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ABSTRAK 
 

 
Teruna, 2015. Analisis Makna Konotasi pada Kumpulan Puisi Suara Hati Karya 

Encik Naz Achmad. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
Pembimbing 1: Ahada Wahyusari, M.Pd., Pembimbing 2: Drs. Said Barakbah 
Ali, M.M. 

 
Kata kunci : Makna Konotasi dan Puisi 

 
   Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Analisis Makna Konotasi 

pada Kumpulan Puisi Suara Hati Karya Encik Naz Achmad”. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah makna konotasi pada kumpulan puisi 
Suara Hati Karya Encik Naz Achmad 

 Untuk mencapai tujuan tersebut digunakanmetode deskriptif kualitatif, yaitu 
metode membuat sesuatu secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 
dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Teknik Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis data. Data yang diperoleh dari kumpulan puisi Suara Hati karya Encik 
Naz Achmad ini akan dianalisis dan diuraikan sesuai teori yang digunakan oleh 
peneliti. 
  Penelitian dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis kalimat-kalimat yang 
bermakna konotasi dalam kumpulan puisi  Suara Hati karya Encik Naz Achmad. 
Ternyata di setiap puisi yang terdapat dalam kumpulan puisi Suara Hati ini banyak 
memiliki kalimat-kalimat yang bermakna konotasi dan perlu dipahami oleh peneliti. 
Oleh sebab itu, pada hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian 
berupa kalimat-kalimat yang mengandung makna konotasi. 

Pada uraian analisis puisi di atas dijelaskan bahwa analisis makna konotasi 
pada kumpulan puisi Suara Hati karya Encik Naz Achmad yang terdiri dari 36 judul 
puisi terdapat 153 makna konotasi. Makna konotasi tersebut memiliki tambahan 
makna yang dipengaruhi oleh unsur nilai rasa berasal dari responsi-responsi 
emosional yang sering kali bersifat perseorangan. 
 Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada pembaca 
untuk dapat memahami secara kaidah atau aturan mengenai makna konotasi dalam 
puisi dan juga dapat memahami gaya bahasa-gaya bahasa yang digunakan pengarang 
dalam karya sastra. 

Kegiatan penelitian ini, bukan merupakan awal dari suatu penelitian yang 
berkaitan dengan puisi. Masih banyak sekali masalah yang dapat diangkat dari sebuah 
puisi, misalnya dari segi majas, ungkapan, kelas kata, dan lain sebagainya. 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Teruna, 2015. Analysis of konotasi Meaning Poem karya Encik Naz Achmad. 

Scription. Teacher dan Education Science Mayor. Maritim Raja Ali Haji 
University. Advisor 1: Ahada Wahyusari, M.Pd., Advisor 2: Drs. Said 
Barakbah Ali, M.M. 

 
Key words: konotasi meaning and Poem 

 
 
 This problem in this research is  Analysis of Konotasi Meaning Poems Suara 
Hati karya Encik Naz Achmad. This research is to know how Analysis of Konotasi 
Meaning Poems Suara Hati karya Encik Naz Achmad.This research had used method 
description with qualitative  nearby, sistematis, accurate, factuals  and used analysis 
matter.  
 
  This research was done for analysis of sentences had meaning conotasion 
from poems Suara Hati by Encik Naz Achmad. In reality every poems got conotasion 
meaning, that has understanding by examiner. That why. The results would 
explaining of conotasion meaning. 
 

At matter analysis of poems was esplainning that conotasion meaning at Suara 
Hati by Encik Naz Achmad is 36 topic had gotten 153 conotasion meaning. 
Conotasion meaning has adding meaning had been influency responsion-responnsion 
emotional by tasting values from someone.   

 
  By result of analysis, examiner gave suggestion to reader for understanding 
structrure norm about conotasion meaning in poems and understanding language style 
had use poemer in arts matter. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



  

A. Latar Belakang Masalah 
 

Bahasa itu bermakna. Konsep ini berkaitan dengan konsep bunyi-bunyi yang 

disusun secara teratur berdasarkan kesepakatan dan diberi makna sehingga dapat 

dipahami oleh pengguna. Perubahan dalam bahasa dapat terjadi pada semua tataran, 

baik pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik, terutama pada 

penambahan kosa kata baik yang muncul dari sumber dalam, yaitu kosakata yang 

berasal dari bahasa daerah di Indonesia (Mulyati, 2008:21). 

Sebagai sebuah sistem, bahasa bersifat sistematis dan sistemis.Sistematis 

artinya bahasa itu dapat diuraikan atas satuan-satuan terbatas yang berkombinasi 

dengan kaidah-kaidah yang dapat diramalkan. Seandainya bahasa itu tidak sistematik 

maka bahasa itu akan kacau, tidak bermakna, dan tidak dapat dipelajari. Sistemis 

artinya bahasa terdiri dari sejumlah subsistem, yang satu sama lain saling terkait dan 

membentuk satu kesatuan utuh yang bermakna. Bahasa terdiri dari tiga subsistem, 

yaitu subsistem fonologi (bunyi-bunyi bahasa), susistem subsistem gramatika 

(morfologi, sintaksis, dan wacana), serta subsitem leksikon (perbendaharaan 

kata).Ketiga subsistem itu menghasilkan dunia bunyi dan dunia makna, yang 

membentuk sistem bahasa. 

Setiap bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap belum bisa dikatakan bahasa, bila 

tidak terkandung makna di dalamnya.Apakah setiap arus-ujaran mengandung makna 

atau tidak, haruslah ditilik dari konvensi suatu kelompok masyarakat tertentu. Setiap 

kelompok masyarakat bahasa, baik kecil maupun besar, secara konvensional telah 



sepakat bahwa setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu 

pula. Demikian di dalam suatu masyarakat bahasa terhimpunlah bermacam-macam 

susunan bunyi yang satu berbeda dari yang lain, serta masing-masingnya 

mengandung suatu maksud tertentu. Kesatuan-kesatuan arus-ujaran tadi yang 

mengandung suatu makna tertentu bersama-sama membentuk perbendaharaan kata 

dari suatu masyarakat bahasa. 

Kebiasaan sebagian masyarakat dalam berbahasa, seperti yang terlihat pada 

kecendrungan generasi (cendikiawan) muda yang menggunakan campuran bahasa 

Indonesia dan Inggris, belum dapat dikategorikan sebagai gejala yang membahayakan 

hubungan informal dan keakraban. Namun, apabila pemakaian bahasa itu lebih 

cenderung mencerminkan kurang adanya rasa tanggung jawab dalam berbahasa, 

gejala itu merupakan kecerobohan (Alwi, 2011:12). 

Egalitarianisme atau kesamaan hak, yaitu suatu faham bahwa semua orang 

sama ratadan dengan itu maka semua orang mendapat hak dan dan peluang yang 

sama.Egalitarianisme yang dimiliki bahasa Indonesia itu merupakan jawaban yang 

tepat atas keinginan yang bulat bangsa Indonesia untuk menikmati kehidupan yang 

lebih demokratis. Bahasa Indonesia memperlihatkan pertumbuhan ke arah terciptanya 

bahasa tinggi dan bahasa rendah, terutama dalam komunikasi lisan. Pemakaian kata 

dan ungkapan tertentu dalam jumlah yang makin lama makin besar mencerminkan 

bangkitnya kembali sikap dan jiwa feudal atau neofeodal dalam strata masyarakat dan 

kebudayaan kita. 



Gejala itu memperlihatkan eratnya hubungan antara perkembangan bangian 

Bahasa Indonesia dan perkembangan masyarakat pemakainya, sesuai dengan aspirasi 

sosial-politik dan sosial budaya yang melatarbelakanginya. Dalam batas-batas 

tertentu, hal itu dapat berdampak positif terhadap upaya pengembangan daya ungkap 

bahasa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya selama ini yang menggejala ialah 

rancuan semantik yang lebih luas dan lebih dominan daripada berkembangnya daya 

ungkap tersebut. Selama kerancuan semantik ini masih melekat dalam prilaku 

berbahasa kelompok masyarakat tertentu, maka selama itu pula kerancuan semantik 

itu akan menjadi penghalang bagi masyarakat luas untuk menggunakan bahasa 

Indonesia secara lebih bebas dan leluasa. 

Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat terdiri dari dua 

bagian besar, yaitu: 

1. bentuk (arus ujaran), dan  

2. makna (isi).  

Bentuk bahasa adalah bagian dari bahasa yang dapat diserap oleh pancaindra 

dengan mendengar dan membaca. Selanjutnya, bentuk bahasa itu dibagi atas dua 

bagian, yaitu  

1. unsur-unsur segmental, dan  

2. unsur-unsur suprasegmental.  

Unsur-unsur segmental adalah (segmen-segmen) yang lebih kecil. Sedangkan 

unsur-unsur suprasegmental adalah bagian dari bentuk bahasa yang kehadirannya 

tergantung dari unsur-unsur segmental ( Keraf, 1980:16). 



Makna adalah isi yang terkandung di dalam bentuk-bentuk di atas, yang dapat 

menimbulkan reaksi tertentu. Reaksi itu timbul karena mendengar kata tertentu 

(makna kata atau makna leksikal), mendengar atau membaca rangkaian kata-kata 

yang membentuk frasa, klausa, kalimat (makna sintaksis) atau reaksi itu timbul 

sesudah membaca atau mendengar sebuah wacana (makna wacana). Semua bidang 

makna ini dalam cabang ilmu bahasa yang disebut semantik. 

Secara umum, semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang 

makna suatu kata atau kalimat. Namun,  ada banyak versi dari pengertian semantik 

ini. Pengertian semantik yang berbeda-beda tersebut  diharapkan dapat 

mengembangkan disiplin ilmu linguistik yang amat luas cakupannya.Banyak para 

ahli yang mengertikan semantik dengan versinya masing-masing. Seperti Keraf 

(1980:129) mengemukakan bahwa  semantik adalah bagian dari tatabahasa yang 

meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal muasal dan perkembangan dari 

arti suatu kata. Jadi, dalam semantik hanya membicarakan tentang makna kata dan 

perkembangan makna kata. 

Dalam penelitian makna kata harus membedakan bermacam-macam segi arti. 

Untuk sampai kepada pembedaan itu, kita harus bertolak dari peletakan dasar-dasar 

pengertian tentang makna atau arti.Semantik sebagi ilmu yang mengkaji makna 

memiliki cabang makna atau jenis-jenis makna.Salah satunya adalah makna konotasi. 

Makna konotasi dapat diartikan sebagai makna tidak sebenarnya pada kata atau 

kelompok kata. 



 Puisi merupakan jenis karangan yang penyajiannya sangat mengutamakan 

aspek keindahan.Keindahan yang terdapat dalam puisi terpancar dalam susunan bunyi 

dan pilihan katanya. Dalam puisi dikenal dengan adanya  rima, irama dan nada. 

Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan efek keindahan bunyi dalam sebuah 

puisi.Kecuali dalam kesamaan bunyi, keindahan puisi terdapat pula pada pilihan dan 

rangkaian kata yang digunakan. Kata dan rangkaian kata yang bergaya merupakan 

unsur penting lain dalam menciptakan efek estetis. Majas menjadikan larik dan bait-

bait dalam puisi hidup, bergerak, dan merangsang pembaca untuk memberikan reaksi 

tertentu dan merenungkan atas apa yang diungkapkan penyair. Puisi adalah karya 

sastra yang khas penggunaan bahasanya dan memuat pengalaman yang disusun 

secara khas pula. Pengalaman batin yang terkandung dalam puisi disusun dari 

peristiwa yang telah diberi makna dan ditafsirkan secara estetik.Puisi merupakan 

rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, digubah dalam wujud 

yang paling berkesan.Kebanyakan didalam puisi terdapat makna konotasi. 

Makna konotasi adalah nilai emotif yang menyangkut nuansa halus dan kasar 

pada suatu bentuk kebahasaan (Tarigan, 2009:49). Makna konotatif adalah tambahan 

makna lain terhadap makna dasarnya. Penambahan itu pun sebenarnya bukan hanya 

khas terjadi dalam kreasi sastra.Sesuai dengan keberagaman nilai, motivasi, sikap, 

pandangan maupun minat setiap individu, fakta yang tergambarkan dalam kata 

akhirnya memperoleh julukan individual sendiri-sendiri. 

Dalam sebuah karya sastra, tidak bisa lepas dari sebuah makna. Walaupun 

dalam karya sastra biasanya juga terdapat makna kiasan-kiasan yang memerlukan 



waktu untuk memahaminya. Di sisi lain, sebuah karya sastra juga memiliki nilai 

tersendiri jika dianalisis dengan ilmu semantik. Walaupun dalam ilmu kesastraan dan 

stilistika terdapat istilah Licentia Poetica, yaitu kebebasan seorang sastrawan untuk 

menyimpang dari kenyataan baik dari bentuk atau aturan konvensional bahasa untuk 

menghasilkan efek yang dikehendakinya. Tetapi seperti kita tahu di awal, bahwa 

semua tulisan atau kata pasti memunyai makna. Maka, dalam penelitian  ini 

penelitimengambil judul “Analisis Makna Konotasi pada Kumpulan Puisi Suara Hati 

Karya Encik Naz Achmad”. 

 

B. Metode dan Teknik Penelitian 
 

Metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, yaitu membuat sesuatu secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2003:75). 

Teknik Penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Data yang diperoleh 

dari kumpulan puisi Suara Hati karya Encik Naz Achmad ini akan dianalisis dan 

diuraikan sesuai teori yang digunakan oleh peneliti. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah observasi. 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Format yang disusun berisi item-item 



tentang kejadian atau tingkah laku yang akan digambarkan terjadi (Arikunto, 

1997:204). 

 

D. Hasil Penelitian 
 

  Penelitian dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis kalimat-kalimat yang 

bermakna konotasi dalam kumpulan puisi  Suara Hati karya Encik Naz Achmad. 

Ternyata di setiap puisi yang terdapat dalam kumpulan puisi Suara Hati ini banyak 

memiliki kalimat-kalimat yang bermakna konotasi dan perlu dipahami oleh peneliti. 

Oleh sebab itu, pada hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian 

berupa kalimat-kalimat yang mengandung makna konotasi. 

 

1. Deskripsi Data 
 

 Penelitian ini berjudul, Analisis Makna Konotasi pada Kumpulan Puisi Suara 

Hati karya Encik Naz Achmad. Kumpulan puisi ini memiliki 36 jenis puisi yang 

ditulis oleh pengarang dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung 

makna konotasi. Hampir di setiap puisi ini mengandung makna konotasi yang perlu 

dipahami  oleh peneliti. Dengan demikian, pada deskripsi data ini, peneliti akan 

melukiskan atau menggambarkan kalimat-kalimat dalam setiap puisi untuk dianalisis 

bagian-bagian kalimat yang mengandung makna konotasi dan dijelaskan secara rinci 

arti dari kalimat yang bermakna konotasi tersebut.  Berikut ini hasil penelitian makna 

konotasi pada kumpulan puisi Suara Hati karya Encik Naz Acmad. 



 

SEMUT- SEMUT BEROMBONG 

 

Kehidupan bagaikan tong kosong 
Sebuah dongeng 
Untuk direnung 
Kisah orang-orang sombong 
 
Tak pernah untuk merenung-renung 
Ketika dirinya sudah tersanjung melambung 
Bukanlah aku berhasrat menyinggung 
Kepada mereka yang mencari untung 
 
Tapi kenyataan terobosan kolong 
Tanpa ruang tanpa tiang hanya lingkaran tiada 
Terapit dinding 
Awan berarak disangka mendung 
 
Cakrawala terbentang lapang 
Pepohonan, rerumputan ilalang, sawah ladang 
Bukit-bukit, gunung, terjal, curam bahkan lerang-lereng 
 
Tak tebayangkan lahan tambang  
dalam mengisi penginapan tempat bersarung  
seisi alam sekitar ketika bergabung 
sejauh jarah mata memandang 
 
alangkah elok lihatlah bintang-bintang 
agar langit dan bumi selalu dikasih saying 
karena semua anugerah terukir direlung-relung 
jangan biarkan orang-orang sombong  
luput dari kisah dongeng negeri tong kosong 
 
tempat melakonkan cerita bidadari kayangan 
bilakah akhir hikayat semut-semut berombong 
kalau diantara kubu masih bergendang 
yang dipegang hilang melayang 
 
kisah dogeng pun arti kaleng-kaleng bergendang 
lahan tambang mencari berombong-rombong 
agar terhindar gerhana bulan mengambang 

 



E. Pembahasan Hasil Penelitian 
 

 Dalam penerapan bahasa Indonesia, banyak hal yang harus kita ketahui. Di 

antara hal itu adalah konotasi dalam sebuah kalimat, khususnya kalimat puisi. Dalam 

puisi terdapat beberapa kalimat yang berkonotasi. Satu larik puisi, bisa terdapat satu 

bahkan lebih kalimat yang mengandung makna konotasi. Dalam penelitian ini, 

peneliti menganalisis makna konotasi pada kumpulan puisi Suara Hati karya Encik 

Naz Achmad. Adapun pembahasan hasil analisis kumpulan puisi“suara hati”karya 

Encik Naz Achmad yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis puisi yang berjudul Semut- Semut Berombong sebagai berikut: 

a. Kalimat konotasinya yaitu Kehidupan bagaikan tong kosong, yang memiliki 

makna konotasi Menjalankan kehidupan yang tak ada arti. 

b. Kalimat konotasinya yaitu Ketika dirinya sudah tersanjung melambung, yang 

memiliki makna konotasi Kehidupan berada di atas. 

c. Kalimat konotasinya yaitu Tapi kenyataan terobosan kolong, Tanpa ruang 

tanpa tiang hanya lingkaran tiada, Awan berarak disangka mendung, dan 

Terapit dinding. Mengandung makna konotasi Kehidupan yang dijalankan 

banyak mengalami hambatan. 

d. Kalimat konotasinya yaitu Tak tebayangkan lahan tambang, dalam mengisi 

penginapan tempat bersarung, seisi alam sekitar ketika bergabung, sejauh jarak 

mata memandang. Mengandung makna konotasi Hambatan yang dialami 

banyak dan datang dari arah yang tak terduga. 



e. Kalimat konotasinya yaitu alangkah elok lihatlah bintang-bintang, agar langit 

dan bumi selalu dikasih saying, karena semua anugerah terukir direlung-

relung, jangan biarkan orang-orang sombong, luput dari kisah dongeng negeri 

tong kosong. Mengandung makna konotasi Hambatan datang karena ulah 

kehidupan yang tak ada arti. 

f. Kalimat konotasinya yaitu tempat melakonkan cerita bidadari kayangan, 

bilakah akhir hikayat semut-semut berombong, kalau diantara kubu masih 

bergendang, yang dipegang hilang melayang. Mengandung makna konotasi 

Tiada berarti apabila yang diharapkan masih sekadar impian yang belum pasti 

dan akan menghilang. 

g. Kalimat konotasinya yaitu kisah dogeng pun arti kaleng-kaleng bergendang, 

lahan tambang mencari berombong-rombong, agar terhindar gerhana bulan 

mengambang.Mengandung makna konotasi Semua yang dilakukan akan 

menjadi sia-sia, karena ulah yang tak ada arti. 

 

F. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

 

Setelah dilakukan penelitian mengenai makna konotasi pada kumpulan puisi 

Suara Hati karya Encik Naz Achmad yang terdiri dari 36 judul puisi terdapat 153 

makna konotasi. Makna konotasi tersebut memiliki tambahan makna yang 

dipengaruhi oleh unsur nilai rasa berasal dari responsi-responsi emosional yang 

sering kali bersifat perseorangan. 



2. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada pembaca 

untuk dapat memahami secara kaidah atau aturan mengenai makna konotasi dalam 

puisi dan juga dapat memahami gaya bahasa-gaya bahasa yang digunakan pengarang 

dalam karya sastra. 

Kegiatan penelitian ini, bukan merupakan awal dari suatu penelitian yang 

berkaitan dengan puisi. Masih banyak sekali masalah yang dapat diangkat dari sebuah 

puisi, misalnya dari segi majas, ungkapan, kelas kata, dan lain sebginya. 
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