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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana makna puisi religius 

(1990-2010)”Jumat Mentari” karya Muchsim Hamim dengan menggunakan 

semiologi Roland Barthes. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan menggunakan metode pustaka atau dokumen. Metode analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan teori bagan Roland Barthes.  Hasil 

penelitian ini menunjukkan  bahwa pada puisi religius yang berjudul “Jumat 

Mentari” terdapat 5 tanda, yaitu ulurkan tanganmu ke angkasa, nurani berbisik 

“Laa Ilahaillallah”, hapuskan hilaf dan dosa, aamiin ya robba alamin Laa 

Ilahailla Anta, dan iman bergetar dalam rasa. Dari mitos yang digambarkan 

bahwa puisi religius yang berjudul “Jumat Mentari” ini memiliki makna, yaitu 

hari Jumat merupakan hari yang baik untuk berdoa dan memohon ampun 

kepada Allah SWT, serta perbanyaklah zikir, tasbih, tahmit, dan tahlil agar 

segala harapan dapat dikabulkan oleh Allah SWT.   

Kata kunci: puisi, religius, semiotika  
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PENDAHULUAN  

Upaya menggali identitas atau jati 

diri etnis-etnis di Indonesia telah 

terekam dalam bentuk di atas haruslah 

terus digali sehingga dapat dipahami 

oleh etnis lainnya. Pada gilirannya, 

upaya saling memahami keberadaan 

satu sama lain dalam rangka 

memperkokoh identitas dan jati diri 

keindonesiaan niscaya akan tercapai. 

Oleh karena itu, untuk menyambung 

usaha Hamim dalam mengungkapkan 

salah satu dari bentuk karifan lokal 

etnis Samawa sekaligus 

memperkenalkan kepada masyarakat 

etnis lain siapa dan apa saja karya 

sastra yang terdapat di Kabupaten 

Sumbawa Besar. Pada akhirnya, 

Indonesia sekarang ini juga menjadi 

negara yang cukup kaya dengan karya 

sastra, salah satunya puisi. 

Kepopuleran sebuah puisi disebabkan 

oleh gaya bahasa yang digunakannya. 

Puisi dapat diciptakan berdasarkan 

imajinasi para pengarang yang 

dikaitkan dengan pengalaman 

hidupnya. Puisi yang dimaksud dalam 

penelitiaan ini adalah puisi yang 

diciptakan oleh salah satu sastrawan 

yang berasal dari Kabupaten Sumbawa 

Besar, yaitu Hamim. Puisi religius 

yang akan diteliti dalam penelitin ini 

adalah puisi yang berasal dari 

daerahnya sendiri (lokal) tetapi 

menggunakan bahasa persatuan 

(Bahasa Indonesia) sehingga hal itulah 

yang membuat peneliti semakin agresif 

dalam mengkajinya, dengan tujuan 

agar salah satu sastrawan lokal 

(Sumbawa Besar) setidaknya dapat 

dikenal oleh masyarakat nonlokal 

beserta karyanya.  

  Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah pemaknaan puisi 

religius (1990- 2010) “Jumat Mentari” 

karya Muchsim Hamim dengan 

menggunakan semiologi Roland 

Barthes?” 

Selaras dengan rumusan masalah di 

atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk 

mendeskripsikan bentuk pemaknaan 

puisi religius dengan menggunakan 

semiologi Roland Barthes. 

Puisi  

Puisi merupakan suatu pernyataan 

perasaan dan pandangan hidup seorang 

penyair yang memandang suatu 

peristiwa alam dengan ketajaman 
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perasaannya.  Perasaan yang tajam 

inilah yang menggetarkan rasa hatinya 

sehingga menimbulkan semacam gerak 

dalam gaya rasanya. Dalam sebuah 

puisi, munculnya bunyi tertentu dalam 

persajakan akan membangkitkan atau 

mengundang bunyi-bunyi pada kata-

kata lain yang mirip. Hal itu 

merupakan salah satu fungsi persajakan 

yang dikenal sebagai daya evokasi: 

kemampuan untuk membangkitkan 

bunyi lain secara ekspresif.  Daya 

evokasi merupakan salah satu fungsi 

persajakan yang penting untuk 

mengandung kata-kata lain yang 

bersajak sehingga membangkitkan 

keteraturan bunyi. Adanya keteraturan 

bunyi-bunyi tertentu yang berpola, 

ekspresif, dan ritmis itulah yang 

menyebabkan sebuah puisi bersifat 

puitis.  Akan tetapi, sifat kepuitisan itu 

tidak muncul dengan sendirinya atau 

muncul secara tidak sengaja, melainkan 

kepuitisan hadir karena diksi yang 

digunakan dalam puisi tersebut. 

Religi 

Kehadiran unsur religius dalam 

sastra adalah setua keberadaan sastra 

itu sendiri. Bahkan, sastra tumbuh dari 

sesuatu yang bersifat religius. 

Religiusitas sastra lebih melihat aspek 

yang ada di dalam lubuk hati manusia, 

riak getaran hati nurani pribadi, sikap 

personal yang sedikit banyak 

merupakan intimitas.  Religius adalah: 

(1) suatu yang melintasi agama (2) 

melintasi rasionalisasi (3) menciptakan 

keterbukaan antarmanusia (4) tidak 

identik pada pasifisme Moejianto dan 

Sunardi (dalam skripsi Maulidya, 2015: 

20). Religius berkaitan dengan 

kebebasan orang untuk menjaga 

kualitas keagamaannya jika dilihat dari 

dimensi yang paling dalam dan 

personal yang sering kali berada di luar 

kategori-kategori ajaran agama. Religi 

merupakan kepercayaan akan adanya 

kekuatan adikodrati di atas manusia: 

kepercayaan baik itu animisme, 

dinamisme, dsb (KBBI, 2011: 830). 

Melihat pengertian tersebut, maka 

pemahaman mengenai kepercayaan 

sudah tentu berlandaskan agama. 

Mangunwijaya menyatakan bahwa 

religi merupakan ketaatan pada sesuatu 

yang dihayati, terutama suci, kudus, 

adikodrati. 

Semiologi Roland Barthes  

 Pada awalnya, konsep semiologi 

diperkenalkan oleh Ferdinand de 



4 
 

Saussure melalui dikotomi sistem tanda 

signified dan signifier atau signifie; 

significant yang bersifat otomatis.  

Konsep ini melihat bahwa makna 

mulcul ketika ada hubungan asosiasi 

antara yang ditandai (signified) dan 

yang menandai (signifier). Tanda 

adalah kesatuan dari suatu bentuk 

penanda dengan sebuah ide atau 

petanda. Barthes memfokuskan pada 

gagasan tentang signifikasi dua tahap, 

yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi 

adalah definisi objek kata tersebut, 

sedangkan konotasi adalah makna 

subjektif atau emosioalnya. Dalam 

terminologi Saussure signifier 

(penanda) dan signified (petanda) 

adalah penyusun sign (tanda).  

Metode 

 Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 

yang tidak mengadakan perhitungan. 

Data dan sumber data yang digunakan 

adalah puisi religius dengan judul 

“Jumat Mentari” yang diambil dari 

buku Angin Akhir Senja, puisi religius  

(1990-2010) Muchsim Hamim yang 

diterbitkan oleh Pustaka Lombok pada 

tahun 2010. Teknik yang digunakan 

dalam menganalisis data adalah 

mengidentifikasi, mendeskripsikan, 

mengklasifikasi, menganalisis, dan 

menyimpulkan.  

PEMBAHASAN 

a. Ulurkan tangan ke angkasa  

1. Ulurkan 

tangan ke 

angkasa 

2. Berdoa  

3/I. Harapan 

kepada Allah SWT 

II. Terhindarnya 

dari segala hal yang 

tidak diinginkan 

III. Berdoa dan berharaplah hanya kepada 

Allah agar dihindarkan dari segala hal 

yang tidak diinginkan. 

Penanda (1) “Ulurkan tangan ke 

angkasa”. Tanda tersebut menempati 

penanda (1) pada ranah denotatif. 

Berawal dari kata ulur. Secara 

harfiahnya, “Ulur” artinya julur dan 

mulur. Sedangkan, “Ulurkan” 

merupakankata kerja yang artinya 

melakukan suatu kegiatan, yaitu 

menjulurkan atau memanjangkan agar 

lebih panjang dari sebelumnya. 

“Tangan”, tangan adalah anggota tubuh 

manusia dari siku sampai ke ujung jari. 

“Ke” adalah kata depan untuk 

menandai arah atau tujuan. Sedangkan, 
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“Angkasa” adalah lapisan udara yang 

melingkupi bumi. Jika digabungkan 

keempat kata tersebut, maka akan 

membentuk sebuah kalimat “Ulurkan 

tangan ke angkasa”. Kalimat tersebut 

memiliki makna denotasi, yaitu 

menjulurkan tangan atau 

menengadakan tangan setinggi-

tingginya, yakni ke angkasa dengan 

pengharapan yang sebesar-besarnya 

dengan tujuan berdoa kepada Allah, 

dengan demikian lahirlah petanda (II) 

pada ranah konotatif. Petanda (2) yang 

dimaksud adalah “Berdoa”. Menurut 

KBBI, “Berdoa” adalah kegiatan 

memanjatkan atau meminta sesuatu hal 

yang kita inginkan kepada Allah SWT. 

Oleh karena itu, berdoa dan 

memintalah hanya kepada Allah, 

karena sebaik-baiknya tempat meminta 

hanyalah kepada Allah semata. Dengan 

demikian, dari penanda (1) dan petanda 

(2) pada ranah denotatif tersebut 

menghasilkan tanda (3) pada ranah 

denotatif, sekaligus menjadi penanda 

baru (I) pada ranah konotatif.  

Tanda (3/I) yang dimaksud adalah 

“Harapan kepada Allah SWT”. Makna 

sesungguhnya dari “Harapan” adalah 

sesuatu yang dirahapkan, diingikan 

agar menjadi kenyataan. Selanjutnya 

kata “Kepada” adalah kata depan untuk 

menandai tujuan orang. Sedangkan, 

“Allah SWT” adalah Sang Khalik 

(Maha Pencipta). Jika ketiga kata 

tersebut digabung, maka akan menjadi 

sebuah tanda, yaitu “Harapan kepada 

Allah SWT” yang dapat dimaknai 

sebagai suatu keinginan dan 

pengharapan kepada Allah agar segala 

yang diharapkannya dapat terwujud 

atau terkabulkan. Oleh karena itu, 

berharap dan memohonlah hanya 

kepada Allah, karena sesungguhnya 

Allah maha mengabulkan doa dan 

harapan. Hal demikian yang 

menyebabkan terbentuknya petanda 

(II) pada ranah konotatif yaitu 

“Terhindar dari segala hal yang tidak 

diinginkan”. Kata “Terhinndar” 

memiliki makna asli yaitu terlepas dari, 

terjauhkan dari, dan luput dari. 

Selanjutnya kata “Dari” merupakan 

kata depan yang menyatakan tempat 

permulaan, sejak, dan mulai. Kemudian 

“Segala” artinya sekalian, seluruh, 

segenap, dan serba. Kata “Hal” artinya 

keadaan, peristiwa, perkara, dan 

urusan. Kata “Yang” pada kalimat 

tersebut merupakan kata yang 

menyatakan bahwa bagian kalimat 

yang berikutnya menjelaskan kata yang 
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di depan. Selanjutnya, kata “Tidak” 

merupakan partikel untuk menyetakan 

pengingkaran, penolakan, 

penyangkalan, dll. Sedangkan, kata 

“Diinginkan” yang berasal dari kata 

“Ingin” yang artinya hendak, mau, dan 

berhasrat. Dengan demikian, jika 

semua kata-kata tersebut disusun 

menjadi satu maka akan bermakna 

harapan agar dijauhkan dari segala 

kejadian yang tidak diinginkan. Hal 

demikianlah yang menyebabkan 

lahirnya tanda (III) pada ranah 

konotatif. Tanda tersebut lahir karena 

adanya penanda (I) dan petanda (II) 

pada ranah konotatif, yaitu “Berdoa 

dan berharaplah hanya kepada Allah 

agar dihindarkan dari segala hal yang 

tidak diinginkan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nurani berbisik “La 

Ilahaillallah” 

1.Nurani berbisik  

  “La Ilahaillallah” 

2. 

Berzikir 

   

3/I. Mengenal diri sebagai hamba 

Allah 

 

II. Patuh 

dan taat 

terhadap 

perintah 

Allah 

III. Kenali diri kita, patuh dan taatlah terhadap 

perintah Allah 

Penanda (1) “Nurani berbisik, “La 

Ilahaillallah”. “Nurani” memiliki 

makna yang sesungguhnya yaitu lubuk 

hati yang paling dalam. “Berbisik” 

adalah berkata atau bercakap dengan 

suara yang perlahan-lahan, seakan 

hanya mendesis dan tidak nyaraing. 

Sedangkan, “La Ilahaillallah” artinya 

tiada Tuhan selain Allah. Apabila 

katiga kata tersebut disusun menjadi 

sebuah baris pada puisi, maka baris 

tersebut memiliki makna denotatif 

yaitu ucapan dari lubuk hati yang 

paling dalam yang tidak bisa terdengar 

oleh orang lain. Bisikan hati tersebut 

hanya bisa diketahui oleh Allah dan si 

pemilik hati. Bisikan hati tersebut 

berbunyi “Laa Ilahaillallah”. Kalimat 
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tersebut merupakan lafal zikir dan 

merupakan cara seorang hamba untuk 

mengingat Allah SWT. 

 Penanda (1) ini membuahkan 

petanda (2) pada ranah denotatif yaitu, 

“Berzikir”. Makna denotatif brezikir 

adalah mengingat Allah. Oleh karena 

itu, perbanyaklah berzikir dan berdoa 

guna mendekatkan dan berserah diri 

kepada Allah. Penanda (1) dan petanda 

(2) tersebut menghasilkan tanda (3) 

pada ranah denotatif, sekaligus menjadi 

penanda baru (I) pada ranah konotatif. 

Tanda (3/I) yang dimaksud adalah 

“Mengenal diri sebagai hamba Allah”. 

Berawal dari kata “Mengenal”. 

Mengenal sama artinya dengan 

mengutahui. Kata “Diri” pada tanda di 

atas berarti sendiri, tidak dengan yang 

lain. Sedangkan kata “Sebagai” 

merupakan kata depan untuk 

menyatakan hal yang serupa, sama, dan 

semacam. Kata “Hamba” pada tanda 

tersebut berarti abdi atau manusia, dan 

kata yang terakhir adalah “Allah”. 

Allah Sang Maha Pencipta. Tanda 

tersebut dipadukan menjadi sebuah 

kalimat yang memiliki makna bahwa 

sebagai seorang hamba Allah, patutlah 

untuk menyadari bahwa sesungguhnya 

manusia adalah mahluk kecil yang 

tidak ada apa-apanya di hadapan Allah 

SWT. Dengan demikian, terbentuklah 

petanda (II) pada ranah konotatif, yaitu 

”Patuh dan taat terhadap perintah 

Allah”. Patuh dan taat menurut KBBI 

adalah suka menurut (perintah dan 

sebagainya), taat (pada perintah, 

aturan, dan sebagainya) dan 

berdisiplin. Kata “Terhadap” 

merupakan kata depan untuk menandai 

arah, kepada, dan lawan. Sedangkan, 

kata “Perintah” adalah perkataan yang 

bermaksud menyuruh untuk melakukan 

sesuatu, dengan kata lain adalah 

suruhan. Dan kata yang terakhir adalah 

Allah. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa Allah adalah Sang 

Maha Pencipta. Berdasarkan arti dari 

kata per kata, kalimat patuh dan taat 

terhadap perintah Allah dapat dimaknai 

bahwa sebagai seorang hamba, kita 

harus patuh dan taat terhadap perintah-

Nya. Patuh dan taat terhadap perintah 

Allah juga merupakan wujud kecintaan 

kita kepada-Nya, sehingga terbentuklah 

tanda (III) pa da ranah konotatif yaitu 

“Kenali diri kita, serta patuh dan 

patuhlah terhadap perintah Allah”. 

 

 

 



8 
 

c. Hapuskan khilaf dan dosa 

1. Hapuskan 

khilaf dan dosa 

2.  

Memohon 

ampun 

 

3/I. Berserah diri II. Bertaubat 

III. Memohon ampun dan bertaubat dari segala 

kesalahan, niscaya kita akan merasa lepas 

dan lega dari rasa bersalah tersebut. 

Penanda (1) pada ranah denotatif. 

“Hapuskan khilaf dan dosa”. 

“Hapuskan” artinya dalam KBBI 

adalah tidak terdapat atau tidak terlihat, 

musnah, lenyap, dan diampuni. 

“Khilaf” artinya keliru, salah (yang 

tidak disengaja). Kata “Dan” pada baris 

puisi tersebut berlaku sebagai 

penghubung satuan Bahasa yang setara, 

termasuk tipe yang sama serta memiliki 

fungsi yang tidak berbeda. Sedangkan, 

kata “Dosa” makna kamusnya adalah 

perbuatan yang melanggar hukum 

Tuhan atau agama. Ketika kata demi 

kata itu disatukan, maka akan memiliki 

makna harapan agar terampuninya 

segala kesalahan dan dosa, baik 

disengaja maupun yang tidak 

disengaja.  

Penanda (1) ini membentuk 

sebuah petanda (2) dalam ranah 

denotatif. Petanda yang dihasilkan 

adalah “Memohon ampun”. 

“Memohon” makna kamusnya adalah 

meminta dengan hormat. Sedangkan, 

kata “Ampun” berarti pembebesan dari 

tuntutan karena melakukan kesalahan 

atau kekeliruan, maaf. Jika disatukan, 

maka akan memiliki makna permintaan 

secara sungguh-sungguh. Seperti 

halnya dalam konteks puisi ini, kata 

memohon ampun ditujukan kepada 

Allah SWT dan dimaknai bahwa 

memohon ampun adalah permintaan 

ampunan secara sungguh-sungguh dari 

lubuk hati yang paling dalam. 

Terbentuknya tanda (3) pada ranah 

denotatif ini merupakan keterkaitan 

satu dengan yang lain, antara penanda 

(1) dan petanda (2). Tanda (3) 

sekaligus penanda (I) pada ranah 

konotatif yaitu, “Berserah diri”.  

Dalam KBBI, “Berserah diri” artinya 

menyerahkan diri (tidak ada usaha 

untuk melawan). Berserah diri dalam 

konteks ini merupakan penyerahan diri 

atau pasrah akan nasib kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, 

lahirlah petanda (II) yaitu, “Bertaubat”.  

“Bertobat” memiliki makna 

sesungguhnya yaitu sadar dan 

menyesal akan dosa atau perbuatan 

yang salah atau jahat dan berniat untuk 

memperbaiki tingkah laku dan 



9 
 

perbuatan. Oleh karena itu, lahirlah 

tanda (III), yaitu “Memohon ampun 

dan bertaubatlah dari segala 

kesalahan, niscaya kita akan merasa 

lepas dan lega dari rasa bersalah 

tersebut”.  

d. Aamin ya Robbal alamin la   

Ilahailla Anta 

1. Aamin ya 

Robbal alamin 

La Ilahailla 

Anta 

2. Harapan    

3/I.Terkabulnya 

permintaan atau 

      permohonan 

II. Ampunan dari 

Allah 

III. Berharap dan memintalah hanya kepada 

Allah, karena janji Allah itu pasti. 

Penanda (1) “Aamin ya Robbal 

alamin la Ilahailla Anta”. Penanda ini 

merupakan data keempat pada ranah 

denotatif. Makna kamus dari kata 

“Amin” adalah terimalah, kabulkanlah, 

demikianlah hendaknya (dikatakan 

pada waktu berdoa atao sesudah 

berdoa). “Ya Robbal alamin” artinya 

Tuhan semesta alam. Kata “La 

Ilahaillah Anta” artinya tiada Tuhan 

selain Engkau. Sedangkan, kalimat 

amin ya Robbal alamin la Ilahailla 

Anta merupakan Bahasa Arab yang 

terdiri dari satu kesatuan. Kalimat 

tersebut memiliki makna yang tidak 

dapat dipisahkan. Arti dari kalimat 

tersebut adalah terimalah (kabulkanlah) 

wahai Allah ya Tuhannku Tuhan 

semesta alam, tiada Tuhan selain 

Engkau.  Penanda (1) ini membentuk 

petanda (2) pada ranah denotatif. 

Penanda yang dihasilkan adalah 

“Harapan”. Makna denotasi dari kata 

“Harapan” adalah suatu keinginan agar 

menjadi kenyataan. Harapan yang 

dimaksud adalah sebagai hamba Allah 

yang beriman patut untuk selalu 

berharap hanya kepada Allah, karena 

ketika usaha yang dibarengi dengan 

ikhtiar Allah pasti tidak akan 

mengecewakan hamba-Nya. Harapan 

seorang hamba tidaklah lain, selain 

mendapatkan ampunan, rahmat, dan 

hidayah dari Tuhannya. 

Dengan demikian, tanda (3) pada 

ranah denotatif dan sekaligus 

merupakan penanda (I) pada ranah 

konotatif tersebut itu muncul. Tanda 

(3/I) tersebut yaitu “Terkabulnya 

permintan dan permohonan”. Tanda 

tersebut terdiri dari empat kata, yang 

diawali dengan kata “Terkabulnya” 

yang artinya terlaksana, diluluskan. 

Kemudian kata “Permintaan” yang 
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artinya meminta, apa yang diminta. 

Selanjutnya kata “Dan” yang berperan 

sebagai kata penghubung satuan 

Bahasa yang setara, termasuk tipe yang 

san serta memiliki fungsi yang tidak 

berbeda. Dan yang terakhir adalah kata 

permohonan. “Permohonan” artinya 

permintaan kepada orang yang lebih 

tinggi kedudukannya dan sebagainya. 

Apabila kata per kata itu disatukan, 

maka akan memiliki makna permintaan 

dan permohonan yang ditujukan 

kepada orang yang kedudukannya lebih 

tinggi. Penanda (I) tersebut melahirkan 

petanda (II) pada ranah konotatif, yaitu 

“Ampunan dari Allah SWT”. Seperti 

yang kita ketahui bahwa kata ampunan 

berasal dari kata “Ampun” yang artinya 

pembebesan dari tuntutan karena 

melakukan kesalahan atau kekeliruan. 

Secara garis besar kalimat tersebut 

dapat diartikan sebagai pembebasan 

seorang hamba dari segala kesalahan 

dan kekeliruan yang telah 

dilakukannya. Dengan demikian, 

terbentuklah tanda (III) yaitu, 

“Berharap dan memintalah hanya 

kepada Allah, karena janji Allah itu 

pasti”. 

 

 

e. Iman bergetar dalam rasa 

1. Iman bergetar 

dalam rasa 

2. Adanya 

energi 

positif 

(Ilahiah) 

 

3/I. Kesadaran diri II. Bertakw

a kepada 

Allah 

III. Bertakwalah kepada Allah serta tunduklah 

terhadap perintah-Nya, maka kita akan 

mendapatkan kehidupan yang hasanah”. 

 

Penanda (1) pada ranah denotatif, 

yaitu “Iman bergetar dalam rasa”. 

Tanda ini merupakan tanda terakhir 

dalam penelitian ini. Bermula dari kata 

iman. Dalam KBBI, “Iman” artinya 

kepercayaan (yang berkenaan dengan 

agama), ketetapan hati, keteguhan 

batin, dan keseimbangan batin. Kata 

yang kedua adalah “Bergetar”, yang 

artinya bergerak berulang-ulang 

dengan cepat. Selanjutnya kata 

“dalam” yang berperan sebagai kata 

depan untuk menandai sesuatu yang 

dianggap mengandung isi (kiasan). 

Sedangkan kata “Rasa”, artinya 

tanggapan indera terhadap rangsangan 

saraf seperti pahit, manis, perih, dan 

tanggapan hati terhadap sesuatu. Dari 

keempat kata tersebut jika dipadukan 
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akan memiliki makna, yaitu adanya 

kekuatan positif yang merasuk ke 

dalam hati seorang hamba, yaitu 

keyakinan atau kepercayaan dan 

keteguhan hati. 

Hal demikian menyebabkan 

munculnya petanda (2) pada ranah 

denotatif. Petanda yang dimaksud 

adalah “Adanya energi positif 

(Ilahiah)”. Makna asli dari kata 

“Adanya” adalah keadaan, hal ada, 

demikianlah keadaannya. Kemudian 

energi, “Energi” artinya kemampuan 

untuk melakukan kerja, daya, dan 

tenaga. Sedangkan, kata “Positif” 

artinya pasti, tegas, tentu, yakin, dan 

bersifat nyata dan membangun. Dilihat 

dari bahasanya, petanda tersebut 

bermakna bahwa terdapat suatu 

kekuatan yang sifatnya yakin dan pasti 

dalam diri seseorang. Penanda (1) dan 

petanda (2) itulah yang melahirkan 

tanda (3) pada ranah denotatif 

sekaligus menjadi penanda (I) pada 

ranah konotatif.  Tanda yang tersebut 

adalah “Kesadaran diri”. Kata 

“kesadaran” berasal dari kata sadar 

yang artinya keinsafan, keadaan 

mengerti, dan hal yang dirasakan atau 

dialami oleh seseorang. Sedangkan, 

kata “Diri” artinya sendiri, tidak 

dengan yang lain. Kesadaran diri 

memiliki makna bahwa insafnya 

seorang diri dari kesalahan serta 

mengertinya akan keadaan yang lebih 

baik dari sebelumnya. Hal demikianlah 

yang menyebabkan petanda (II) itu 

muncul. Petanda tersebut adalah 

“Bertakwa kepada Allah”. Menurut 

KBBI “Bertakwa” artinya 

terpeliharanya diri untuk tetap taat 

melaksanakan perintah Allah dan 

menjauhi segala larangan-Nya. Makna 

dari petanda tersebut adalah menjaga 

diri dari hal-hal yang buruk serta patuh 

dan taat terhadap perintah Allah dan 

menjauhi segala larangan-Nya serta 

takut akan murka-Nya dan berharap 

sekaligus mendapatkan kasih sayang-

Nya. Hal demikianlah yang harus 

dijadikan sebagai teladan agar 

senantiasa dirahmati kehidupan yang 

hasanah. Oleh karena itu, lahirlah tanda 

(III) “Bertakwalah kepada Allah serta 

tunduklah terhadap perintah-Nya, 

maka kita akan mendapatkan 

kehidupan yang hasanah”. 

Berdasarkan hasil analisis di atas 

disimpulkan bahwa berdoa dan 

berserah diri kepada Allah merupakan 

hal yang wajib dan menjadi rutinitas 

bagi umat Muslim. Berdoa dan 
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berserah diri kepada Allah akan 

menenteramkan hati dan jiwa seorang 

hamba. Oleh karena itu, berdoa dan 

berharaplah hanya kepada Allah, 

karena sebaik-baiknya tempat berdoa 

dan berharap hanyalah kepada Allah 

semata. Manusia diciptakan oleh Allah 

SWT tidak lain hanya untuk beribadah 

kepada Allah SWT. Allah berfirman 

dalam Qs Adzariat: 56 yang artinya 

“Tidak semata-mata Aku ciptakan jin 

dan manusia, melainkan untuk 

beribadah”. Kunci ibadah yang utama 

adalah ikhlas, yaitu melakukan amalan 

dengan niat dan kesadaran bahwa kita 

hanyalah milik Allah SWT. Oleh 

karena itu, tulus dan ikhlaslah dalam 

beribadah, karena segala amalan yang 

dikerjakan hasilnya tergantung dari 

niat.  

Hubungan hasil analisis dengan 

judul puisi tersebut adalah dapat 

didefinisikan bahwa mentari adalah 

sumber kehidupan atau sumber cahaya, 

sedangkan Jumat merupakan hari yang 

sangat sakral atau hari yang sangat baik 

untuk berdoa. Oleh karena itu, tujuan 

utama sang pengarang memberikan 

judul “Jumat Mentari” pada karyanya 

adalah karena ada semacam sumber 

cahaya kehidupan (cahaya Ilahi) yang 

merasuk dalam diri seorang abdi, 

sehingga tergugah hatinya untuk 

menjalankan kewajiban, patuh dan taat 

terhadap perintah Allah serta lebih 

antusias dalam menjalankan kewajiban 

tersebut pada hari  yang baik, yaitu hari 

Jumat. Mengapa demikian? Karena 

bagi umat Muslim, hari Jumat 

merupakan hari yang sangat baik untuk 

berdoa dan berkeluh kesah kepada 

Allah. Hal demikian merupakan salah 

satu hal yang umat Muslim percaya 

bahwa berdoa pada hari Jumat, insya 

Allah atas Ridha-Nya doa kita akan 

dikabulkan. Oleh karena itu, hubungan 

antara kelima makna dari tanda 

tersebut dengan judul puisi adalah 

bahwa hari Jumat merupakan hari yang 

baik untuk berdoa dan memohon 

ampun kepada Allah SWT. Pada hari 

tersebut, perbanyaklah zikir, tasbih, 

tahmit, dan tahlil agar segala harapan 

dapat dikabulkan oleh Allah SWT. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis puisi 

religius (1990-2010) “Jumat Mentari” 

karya Muchsim Hamim dapat 

disimpulkan bahwa terdapat lima tanda 

yang digunakan sebagai data dalam 
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penelitian ini untuk menggambarkan 

sebuah makna. Kelima tanda tersebut, 

yaitu ulurkan tangan ke angkasa raya, 

nurani berbisik “La Ilahaillah”, 

hapuskan hilaf dan dosa, Aamin ya 

Robbal alamin, dan iman bergetar dala 

rasa. Dari kelima tanda tersebut 

disimpulkan bahwa hari Jumat 

merupakan hari yang baik untuk berdoa 

dan memohon ampun kepada Allah 

SWT. Pada hari tersebut, perbanyaklah 

zikir, tasbih, tahmit, dan tahlil agar 

segala harapan dapat dikabulkan oleh 

Allah SWT. 

Saran  

Berdasarkan analisis dan simpulan 

yang diuraikan di atas, berikut ini akan 

dikemukakan saran-saran antara lain 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan kepada 

pemerintah untuk senantiasa 

menjaga 

 dan melestarikan karya para 

seniman yang berada di Kabupaten  

 Sumbawa Besar. 

2. Diharapkan kepada pengarang 

untuk terus berkarya agar karya-

karyanya  

 dapat dinikmati oleh masyarakat 

banyak serta dapat dijadikan 

inspirasi  

oleh generasi penerus bangsa. 

3. Diharapkan juga kepada para 

pemuda dan masyarakat Kabupaten 

Sumbawa Besar untuk selalu 

mempopularitaskan karya-karya 

para  

sastrawan lokal agar etnis kita juga 

dikenal oleh etnis-etnis lain. 

4. Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi bagi para peneliti  

selanjutnya, khususnya yang 

berkaitan dengan puisi religius 

yang dikaji  

menggunakan kajian semiologi 

Roland Barthes. 

5. Penelitian ini diharapakan dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar, 

khususnya puisi pada pelajaran 

Bahasa Indonesia. 
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