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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 Simpulan 

 

Penelitian yang penulis lakukan adalah merupakan studi deskriptif 

analitik terhadap estetika dan atavisme pantun dalam puisi Indonesia 

modern.Teks puisi tersebut diambil dari berbagai kalangan penyair dan 

dijadikan sumber data dalam penelitian ini.  

Sebagai hasil dari sebuah penelitian yang telah dilakukan terhadap 9 

buah puisi dengan melihat unsur estetika dan atavisme pantun yang terdapat 

di dalamnya, serta pemanfaatannya sebagai bahan ajar, di bawah ini 

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur puisi Indonesia modern yang memanfaatkan estetika pantun 

a. Diksi 

Diksi sangat berperan penting dalam puisi atavisme pantun 

tersebut, sebab diksi merupakan salah unsur pengekpresian gagasan dan 

perasaan-perasaan. Selain itu, diksi digunakan untuk memformulasikan 

bunyi yang sama pada larik sehingga tercipta keindahan yang mampu 

menyugesti pembaca saat membaca puisi. Oleh karena itu, para penyair 

sangat memperhatikan diksi atau pilihan kata dalam menulis puisi 

b. Majas/Gaya bahasa 

Majas personifikasi dan majas metafora lebih banyak digunakan 

oleh penyair dibanding dengan majas-majas yang lain di dalam puisi 

atavisme pantun tersebut. Dominasi majas personifikasi dan metafora 

tersebut digunakan oleh penyair dalam rangka memperoleh efek puitis, 

dan difungsikan sebagai sarana pengedepanan makna untuk 

membangkitkan imajinasi dan tanggapan pembaca terhadap puisi.  

c. Pengimajinasian/pencitraan 

Pengimajinasian atau citraan digunakan oleh penyair untuk 

menciptakan efek yang akan mempengaruhi pembaca dalam 
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memaknai puisi yang dibaca. Pengimajinasian yang dominan 

digunakan berupa citraan dengan efek visual dan citraan pencecapan 

paling sedikit digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa penyair lebih 

banyak membuat seolah-olah pembaca dapat melihat kejadian yang 

dilukiskan oleh penyair dalam puisinya.  

d. Rima 

Berdasarkan rincian hasil analisis penelitian, dapat dinyatakan bahwa 

penggunaan rima atau persajakan yang dominan digunakan oleh 

penyair adalah rima di akhir baris. Dominannya rima akhir baris 

tersebut  digunakan untuk membentuk orkestrasi bunyi pada larik 

sehingga turut memberi bantuan dalam melahirkan dan melancarkan 

penjelmaan angan-angan atau citraan yang membuat pembaca dapat 

merasakan nilai estetik dan menemukan hakikat ekspresi yang 

terungkap dalam puisi. 

e. Ritma 

Ritma atau hal yang berhubungan dengan pengulangan bunyi kata, 

kata, frasa dan kalimat.  Ritma yang cenderung digunakan berupa 

ritma berupa anafora kalimat yang menghubungkan antara larik satu 

dengan larik yang lain, dan juga untuk menghubungkan antara bait 

satu dengan bait yang lain dalam puisi. Ritma tersebut difungsikan 

untuk memberikan tekanan irama pada kalimat yang berulang-ulang 

dinyatakan, sehingga pola anaforis tersebut menimbulkan nilai estetik 

bagi pembacanya.   

 

2. Estetika Pantun dalam Puisi 

a. Kesatuan 

Nilai estetika pantun yang terkandung di dalam puisi Indonesia 

modern ini terlihat  pada  unsur-unsur  pembentuknya  seperti  jumlah  

kata dan jumlah suku kata dalam sebaris yang digunakan untuk 

memperlihatkan satu kesatuan larik. Hal ini menandaskan bahwa salah 
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satu kekuatan dan keindahan pantun terletak pada penggunaan kata 

dan suku kata yang dinamis. Jumlah kata dalam sebaris yang terdapat 

dalam puisi dari bait pertama sampai bait terakhir hampir semua 

berjumlah sama yakni 4-6 kata, dan tiap bait terdiri atas 4 larik atau 

baris.  

b. Keseimbangan  

Keseimbangan pada 9 buah puisi yang dianalisis dapat dilihat dari 

kesesuaian perbandingan antara jumlah kata dan suku kata yang 

berfungsi sebagai sampiran dengan jumlah kata dan suku kata yang 

berfungsi sebagai isi, sehingga terdapat keseimbangan bentuk dan 

bobot. 

c. Keharmonisan 

Keharmonisan terletak pada struktur pembentuk puisi yang 

menggunakan konsep pantun yaitu, adanya fungsi sampiran dan isi 

serta rima yang membentuk irama. 

d. Fokus atau Penekanan 

Fokus atau penekanan  yang terdapat dalam 9 puisi yang dianalisis ini 

adalah terletak pada penggunaan diksi yang mengorientasikan bunyi 

yang sama baik pada awal, tengah, dan akhir baris maupun dalam 

rima berupa asonansi dan aliterasi, untuk mengintensifkan makna dan 

menggugah imajinasi pembaca terhadap keindahan dan kebenaran 

yang terkandung dalam puisi. Penggunaan diksi atau pengolahan 

bahasa tersebut digunakan sebagai salah satu cara atau teknik untuk  

merangsang imajinasi pembaca lewat gaya bahasa, pola anafora dan 

berbagai unsur citraan sebagai kerangka dalam mempertajam suasana 

dan pengungkapan makna.  

 

3. Wujud atavisme pantun dalam puisi Indonesia modern 

 

a. Jumlah larik 
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Berdasarkan jumlah larik yang terdiri dari 4 baris, dari 9 buah 

buah puisi yang dianalisis maka puisi atavisme pantun tersebut 

dikategorikan sebagai pantun biasa. 

 

 

 

b. Jumlah suku kata dalam larik 

Berdasarkan jumlah suku kata dalam larik yang digunakan, 

maka puisi 1 “Bukan Beta Bijak Berperi”, Pusi 2 ”Lagu Gadis Itali”, 

puisi 6 “Pantun Tidak Bernama”, dan puisi 8 “Pantun Terang Bulan di 

Midwest”, sesuai dengan  persyaratan pantun yang baik, yaitu antara  

sampai 8-12 suku kata, sementara puisi 3 “Paris Yuillet”, puisi 4 

“Nisan”, puisi 5 “Pantun-Pantun Jurnalistik”, puisi 7 “Pantun di Jalan 

Panjang”, dan puisi 9 “Pantun-Pantun Matahari Berlin”, kurang sesuai 

dengan  persyaratan pantun yang baik. 

 

c. Penggunaan rima 

Penggunaan rima atau unsur persamaan bunyi pada akhir baris 

mayoritas digunakan dalam 9 buah puisi tersebut. Beberapa puisi 

menggunakan pola bunyi yang terdapat pada syair dan pantun dengan 

rima rangkai berpola a-a-a-a dan a-b-a-b. Pola-pola rima yang 

cenderung digunakan dari 9 buah puisi tersebut adalah rima rangkai 

yaitu rima dengan kata-kata yang beruntun a-a-a-a, b-b-b-b, rima 

bersilang (rima salib) yang letaknya berselang-seling, yaitu baris 

pertama berima dengan baris ketiga, dan baris kedua berima dengan 

baris keempat, yaitu berpola a-b-a-b, dan rima kembar yaitu kalimat 

atau beruntun dua-dua berima sama, yaitu pola a-a-b-b. 

 

d. Bentuk sampiran dan isi 

Berdasarkan bentuk atau susunan, dari 9 buah puisi yang 

dianalisis  semuanya terdiri atas dua bagian. Dua larik bagian pertama 

dimaksudkan sebagai sampiran, dan dua larik berikutnya dimaksudkan 
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sebagai isi, kecuali pada puisi 4 “Nisan” karya Chairil Anwar, bentuk 

atau posisi antara sampiran dan isi diubah atau dimodernkan oleh Chairil 

Anwar, menjadi dua larik bagian pertama dimaksudkan sebagai isi, dan 

dua larik berikutnya dimaksudkan sebagai sampiran.  

Dengan demikian diketahui berdasarkan bentuk dan isinya, puisi 

modern tersebut memiliki pola yang sama dengan pantun, sehingga puisi 

tersebut digolongkan sebagai puisi atavisme yaitu bangunan puisi yang 

menggunakan pola estetika pantun dengan mengembangkan konsep 

sampiran dalam mengantarkan larik isi puisi. 

 

e. Kesesuaian jenis tema pantun  

Berdasarkan tema dan jenisnya, maka dari 9 buah puisi yang 

dianalisis dominan berjenis pantun orang muda, yakni 7 buah puisi 

berjenis pantun anak muda atau remaja bertema berkasih-kasihan dan 

beriba hati, 1 buah puisi berjenis pantun anak-anak bertema bersuka cita 

dan 1 buah puisi berjenis pantun orang tua bertema pantun adat.   

 
4. Hasil kajian estetika dan atavisme pantun dapat  dimanfaatkan  sebagai 

alternatif bahan pembelajaran  

Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun 

secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Langkah-langkah yang ditempuh berupa menyiapkan standar 

kompetensi yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan diberikan.   

 Sebagai bahan pembelajaran sastra khususnya menulis puisi, maka 9 buah 

puisi atavisme pantun yang dianalisis dapat dipertimbangkan sebagai bahan 

pembelajaran dengan melihat tiga aspek pemilihan bahan pengajaran puisi. 

 
 

1. Aspek bahasa 

Penggunaan bahasa di dalam ranah puisi tunduk kepada norma atau 

kaidah puisi yang memang memiliki kekhususannya, yang berbeda dengan 

penggunaan bahasa  sehari-hari  (ordinary)  yang  cenderung  denotatif. 
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Bahasa puisi ditata menurut konvensinya seperti: gaya bahasa, pengulangan 

bunyi, pencitraan dan sebagainya sehingga maknanya tidak lagi alamiah.  

Dari 9 buah puisi yang dianalisis dilihat dari aspek bahasa, mampu 

memberikan wawasan dan melatih siswa dalam penguasaan bahasa. 

Penggunaan bahasa dari 8 buah puisi juga cukup sederhana, meskipun terdapat 

beberapa diksi yang maknanya sengaja ditautkan dengan pengertian lain serta 

beberapa kata arkais atau kata-kata yang sudah kuno, namun hal tersebut tidak 

menimbulkan kesulitan bagi siswa untuk memahaminya.  

 

2. Aspek kematangan jiwa 

Aspek kejiwaan siswa menjadi salah satu hal yang tidak dapat 

diabaikan dalam menentukan bahan pembelajaran sastra karena hal tersebut 

akan berpengaruh terhadap minat, kemampuan, daya ingat, dan keinginan 

siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 

Sehubungan 9 buah puisi yang dianalisis dilihat dari usia dan 

psikologis siswa, memenuhi syarat sebagai bahan pengajaran sastra 

mengingat bahwa siswa tersebut adalah anak SMA yang secara psikologis 

cenderung suka menemukan konsep-konsep abstrak dan terasa baru. Dalam 

hal ini siswa telah mulai mampu menganalisis fenomena dan permasalahan 

kehidupan untuk menemukan jawaban yang perlu ditanamkan dalam sendi-

sendi kehidupannya, agar mereka lebih dapat mengenal dan memaknai 

kehidupan untuk menuju arah kedewasaan. 

 

3. Aspek latar belakang budaya 

Aspek latar belakang budaya merupakan salah satu indikator dalam 

menentukan bahan pengajaran sastra, karena hal tersebut berpengaruh  

terhadap minat dan unsur kedekatan siswa secara psikologis terhadap materi 

ajar. Sehubungan dengan hal tersebut maka selayaknya guru dapat memilih 

bahan ajar dengan mempertimbangkan latar belakang budaya konsep 

penciptaan dan latar belakang budaya siswa, sehingga dapat terjangkau oleh 
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kemampuan nalar siswa. Hal tersebut bertujuan agar proses pembelajaran 

dapat berlangsung dengan baik. 

Dari aspek latar belakang budaya, 9 buah puisi yang dianalisis cukup 

repsentatif dijadikan sebagai bahan ajar karena puisi-puisi tersebut berlatar 

dari khazanah nusantara yaitu pantun sebagai sumber karya asli Indonesia 

yang dimiliki seluruh daerah di Indonesia, serta terjangkau oleh kemampuan 

nalar siswa. 

Dengan demikian 9 buah puisi karya dari beberapa penyair terkenal 

di Indonesia disarankan sebagai bahan mata pelajaran sastra, khususnya 

menulis puisi pada siswa SMA.  

Berkaitan dengan relevansi hasil analisis estetika dan atavisme pantun 

dalam puisi Indonesia modern yang telah dilakukan berupa bentuk dan jenis 

bahan ajar yang akan digunakan adalah berbentuk Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS),  berdasarkan hasil telaah instrumen penilaian bahan ajar yang 

dilakukan oleh  Dr. Hj. Isah Cahyani, M. Pd. selaku pakar pendidikan (dosen 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia) di Universitas Pendidikan 

Indonesia dan dua orang guru bidang studi bahasa Indonesia di kabupaten 

Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung (Budi Utomo dan Muthoharoh), 

secara lugas dijawab dengan baik dan dapat diterima sebagai bahan ajar 

6.2 Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian 

ini. Saran-saran tersebut peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Diperlukan variasi pemilihan bahan pengajaran agar tidak menimbulkan rasa 

jenuh pada siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Dengan adanya 

variasi bahan ajar akan membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam 

proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.  
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2. Pemanfaatan hasil analisis puisi estetika dan atavisme pantun dalam puisi 

Indonesia sebagai bahan ajar, dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk 

berekspresi dan berkreasi dalam menulis puisi. 

3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, penelitian lain tentang objek yang sama masih sangat mungkin 

untuk dapat dilakukan, baik sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maupun 

mengangkat masalah lain mengenai perihal puisi.  

 


