sisipan kata atau sinonim kata-katanya ditaruh dalam tanda kurung. 

Begitu juga struktur kalimatnya disesuaikan dengan kalimat baku; bilamana 

perlu susunannya dibalik untuk memperjelas arti (Pradopo, 2007: 136). Tentu 

saja dalam pembacaan ini belum memberikan makna sajak yang sebenarnya, 
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hanya terbatas pada pemahaman terhadap arti bahasa sebagai sistem semiotik 

tingkat pertama, yaitu berdasarkan konvensi bahasanya (Pradopo, 2007: 136-

137) 

b. Pembacaan Retroaktif (Hermeneutik) 

Langkah kedua adalah pembacaan retroaktif. Pada pembacaan 

hermeneutik ini dilakukan penafsiran yang kedua. Pembaca mengingat kembali 

apa yang sudah dibaca dan memperbaiki pemahamannya (Riffaterre, 1978: 5). 

Pembacaan heurustik harus diulang kembali bacaan retroaktif dan ditafsirkan 

secara hermeneutik berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat kedua, 

diantaranya adalah ketidaklangsungan ekspresi sajak (Pradopo, 2007: 137). 

Hermeneutik adalah sebuah prosedur analisis makna dengan cara 

menginterpresentasikan atau menerjemahkan ke dalam pemahaman orang atau 

pembaca itu sendiri, memuat makna itu lebih jelas dan lebih dapat dimengerti 

Dengan demikian karya sastra dapat dipahami tidak saja arti 

kebahasaannya tetapi juga makna (signifance) kesusatraanya (Pradopo, 2007: 

268-271).   

c. Matriks, Model Dan Makna 

Riffaterre berpendapat bahwa memahami sebuah puisi sama dengan 

melihat sebuah donat. Terdapat ruang kosng di tengah-tengah yang berfungsi 

untuk menunjang dan menopang terciptanya daging donat di sekeliling ruang 

kosong itu. Dalam puisi, ruang ini merupakan pusat pemaknaan disebut matriks 

(Riffaterre, 1978: 13). 

Menurut Riffaterre untuk mendapatkan makna sajak lebih lanjut, 

pencarian tema dapat dilakukan dengan mencari matriks, model dan varian-
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variasinya terlebih dahulu. Matriks dapat berupa satu kata, bagian kalimat atau 

kalimat sederhana. Matrik tidak diwujudkan secara utuh, tetapi diwujudkan 

dalam bentuk varian-varian. Bentuk varian sebagai perwujudan pertama dari 

matriks dan model. Model dapat beruapa kata atau kalimat tertentuyang biasanya 

diwujudkan dalam judul. Matriks, model, dan teks merupakan varian dar struktur 

yang sama. Matriks, model, dan varian saling berkaitan dan membentuk tema 

(1978: 19-21). 

 

2.2.4 Hubungan Intertekstual 

Hubungan intertekstual berarti adanya hubungan antara satu teks dengan 

teks lain. Penciptaan sebuah teks selalu membutuhkan teks lain sebagai teladan 

dan kerangka, baik untuk penciptaan maupun pemahaman. Teks yang sudah ada 

memberikan sumbangan kepada teks sesudahnya (Kusmanganti dalam Annisa, 

2013: 23). Hubungan intertekstual dapat diumpamakan sebagai penataan teks-

teks yang diambil. Kemudian dikombinasikan dengan sebuah ciptaan yang 

berbeda, sehingga menghasilkan karya baru yang berbeda pula dengan karya 

sebelumnya. 

Karya sastra tidak lahir dalam kekosongan budayanya, termasuk dalam 

situasi sastranya. Dalam hal ini, karya sastra dicipta berdasarkan konvensi sastra, 

yaitu meneruskan konvensi sastra yang ada. Di samping itu juga sebagai hakikih 

sastra, yaitu sifat kreatif sastra, karya sastra bisa timbul kemudian itu dicipta 

menyimpangi ciri-ciri dan konsep estetik sastra yang ada (Pradopo, 2007: 167).  

Sebuah karya sastra, baik puisi maupun prosa, mempunyai hubungan 

sejarah antara karya sezaman yang mendahuluinya atau yang kemudian. 
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Hubungan sejarah ini baik berupa persamaan atau pertentangan, dengan 

demikian, sebainya membicarakan karya sastra itu dalam hubungannya dengan 

karya sezaman, sebelum, atau sesudahnya (Pradopo, 2007: 167).  

Dalam hal ini hubungan sejarah antar teks itu, perlu diperhatikan prinsip 

intertekstualnya. Hal ini ditunjukkan oleh Riffaterre dalam bukunya semiotk of 

poetry (1978), bahwa sajak baru bermakna penuh dalam hubungannya dengan 

sajak lain. Hubungan ini dapat berupa persamaan dan pertentangan. 

Dikemukakan oleh Riffaterre bahwa sajak (teks sastra) yang menjadi latar 

pencipta karya sesudahnya itu disebut hipogram. Karena tidak ada karya sastra 

yang lahir itu mencontoh atau meniru karya sebelumnya yang diserap dan 

ditransformasikan dalam karya sastra setelahnya. Dalam kesusastraan Indonesia 

modern pun dapat kita jumpai hubungan intertekstual antara karya sastra, baik 

puisi maupun prosa (Pradopo, 2007: 167). 

Meskipun karya sastra menyerap unsur-unsur dari teks lain yang 

kemudian diolah kembali dengan bentuk yang berbeda, karya yang dihasilkan itu 

tetap mencerminkan karya yang mendahuluinya. Karena kehadiran suatu teks itu 

bukanlah suatu yang polos, yang tidak melibatkan suatu proses dan pemaknaan. 

Sebuah teks sastra yang dihasilkan dengan kerja yang demikian dapat dipandang 

sebagai karya yang baru. Pengarang dengan kekuatan imajinasi, wawasan 

estetika dan horizon harapannya sendiri, telah mengolah dan 

mentransformasikan karya-karya lain ke dalam karya sendiri. Namun, unsur-

unsur tertentu dari karya-karya lain yang mungkin berupa konvensi, bentuk 

formal tertentu, gagasan, tentulah masih dapat dikenali (Pradopo, 2007: 228).  
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Menurut Laurent Jenny dalam (Culler, 1981: 104) sebagai “outside of 

intertextuality, the literary work would be quite simply impertceptible, in the 

same way as an utterance in an as yet unknown language”. Yang artinya bahwa 

ketika suatu teks benar-benar tidak bergantung kepada teks lain, maka teks 

tersebut menjadi tidak bersignifikansi. 

Culler menekankan intertekstualitas memiliki dua fokus kajian (Culler, 

1981: 103); 

1. Penyadaran posisi penting prior texts (teks-teks pendahulu). 

2. Intelligibility (tingkat terpahaminya suatu teks) dan meaning (makna) yang 

ditentukan oleh kontribusi teks-teks pendahulu terhadap berbagai macam efek 

signifikansi. Karya sastra ditulis atau dicipta berdasarkan konvensi sastra yang 

ada. Karya sastra ditulis mencontoh karya yang sudah ada sebelumnya. Akan 

tetapi, di samping itu, karya sastra adalah kreatifitas, maka karya sastra ditulis 

tidak semata-mata hanya mencontoh saja, melainkan juga memperkembangkan 

konvensi yang sudah ada, bahkan menyimpangi ciri-ciri dan konvensi-

konvensi yang ada dalam batas-batas tertentu. Dalam sejarah sastra selalu ada 

ketegangan antar konvensi dengan pembaharuan (Teeuw, 1980: 12). Hal ini 

merupakan prinsip kreativitas dan sifat kreatif karya sastra. 

Sedangkan pemikiran Kristeva mengenai intertekstualitas dapat dijabarkan 

sebagai berikut (adapatasi dari Junus, 1985: 87-88): 

1. Kehadiran suatu teks di dalam teks yang lain, 

2. Selalu adanya petunjuk yang menunjukkan hubungan antara suatu teks 

dengan teks-teks pendahulu, 
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3. Adanya fakta bahwa penulis suatu teks telah pernah membaca teks-teks 

pemengaruh sehingga nampak jejak, 

4. Pembaca suatu teks tidak akan pernah bisa membaca teks secara pisah dengan 

teks-teks lainnya. Ketika ia membaca (dalam rangka memahami) suatu teks, 

ia membacanya berdampingan dengan teks-teks lain. 

Tokoh lain juga memiliki pendapat mengenai intertekstualitas adalah 

Gray. Di dalam bukunya, Gray menekankan arti penting intertekstualitas dengan 

genre. Ia melihat bahwa The Simpsons yang berbentuk genre parodi merujukkan 

kepada dua hal yang terkait dengan intertekstualitas; 

1. Hal yang pertama adalah penciptaan situasi yang absurd karena ditampilkan 

secara komikal sehingga cerminan terhadap dunia menjadi aneh.  

2. Hal yang kedua adalah dalam konteks critical intertextuality; suatu keadaan 

di mana referen-referen intertekstualitas digunakan justru untuk mengkritik 

keadaan masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian intertekstual 

dapat membantu pembaca untuk mecari hubungan sejarah atau keterkaitan karya 

yang lahir kemudian dengan karya sastra yang telah ada sebelumnya. 

2.2.5 Pembelajaran Sastra 

Menurut Purba (2001: 2), “Kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari 

bahasa Sankerta. Akar katanya adalah cas yang berarti memberi petunjuk, 

mengarahkan, dan mengajar. Oleh karena itu, sastra dapat diartikan sebagai alat 

untuk mengajar, buku petunjuk, instruksi atau pengajaran”. Sedangkan Wellek 

dan Warren (1995: 3) mengatakan, “Sastra adalah suatu kajian kreatif, sebuah 
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cabang seni. Sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Sastra adalah 

karya imajinatif”. 

Menurut (Oemarjati, 1992), “Pengajaran sastra pada dasarnya mengemban 

misi efektif, yaitu memperkaya pengalaman siswa dan menjadikannya lebih 

tanggap terhadap peristiwa-peristiwa di sekelilingnya. Tujuan akhirnya adalah 

menanam, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-

masalah manusiawi, pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik 

dalam konteks individual, maupun sosial.”  

Pembelajaran sastra menurut panduan penerapan KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) perlu menekankan pada kenyataan bahwa sastra 

merupakan seni yang dapat diproduksi dan diaprresiasi sehingga pembelajaran 

hendaknya bersifat produktif-apresiatif. Konsekuensinya, pengembangan meteri 

pembelajaran, tehnik, tujuan dan arah pembelajaran harus menekankan pada 

kegiatan apresiatif (http.//gurupembaharu.com/home/?p=9911).  

a. Kedudukan Pembelajaran Sastra  

Bahasa dan sastra indonesia merupakan salah satu mata pelajaran umum 

yang ada dalam setiap jenjang pendidikan. Bahasa indonesai merupakan 

kesatuan wajib dipelajari oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan 

mempelajari bahasa Indonesia kita bisa mencintai bangsa, karena bahasa 

merupakan alat pemersatu bangsa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang 

efektif dalam pergaulan sosial dari jenjang pendidikan prasekolah sampai 

perguruan tinggi, pembelajaran bahasa merupakan sesuatu yang bersifat 

setralistik dan wajib dipelajari.  
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Stadar kompetensi mata pelajaran bahasa indonesia kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) disebutkan bahwa standar kompetensi bahasa 

indonesia pada hakikat pembelajaran bahasa. Haikat pembelajaran bahasa adalah 

belajar berkomunikasi, oleh karena itu pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan berkomunkasi siswa baik lisan maupun tulisan. 

Seorang siswa dapat dikatakan mampu berbahasa dengan baik dan benar, jika ia 

memiliki penguasaan secara memadai terhadap ketrampilan berbahasa: 

menyimak, membaca dan menulis.  

Dengan demikian pembelajaran bahasa dan sastra indonesia dalam 

kurikulum sangat penting, karena merupakan mata pelajaran yang bersifat 

sentralistik dan wajib dipelajari, sehingga secara umum pembelajaran sastra 

akan menjadi sarana pendidikan moral. Kesadarna moral dimanfaatkan dengan 

berbagai sumber. Selan berdialog dengan orang-orang yang sudah teruji 

kebijaksanaannya, sumber-sumber tertulis seperti biografi, etika dan karya sastra 

dapat menjadi bahan pemikiran dan perenungan tentang moral. Karya satra yang 

bernilai tinggi di dalamnya  mengandung pesan-pesan moral yang tinggi. Karya 

ini merekam semangat zaman pada suatu tempat dan waktu tertentu disajikan 

gagasan yang berisis reungan falsafat. Sastra seperti ini dapat menjadi medium 

untuk menggerkan dan mengangkat manusia pada harkat yang lebih tinggi. 

Karya sastra tersebut dapat berupa prosa fiksi, puisi, maupun drama. Melalui 

pembelajaran sastra, siswa diharapkan menjadi warga yang menjujung tinggi 

nilai-nilai moral yang luhur. 
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b. Tujuan Pembelajaran Sastra 

Tujuan pembelajaran sastra termasuk ke dalam tujuan pendidikan 

bidang efektif, karena mencakup nilai-nilai yang berhubungan dengan rasa. 

Oleh karena itu, pengajaran sastra harus samapi pada tujuan membina 

kepekaan estetis dan sikap batin yang positif. “melalui kegiatan pembelajaran 

di SMA, guru dan masyarakat mengharapkan siswa dapat memperluas 

wawasan tentang sastra, mampu mengapresiasikan sastra, serta mampu 

bersikap positif bagi pendidikan lebih lanjut (Nababan, 1979: 25). Untuk 

sampai pada tujuan tersebut, pelajaran sastra harus berpandang luas dan dapat 

dilihat sebagai suatu kegiatan yang dinamis, sebagai suatu sistem yang peka 

terhadap sistem analisis.  

Tujuan pengajaran disiplin apapun harus sesuai dengan tujuan 

pengajaran sastra. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tujuan pembelajaran 

sastra di sekolah ditegaskan sebagai berikut: 

1. Memfokuskan siswa pada pemilikan gagasan dan perhatian yang lebih besar 

terhadap masalah kemanusiaan dalam bentuk ekspresi yang mencerminkan 

perilaku manusia.  

2. Membawa siswa pada kesadaran dan peneguhan sikap yang terbuka terhadap 

moral, keyakinan, nilai-nilai, pemilikan rasa bersalah, dan ketaksaan dari 

masyarakat atau pribadi manusia.  

3. Mengajak siswa mempertanyakan isu yang sangat berkaitan dengan perilaku 

personal 
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4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperjelas dan memperdalam 

pengertian-pengertian tentang keyakinan-keyakinan, perasaan-perasaan, dan 

perilaku kemanusiaan. 

5. Membantu siswa mengenal dirinya yang memungkinkan bersikap lebih arif 

terhadap diri sendiri dan orang lain secara lebih cerdas, penuh pertimbangan, 

dan kehangatan yang penuh simpati” (Rizanur Gani, 1988: 50). 

Pencapaian tujuan tersebut hanya dimungkinkan apabila siswa diberikan 

kesempatan dan bimbingan untuk menggauli karya sastra secara langsung, 

sehingga siswa menjadi akrab dan dapat menghayati dan menikmati. Dengan 

bekal yang dimilikinya anak didik dapat mencoba memberi penilaian terhadap 

karya sastra yang digaulinya serta mengaitkannya dengan pengalaman  sehari-

hari di tengah-tengah masyarakat.   

c. Bahan Ajar Sastra  

Menurut Mulyasa (2003), bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari 

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan dan sikap atau 

nilai. Sedangkan, menurut Gafur (2012) bahan ajar adalah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh 

siswa. Bahan ajar tersebut berisi materi pelajaran yang harus dikuasai oleh guru 

dan disampaikan kepada siswa. 

Mulyasa (2003) juga menjelaskan bahwa bahan ajar merupakan salah 

satu bagian dari sumber belajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung 
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pesan pembelajaran, baik yang diniatkan secara khusus maupun bersifat umum 

yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Dengan kata lain 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Bahan ajar yang diberikan kepada siswa haruslah bahan ajar yang 

berkualitas. Bahan ajar yang berkualitas dapat menghasilkan siswa yang 

berkualitas, karena siswa mengkonsumsi bahan ajar yang berkualitas. Menurut 

Furqon (2009) dalam http://www.tek-nologipendidikan.co.cc, bahan ajar yang 

baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Substansi yang dibahas harus mencakup sosok tubuh dari kompetensi atau 

sub kompetensi yang relevan dengan profil kemampuan tamatan. 

2. Substansi yang dibahas harus benar, lengkap dan aktual, meliputi konsep 

fakta, prosedur, istilah dan notasi serta disusun berdasarkan hirarki/step 

penguasaan kompetensi. 

3. Tingkat keterbacaan, baik dari segi kesulitan bahasa maupun substansi harus 

sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajaran. 

4. Sistematika penyusunan bahan ajar harus jelas, runtut, lengkap dan mudah 

dipahami. 

Sedangkan menurut Anonim (2009) dalam 

http://pbsindonesia.fkip-uninus.org, dalam pengembangan bahan ajar, 

maka bahan ajar harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: 

a. Bahan ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran; 

b. Bahan ajar harus seuai dengan taraf perkembangan anak; 

http://www.tek-nologipendidikan.co.cc/
http://pbsindonesia.fkip-uninus.org/
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c. Bahan yang baik ialah bahan yang berguna bagi siswa baik sebagai 

perkembangan pengetahuannya dan keperluan bagi tugas kelak di lapangan; 

d. Bahan itu harus menarik dan merangsang aktivitas siswa; 

e. Bahan itu harus disusun secara sistematis, bertahap, dan berjenjang; 

f. Bahan yang disampaikan kepada siswa harus menyeluruh, lengkap dan utuh. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskripsi kualitatif. Menurut Bodgan (dalam Moleong, 2013: 4) metodologi 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian kualitatif memiliki deskriptif yaitu data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Richie dalam Moleong, 

2013: 6). Jadi penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskripsi yang berupa 

kata-kata tertulis tentang kajian interteksual dan signifikasi makna pada puisi 

Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-

Diam karya Arwan Maulana serta mengkaitkannya dengan pembelajaran sastra 

di SMA. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Data merupakan semua informasi yang disediakan oleh alam yang harus 

dicari dan dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan masalah yang dihadapi. Data 

merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian. Adapun data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kata-kata atau larik-larik yang berupa 

bentuk kajian Intertekstual dan bentuk signifikasi makna puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya 

Arwan Maulana. Hal ini Sesuai dengan penerapan metode kualitatif. Dalam 
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penelitian kualitatif sebagian data formal adalah kata-kata, kalimat dan wacana 

(Ratna, 2013: 47). Data lainnya adalah deskripsi bentuk relevansi kajian 

intertekstual puisi Aku Ingin dengan puisi Aku Mencintaimu DiamDiam dalam 

pembelajaran sastra. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data adalah tempat data itu diambil atau diperoleh. Sumber data 

dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono yang diterbitkan oleh PT. Grasindo (Jakarta) pada tahun 1989 dan puisi 

Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana yang diterbitkan oleh DKJ 

& Bentang Budaya (Jakarta) pada tahun 2003. Puisi Aku Ingin karya Sapardi 

Djoko Damono terdiri dari 2 bait sedangkan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam 

karya Arwan Maulana terdiri dari 3 bait.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, 

langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat. Sebagai 

alat, sama dengan teori, metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, 

sehingga lebih mudah untuk dipecahkan (Ratna, 2013: 34).  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan mengadakan 

studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan 

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2011: 

103). Studi kepustakaan yang dimaksud adalah buku-buku tentang sastra dan 
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buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun buku yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah buku Semiotik of Poetry karya Riffaterre, 

buku Pengkajian Puisi karya Pradopo dan buku Teori Dan Aplikasi Puisi karya 

Waluyo.  

b. Metode baca dan catat 

Metode baca dan catat adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara membaca dan memahami seluruh isi puisi 

kemudian dicatat untuk mendapatkan data yang akurat (Sudaryanto, 2003: 33). 

Data dikumpulkan dengan cara membaca keseluruhan kata-kata atau larik-larik 

pada puisi Aku Inginkarya Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintamu 

Diam-Diam karya Arwan Maulan yang akan diteliti, kemudian mencatat hasil 

analisis dari kedua puisi tersebut.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010: 262), instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen berupa tabel yang berfungsi untuk mempermudah 

dalam pengelompokkan permasalahan yang ingin diteliti. Permasalahan yang 

dikaji dalam pene;itian ini adalah signifikasi makna dan kajian interekstual puisi 

Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam 

karya Arwan Maulana. 

Berikut contoh tabel data tersebut. 
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Tabel.  Signifikasi Makna Puisi Aku Ingin Karya Sapardi Djoko Damono Dan 

Puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam Karya Arwan Maulana 

 

No 

 

Data 

(Puisi) 

Signifikasi Makna Puisi 

Pembacaan 

Heuristik 

Pembacaan 

Hermeneutik 

Matrik, Model Dan Makna 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Tabel. Hubungan Intertekstual Puisi Aku Ingin Karya Sapardi Djoko   

Damono Dengan Puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam Karya Arwan 

Maulana 

 

No  

Hubungan Intertekstual 

Hubungan 

Struktur Formal 

Hubungan 

Matrik 

Hubungan 

Model 

Hubungan 

Makna 

Hipogram 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan seperangkat cara atau tehnik penelitian 

yang merupakan perpanjangan dari pikiran manusia karena fungsinya bukan 

untuk mengumpulkan data melainkan mencari hubungan antara data yang tidak 

akan pernah dinyatakan sendiri oleh data yang bersangkutan (Faruk, 2012: 25). 

Dalam analisis data untuk menguraikan letak hubungan intertekstual dalam 

kedua puisi tersebut dengan menggunakan pendekatan semiotik. Sesuai dengan 

pendekatan tersebut pembahasan yang dilakukan melihat beberapa aspek yakni, 
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pembacaan heurustik, pembecaan retroaktif atau hermeneutik, matrik, model dan 

makna.  

Dalam penelitian ini, pengkajian dilakukan dengan menganalisis data 

yang terkumpul melalui beberapa tahapan yaitu menganalisis struktur karya 

sastra (puisi). Analisis struktur puisi dikaji adalah unsur-unsur pembangun puisi. 

Setelah diketahui struktur tersebut selanjutnya membandingkan hasil analisis 

puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku mencintaimu 

Diam-diam karya Arwan Maulana, sehingga terlihat letak persamaan dan 

perbedaan dari kedua puisi tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, tahap-tahap analisis data tersebut sebagai 

Berikut: 

1. Membaca puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana secara berulang-ulang dan 

cermat, kata demi kata dan kalimat demi kalimat. 

2. Mengidentifikasikan data berdasarkan permasalahan penelitian tentang 

signifikasi makna dan hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi 

Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan 

Maulana; 

3. Mengklasifikasikan data berdasarkan permasalahan penelitian tentang 

signifikasi makna dan hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi 

Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan 

Maulana; 

4. Menganalisis data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah 

seperti signifikasi makna dan hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya 
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Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan 

Maulana; 

5. Data yang berupa hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana 

kemudian dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA; 

6. Menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian. 

 

3.5 Penyajian Hasil Analisis 

Dalam penyajian hasil analisis peneliti menggunakan metode deskripsi 

analisis atau analisis deskripsi. Secara etimologis deskripsi dan analisis berarti 

menguraikan. Analisis berasal dari bahas Yunani, analiyein („ana=atas,‟Iyein‟-

uraian), telah diberi arti tambahan, tidak semata-mata menguraikan melainkan 

juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya (Ratna, 2013: 53). 

Lebih lanjut Ratna mengemukakan, metode deskripsi analisis merupakan metode 

penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang 

kemudian disusul dengan analisis. Selain itu, metode deskripsi analisis juga 

dapat digabungkan dengan metode formal. Mula-mula data dideskripsikan 

dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teori semiotik Riffaterre untuk menemukan signifikasi makna 

pada kedua puisi dan selanjutnya membandingkan kedua puisi tersebut untuk 

mengetahui hubungan intetekstual di antara keduanya serta mengkaitkannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengkaji perbedaan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana yang 

meliputi, (1) signifikasi makna puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono 

dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana; (2) hubungan 

intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana; (3) relevansi hubungan 

intertekstual puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam dalam 

pebelajaran sastra di SMA.  

4.1 Signifikasi Makna Puisi Aku Ingin Karya Sapardi Djoko Damono dan 

Puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam Karya Arwan Maulana 

 

Untuk menemukan makna dari kedua puisi tersebut, maka penulis 

melakukan analisis signifkasi makna terhadap puisi Aku Ingin karya Sapardi 

Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana 

dengan model analisis semiotika Michael Riffaterre. Menurut Riffaterre tahap-

tahap signifikasi makna puisi mencakup pembacaan heuristik, pembacaan 

hermeneutik, menentukan matriks dan model, dan diakhiri dengan penentuan 

makna puisi. Puisi pertama yang penulis analisis adalah puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono, kemudian dilanjutkan dengan puisi Aku Mencintaimu 

Diam-Diam karya Arwan Maulana.  
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4.1.1 Signifikasi Makna Puisi Aku Ingin Karya Sapardi Djoko Damono 

Dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono memuat beberapa 

tahap-tahap signifikasi makna puisi menurut Rifaterre, yaitu pembacaan 

heuristik, pembacaan hermeneutik, matrik dan model, dan makna puisi. Puisi 

Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono merupakan sebuah puisi yang 

menceritakan tentang kisah cinta seseorang. Dalam puisi tersebut penyair ingin 

menyampaikan bahwa cinta adalah ketulusan tanpa mengharapakan balasan 

seperti yang terdapat pada bait-bait puisi berikut.  

Aku Ingin 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

Dengan kata yang tak sempat diucapkan 

Kayu kepada api yang menjadikannya abu 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana  

Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan  

Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada 

1. Pembacaan Heuristik  

Dalam pembacaan heuristik ini, sajak dibaca berdasarkan struktur  

kebahasaan.  Untuk memperjelas arti bilamana perlu diberi sisipan kata atau 

sinonim kata-katanya. Pembacaan heuristik puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dapat diparafrasekan sebagai berikut: 

Bait ke-1 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

Aku (cuma/hanya) ingin mencintaimu dengan (cara) sederhana  

Dengan kata yang tak sempat diucapkan 

(Seperti/bagaikan) kata yang tak sempat diucapkan 
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Kayu kepada api yang menjadikannya abu 

(Sebatang) kayu  kepada api yang (kemudian) menjadikannya abu. 

Penerapan heuristik terdapat pada kata cuma/hanya, kata cuma/hanya 

biasanya dipergunakan untuk menyebutkan kegiatan manusia yang tidak dapat 

berbuat banyak terhadap apa yang dia inginkan. Selain itu terdapat kata cara, 

kata cara biasanya dipergunakan untuk  menyatakan hal atau keadaan yang 

tidak berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Ada kata  seperti/bagaikan, kata ini 

dipergunakan untuk menyatakan keseragaman, kesamaan atau kemiripan 

terhadap hal-hal yang diinginkan. Selanjutnya kata sebatang, kata ini 

digunakan untuk menyatakan satu batang kayu. Dan kata  kemudian, kata 

tersebut dipergunakan untuk menghubungkan larik-larik puisi tersebut agar 

terlihat lebih indah dan bermakna. 

Bait ke-2 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana  

Aku (cuma/hanya) ingin mencintaimu dengan (cara) sederhana 

Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan  

Dengan (sebuah) isyarat yang (tak/tidak) sempat disampaikan  

Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada 

Awan kepada hujan yang (kemudian) menjadikannya tiada 

Penerapan heuristik terdapat pada kata cuma/hanya, kata cuma/hanya 

biasanya dipergunakan untuk menyebutkan kegiatan manusia yang tidak dapat 

berbuat banyak terhadap apa yang dia inginkan. Selain itu terdapat kata cara, 

kata cara biasanya dipergunakan untuk  menyatakan hal atau keadaan yang 

tidak berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Ada kata sebuah, kata ini 
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dipergunakan untuk menyatakan satu buah isyarat. Selanjutnya kata tidak/tak, 

kata ini digunakan untuk menyatakan suatu hal yang sama sekali sulit untuk 

diterima. Kata  kemudian, kata tersebut dipergunakan untuk menghubungkan 

larik-larik puisi tersebut agar terlihat lebih indah dan bermakna. 

Hasil parafrase puisi di atas adalah sebagai berikut. 

Bait ke-1  

Aku cuma ingin mencintaimu dengan cara sederhana 

Seperti kata yang tak sempat diucapkan 

Sebatang kayu kepada api yang kemudian menjadikannya abu 

Bait ke-2 

Aku cuma ingin mencintaimu dengan cara sederhana 

Dengan sebuah isyarat yaang tak sempat disampaikan 

Awan kepada hujan yang kemudian menjadikannya tiada 

2. Pembacaan Hermeneutik 

Upaya untuk menemukan makna puisi tidak terbatas pada pembacaan 

heuristik. Sifat puisi yang menggunakan kata-kata selektif dan menyimpan 

maksud tersembunyi tidak cukup untuk disingkat hanya dengan pembacaan 

heuristik. Untuk itulah perlu adanya pembacaan pada tahap tataran bahasa 

tingkat kedua atau lazim disebut pembacaan retroaktif/ hermeneutik. Dalam 

pembahasan ini dijelaskan maksud atau makna kata-kata kunci yang mendukung 

puisi tersebut. Kata-kata yang dimaknai itu diletakkan dalam kurung setelah 

dimaknai.  
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Aku Ingin 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

Dengan kata yang tak sempat diucapkan 

Kayu kepada api yang menjadikannya abu 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana  

Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan  

Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada 

Dalam bait puisi di atas diterangkan si aku ingin mencintaimu dengan 

cara yang sederhana. Karena mencintai seseorang dengan cara yang sederhana 

menunjukan adanya rasa kasih sayang yang sangat tulus dari dalam hati 

seseorang. Dalam puisi ini, dikatakan (aku mencintaimu dengan sederhana/ 

dengan kata yang tak sempat diucapkan/kayu kepada api yang menjadikan 

abu) yang merupakan ungkapan hati seseorang, bahwa cinta itu sangat tulus 

adanya tanpa harus dingkapkan dengan kata-kata cinta semata. Dan terkadang 

perasaan hati akan terlihat lebih indah jika disampaikan dengan cara yang 

sederhana seperti sebuah (isyarat) yang ingin disampaikan akan tetapi tidak 

terwujud, seperti yang dikatakan dalam puisi bait kedua (aku ingin 

mencintaimu dengan sederhana/dengan isyarat yang tak sempat disampaikan/ 

awan kepada hujan yang menjadikannya tiada). Karena pada dasarnya 

ungkapan hati yang tulus dan murni itu akan tetap terjaga layaknya (cintanya 

api dan awan) yang rela menjadikan meniadakan diri demi ingin 

memperjuangkan cintanya.  
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3. Matrik, Model dan Makna 

Dalam pandangan Riffaterre, setiap puisi memiliki matrik dan model 

tertentu yan perlu dipahami dengan baik oleh pembaca yang ingin menghayati 

puisi tertentu.  

a. Matrix (kata kunci) adalah tuturan minimal atau harafiah. Dengan kata lain 

matriks adalah hasil ringkasan yang paling singkat dari sebuah puisi.  

Dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, kata 

kuncinya adalah “aku ingin”. Kata “aku ingin” berhubungan dengan kata-

kata lainnya, dan menjadi pusatnya. Dalam puisi ini semua berkaitan 

dengan keadaan aku ingin, aku ingin yang merupakan pokok 

permasalahan. Aku ingin, yang menginginkan  hal yang sederhana dalam 

mencintai seseorang.  Dari matrik ini, aku ingin menyampaikan gagasan 

atau imajinasi dia tentang kesederhanaan cinta. Mungkin oleh sebagian 

orang mengatakan cinta itu adalah sebuah hubungan yang biasa saja yang 

sering mengumbarkan kata-kata cinta dan kata-kata manis untuk 

memperindah arti cinta tersebut. Tetapi oleh Sapardi Djoko Damono 

mengatakan terkadang cinta akan akan lebih terlihat indah jika 

disampaikan dengan kata-kata yang sederhana, seperti yang terdapat dalam 

bait puisinya yaitu 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

Dengan kata yang tak sempat diucapakan 

Kayu kepada api yang menjadikannya abu 

 

b. Model merupakan pola pengembangan teks puisi dalam pemaparan. Model 

biasanya dituliskan dalam tuturan minimal. 
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 Model puisi Aku Ingin karya Saparadi Djoko Damono adalah 

mengenai hubungan dan percintaan. Itu bisa dilihat dari bait-bait puisi 

tersebut.  

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

Dengan kata yang tak sempat diucapkan 

Kayu kepada api yang menjadikannya abu 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana  

Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan  

Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada 

 

Pada penggalan puisi di atas menjelaskan tentang hubungan dan 

percintaan. Hubungan dan percintaan sangat jelas diungkapkan oleh 

penyair seperti yang terdapat dalam bait-bait puisinya. 

c. Setelah peneliti mengungkapkan matrik dan model puisi Aku Ingin ini, maka 

dapat dipahami pula makna yang menerangkan teks sebagai satu kesatuan 

semantik. Dibalik aneka ragam penyajian yang secara informasional 

mempunyai “arti” (meaning) masing-masing. Makna  puisi Aku Ingin ini 

adalah kesederhanaan cinta tidak diukur dari manisnya kata-kata yang 

diucapkan tapi dilihat dari tulusnya hati. 

 Aku ingin mencintaimu dengan sederhana  

 Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan  

 Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada 

 

Dalam penggalan puisi di atas menjelaskan bahwa cinta itu sangatlah 

sederhana. Karena pada dasarnya ungkapan hati yang tulus tak pernah 

mengharapkan balasan dan tak dilihat dari manisnya kata-kata yang 

diungkapkan tetapi dilihat dari tulusnya hati seperti yang terdapat dalam 

bait-bait puisinya. Jika digambarkan  dalam tabel dapat dilihat  di bawah ini. 
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Matrik 

(aku ingin) 

 

 

Model 

(hubungan dan percintaan) 

 

 

Makna 

(kesederhanaan cinta tidak dapat di ukur dari manisnya 

kata-kata yang diucapkan tapi dilihat dari tulusnya hati) 

Tabel 4.1 

Matrik, Model dan Makna Puisi 

 

 

4.1.2 Signifikasi Makna Puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam Karya Arwan 

Maulana 

Dalam puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam Karya Arwan Maulana 

memuat beberapa tahap-tahap signifikasi makna puisi menurut Rifaterre, yaitu 

pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, matrik dan model, dan makna 

puisi. Puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam merupakan sebuah puisi yang 

menceritakan tentang seseorang yang mencintai dengan cara diam-diam tanpa 

mengungkapakan isi hatinya kepada orang yang dia cinta. Dalam puisi tersebut 

penyair ingin menyampaikan bahwa rasa cinta itu tak perlu diungkapkan dengan 

kata-kata tetapi cukup dirasakan dalam hati saja, seperti yang terdapat pada bait-

bait puisi berikut. 

“Aku mencintaimu diam-diam” 

 

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa ucap tanpa dekap tanpa permata 

Namun selalu membelaimu berirama 

Seperti debur ombak yang membelai pantai senantiasa 
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Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa rayu tanpa ragu tanpa goda 

Selalu tegak menjulang ke angkasa 

Seperti merapi yang tegar dan mengepul sepanjang masa 

 

Aku mencintaimu diam-diam 

Seperti cintanya angin pada awan  

Tak peduli putih atau hitam 

Tetap digenggam kemanapun melayang  

 

1. Pembacaan Heuristik 

Pembacaan heuristik merupakan langkah awal dalam menentukan 

signifikasi makna puisi. Pembacaan heuristik adalah pembacaan menurut sistem 

semiotika tingkat pertama, yaitu pembacaan menurut konvensi bahasa. Sebelum 

bahasa itu digunakan dalam sebuah karya sastra, bahasa itu sendiri sudah 

merupakan kesatuan makna. Berikut ini adalah pembacaan heuristik puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam karya arwan maulana diparafrasekan sebagai berikut. 

Bait ke-1 

Aku mencintaimu diam-diam  

Aku mencintaimu (dengan cara) diam-diam 

Tanpa ucap tanpa dekap tanpa permata 

Tanpa (ter-) ucap tanpa (men-) dekap tanpa permata  

Namun selalu membelaimu berirama  

(tetapi) selalu ada membelaimu berirama  

Seperti debur ombak yang membelai pantai senantiasa 

 (seumpama) debur ombak (yang) senantiasa membelai pantai. 
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Pembacaan heuristik pada bait di atas terdapat kata dengan cara yang 

merupakan kata penghubung untuk menghubungan kata aku mencintaimu 

dengan diam-diam yang digunakan untuk melakukan atau berbuat sesuatu 

dengan tidak bersuara. Kata (ter-) dipergunakan untuk membentuk kata kerja 

dan membawa arti yang pasif. Selanjutnya (me-) Awalan me- pada sebuah 

kata dasar berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif. Perubahan awalan 

me- menjadi men-, terjadi jika kata dasar yang mengawali memiliki bunyi: 

/c/, /d/, /j/. Selanjutnya kata tetapi, kata tetapi dipergunakan untuk 

menyebutkan kegiatan yang sungkan untuk dilakukan. Kata seumpama 

digunakan untuk menyatakan keseragaman, kesamaan atau kemiripan 

terhadap hal-hal yang diinginkan. Selanjutnya kata yang, yang merupakan 

kata penghubung.  

Bait ke-2 

Aku mencintaimu diam-diam 

Aku mencintaimu (dengan cara) diam-diam 

Tanpa rayu tanpa ragu tanpa goda 

Tanpa (me-) rayu tanpa (me-) ragu tanpa (men-) goda  

Selalu tegak menjulang ke angkasa 

Selalu (men-) tegak menjuang ke angkasa  

Seperti merapi yang tegar dan mengepul sepanjang masa 

(seumpama) (gunung) merapi (yang tetap) tegar dan mengepul 

sepanjang (jaman) 

Pembacaan heuristik pada bait di atas terdapat kata dengan cara yang 

merupakan kata penghubung untuk menghubungan kata aku mencintaimu 
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dengan diam-diam yang digunakan untuk melakukan atau berbuat sesuatu 

dengan tidak bersuara. Selanjutnya kata (me-) Awalan me- pada sebuah kata 

dasar berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif. Perubahan awalan me- 

menjadi men-, terjadi jika kata dasar yang mengawali memiliki bunyi: /c/, /d/, 

/j/. Selanjutnya kata seumpama digunakan untuk menyatakan keseragaman, 

kesamaan atau kemiripan terhadap hal-hal yang diinginkan. Kata gunung, 

kata gunung merupakan kata bukit yang sangat besar yang di dalamnya 

terdapat lahar panas. Kemudian kata tetap, yang dipergunakan untuk 

menyatakan suatu hal yang mampu bertahan.  

 Bait ke-3  

Aku mencintaimu diam-diam 

Aku mencintaimu (dengan cara) diam-diam 

Seperti cintanya angin pada awan  

  (seumpama rasa) cintanya (semilir) angin (kepada) awan  

Tak peduli putih atau hitam 

 (yang) tak (mem-) pedulikan (warna) putih atau hitam  

Tetap digenggam kemanapun melayang 

 (tetapi) tetap digenggam kemanapun (ia) melayang. 

Pembacaan heuristik pada bait di atas terdapat kata dengan cara yang 

merupakan kata penghubung untuk menghubungan kata aku mencintaimu 

dengan diam-diam yang digunakan untuk melakukan atau berbuat sesuatu 

dengan tidak bersuara. Kata seumpama rasa dipergunakan untuk menyatakan 

keseragaman, kesamaan atau kemiripan terhadap perasaan yang dimiliki. 

Kata semilir, digunakan untuk menyatakan hal yang berhubungan dengan 
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angin atau udara yang berhembus. Kata kepada digunakan untuk menyatakan 

buat siapa hal itu dilakukan. Kata yang, yang merupaka kata penghubung. 

Selanjutnya kata (me-) Awalan me- pada sebuah kata dasar berfungsi untuk 

membentuk kata kerja aktif. Perubahan awalan me- menjadi mem-, terjadi 

jika kata dasar yang mengawali memiliki bunyi: /b/, /f/, /v/. Selanjutnya kata 

warna yang pergunakan untuk menyatakan hal-hal yang dilihat. Kata tetapi, 

kata tetapi dipergunakan untuk menyebutkan kegiatan yang sungkan untuk 

dilakukan. Dan kata ia, kata ini digunakan untuk mengganti kata ganti orang 

ketiga.  

Hasil parafrase puisi di atas adalah sebagai berikut. 

Bait ke-1 

Aku mencintaimu dengan cara diam-diam 

Tanpa terucap tanpa mendekap tanpa permata  

Tapi selalu ada membelaimu berirama  

Seumpama debur ombak yang senantiasa membelai pantai. 

Bait ke-2 

Aku mencintaimu dengan cara diam-diam 

Selalu menegak menjuang ke angkasa  

Seumpama gunung merapi yang tetap tegar dan mengepul sepanjang jaman. 

Bait ke-3  

Aku mencintaimu dengan cara diam-diam 

Seumpama rasa cintanya semilir angin kepada awan  

Yang tak mempedulikan warna putih atau hitam  

Tetapi tetap digenggam kemanapun ia melayang. 
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2. Pembacaan Hermeneutik 

Pembacaan hermeneutik adalah tahap kedua signifikasi makna puisi yang 

akan peneliti analisis. Dalam pembacaan hermeneutik ini sangat berbeda dengan 

pembacaan heuristik. Apabila pada pembacaan heuristik pembacaan puisi 

dilakukan dengan menambah kata-kata yang diperlukan seperti kata 

penghubung, maka pada pembacaan hermeneutik ini pembacaan dilakukan 

dengan cara memberi penafsiran, pembacaan ini berdasarkan konvensi sastra. 

Dengan demikian, karya sastra dapat dipahami tidak saja arti 

kebahasaannya saja, tetapi juga makna kesatraannya. Dan inilah hasil 

pembacaan hermeneutik yang telah penulis lakukan. 

“Aku mencintaimu diam-diam” 

 

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa ucap tanpa dekap tanpa permata 

Namun selalu membelaimu berirama 

Seperti debur ombak yang membelai pantai senantiasa 

 

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa rayu tanpa ragu tanpa goda 

Selalu tegak menjulang ke angkasa 

Seperti merapi yang tegar dan mengepul sepanjang masa 

Aku mencintaimu diam-diam 

Seperti cintanya angin pada awan  

Tak peduli putih atau hitam 

Tetap digenggam kemanapun melayang 

Puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam adalah sebuah puisi yang ditujukan 

kepada seseorang yang mencintai seseorang secara diam-diam tanpa harus 

mengungkapkan dengan kata-kata tetapi cukup dirasakan dalam hati. Pada bait 
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pertama merupaka introduksi dari Arwan Maulana untuk menggambarkan 

perasaan seseorang. Khususnya seseorang yang mencintai seorang secara 

diam-diam  bukan berarti tak suka. Tak pernah menunjukkan bukan berarti tak 

ada rasa, perasaan tetaplah perasaan, ia akan tetap ada walau tanpa kata. (tanpa  

ucap tanpa dekap tanpa permata/ namun selalu membelaimu berirama). 

Dalam bait kedua puisi ini mengatakan (aku mencintaimu diam-diam/ 

tanpa rayu tanpa ragu tanpa goda/ selalu tegak menjulang ke angkasa) yang 

merupakan ungkapan bahwa mencintai itu harus dengan ketulusan hati tanpa  

perlu merayu dan menggoda tetapi cukup menyimpannya dalam hati, karena 

mungkin dengan menyimpannya dalam hati akan lebih tertata rapi 

dibandingkan mengumbarnya tanpa tujuan, layaknya (merapi yang tegak dan 

mengepul sepanjang masa).  

Pada bait ketiga Arwan Maulana memberikan gambaran bahwa 

mencintai diam-diam tak perlu banyak menuntun siapapun dia, dari manapun 

dia berasal, apakah dia cantik ataupun jelek, sejelek manusia buruk rupa, 

tetaplah genggam dan jangan lepaskan (seperti cintanya angin pada awan/ tak 

peduli putih atau hitam/ tetap digenggam kemanapun melayang) 

3. Matrik, Model Dan Makna 

Dalam pandangan Riffaterre, setiap puisi memiliki matrik dan model 

tertentu yan perlu dipahami dengan baik oleh pembaca yang ingin menghayati 

puisi tertentu.  

a. Yang dimaksud dengan matriks (kata kunci) adalah tuturan minimal dan 

harafiah. Dari matriks atau tuturan minimal sebagai saripati puisi itulah, 
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selanjutnya ditransformasikan dan dikembangkan menjadi para frase yang 

lebih panjang, lebih kompleks, dan tak harafiah, yakni keseluruhan puisi.  

Matrik puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana 

adalah Mencitaimu Diam-Diam. Kata mencintaimu diam-diam berhubungan 

dengan kata-kata lainnya, dan menjadi pusatnya. Dalam puisi ini semuanya 

berkaitan dengan rasa seseorang yang mencintai dengan diam-diam, 

mencintai diam-diam tanpa mengungkapkan perasaan kepada seseorang 

yang dicintainya. Melalui matrik ini Arwan Maulana ingin memberikan 

pendapatnya bahwa cinta adalah suatu rasa yang harus didasari dari hati 

tanpa harus diungkapkan dengan kata-kata tetapi cukup dirasakan dalam 

hati, seperti yang terdapat dalam bait puisi berikut. 

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa ucap tanpa dekap tanpa permata 

 

 Di dalam bait ini, Arwan Maulana menggunakan kata-kata tersebut 

sebagai lambang kecintaannya kepada seseorang. Hal ini barangkali didasari 

bahwa pada dasarnya, cinta itu mempunyai makna tersendiri tanpa harus 

diungkapkan betapa besar rasa sayangnya tersebut kepada seseorang.  

Namun selalu membelaimu berirama 

Seperti debur ombak membelai pantai senantiasa 

 

 Si penyair dalam puisi ini mencoba memberikan penjelasan bahwa 

cinta adalah ketulusan dan keabadian yang tak mengharapkan balasan. Hal 

ini lebih jauh dijelaskan pada bait ke tiga, cinta pada bait ke tiga ini 

digambarkan sebagai suatu yang tak mengenal batas atau perbedaan. Hal ini 

diungkpakan lewat kata 

Seperti cintanya angin pada awan 

Tak peduli putih atau hitam 
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Mencinta seseorang tak mengenal bahwa ia cantik ataupun jelek. 

Ketika rasa cinta sudah bersemayam dalam dada, entah secantik Cleopatra 

ataupun sejelek-jelek manusia buruk rupa, cinta itu akan tetap abadi 

bersemayam dalam jiwa 

Tetap digenggam kemanapun melayang  

b. Model merupakan pengembangan matrik. Berdasarkan matrik yang sudah 

ada, teks puisi tersebut dikembangkan dalam pemaparan yang lebih luas dan 

lebih lengkap. Setahap demi setahap perlu dicermati bagian-bagian 

pengembangan teks dari awal hingga akhir, sampai akhirnya disimpulkan 

model itu dalam suatu tuturan minimal pula. Model puisi Aku Mencintaimu 

Diam-Diamkarya Arwan Maulana adalah hubungan dan percintaan. 

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa ucap tanpa dekap tanpa permata 

Namun selalu membelaimu berirama 

Seperti debur ombak yang membelai pantai senantiasa 

 

Dari awal puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam  ini sudah tergambar 

dengan jelas bahwa Arwan Maulana mencoba menjelaskan tentang  sebuah 

hubungan yang lebih memfokuskan soal percintaan.  

c. Berdasarkan matrik dan model dapat disimpulkan makna puisi yang 

merangkum teks sebagai satu kesatuan semantik, dibalik aneka ragam 

penyajian-penyajian secara informasional mempunyai arti masing-masing. 

Makna puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana adalah 

ketulusan dan keabadian cinta tidak dapat dilihat dari kecantikan fisik 

seseorang tapi dilihat dari ketulusan hati. 

Aku mencintaimu diam-diam 

Seperti cintanya angin pada awan 

Tak peduli putih atau hitam 



53 
 

Tetap digenggam kemanapun melayang 

 

Pada penggalan puisi di atas jelas terlihat dalam bait-bait puisinya, 

bahwa cinta sangatlah tulus adanya tanpa memperdulikan kecantikan. Entah 

rupanya jelek atau cantik, cinta itu akan tetap bersamayam dalam jiwa tetap 

terjaga layaknya cintanya angin pada awan seperti dalam bait puisi. Jika 

digambarkan dalam tabel dapat dilihat di bawah ini.  

Matrik 

(Aku Mencintaimu Diam-Diam) 

 

 

Model 

(Hubungan dan percintaan) 

 

 

Makna 

(Ketulusan dan keabadian cinta tidak dapat dilihat dari 

kecantikan fisik seseorang tapi dilihat dari ketulusan hati) 

 

Tabel 4.2 

Matrik, Model dan Makna Puisi 

 

 

 

4.2 Hubungan Intertekstual 

 

Melalui penelitian intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana, penulis 

menganalisis beberapa perbedaan dan persamaan dalam hal sudut pandang 

Sapardi Djoko Damono dan Arwan Maulana tentang cinta yang merupakan model 

dari kedua puisi tersebut, kemudian menentukan hipogramnya, dengan mengutip 

pendapat Riffaterre, Teuw (1983: 65-66), menuliskan makna penuh sebuah sajak 

baru dapat kita tangkap dalam intertekstual dengan sajak lain. Dalam menentukan 
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hipogram ini penulis akan mengkajinya setelah membandingkan kedua puisi 

tersebut. 

Adanya hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulan. Hal ini 

jelas terlihat dalam hal matrik, model dan makna kedua puisi tersebut.  

Berikut akan dikaji hubungan intertekstual kedua puisi tersebut secara 

lebih cermat dan sistematis.  

1. Hubungan struktur puisi 

Dari hasil pengkajian kedua puisi tersebut ditemukan beberapa 

persamaan  baik dalam hal tema, pengulangan kata, dan diksi pada masing-

masing puisi. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tema 

Tema merupakan gagasan pokok atau subjek matter yang dikemukakan 

penyair (Waluyo, 1991: 106). Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono 

dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana memiliki 

kesamaan tema, yaitu bertemakan tentang cinta. Hal ini dapat dilihat pada 

penggalan puisi berikut. 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

Dengan kata yang tak sempat disampaikan 

Awan kepada hujan yang menjadikannya abu 

 

Pada penggalan bait puisi di atas, menjelaskan tema tentang percintaan. 

Cinta dalam puisi tersebut merupakan ungkapan yang tulus dan murni. Hal ini 

mengahadirkan suatu yang sama dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam 

karya Arwan Maulana. 

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa rayu tanpa ragu tanpa goda 
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Selalu tegak menjulang ke angkasa 

Seperti merapi yang tegar dan mengepul sepanjang masa 

 

Pada puisinya Arwan Maulana di atas, menjelaskan cinta merupakan 

ketulusan dan keabadian tanpa perlu merayu atau menggodanya, karena pada 

dasarnya cinta yang tulus cukup menyimpannya dalam hati karena akan lebih 

tertata rapi tanpa harus mengumbarnya.  

b. Diksi 

Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan 

gagasan sehingga memperoleh efek seperti yang diharapkan (KBBI, 2008: 

328). Terdapat beberapa diksi yang sama pada kedua puisi tersebut, yaitu kata 

“awan”. 

Meskipun kata awan pada puisi Arwan Maulana tidak dipasangkan 

dengan hujan seperti halnya Sapardi Djoko Damono, akan tetapi dipasangkan 

dengan angin. Hal ini menghadirkan nuansa yang sama pada kedua puisi 

tersebut. 

c. Rima (pengulangan kata) 

Rima adalah pengulangan bunyi di dalam baris atau larik puisi, pada akhir 

baris puisi, atau juga pada keseluruhan baris puisi (Jabrohim, 2001: 53-54). 

Dari segi rima dan pengulangan kata puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam juga 

memliki kesamaan dengan puisi Aku Ingin. Pada setiap awal bait pada masing-

masing puisi menggunakan model pengulangan baris awal, yaitu  mengulangi 

baris kata “Aku Mencintaimu Dengan Sederhana” pada Puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono sedangkan pada puisi Arwan Maulana menggunakan 

kata “Aku Mencintiamu Diam-Diam” pada setiap bait di masing-masing puisi. 
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Selain terdapat persamaan struktur puisi, di dalam kedua puisi tersebut 

terdapat pula adanya kemiripan yang sangat kuat, yaitu unsur peniadaan dalam 

melukiskan cinta. Unsur peniadaan tersebut adalah sebagai berikut.  

Aku mencintaimu dengan sederhana 

Dengan kata yang tak sempat diucapkan 

Kayu kepada api yang menjadikannya abu 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

Denga isyarat yang tak sempat disampaikan 

Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada 

Pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, ada unsur yang 

terasa menjadi teka teki bagi para pembacanya, yaitu unsur peniadaan dalam 

melukiskan cinta. “api yang meniadakan kayu” dan “hujan yang meniadakan 

awan”. Api membutuhkan kayu untuk bertahan demikian juga hujan 

membutuhkan awan. “kayu dan awan” mengorbankan dirinya demi “api dan 

hujan” tanpa perlu mengungkapkan betapa besar pengorbanan mereka.  

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa ucap, tanpa dekap, tanpa permata 

Namun selalu membelaimu berirama 

Seperti debur ombak membelai pantai senantiasa 

 

Jika pada puisi Aku Inginkarya Sapardi Djoko Damono meniadakan 

kayu dan awan, maka pada puisi Arwan Maulana menggunakan kata “tanpa” 

untuk meniadakan ucapan, dekapan dan permata sebagai simbol-simbol 

kecintaan pada seseorang. Penggunaan kata “tiada” untuk meniadakan ucapan 

kembali penyair hadirkan pada bait ke-2.  

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa ragu, tanpa ragu, tanpa goda 

Selalu tegak menjulang ke angkasa 

Seperti merapi yang tegar dan mengepul sepanjang masa 
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2. Hubungan Model 

Model merupakan pengembangan matrik. Berdasarkan matrik yang 

sudah ada, teks puisi tersebut dikembangkan dalam pemaparan yang lebih luas 

dan lebih lengkap.Kedua puisi tersebut sama-sama menggambarkan tentang 

hubungan percintaan. Dalam kedua puisi tersebut hubungan percintaan 

digambarkan sebagai hubungan yang dipondasikan dengan ketulusan hati. 

Dalam sudut pandang Sapardi Djoko Damono mengungkapkan dengan penuh 

kesederhanaan menggambarkan sebuah hubungan percintaan yang dijalin 

dengan rasa kasih sayang. Tertulis pada bait pertama  

Aku mencintaimu dengan sederhana 

Dengan kata yang sempat diucapkan 

Kayu kepada api yang menjadikannya tiada 

 

Sapardi Djoko Damono mulai memperkenalkan kepada pembaca 

tentang kesederhanaan hubungan percitaan. Tentang bagaimana sesorang 

mencintai dengan penuh keikhlasan. Sapardi Djoko Damono memilih kata-kata 

sederhana untuk mengungkapkan rasa sayangnya, hal ini mungkin didasari 

karena kedekatan Sapardi Djoko Damono dengan istrinya. Sehingga Sapardi 

Djoko Damono dengan segenap kekuatan kata-katanya mampu 

menggambarkan ketulusan hubungan percintaan.  

Sedangkan pandangan Arwan Maulana tentang hubungan percintaan 

sudah sangat jelas terbaca dan terlihat bahwa arwan maulana menganggap 

hubungan percintaaan adalah satu kesatuan unsur keabadian. Hal ini mungkin 

dikarenakan dia lebih dekat dengan kekasihnya. Sehingga Arwan Maulana 

menggambarkan cinta dalam puisi-puisinya selalu bernada romantis, terlihat 

pada bait pertama. 
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Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa ucap tanpa dekap tanpa permata 

Namun selalu membelaimu berirama 

Seperti debur ombak membelai pantai senantiasa 

 

Penggambaran tentang cinta versi Arwan Maulana ini mirip dengan 

Sapardi Djoko Damono. Dari masing-masing penyair melukiskan cinta 

berdasarkan pandang mereka tentang ketulusan cinta. Disitulah letak 

persamaan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana, yakni model puisi-puisi 

tersebut adalah hubungan dan percintaan.  

3. Hubungan Matrik 

Matrik adalah tuturan minimal atau harafiah. Dengan kata lain matriks 

adalah hasil ringkasan yang paling singkat dari sebuah puisi. Pada puisi Aku 

Ingin penulis menyimpulkan matrik puisi itu adalah “Aku Ingin”, maka pada 

puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam penulis menyimpulkan matriknya adalah 

“Aku Mencintaimu Diam-Diam”.  

Sapardi Djoko Damono menganggap cinta itu sebagai sesuatu yang 

penuh kesederhanaan. Sehingga dapat dinikamati dan pada akhirnya menjadi 

sesuatu yang sangat sederhana. Sedangkan Arwan Maulana memandang cinta 

sebagai sesuatu yang tulus. Dan Arwan Maulana berpandangan bahwa 

percintaan itu terjadi karena adanya rasa sayang yang tulus yang tumbuh dalam 

hati tanpa perlu mengungkapkan betapa besar rasa cintanya itu. 

4. Hubungan Makna 

Masing-masing makna puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu 

Diam-Diam terdapat sedikit perbedaan. Jika makna puisi Aku Ingin 

kesederhanaan cinta tidak dapat diukur dari manisnya kata-kata yang 
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diucapkan tapi dilihat dari tulusnya hati. Sedangkan makna puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam adalah Ketulusan dan keabadian cinta tidak dapat 

dilihat dari kecantikan fisik seseorang tapi dilihat dari ketulusan hati.  

Meskipun kedua makna puisi tersebut agak sedikit berbeda, tetapi 

kedua puisi tersebut menunjukkan korelasinya, yaitu terletak pada cinta dan 

ketulusan hati. Kedua penyair tersebut mempunyai satu titik imajinasi yang 

sama yaitu tentang percintaan dan ketulusan hati. Hanya pola pikir dan sudut 

pandang kedua penyair itu yang berbeda. Sehingga menghasilkan dua karya 

imajinasi yaitu puisi yang sangat kontadiktif.  

5. Hipogram 

Setelah mengkaji hubungan intertekstual kedua puisi tersebut, maka 

penulis akan menentukan hipogramnya. Hipogram adalah sajak yang menjadi 

latar penciptaan sebuah sajak  (Riffaterre dalam Pradopo, 2007: 227). Yang 

menjadi hipogram dalam kedua puisi tersebut adalah puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono. Dan dapat dikatakan puisi tersebut mempengaruhi 

puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana. Hal ini terjadi 

karena ditemukan beberapa persamaan dari kedua puisi tersebut. Persamaan 

tersebut tidak serta merta disebut sebagai plagiarisme. Persamaan puisi tersebut 

merupakan terjadi karena proses pengaruh. Melihat perbedaan tahun penulisan 

yang cukup signifikan yaitu antara tahun 1989 dan 2003, dan mengingat puisi 

Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono merupakan puisi yang sangat terkenal 

dan sering kali digunakan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan 

dengan cinta. Sebaliknya puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam merupakan karya 
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seorang penyair muda yang baru tercipta kurang lebih 14 tahun sesudah puisi 

Aku Ingin diciptakan.  

 

4.3 Relevansinya Dalam Pembelajaran Sastra Di SMA 

Puisi merupakan salah satu pembelajaran sastra yang diajarkan di sekolah. 

Pada bab sebelumnya, khususnya pada bab 1 telah dijelaskan bahwa puisi 

merupakan salah satu materi pembelajaran sastra di SMA. Dalam silabus Bahasa 

Indonesia kelas x semester 1 terdapat standar kompetensi 5. Memahami puisi 

yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Berdasarkan standar 

kompetensi tersebut, hasil penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai bentuk 

kontribusi dalam pengembangan bahan ajar pembelajaran sastra khususnya materi 

puisi.  

Relevansi hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diamkarya Arwan Maulana dengan 

pembelajaran sastra di SMA sesungguhnya sangat tergantung pada cara guru dan 

siswa memaknai karya sastra dan mencari kaitannya dengan kehidupan nyata 

yang aktual. Namun ini jelas tidak mudah, karena kemauan dan kemampuan guru 

dan siswa dalam memaknai karya sastra amat tergantung pada daya apresiasinya 

terhadap karya sastra itu sendiri. Soal tersebut juga menjadikan salah satu alasan 

mengapa apresiasi guru dan siswa terhadap sastra masih relative rendah.  

Pembelajaran sastra di sekolah masih memiliki peranan yang penting 

dalam peningkatan pemahaman siswa mengenai karya sastra. Pada dasarnya karya 

sastra mempunyai relevansi dengan masalah-masalah dunia nyata, maka dapat 

dipandang pengajaran sstra menduduki tempat selayaknya. Apabila karya-karya 
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sastra tidak memiliki manfaat dalam menafsirkan masalah-masalah dalam dunia 

nyata, maka sastra tidak akan bernilai bagi pembacanya. Jika pembelajaran sastra 

dilakukan secara tepat maka pembelajaran sastra dapat memberikan sumbangan 

yang besar untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit untuk 

dipecahkan dalam masyarakat (Rahmanto, 1996:15). Melalui hal tersebut, sastra 

dapat memberikan pengaruh terhadap pembacanya. Sastra membentuk pola 

pikiran dan respon pembaca terhadap apa yang dibacanya dengan aktivitas 

kesehariannya yang saling berkaitan.  

Dengan beberapa pemecahan masalah-masalah tersebut di atas, diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar dan mengapresiasikan sastra 

sehingga sastra bukan hanya sekedar dikenal akan tetapi dapat memberikan 

sumbangan bagi siswa pada khususnya dan masyarakat umumnya, bahwa dengan 

bersastra dapat memperoleh manfaat dan juga mengetahui fungsinya.  

Kajian intertekstual pada puisi Aku Inginkarya Sapardi Djoko Damono dan 

puisi Aku Mencintaimuu Diam-Diamkarya Arwan Malana, sesungguhnya dapat 

memotivasi siswa untuk mengapresiasi sastra dan menumbuhkan rasa cinta siswa 

terhadap kaya sastra. Melalui analisis tersebut siswa akan memahami bentuk dari 

hubungan intertekstual puisi Aku Inginkarya Sapardi Djoko Damono dan puisi 

Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana yang akan bernilai seni 

sastra yang tinggi apabila dikemas dengan bentuk dan bagaimana peran sesorang 

guru dalam mengelolah proses pembelajaran yang menarik. Inti dari strategi 

pembelajaran yang menarik terletak pada bagaimana memberikan pelayanan 

kepada siswa sebab siswa diibaratkan dalam sebuah perusahaan, maka siswa 

merupakan pelanggan yang perlu dilayani dengan baik.  
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Hasil bentuk kajian intertekstual pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana perlu 

ditindaklanjuti dengan memanfaatkan bentuk-bentuk puisi yang telah dianalisis 

tersebut ditujukan sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra untuk kelas x 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang mencantumkan materi pembelajaran puisi sebagai bahan 

pembelajaran untuk siswa kelas X. Bahan-bahan pembelajaran tersebut sekiranya 

dapat dipertimbangkan untuk menjadikan pedoman dan pembaharuan materi ajar 

bagi guru yang mengajarkan pelajaran bahasa dan sastra indonesia.  

Bahan pembelajaran yang tepat akan ikut menentukan keberhasilan dalam 

pembelajaran sastra. Sementara itu permasalah yang muncul dalam pembelajaran 

sastra selama ini salah satunya adalah kurangnya materi pembelajaran sastra 

dalam buku-buku teks atau materi ajar yang ada di sekolah. Minimnya materi ajar 

tersebut menyebabkan guru tidak leluasa dalam memilih bahan ajar yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus kreatif dan inovatif 

dalam mencari dan menentukan bahan ajar yang sesuai dan menarik bagi 

siswanya. Adapun kriteria karya sastra yang sesuai dan layak dijadikan bahan 

pembelajaran sastra, kriteria tersebut menurut Gani (1988: 41), yaitu memenuhi 

standar sastra, membantu siswa untuk kontak langsung dengan masalah-masalah 

yang terdapat dalam karya sastra. 

Dipandang dari hasil analisis kajian intertekstual puisi Aku Inginkarya 

Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diamkarya Arwan 

Maulana. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra dan sarana 

pembaharuan materi ajar khususnya puisi di SMA. Ada beberapa alasan mengapa 
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hal ini ditawarkan dan patut dipertimbangkan sebagai pembaharuan materi 

pembelajaran sastra di sekolah. Alasan tersebut adalah 1. Materi atau bahan 

pembelajaran puisi ini mudah di dapat. Karena kedua puisi ini menggunakan bait-

bait sebagai larik puisi dan puisi tersebut dipaparkan dalam bentuk lembaran 

kertas yang dibukukan menjadi kumpulan puisi; 2. Perkembangan sastra 

khususnya puisi yang ada di sekolah seharusnya dijadikan salah satu faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam menentukan materi pengajaran di sekolah. Dengan 

demikian apa yang disajikan di sekolah memiliki relevansi yang sangat erat 

dengan apa yang ada pada lingkungan di sekitar para siswa; 3. Tema isi puisi yang 

terdapat pada kedua puisi tersebut pada umunya bertemakan tentang percintaan. 

Dengan demikian, pemilihan bahan ajar tersebut merupakan hal yang tepat untuk 

memotivasi siswa agar lebih terlatih ketajaman perasaan. daya hayalnya, serta 

kepekaannya terhadap berbagai hal yang terjadi di masyarakat, budaya dan 

lingkungan hidupnya.  

Berdasarkan aspek bahasa, kajian intertekstual puisi  pada kedua puisi 

tersebut merupakan bahan yang efektif untuk melatih penguasaan bahasa siswa, 

meskipun menggunakan kata-kata atau kalimat yang sederhana dan tidak panjang, 

namun terdapat berbagai persamaan dan perbedaan di dalamnya. Sehingga 

membuat kajian tersebut bernilai edukatif sastra yang dapat dipelajari siswa. 

Dengan demikian siswa akan lebih memahami analisis hubungan intertekstual 

dalam sebuah karya sastra.  

Selain itu analisis kajian intertekstual disarankan menjadi bahan ajar di 

SMA karena sesuai dengan pokok bahasan dalam silabus bahas dan sastra 

indonesia kelas X. Hal ini didasarkan pada komponen pembelajaran yaitu 
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membantu siswa mencapai Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD). Salah satu kriteria pemilihan bahan ajar adalah harus mengacu pada 

SK/KD, silabus pada kurikulum KTSP. Untuk lebih jelasnya, materi pembelajaran 

puisi akan dipaparkan pada lampiran 3 dan 4 (RPP dan silabus).  

Materi pembelajaran, standar kompetensinya adalah memahami puisi yang 

disampaikan seacara langsung atau tidak langsung. Kompetensi dasarnya adalah 

tentang mengidentifikasi unsur-unsur puisi yang disampaikan secara langsung 

melalui rekaman pada kelas x semester 1. Materi yang bisa disampaikan dalam 

pembelajaran ini adalah puisi Aku Ingin karya Spardi Djoko Damono dan puisi 

Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana yang meliputi, unsur-unsur 

pembangun puisi yang terdiri dari tema, diksi, bahasa figuratif, rima, ritme, 

amanat dan citraan. 
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BAB V 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Setelah penulis melakukan signifikasi makna puisi menurut Riffaterre pada 

puiai Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam yang berupa 

pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, penentuan model, matriks serta 

makna puisi, penulis menyimpulkan bahwa kedua puisi tersebut mempunyai 

persamaan dalam penentuan model puisinya. Model kedua puisi tersebut 

adalah hubungan cinta. Meskipun kedua model puisi tersebut sama tetapi tiap-

tiap penyair memiliki pandangan yang berbeda tentang cinta. Sapardi Djoko 

Damono memandang cinta merupakan perasaan dan perasaan tidak bisa 

dimanipulasi, kemurnian cintalah yang menjadi sangat sederhana. Sedangkan 

Arwan Maulana mempunyai pandangan yang berbeda dengan Sapardi. Arwan 

Maulana memandang cinta adalah ketulusan dan keabadian yang tak 

mengharapkan balasan.  

2. Berdasarkan persamaan model tersebut maka penulis menganalisis hubungan 

intertekstual puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam. 

Hubungan intertekstual kedua puisi tersebut meliputi hubungan struktur puisi, 

hubungan model, hubungan matrix, hubungan makna, dan kaijan hipogram. 

Dalam hubungan struktur puisi tersebut terdapat beberapa persamaan yang 

menunjukkan adanya kemiripan yang kuat, yaitu tema, diksi, rima dan unsur 

peniadaan dalam melukiskan cinta. Hal ini mengidentifikasikan adanya 
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hubungan intertekstual. Sedangkan dalam hubungan model kedua puisi 

tersebut sama-sama menggambarkan percintaan sebagai hubungan yang 

dipondasikan dengan ketulusan hati dan kesatuan unsur keabadian. Letak 

persamaan hubungan matriks kedua puisi itu adalah gambaran tentang cinta, 

pada puisi Aku Ingin matriksnya adalah Aku Ingin yang menginginkan cinta 

yang sederhana. Sedangkan matriks puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam adalah 

Aku Mencintaimu Diam-Diam yang menginginkan cinta sebagai sesuatu yang 

tulus tanpa harus diungkapkan. Hubungan makna puisi memang sedikit 

berbeda tetapi mempunyai persamaan yakni, Kedua penyair tersebut 

mempunyai satu titik imajinasi yang sama yaitu tentang percintaan dan 

ketulusan hati.  

3. Kaitan dari kajian hubungan intertekstual puisi tidak secara khusus 

dicantumkan di dalam kurikulum. Akan tetapi pengkajian tentang realitas 

termuat di dalam bagian analisis unsur-unsur bentuk puisi pada tingkat SMA. 

Jadi, hasil dari kajian intertekstual dapat dikaitkan dengan pembelajaran sastra 

yang termuat di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada siswa SMA 

kelas X semester I dengan standar kompetensi memahami puisi yang 

disampaikan secara langsung/tidak langsung dengan kompetensi dasar 

mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi yang disampaikan secara 

langsung atau tidak langsung melalui rekaman. 
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4.2 Saran 

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka berikut ini penulis kemukakan 

beberapa saran yang dapat dijadikan tolak ukur dan pertimbangan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sastra, pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia, seperti berikut ini. 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran atau referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang sejenis, khususnya tentang kajian intertekstual. 

2. Kepada peneliti lain agar meneliti puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana 

dengan sudut pandang yang lain. Kedua puisi ini dapat diteliti dengan 

menggunakan teori sastra lain seperti psikologi sastra, sosiologi sastra dan 

sebagainya sehingga dapat diperoleh perbandingan untuk dijadikan sebagai 

masukan bagi dunia kesusastraan Indonesia.  

3. Kepada guru Bahasa Indonesia, puisi Aku Ingin dan Aku Mencitaimu Diam-

Diam merupakan puisi yang baik untuk dijadikan bahan ajar Bahasa Indonesia 

karena kedua puisi ini ini memiliki nilai pendidikan.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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“Aku Ingin” 

Karya Sapardi Djoko Damono 

 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

Dengan kata yang tak sempat diucapkan 

Kayu kepada api yang menjadikannya abu 

 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan 

Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada 
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“Aku Mencintaimu Diam-Diam” 

Karya Arwan Maulana 

 

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa ucap tanpa dekap tanpa permata 

Namun selalu membelaimu berirama 

Seperti debur ombak yang membelai pantai senantiasa 

 

Aku mencintaimu diam-diam 

Tanpa rayu tanpa ragu tanpa goda 

Selalu tegak menjulang ke angkasa 

Seperti merapi yang tegar dan mengepul sepanjang masa 

 

Aku mencintaimu diam-diam 

Seperti cintanya angin pada awan  

Tak peduli putih atau hitam 

Tetap digenggam kemanapun melayang 
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SILABUS  PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah  : SMA 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : X 

Semester  : 1 

Standar Kompetensi : Mendengarkan 

5. Memahami puisi yang disampaikan secara langsung/ tidak langsung. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Nilai Budaya 

Dan 

Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaa/

Ekonomi 

Kreatif 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian Aloksi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

5.1   Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

bentuk suatu 

puisi yang 

disampaikan 

secara 

langsung 

ataupun melalui 

           rekaman 

Rekaman 

puisi 

·majas, 

·irama 

· kata-kata 

konotasi 

· Kata-kata 

bermakna 

            lambang 

 Bersahabat

/komunikatif  

 Tanggung 

jawab  

 

 Kepemim

pinan  

 

 

 Mendengarkan 

puisi 

 Mendiskusikan 

unsur-unsur 

bentuk puisi 

tersebut 

 Melaporkan hasil 

diskusi 

 Mengidentifikasi 

(majas,rima, kata-

kata berkonotasi dan 

bermakna lambang) 

 Menanggapi unsur-

unsur puisi yang 

ditemukan 

JenisTagihan: 

 tugaskelomp

ok 

 laporan 

 ulangan 

 

BentukTagihan: 

 uraianbebas 

 pilihanganda 

4 Rekaman 

puisi/ tape 

Puisi yang 

dibacakan 

 

Mataram,   Oktober 2015 

Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

(……………………….) 

                 Nip  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah   : SMA 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas    : X 

Semester  : 1 

 

A. Standar Kompetensi: 

Mendengarkan : 5.     Memahami puisi yang disampaikan secara langsung/ 

tidak langsung 

B. Kompetensi Dasar: 

5.1  Mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi yang disampaikan 

secara langsung ataupun melalui rekaman  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi (majas, rima, kata-kata berkonotasi dan bermakna 

lambang) 

2. Menanggapi unsur-unsur puisi yang ditemukan 

3. Mengartikan kata-kata berkonotasi dan makna lambang 

D. Tujuan Pembelajaran : 

Siswa dapat: 

1. Mengidentifikasi majas/gaya bahasa yang dipergunakan oleh penyair. 

2. Mengidentifikasi rima ataupersajakanakhir.  

3. Mengidentifikasi kata-kata berkonotasi dan bermakna lambang. 

4. Menanggapi unsur-unsur puisi yang ditemukan 

5. Mengartikan kata-kata berkonotasi dan makna lambang 

E. Materi Pembelajaran : 

1. Unsur-unsur pembangun puisi Aku ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan 

Maulana 

2. Hubungan intertekstual 
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F. Metode Pembelajaran : 

1. Penugasan 

2. Diskusi 

3. Tanya Jawab 

4. Ceramah  

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran : 

No. Kegiatan Belajar Nilai Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

1. Kegiatan Awal : 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan 

mengkondisikan siswa agar siap 

menerima pelajaran. 

2. menyiapkan media dan sumber 

belajar. 

3. Guru menjelaskan Tujuan 

Pembelajaran hari ini. 

Bersahabat/ 

komunikatif  

2. 

 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi : 

1. Untuk memulai pelajaran, siswa 

diarahkan untuk membaca unsur-

unsur pembangun puisi 

2. Guru menjelaskan tentang hubungan 

intertekstual puisi. 

3. Guru menggali pengetahuan siswa 

mengenai unsur-unsur pembangun 

puisi yang kemudian dikaitkan dengan 

puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi aku Mencintaimu 

Tanggung jawab  
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Diam-Diam karya Arwan Maulana. 

4. Siswa mendengarkan pembacaan puisi 

Aku Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku Mencintaimu 

Diam-diam karya Arwan Maulana. 

5. Siswa secara mandiri mencari 

hubungan intertekstual antara kedua 

puisi tersebut. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi,  

1. Siswa membagi diri menjadi 

beberapa kelompok kecil atas 

arahan guru. 

2. Siswa mendiskusikan unsur-unsur 

bentuk puisi dan menemukan 

hubungan intertekstual antara kedua 

puisi tersebut. 

3. Siswa melaporkan hasil diskusi. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

1. Bersama guru, siswa 

mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang dialami saat 

memahami unsur-unsur pembentuk 

puisi Aku Ingin dan Aku 

Mencintaimu Diam-Diam 

2. Siswa mendengarkan umpan balik 

dan penguatan dari guru atas 

pernyataan mereka tentang 

hambatan dalam memahami unsur-

unsur pembentuk puisi yang 
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terdapat dalam puisi Aku Ingin 

karya Sapardi Djoko Damono dan 

puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam 

karya Arwan Maulana. 

3. Kegiatan Akhir  :  

1. Guru 

menyimpulkanpembelajaranhariini. 

2. Refleksi 

Guru menutuppembelajaran 

Bersahabat/ 

komunikatif 

 

H. Alokasi Waktu: 

2 x 45 menit 

I. Sumber Belajar/Alat/Bahan : 

1. RekamanpembacaanpuisiAkuInginKaryaSapardiDjokoDamonodanPuisi

AkuMencintaimuDiam-DiamKaryaArwanMaulana. 

2. Bukupengkajianpuisi 

J. Penilaian : 

Jenis Tagihan: 

1. Tugas individu 

2. Ulangan 

Bentuk Instrumen: 

1. Uraian bebas 

2. Pilihan ganda 

3. Jawabansingkat 
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Lembar Evaluasi 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

 

 

Penilaian proses dilakukan terhadap keaktifan, partisipasi, dan 

perhatian siswa dalam mendengarkan penjelasan guru dan hasil laporan 

teman. 

 

 

No  

 

 

Nama  

Aspek Pengamatan 

Keaktifan siswa di 

dalam kelas 

Keseriusan siswa dalam 

mendengarkan puisi 

Ketenangan siswa dalam 

mengerjakan LKS 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

Seri

us 

Kurang 

Serius 

Tidak 

Serius 

Tenang Kurang 

Tenang 

Tidak 

Tenang 

(3) (2) (1) (3) (2) (1) (3) (2) (1) 

           

           

           

           

 

Keterangan: 

Deskriptor:  

1. Keaktifan siswa di dalam kelas 

Aktif         : Sering bertanya, menanggapi, dan menjawabpertanyaan pada    

saat  pelajaran berlangsung. 

Kurang aktif : Jarang bertanya, menanggapi, dan menjawab Pertanyaan pada 

saat pelajaran berlangsung. 

Tidak aktif  : Hampir tidak pernah bertannya, menanggapi, dan menjawab 

pertanyaan pada saat pelajaran berlangsung. 

 

2. Keseriusan siswa dalam mendengarkan puisi 

Serius  : Terlihat serius dalam mendengarkan puisi 

Kurang serius : Terlihat kurang serius dalam mendengarkan puisi 

Tidak serius : Terlihat tidak serius dalam mendengarkan puisi 
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3. Ketenangan siswa dalam mengerjajan LKS 

Tenang               : Terlihat tenang dalam mengerjakan LKS yang 

                         diberikan  

Kurang tenang  : Terlihat kurang tenang dalam mengerjakan LKS 

yang diberikan 

Tidak tenang     : Terlihat tidak tenang dalam mengerjakan LKS  

                             yang diberikan. 

 

Konversi Nilai: 

Aktif = 3, Kurang Aktif = 2 dan Tidak Aktif =1 

Serius = 3, Kurang Serius = 2 dan Tidak Serius= 1 

Tenang = 3, Kurang Tenang = 2 dan Tidak Tenang= 1 
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Lembar Kerja Siswa 

Individu 

Nama : 

No absen : 

Kelas  : 

 

Soal 

 

Tentukan unsur-unsur pembangun puisi yang terdapat dalam puisi Aku 

Inginkarya Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-

Diam karya Arwan Maulana. Tulislah jawabannya dalam tabel di bawah 

ini ! 

 

No Unsur-unsur yang ditemukan dalam puisi HasilIdentifikasi 

1   

2   

3   

4   

5   
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Lembar Kerja Siswa 

Kelompok 

 

Nama Kelompok :  

Nama Anggota : 1............................. 

     2............................. 

  3............................. 

4.............................. 

5.............................. 

 

Tentukan hubungan intertekstual dalam puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diamkarya 

Arwan Maulana tersebut berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi dan 

teori semiotika Riffaterre. 

 

No  Hubungan Intertekstual Hasil Identifikasi 

1. Hubungan struktur 

formal (unsur 

pembangun puisi) 

 

2. Hubungan Matrik  

3. Hubungan Model  

4. Hubungan Makna  

5. Hipogram  
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PENILAIAN 

Penilaian proses: 

Penilaian proses dilakukan terhadap keaktifan, partisipasi, dan perhatian 

siswa dalam proses pembelajaran. 

 

No Aspek Pengamatan Skor Maksimum 

1. 
Keaktifan siswa di dalamkelas 3 

2. 
Keseriusan siswa dalam mendengarkan 

laporan teman 

3 

3. 
Ketenangan siswa dalam mengerjakan 

tugas/LKS 

3 

 

Penilaian hasil: 

Tugas individu 

No. AspekPengamatan SkorMaksimal 

1. Kelengkapanunsur-unsurunsur-unsur 

pembangun puisi yang ditulisolehsiswa. 

5 

2 Kesesuaianantaraunsur-unsurpembangun 

puisidenganbaitdalampuisi yang 

ditulisolehsiswa. 

5 

Jumlah 10 

 

Tugas kelompok: 

No Kegiatan Skor maksimal 

1 Hubungan struktur formal(unsur pembangun 

puisi) 

2 

2 Hubungan matrik 2 

3 Hubungan model 2 

4 Hubungan makna 2 

5 Hipogram 2 
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Skor: 

1. Penilaian proses  : 9 

2. Penilaian hasil (individu) : 10 

3. Penilaian hasil (kelompok) : 10 

Jumlah    : 29 

 

Pedoman Penskoran:   

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Nilai = perolehan skor   x 100 

    Jumlah skor maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Aspek      Skor  

Jika tidak terjadi kesalahan  10 

Terdapat satu kesalahan  8 

Terdapat dua kesalahan 6 

Terdapat  tiga kesalahan 4 

Terdapat empat kesalahan 2 
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Tabel.    Signifikasi Makna Puisi Aku Ingin Karya Sapardi Djoko Damono Dan Puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam Karya Arwan Maulana 

Data 

(puisi) 

Signifikasi Makna Puisi 

Pembacaan Heuristik Pembacaan Hermeneutik Matrik, Model Dan Makna 

Aku ingin mencintaimu dengan 

sederhana 

Dengan kata yang tak sempat 

diucapkan 

Kayu kepada api yang 

menjadikannya abu 

 

Aku ingin mencintaimu dengan 

sederhana  

Dengan isyarat yang tak sempat 

disampaikan  

Awan kepada hujan yang 

menjadikannya tiada 

 

Bait ke-1 

Aku (cuma/hanya) ingin 

mencintaimu dengan (cara) 

sederhana  

(Seperti/bagaikan) kata yang tak 

sempat diucapkan 

(Sebatang) kayu  kepada api yang 

(kemudian) menjadikannya abu. 

Bait ke-2 
Aku (cuma/hanya) ingin 

mencintaimu dengan (cara) 

sederhana 

Dengan (sebuah) isyarat yang 

(tak/tidak) sempat disampaikan  

yang menjadikannya tiada 

Awan kepada hujan yang 

(kemudian) menjadikannya tiada 

 

 

Dalam bait puisi diterangkan si 

aku ingin Mencintai seseorang 

dengan cara yang sederhana 

menunjukan adanya rasa kasih 

sayang yang sangat tulus dari 

dalam hati seseorang. Dalam 

bait pertama puisi ini 

merupakan ungkapan hati 

seseorang, bahwa cinta itu 

sangat tulus adanya tanpa harus 

diungkapkan dengan kata-kata 

cinta semata. Dan terkadang 

perasaan hati akan terlihat lebih 

indah jika disampaikan dengan 

cara yang sederhana seperti 

sebuah isyarat yang ingin 

disampaikan akan tetapi tidak 

terwujud, seperti yang dikatakan 

dalam pada bait kedua. Karena 

pada dasarnya ungkapan hati 

yang tulus dan murni itu akan 

tetap terjaga layaknya cintanya 

api dan awan yang rela 

menjadikan meniadakan diri 

demi ingin memperjuangkan 

cintanya. 

d. Dalam puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono, kata 

kuncinya adalah “aku ingin”. 

Kata “aku ingin” berhubungan 

dengan kata-kata lainnya, dan 

menjadi pusatnya. Dalam 

puisi ini semua berkaitan 

dengan keadaan aku ingin, aku 

ingin yang merupakan pokok 

permasalahan. Aku ingin, 

yang menginginkan  hal yang 

sederhana dalam mencintai 

seseorang.  Dari matrik ini, 

aku ingin menyampaikan 

gagasan atau imajinasi dia 

tentang kesederhanaan cinta. 

Mungkin oleh sebagian orang 

mengatakan cinta itu adalah 

sebuah hubungan yang biasa 

saja yang sering 

mengumbarkan kata-kata cinta 

dan kata-kata manis untuk 

memperindah arti cinta 

tersebut. Tetapi oleh Sapardi 

Djoko Damono mengatakan 

terkadang cinta akan akan 

lebih terlihat indah jika 

disampaikan dengan kata-kata 
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yang sederhana, seperti yang 
terdapat dalam bait-bait 

puisinya. 

e. Model puisi Aku Ingin karya 

Saparadi Djoko Damono 

adalah mengenai hubungan 

dan percintaan. Itu bisa dilihat 

dari bait-bait puisi tersebut. 

Pada penggalan puisi di atas 

menjelaskan tentang 

hubungan dan percintaan. 

Hubungan dan percintaan 

sangat jelas diungkapkan oleh 

penyair seperti yang terdapat 

dalam bait-bait puisinya. 

f. Makna  puisi Aku Ingin ini 

adalah kesederhanaan cinta 

tidak diukur dari manisnya 

kata-kata yang diucapkan tapi 

dilihat dari tulusnya hati. 

Dalam penggalan puisi di atas 

menjelaskan bahwa cinta itu 

sangatlah sederhana. Karena 

pada dasarnya ungkapan hati 

yang tulus tak pernah 

mengharapkan balasan dan tak 

dilihat dari manisnya kata-kata 

yang diungkapkan tetapi 

dilihat dari tulusnya hati 

seperti yang terdapat dalam 

bait-bait puisinya. 
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Bait ke-1 

Aku mencintaimu (dengan cara) 

diam-diam 

Tanpa (ter-) ucap tanpa (men-) 

dekap tanpa permata  

 (tetapi) selalu ada membelaimu 

berirama  

(seumpama) debur ombak (yang) 

senantiasa membelai pantai. 

 

Bait ke-2 

Aku mencintaimu (dengan cara) 

diam-diam 

Tanpa (me-) rayu tanpa (me-) ragu 

tanpa (men-) goda  

Selalu (men-) tegak menjuang ke 

angkasa  

(seumpama) (gunung) merapi 

(yang tetap) tegar dan mengepul 

sepanjang (jaman) 

Bait ke-3  

Aku mencintaimu (dengan cara) 

diam-diam 

(seumpama rasa) cintanya (semilir) 

angin (kepada) awan  

(yang) tak (mem-) pedulikan 

(warna) putih atau hitam  

(tetapi) tetap digenggam 

kemanapun (ia) melayang. 

 

Puisi Aku Mencintaimu Diam-

Diam adalah sebuah puisi yang 

ditujukan kepada seseorang 

yang mencintai seseorang secara 

diam-diam tanpa harus 

mengungkapkan dengan kata-

kata tetapi cukup di rasakan 

dalam hati. Pada bait pertama 

merupaka introduksi dari Arwan 

Maulana untuk menggambarkan 

perasaan seseorang. Khususnya 

seseorang yang mencintai 

seorang secara diam-diam  

bukan berarti tak suka. Tak 

pernah menunjukkan bukan 

berarti tak ada rasa, perasaan 

tetaplah perasaan, ia akan tetap 

ada walau tanpa kata. (tanpa  

ucap tanpa dekap tanpa 

permata/ namun selalu 

membelaimu berirama). 

Dalam bait kedua puisi 

ini mengatakan (aku 

mencintaimu diam-diam/ tanpa 

rayu tanpa ragu tanpa goda/ 

selalu tegak menjulang ke 

angkasa) yang merupakan 

ungkapan bahwa mencintai itu 

harus dengan ketulusan hati 

tanpa  perlu merayu dan 

menggoda tetapi cukup 

a. Matrik puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam 

karya Arwan Maulana 

adalah Mencitaimu Diam-

Diam. Kata mencintaimu 

diam-diam berhubungan 

dengan kata-kata lainnya, 

dan menjadi pusatnya. 

Dalam puisi ini semuanya 

berkaitan dengan rasa 

seseorang yang mencintai 

dengan diam-diam, 

mencintai diam-diam tanpa 

mengungkapkan perasaan 

kepada seseorang yang 

dicintainya. Melalui matrik 

ini Arwan Maulana ingin 

memberikan pendapatnya 

bahwa cinta adalah suatu 

rasa yang harus didasari dari 

hati tanpa harus diungkapkan 

dengan kata-kata tetapi 

cukup dirasakan dalam hati, 

seperti yang terdapat dalam 

bait pertma. Di dalam bait 

ini, Arwan Maulana 

menggunakan kata-kata 

tersebut sebagai lambang 

kecintaannya kepada 

seseorang. Hal ini barangkali 

didasari bahwa pada 
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menyimpannya dalam hati, 
karena mungkin dengan 

menyimpannya dalam hati akan 

lebih tertata rapi dibandingkan 

mengumbarnya tanpa tujuan, 

layaknya (merapi yang tegak 

dan mengepul sepanjang masa).  

Pada bait ketiga Arwan 

Maulana memberikan gambaran 

bahwa mencintai diam-diam tak 

perlu banyak menuntun 

siapapun dia, dari manapun dia 

berasal, apakah dia cantik 

ataupun jelek, sejelek manusia 

buruk rupa, tetaplah genggam 

dan jangan lepaskan (seperti 

cintanya angin pada awan/ tak 

peduli putih atau hitam/ tetap 

digenngam kemanapun 

melayang) 

 

dasarnya, cinta itu 
mempunyai makna tersendiri 

tanpa harus diungkapkan 

betapa besar rasa sayangnya 

tersebut kepada seseorang. 

Si penyair dalam puisi ini 

mencoba memberikan 

penjelasan bahwa cinta 

adalah ketulusan dan 

keabadian yang tak 

mengharapkan balasan. Hal 

ini lebih jauh dijelaskan pada 

bait ke tiga, cinta pada bait 

ke tiga ini digambarkan 

sebagai suatu yang tak 

mengenal batas atau 

perbedaan. Mencinta 

seseorang tak mengenal 

bahwa ia cantik ataupun 

jelek. Ketika rasa cinta sudah 

bersemayam dalam dada, 

entah secantik Cleopatra 

ataupun sejelek-jelek 

manusia buruk rupa, cinta itu 

akan tetap abadi 

bersemayam dalam jiwa. 

b. Model puisi Aku 

Mencintaimu Diam-

Diamkarya Arwan Maulana 

adalah hubungan dan 

percintaan. Dari awal puisi 

Aku Mencintaimu Diam-
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Diam  ini sudah tergambar 
dengan jelas bahwa Arwan 

Maulana mencoba 

menjelaskan tentang  sebuah 

hubungan yang lebih 

memfokuskan soal 

percintaan. 

a. Makna puisi Aku Mencintaimu 

Diam-Diam karya Arwan 

Maulana adalah ketulusan dan 

keabadian cinta tidak dapat 

dilihat dari kecantikan fisik 

seseorang tapi dilihat dari 

ketulusan hati. Pada 

penggalan puisi di atas jelas 

terlihat dalam bait-bait 

puisinya, bahwa cinta 

sangatlah tulus adanya tanpa 

memperdulikan kecantikan. 

Entah rupanya jelek atau 

cantik, cinta itu akan tetap 

bersamayam dalam jiwa tetap 

terjaga layaknya cintanya 

angin pada awan seperti dalam 

bait puisi 
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Tabel. Hubungan Intertekstual Puisi Aku Ingin Karya Sapardi Djoko   Damono Dengan Puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam Karya 

Arwan Maulana 

Hubungan Intertekstual 

Hubungan Struktur Puisi 

 

Hubungan Matrik Hubungan Model Hubungan Makna Hipogram 

a. Tema  

Puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono 

dengan puisi Aku 

Mencintaimu Diam-

Diamkarya Arwan Maulana 

memiliki kesamaan tema, 

yaitu bertemakan tentang 

cinta. 

b. Diksi 

Terdapat beberapa diksi 

yang sama pada kedua puisi 

tersebut, yaitu kata 

“awan”.Meskipun kata 

awan pada puisi Arwan 

Maulana tidak dipasangkan 

dengan hujan seperti halnya 

Sapardi Djoko Damono, 

akan tetapi dipasangkan 

dengan angin. Hal ini 

menghadirkan nuansa yang 

sama pada kedua puisi 

Matrik adalah 

tuturan minimal atau 

harafiah. Dengan kata 

lain matriks adalah 

hasil ringkasan yang 

paling singkat dari 

sebuah puisi. Pada 

puisi Aku Ingin penulis 

menyimpulkan matrik 

puisi itu adalah “Aku 

Ingin”, maka pada puisi 

Aku Mencintaimu 

Diam-Diam penulis 

menyimpulkan 

matriknya adalah “Aku 

Mencintaimu Diam-

Diam”.  

Sapardi Djoko 

Damono menganggap 

cinta itu sebagai 

sesuatu yang penuh 

kesederhanaan. 

Dalam kedua puisi 

tersebut hubungan 

percintaan digambarkan 

sebagai hubungan yang 

dipondasikan dengan 

ketulusan hati. Dalam sudut 

pandang Sapardi Djoko 

Damono mengungkapkan 

dengan penuh 

kesederhanaan 

menggambarkan sebuah 

hubungan percintaan yang 

dijalin dengan rasa kasih 

sayang. Tertulis pada bait 

pertama Sapardi Djoko 

Damono mulai 

memperkenalkan kepada 

pembaca tentang 

kesederhanaan hubungan 

percitaan. Tentang 

bagaimana sesorang 

mencintai dengan penuh 

Masing-masing makna 

puisi Aku Ingin dan puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam 

terdapat sedikit perbedaan. 

Jika makna puisi Aku Ingin 

kesederhanaan cinta tidak 

dapat di ukur dari manisnya 

kata-kata yang diucapkan tapi 

dilihat dari tulusnya hati. 

Sedangkan makna puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam 

adalah Ketulusan dan 

keabadian cinta tidak dapat 

dilihat dari kecantikan fisik 

seseorang tapi dilihat dari 

ketulusan hati.  

Meskipun kedua 

makna puisi tersebut agak 

sedikit berbeda, tetapi 

kedua puisi tersebut 

menunjukkan korelasinya, 

yaitu terletak pada cinta 

Yang menjadi 

hipogram dalam kedua 

puisi tersebut adalah 

puisi Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko 

Damono. Dan dapat 

dikatakan puisi tersebut 

mempengaruhi puisi 

Aku Mencintaimu 

Diam-Diam karya 

Arwan Maulana. Hal 

ini terjadi karena 

ditemukan beberapa 

persamaan dari kedua 

puisi tersebut. 

Persamaan tersebut 

tidak serta merta 

disebut sebagai 

plagiarisme. Persamaan 

puisi tersebut 

merupakan terjadi 

karena proses 
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tersebut. 
c. Rima (pengulangan kata) 

Dari segi rima dan 

pengulangan kata puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam 

juga memliki kesamaan 

dengan puisi Aku Ingin. 

Pada setiap awal bait pada 

masing-masing puisi 

menggunakan model 

pengulangan baris awal, 

yaitu  mengulangi baris kata 

“Aku Mencintaimu Dengan 

Sederhana” pada Puisi Aku 

Ingin karya Sapardi Djoko 

Damono sedangkan pada 

puisi Arwan Maulana 

menggunakan kata “Aku 

Mencintiamu Diam-Diam” 

pada setiap bait di masing-

masing puisi. 

 

 

 

Sehingga dapat 
dinikamati dan pada 

akhirnya menjadi 

sesuatu yang sangat 

sederhana. Sedangkan 

Arwan Maulana 

memandang cinta 

sebagai sesuatu yang 

tulus. Dan Arwan 

Maulana berpandangan 

bahwa percintaan itu 

terjadi karena adanya 

rasa sayang yang tulus 

yang tumbuh dalam 

hati tanpa perlu 

mengungkapkan betapa 

besar rasa cintanya itu. 

 

keikhlasan. Sapardi Djoko 
Damono memilih kata-kata 

sederhana untuk 

mengungkapkan rasa 

sayangnya, hal ini mungkin 

didasari karena kedekatan 

Sapardi Djoko Damono 

dengan istrinya. Sehingga 

Sapardi Djoko Damono 

dengan segenap kekuatan 

kata-katanya mampu 

menggambarkan ketulusan 

hubungan percintaan.  

Sedangkan 

pandangan Arwan Maulana 

tentang hubungan 

percintaan sudah sangat 

jelas terbaca dan terlihat 

bahwa arwan maulana 

menganggap hubungan 

percintaaan adalah satu 

kesatuan unsur keabadian. 

Hal ini mungkin 

dikarenakan dia lebih dekat 

dengan kekasihnya. 

Sehingga Arwan Maulana 

menggambarkan cinta 

dalam puisi-puisinya selalu 

bernada romantis, terlihat 

pada bait pertama 

Penggambaran tentang cinta 

versi Arwan Maulana ini 

dan ketulusan hati. Kedua 
penyair tersebut 

mempunyai satu titik 

imajinasi yang sama yaitu 

tentang percintaan dan 

ketulusan hati. Hanya pola 

pikir dan sudut pandang 

kedua penyair itu yang 

berbeda. Sehingga 

menghasilkan dua karya 

imajinasi yaitu puisi yang 

sangat kontadiktif.  

 

pengaruh. Melihat 
perbedaan tahun 

penulisan yang cukup 

signifikan yaitu antara 

tahun 1989 dan 2003, 

dan mengingat puisi 

Aku Ingin karya 

Sapardi Djoko Damono 

merupakan puisi yang 

sangat terkenal dan 

sering kali digunakan 

oleh orang-orang yang 

mempunyai 

kepentingan dengan 

cinta. Sebaliknya puisi 

Aku Mencintaimu 

Diam-Diammerupakan 

karya seorang penyair 

muda yang baru 

tercipta kurang lebih 14 

tahun sesudah puisi 

Aku Ingin diciptakan. 

Bisa jadi, Arwan 

Maulana merupakan 

pengagum puisi-puisi 

karya Sapardi Djoko 

Damono sehingga hal 

tersebut terealisasi 

dalam karya-karyanya 

yang mempunyai gaya 

seperti miliknya 

Sapardi Djoko 
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mirip dengan Sapardi Djoko 
Damono. Dari masing-

masing penyair melukiskan 

cinta berdasarkan pandang 

mereka tentang ketulusan 

cinta. Disitulah letak 

persamaan puisi Aku 

Inginkarya Sapardi Djoko 

Damono dan puisi Aku 

Mencintaimu Diam-Diam 

karya Arwan Maulana, 

yakni model puisi-puisi 

tersebut adalah hubungan 

dan percintaan.  

 

 

 

Damono. Dan proses 
pengaruh juga dapat 

terjadi karena masing-

masing pengarang 

pernah melakukan 

diskusi atau pertemuan 

yang kemudian dari 

hasil hasil proses 

penciptaan salah 

seorang pengarang 

munculah karya sastra 

baru 
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