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ABSTRAK 

 

Adi Ari Hamzah, 2019, Makna Puisi Wiji Thukul Dalam Film “Istirahatlah 

KataKata”   Dengan Pendekatan Semiotika Ferdinand De Saussure, Skripsi. 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuludin Adan dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Dr. Iswahyudi, M. Ag. 

 

Kata Kunci : Film Wiji Thukul, Makna Puisi, Semiotika. 

Puisi merupakan ungkapan yang ditulis menggunakan bahasa yang indah. 

Selain itu, puisi dapat digunakan sebagai media berkomunikasi, dengan 

menyelipkan pesan yang mengandung nilai kehidupan manusia. Tujuan puisi 

adalah membawa manusia melihat keindahan pesan dari puisi. 

Penelitian terhadap puisi Istirahatlah kata-kata dan Tanpa Judul karya 

Wji Thukul  dalam Film Istirahatlah Kata-Kata bertujuan untuk mengetahui 

secara mendalam kondisi sosial pada masa pemerintahan orde baru dimana 

banyak terjadi penindasan dan penculikan aktivis kala itu. Pengungkapan tersebut 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi tanda-tanda berupa teks dalam puisi yang 

telah tersaji, kemudian tanda-tanda tersebut dimaknai dengan kondisi sosial. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pedekatan 

semiotika Ferdinand De Saussure, yaitu dengan memilah yang dimaksud dengan 

signifier (Penanda, aspek material berupa tulisan, gambar maupun suara yang 

bermakana), signified (Pertanda; “gambaran mental” pemikiran atau konsep aspek 

mental dari bahasa), dan signification pada kalimat didalam puisi. 

Hasil penelitian ini berupa pesan intelektual dengan nada perlawanan atas 

ketidakadilan di masa orde baru. sehingga berdampak pada kesulitan Negara 

Indonesia untuk maju.  

 

 

 



 

3 
 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 



 

7 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL ............................................................................................ i 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... ii 

PENGESAHAN  .................................................................................................... iii 

NOTA PEMBIMBING  ......................................................................................... iv 

LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................... v 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ............................................................. vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... vii 

MOTTO ............................................................................................................... viii 

ABSTRAK ............................................................................................................. ix 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... xi 

DAFTAR ISI  ....................................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 7 

C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 8 

D. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 8 

E. Telaah Pustaka  ............................................................................................ 8 

F. Metode Penelitian ……………………........ ............................................. 11 

 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  ........................................................ 11 

 2. Lokasi Penelitian  ................................................................................ 11 

 3. Sumber dan Jenis Penelitian ............................................................... 11 

 4. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 12 

5. Teknik Pengolahan Data ..................................................................... 13 

6. Teknik Analisis Data........................................................................... 13 

7. Pengecekan Keabsahan Data .............................................................. 14 

G. Sistematika Pembahasan ........................................................................... 15 

BAB II FILM PUISI DAN SEMIOTIKA FERDINAND DE SAUSSURE 

A. Puisi ........................................................................................................... 17 

 1. Pengertian Puisi .................................................................................. 17 



 

8 
 

 2. Struktur Puisi ...................................................................................... 21 

 a. Tema ............................................................................................... 21 

 b. Perasaan (feeling) ........................................................................... 22 

 c. Nada dan Suasana ........................................................................... 22  

 d. Amanat (pesan) .............................................................................. 23 

B. FILM ......................................................................................................... 24 

 1. Pengertian Film ................................................................................... 24 

 2. Jenis-jenis Film ................................................................................... 26 

a. Film Dokumenter............................................................................ 26 

b. Film Fiksi ....................................................................................... 28 

 1) Cerita dan Plot ........................................................................... 29 

 2) Hubungan Naratif dengan Ruang .............................................. 30 

 3) Hubungan Naratif dengan Waktu.............................................. 30 

 4) Batasan Informasi Cerita ........................................................... 31 

C. TEORI SEMIOTIKA FERDINAND DE SAUSSURE ............................ 31 

 1. Pengertian dan Macam-macam Semiotika.......................................... 33 

2. Posisi Semiotika (Semiotikan dan Semiologi) .................................... 33 

 3. Dasar-dasar Semiologi …………………. .......................................... 35 

 a. Signifient dan Signified ………….. ............................................... 35 

 b. Langue dan Parole …………… ..................................................... 37 

 c. Singkronik dan Diakronik …… ..................................................... 38 

 d. Sintagmatik dan Paradigmatik ....................................................... 38

 e. Elemen-elemen De Saussure .......................................................... 39 

BAB III PUISIS WIJI TUKUL DALAM FILM ISTIRAHATLAH KATA-KATA 

A. Biografi Wiji Thukul ................................................................................. 43 

B. Film Istirahatlah Kata-Kata ....................................................................... 46 

1. Alur Cerita Film Wiji Thukul ............................................................... 47 

2. Pemeran Film Istirahatlah Kata-Kata .................................................... 49 

a. Gunawan Maryanto........................................................................... 49 

b. Marissa Anita .................................................................................... 49 

c. Melanie Subono ................................................................................ 50 



 

9 
 

3. Penghargaan Film Istirahatlah Kata-kata .............................................. 50 

 a. Penghargaan Film Internasional ....................................................... 50 

 b. Film Non Bioskop Terbaik ............................................................... 50 

 c. Sutradara Terbaik .............................................................................. 51 

 d. Pemeran Utama Laki-laki Terbaik ................................................... 51 

C. Puisi Wiji Thukul ....................................................................................... 52 

 1. Puisi Istirahatlah Kata-kata .................................................................... 52 

 2. Puisi Tanpa Judul ................................................................................... 54 

BAB IV MAKNA PUISI WIJI THUKUL DALAM FILM ISTIRAHATLAH 

KATA-KATA DENGAN PENDEKATAN SEMIOTIKA FERDINAND DE 

SAUSURE 

A. Struktur Puisi Wiji Thukul Dalam Film Istirahatlah Kata-kata ................ 55 

 1. Puisi Istirahatlah Kata-kata ................................................................. 57 

 a. Tema Puisi Istirahatlah Kata-kata .................................................. 57 

 b. Perasaan (feeling) Puisi Istirahatlah Kata-kata ............................... 57 

 c. Nada dan Suasana Puisi Istirahatlah Kata-kata .............................. 57 

 d. Amanat (Pesan) Puisi Istirahatlah Kata-kata .................................. 58 

 1) Bait Pertama Perenungan Terhadap Ketidakadilan Sosial ..... 58 

 2) Bait Kedua Evaluasi dan Strategi Gerakan ............................. 59 

 3) Bait Ketiga Bergerak dan Menghimpun Kekuatan ................. 60 

 2. Puisi Tanpa Judul ................................................................................ 61 

 a. Tema Puisi Tanpa Judul ................................................................. 61 

b. Perasaan (feeling) Puisi Tanpa Judul ............................................. 61 

c. Nada dan Suasana Puisi Tanpa Judul ............................................. 61 

d. Amanat (Pesan) Puisi Tanpa Judul ................................................ 62 

 1) Bait Pertama Ketidakadilan Sosial ......................................... 63 

 2) Bait Kedua Penindasan Terhadap Rakyat ............................... 63 

 3) Bait Ketiga Intimidasi Terhadap Masyarakat ......................... 64 

B. Analisis Makna Puisi Wiji Thukul ............................................................ 65 

 1. Perlawanan Atas Tindakan Orde Baru ................................................ 65 

2. Ketidakadilan Sosial ........................................................................... 67 



 

10 
 

BAB V PENUTUP 

A. KESIMPULAN ......................................................................................... 71 

B. SARAN ..................................................................................................... 73 

C. DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 74 

D. BIOGRAFI PENULIS .............................................................................. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penyair secara imajinatif dan di susun dengan mengonsentrasikan semua 

kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur batin dan struktur fisiknya. 

Hal tersebut yang menjadi titik dasar perbedaan antara puisi dengan prosa. Dalam 

menikmati atau membaca sebuah puisi tidak  jarang ditemukan analisis yang lebih 

rumit dibanding analisis pada sebuah prosa. 

Di dalam sebuah puisi salah satu unsur yang penting adalah diksi. Diksi 

merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam penciptaan puisi. 

Seorang penyair ketika menulis puisi tentu akan sangat memperhatikan diksiyang 

akan dia gunakan karena dari diksi itulah makna dan maksud puisi akan dibingkai 

dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pembaca. Dalam memilih diksi dengan 

tepat, penyair atau penulis puisi harus mengerti dan menguasai dengan baik 

sebuah bahasa atau kata-kata dalam puisi yang disusun sedemikian rupa dapat 

menyalurkan pikiran dan perasaan penulisnya dengan baik dan tepat.
1
 

Makna yang dilukiskan dalam sebuah puisi berupa makna kias melalui 

lambang dan kias melalui lambang dan kiasan. Oleh sebab itu pembaca puisi 

mendapat kebebasan dalam menginterpretasikan atau menafsirkan puisi yang ia 

                                                           
1
Sukristi, Struktur  Puisi Sajak Ibu Karya Wiji Thukul dan Implementasi dalam Pembelajaran 

SMA Kelas X Semester 1 (Skripsi, Universitas Sanata  Darma Yogjakarta, 2011),1. 
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baca. Saat ini puisi telah merambah pada banyak hal termasuk dalam dunia 

pendidikan.  

Kegiatan menganalisa sebuah puisi adalah upaya untuk memberikan arti 

atau makna pada puisi itu sendiri. Mengartikan sebuah puisi memerlukan 

penghayatan yang sangat dalam dan cermat. Hal itu disebabkan karena puisi 

berbeda dengan prosa. Menganalisis puisi dapat dikatakan sebagai hal yang cukup 

sulit karena didalam sebuah puisi mengandung makna yang tersirat yang 

menuntut pembaca harus dapat menginterpretasikan bahasa didalam puisi agar dia 

dapat menikmati puisi tersebut sebagai sebuah karya sastra. 

Didalam membahas sebuah puisi hal-hal yang dapat kita lakukan adalah 

dengan menganalisis unsur-unsur yang sangat detail baik dari unsur struktur batin 

maupun unsur struktur fisiknya. Struktur fisik merupakan medium pengungkap 

struktur batin puisi yang unsur-unsur pembangunanya terdiri dari diksi, 

pengimajinasian kata konkret, majas, versifikasi dan tipografi.
2
 

Keuinikan puisi Wiji Tukul Pertama Puisi protes yang tertuang dalam 

baris-baris sajak, pada dasarnya merupakan ungkapan kejujuran, ketulusan dan 

sesuatu yang apa adanya, terlebih lagi hal tersebut merupakan sesuatu yang 

dirasakan penyair untuk menyatakan ketidak setuju terhadap proses penundukan 

masyarakat terhadap penguasa. Ungkapan tersebut pernah dilakukan oleh Wiji 

Thukul dalam mengekspresikan perasaannya, tidak hanya menyuarakan 

kesengsaraan rakyat jelata, tetapi juga membangkitkan semangat untuk melawan 

ketidakadilan itu. Sajak-sajaknya tidak ditujukan untuk penguasa saja, tetapi juga 

                                                           
2
Ibid., 1. 
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sebagai jalan keluar bagi orang-orang yang tertindas. Perasaan masyarakat yang 

seolah terwakili oleh puisi-puisi tersebut mengisyaratkan bahwa ekspresi pribadi 

Wiji Thukul mampu membawa amanat atau keinginan rakyat. Di dalam negeri 

Wiji Thukul dimusuhi, tetapi sajak-sajaknya memperoleh penghargaan Wertheim 

Encourage Award yang pertama pada tahun 1991 bersama penyair W.S. Rendra 

dari Stichting Wertheim. Penghargaan ini dibuat sebagai penghormatan pada 

sosiolog Belanda Willem Frederik Wertheim yang anti-kolonialisme dan tidak 

menyukai perilaku pemerintahan Soeharto. 

Kedua Puisi Wiji Thukul yang ditulis dengan bahasa yang sederhana dapat 

dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Oleh karena itu pembaca dapat 

dengan mudah menangkap nilai yang ingin di sampaikan, yakni nilai-nilai 

kemanusiaan. Wiji Thukul tidak berbicara mengenai deklarasi, konvensi, standar, 

dan instrumen HAM yang lain, tetapi sadar atau tidak sadar, dia telah berjuang 

dalam memajukan nilai kemanusiaan yang menjadi awal dan akhir dari kemajuan 

HAM. Perjuangannya tidak hanya bergerak di bidang pemajuan nilai kemanusiaan 

saja, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan nilai 

kemanusiaan itu sendiri. Kemampuan Wiji Thukul dalam memaksimalkan 

intensitasnya dalam bidang seni berpuisi menjadikan sebagai figur yang sangat 

disegani sekaligus dikawatirkan. Pandangan tersebut bukan hanya berasal dari 

Wiji Thukul saja, tetapi lebih pada karya sastra yang dihasilkannya. Pandangan ini 

menyebabkan adanya ungkapan-ungkapan perasaan dalam puisinya yang dinilai 

keras oleh banyak kalangan, terutama oleh pihak pemerintah. Banyak seniman di 

masa Orde Baru tidak setuju pada sikap Wiji Thukul. Mereka mengganggap seni 
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tak bisa dicampuradukkan dengan politik. Seni untuk seni dan politik hanya 

mengotori kesuciannya.
3
 

Ketiga Wiji Thukul membawa perubahan baru dalam konsep penciptaan 

puisi Indonesia mutakhir, yakni penyair yang menggambarkan kontradiksi yang 

aneh, absurd, janggal dan membingungkan antara golongan kaya dan miskin, 

momok hiyong dan rakyat, saling menindas yang menjadi biasa di bumi 

Indonesia. Pembaruan yang ditawarkan Wiji Thukul di sini adalah visinya pada 

nasib kemanusiaan dan pantas dicatat dalam sejarah sastra Indonesia modern 

sebagai seorang penyair kerakyatan yang kembali mendudukkan fungsi sastra 

pada tempatnya, yakni sebagai sarana memperjuangkan cita-cita dan visi 

kemanusiaan. Puisi-puisinya merupakan monumen yang mengusik ingatan kita 

akan sebuah masa silam yang kelam dan akibatnya masih kita rasakan hingga kini. 

Sebuah rezim yang membawa banyak penderitaan fisik dan luka batin tidak saja 

bagi Wiji Thukul melainkan juga bagi bangsa Indonesia.
4
 

Keunggulan puisi dari Wiji Thukul dalam film Istirahatlah kata-kata tak 

mengubah realitas, tapi mempertajam realitas demikian memaknai kata-kata 

dalam puisinya. Thukul memang sosok manusia unik. Wiji Thukul orisinil, 

cerdas, dan blak-blakan. Thukul sangat gila membaca, dari buku-buku loakan, 

hingga membaca lembar kehidupan masyarakat di seputarnya. Thukul tidak hanya 

berpuisi, mengorganisir buruh dan petani. juga aktif berorganisasi. Ketika banyak 

seniman koleganya masih gamang untuk terlibat dalam perjuangan politik, Thukul 

berseru: seniman adalah korban dari sistem yang anti demokrasi, untuk itu 

                                                           
3
 Hanata Oksinata, Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Aku Ingin Jadi Peluru Karya Wiji Thukul 

(Skripsi, Universitas Sebelas Maret 2010), 8. 
4
 Ibid,. 9. 
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seniman harus ikut merebut kemerdekaannya sendiri. Thukul tak jeri kendati 

ditangkap dan dihajar senapan berkali-kali. Puisinya yang membuat perubahan di 

Indonesia bagi pemuda, melihat puisi yang disajikan Wiji Thukul mempunyai arti 

yang membangun jiwa bangsa. Puisi yang terdapat di dalam film Istirahatlah 

Kata-Kata merupakan salah satu puisi untuk merefleksikan para pemuda untuk 

tidak takut akan penindasan dan perbudakan di era orde baru. 

Pilihan-pilihan puisi didalam film mempunyai arti untuk menjadi inspirasi 

bagi penulis yang menjadi pembeda didalam karya-karya novel puisi lainya 

merupakan isi puisi wiji thukul cenderung meyadarkan kaum buruh dan 

masyarakat Indonesia. Dengan gaya yang biasatetapi tulisan-tulisanya membuat 

kabar buruk bagi penguasa orde baru. 

Film Istirahatlah Kata-Kata yang menjadi pembeda dengan film-film 

bertemakan pemuda atau nasionalisme hari ini yang sedang populer di televisi 

atau bioskop Indonesia. Pertama film diklaim sebagai cara yang menarik untuk 

belajar sejarah negara Indonesia. Menjadi keluarga orang yang hilang Kasus ini 

menurut pembaca amati sebagian besar cerita ini justru tidak banyak dipelajari 

dalam materi pelajaran sejarah di sekolah. Kedua dengan film Istirahatlah kata-

kata ini penonton dari kalangan generasi muda diharapkan terpicu melakukan 

gerakan positif untuk membela hak asasi manusia. Karena itulah film ini dibuat 

Agar para penyair dapat membaca sejarah. Ketiga film menceritakan keluarga 

yang ditinggal dan menjaga orang yang dicintai. Tentang kesepian saat berada 

jauh dari keluarga dan sahabat. Dalam konteks yang lebih luas ini cara untuk 

mengenal sejarah Kemerdekaan dan demokrasi nggak akan datang tiba-tiba. 
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Penuh pengorbanan, penuh kehilangan. Film Istirahatlah kata-kata sudah tayang 

di bioskop mulai 19 Januari 2017. Sebelumnya, film sudah diputar di Locarno 

Intenational Film Festival ke-69 di Swiss, dan Busan International Film Festival 

ke-21. 

Dalam film tersebut penulis mencoba menggali pesan-pesan penting yang 

ada dalam Film tersebut sebagai referensi pengamalan isi puisi. Dengan 

pendekatan analisis semiologi, peneliti ingin menggali tanda yang ada dalam 

kehidupan manusia melalui film tersebut  serta makna dibalik tanda tersebut. 

Sampai sekarang isu-isu Wiji Thukul masih belum bisa ditemukan di 

Indonesia, baik dalam skala kecil, sedang bahkan sampai besar, masih menjadi 

rasa sakit untuk keluarga dan sahabat perjuanganya. Sebagai pemuda yang suka 

dengan puisi-puisi dan karya Wiji Thukul tentang kritik dan kekuatan kata 

tersebut merasa tergugah untuk menghidupkan kembali rasa jiwa dan semangat 

perlawanan dengan kreatifitas kata-kata berbagai pendekatan, melalui media-

media dan menggunakan teori-teori yang ada. 

Sutradara Yosep Anggie Noen mengangkat kisah penyair Wiji Thukul 

(Gunawan Maryanto) yang menghilang karena kekuatan puisinya mampu 

menggetarkann yali Orde Baru. Istrinya Sipon (Marissa Anita) serta anaknya 

didatangi oleh sejumlah aparat berpakaian Intel. Buku-bukunya dibakar, gerak-

geriknya diawasi. Wiji pun melarikan diri Ke Pontianak selama delapan bulan 

pasca kerusuhan 27 Juli1996 di Jakarta. Hingga akhirnya menghilang, tidak lagi 

ditemukan. 
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Dalam film tersebut, dengan pendekatan Semiologi berusaha menggali 

makna-makna penting yang ada dalam film tersebut sebagai referensi makna puisi 

di Indonesia. Dengan pendekatan analisis semiologi, peneliti ingin menggali 

tanda-tanda pesan yang ada dalam kehidupan manusia melalui film tersebut  serta 

makna dibalik tanda tersebut.
5
 

Semiotika Ferdinand de Saussure adalah ilmu tentang tanda-tanda. Sebagai 

suatu pengantar untuk menuju dunia semiotika, yang merupakan penjelasan 

personal, tentang semiotika dan teori semiologis, serta penerapan teori-teori ini 

pada media massa, budaya populer, seni, dan budaya pada umumnya.
6
 

Menurut Ferdinand de Saussure, akal manusia tidak pernah berhenti pada 

realitas, selalu masuk ke makna, tidak  berhenti pada fakta. Semiotika penting 

untuk dipahami karena membantu kita untuk tidak mencerna realitas sebagaimana 

penampakannya sebagai sesuatu yang objektif dan bersih dari interpretasi 

manusia. Kita hidup di dunia tanda dan kita tidak akan dapat memahaminya 

kecuali dengan cara membongkar realitas tanda tersebut sehingga terungkap apa 

yang ada dibaliknya karena informasi atau makna sesuatu tidak tampak begitu saja 

dalam realitas. 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang 

disampaikan dalam latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut yaitu: 

                                                           
5
 http:/www.setara.institute.org/en/category/galleries/indicators (diaksespada13 Februari2018), 2. 

6
 Richard Harland, Superstrukturalis (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 174. 
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1. Bagaimana  Struktur  Puisi  Wiji Thukul dalam film “Istirahatlah Kata-

Kata”? 

2. Bagaimana makna Puisi Wiji Thukul dalam film “Istirahatlah Kata-

Kata”? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui struktur puisi Wiji Thukul dalam film “ Istirahatlah Kata-

Kata”. 

2. Mengetahui makna puisi Wiji Thukuldalam film “Istirahatlah Kata-

Kata”. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, manfaat teoritis 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta sebagai tambahan referensi bahan 

pustaka, khususnya penelitian tentang film, sastra, puisi dan juga semiotika. 

Kedua, manfaat praktis hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat 

menjadi jawaban untuk aktivis puisi khususnya penyair dan seniman secara umum 

dalam membuat karya puisi. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam film Istirahatlah Kata-Kata belum ada yang  meneliti karena film 

baru dibuat pada tahun 2016 dan tayang di Indonesia pada  tahun 2017.  Film 

Istirahatlah Kata-Kata ini baru pertama kali sebagai bahan penelitian untuk 
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dijadikan bahan Skripsi. Sebelumnya ada beberapa mahasiswa yang membuat 

penelitian namun  tentang Karya Puisi Wiji Thukul untuk dijadikan sebagai bahan 

Skripsi. 

Pertama Dimas Albiyan Yudha Nurhakiki. Potret Buruh Indonesia pada 

masa Orde Baru dalam Kumpulan Puisi Nyayian Akar Rumput Karya Wiji Thukul 

dan implikasinya  terhadap pembelajaran bahasa  dan sastra Indonesia di 

sekolah Jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan keguruan (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2015. Hasil 

penelitian skripsi ini yakni melalui kata-kata yang ada dalam puisi kemudian 

melihat kontek Orde Baru untuk pembuatan puisi. Wiji Thukul secara singkat 

memperjuangakan rakyat buruh. Perbedaan skripsi ini dengan yang akan saya 

teliti terletak pada studi Deskriptif Kualitatif yang digunakan oleh pembuat skripsi 

tersebut, sementara saya dalam penelitian ini tidak menggunakan deskriptif 

kualitatif, selain itu objek dan teori Semiotika yang digunakan juga berbeda.
7
 

 Kedua Sukristi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sanata Darma Yogjakarta 2011, Struktur puisi “SAJAK IBU” Karya Wiji Thukul 

dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA Kelas X Semester 1. 

Hasil analisis Skripsi ini lebih pada penelitian struktural kesatu strukturfisik.  

Diksi dalam puisi Sajak Ibu menggunakan bahasa sehari-hari dan sudah diberi 

makna khusus oleh penyair sehingga pembaca menjadi lebih mudah memahami 

isi puisi, kata–kata yang mendukung puisi tersebut adalah kata-kata yang memiliki 

                                                           
7
 Dimas Albiyan Yudha Nurhakiki. Buruh Indonesia Pada Masa Orde Barudalam Kumpulan Puisi 

Nyanyian Akar Rumput Karya Wiji Thukul dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia di Sekolah Jurusan Bahasa dan Sastra Indunesia Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (Universitas Islam Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 ), 1-2. 
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makna menambah variasi kata dalam puisi ”Sajak Ibu”. Perbedaannya adalah 

Skripsi ini lebih pada penggalian data dilapangan sedangkan pembahasan saya 

lebih pada pendekatan analisis menggunakan Semiotika. Kesamaannya adalah 

sama-sama mengangkat tokoh Wiji Thukul sebagai objek penelitian.
8
 

Ketiga Hanta Oksinata, Fakultas Keguruan Sastra dan Ilmu Pendidikan 

Surakarta, Universitas Sebelas Maret 2010. Kritik Sosial Dalam Kumpulan Puisi 

Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Thukul (Kajian Resepsi Sastra). Penelitian 

Skripsi kritik social ini disampaikan pengarang secara implisit, yakni melalui 

kata-kata atau dialog yang di lontarkan dan dipikirkan tokoh-tokohnya, ataupun 

secara eksplisit, yakni dengan memahami isi atau makna totalitas dari cerpen 

tersebut. Perbedaannya adalah Skripsi ini lebih kepada kritiknya terhadapat karya 

Wiji Thukul dan puisi yang di angkatnya. Kesamaannya adalah sama-sama 

mengangkat tokoh Wiji Thukul sebagai objek penelitian.
9 

Kehadiran film merupakan respon terhadap “penemuan” waktu luang di 

luar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan menikmati unsur budaya yang 

sebelumnya telah dinikmati oleh orang-orang yang berbeda di “atas” mereka. 

Dengan demikian jika ditinjau dari segi perkembangan fenomenalnya, akan 

terbukti bahwa peran yang dimainkan oleh film dalam memenuhi kebutuhan 

tersembunyi memang sangat besar.
10

 

                                                           
8
 Sukristi, Struktur Puisi Sajak  Ibu Karya Wiji Thukul dan Implementasi dalam Pembelajaran 

SMA Kelas X Semester 1 (Skripsi, Universitas Sanata  Darma Yogjakarta, 2011), 1. 
9
 Hanata Oksinata. Kritik  Social dalam Kumpulan Puisi Aku Ingin Jadi Peluru Karya Wiji Thukul 

(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), vi. 
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 Yoyon Mudjiono “Kajian semiotika dalam film”, diakses dari 

https://www.google.co.id/search?client=ucwebb&channel=sb&q=jurnal+tentang+film+pdf&oq=ju

rnal+tentang+film&aqs=mobile-gws-lite.1.0I5 diakses pada tanggal 14 Februari 2018,  pukul 

20.16. 

https://www.google.co.id/search?client=ucwebb&channel=sb&q=jurnal+tentang+film+pdf&oq=jurnal+tentang+film&aqs=mobile-gws-lite.1.0I5%20diakses
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif  adalah metodologi penelitian berdasarkan pada data dan sumber data, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

sebagai kunci utama metode. 

Memahami penelitian kualitatif tidak bisa lepas dari memahami dan 

mengenal tahap-tahap penelitian kualitatif itu sendiri. Tahap-tahap penelitian 

kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya adalah peneliti sebagai alat penelitian. 

Khususnya analisis data dari ciri khasnya sudah dimulai sejak awal pengumpulan 

data.
11

 

2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.
12

 

a. Data Primer 

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan 

menggunakan teknik dokumentasi. Data primer ini yang diperoleh atau di 

download dari situs youtube. 
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 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2015), 15. 
12

 Ibid,. 308. 
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b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, journal, skripsi 

dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpukan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan awal penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan.
13

 

Macam-macam pengumpulan data secara umum terdapat empat macam, 

yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi dan dokumentasi saja. 

a. Metode observasi 

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi 

perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu 

dan keadaan tertentu. Dalam penelitian ini menggunkan penelitian non pertisipatif 

(pasif) yakni dalam melakukan pengamatan peneliti tidak terlibat secara aktif. 

Artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian dan tidak 

berinteraksi dengan mereka secara langsung. Peneliti hanya mengamati interaksi 
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 Ibid., 308. 
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sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian maupun 

dengan pihak luar.
14

 

 

b. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi yang berupa informasi yang merupakan catatan 

penting baik dari perorangan maupun organisasi atau lembaga.
15

 Teknik 

pengumpukan data sekunder mengenai objek penelitian yang didapatkan dari 

sumber tertulis, seperti arsip, dokumen resmi, buku, tulisan-tulisan pada situs 

internet, yang dapat mendukung analisa penelitian tentang simbol-simbol dan 

pesan-pesan yang terdapat dalam film “Istirahatlah Kata-Kata”. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul penulis melakukan analisis 

semiologi dan menganalisis makna puisi yang terdapat dalam film (Istirahatlah 

Kata-Kata) berdasarkan kerangka analisis Semiotika Ferdinand de Saussure. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif merupakan analisis yang berdasarkan pada adanya 

hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar 

peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. 

Hubungan semantis sangat penting karena dalam penelitian kualitatif, peneliti 

tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif.
16

 Proses analisis 
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 Djunaidi Ghony, Metode penelitian kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
15

 Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitati (Malang: UMM Press, 2004), 72. 
16

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Graha  Ilmu, 

2006), 239. 
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data dalam proses ini dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber. Selanjutnya ialah mereduksi data, lalu dilakukan penafsiran data atau 

pengolahan data untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan analisis 

Semiotika Ferdinand de Saussure. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini, penulis menggunakan 

metode analisis semiotik Ferdinand de Saussure. Keabsahan data dilakukan 

dengan mengorganisir data, yang menjabarkannya ke dalam unit-unit melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang kan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceitakan kepada orang lain.
17

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

semiotika model Ferdinand  de Saussure. Bagi Saussure ciri utama tanda bahasa 

adalah tidak dapat dicari pada wicara, tetapi dalam hubungannya dengan unsur-

unsur luar bahasa, melalui sejenis konvensi sosial.
18

 

Semiologi/semiotik adalah ilmu tentang tanda (hakikatnya, cirinya, 

perannya dan aturan mainnya). Berasal dari bahasa yunani „semion‟ yang berarti 

tanda. Semiotik dikembangkan dalam kajian-kajian filsafat, mistisme, seni, sastra, 

antropologi, media masa, psikoanalisis, biologi, pendidikan, komputer, dan lain 

sebagainya. Salah satu area yang paling penting dalam semiotika Ferdinand de 

Saussure dalam studinya adalah tentang Sign (tanda), Signifier (yang menandai), 

dan signified (yang ditandai).
19
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 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2015), 334. 
18

 Richard Harland, Superstrukturalis (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 182. 
19 https://pakarkomunikasi.com/teori-semiologi-ferdinand-de-saussure (diakses pada 19 Februari 

2018 ). 1. 
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Selanjutnya yang menjadi perhatian Saussure adalah konsep tanda 

Sintagmatik dan pradigmatik. Kunci untuk memahami tanda adalah dengan 

memahami hubungan strukturalnya dengan tanda lain. Hubungan struktural ini 

ada dua jenis, yaitu sintagmatik  dan paradigmatik.
20

 Hubungan sintagmatik 

adalah hubungan diantara mata rantai dalam suatu rangkaian ujaran. Hubungan ini 

disebutin praesentia karena butir-butir yang dihubungkan itu ada bersama dalam 

wicara. Suatu sintagma dapat berupa satuan berurutan apa saja yang jelas batasan 

jumlahnya sekurang-kurangnya ada dua. 

Hubungan paradigmatik  atau  asosiatif  adalah hubungan term-term 

secara in obsentia (secara potensial dalam rangkaian memori). Dalam satu 

rangkaian ujaran biasanya orang  teringat pada satuan bahasa lain karena kesatuan 

itu berupa atau berbeda (sinonim atau antonim) dari yang lain dalam bentuk dan 

makna.
21

 Sintagmatik adalah struktur urutannya, makna bisa dipahami kalau 

struktur urutannya jelas, mana subjek, mana objek, mana predikatnya. Jadi 

analisis struktur bahasa yang sifatnya horisontal. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara 

sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka 

penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi 

kedalam beberapa sub bab, yaitu: 
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 Richard Harland, Superstrukturalis (Yogyakarta: Jalasutra,  2006), 174. 
21

Ibid., 186. 
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Bab I, Merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

Bab II, merupakan Landasan Teori yang menjelaskan tentang Pengertian 

Puisi, Jenis-Jenis Puisi, Konsep Makna Puisi, Pengertian Film, Jenis-Jenis Film, 

Struktur Film dan Semiotika model Ferdinand de Saussure. 

Bab III, merupakan Paparan Data dan Temuan Penelitian yang 

menguraikan tentang Objek penelitian, Makna Puisi (Istirahatlah Kata-Kata), 

Macam-Macam Puisi dalam Film (Istirahatlah Kata-Kata), Pemeran Film 

(Istirahatlah Kata-Kata), Penghargaan dan Nominasi Film (Istirahatlah Kata-

Kata). 

Bab IV, merupakan Pembahasan isi Pokok Skripsi, menguraikan tentang 

Pemaknaan Puisi yang terdapat dalam Film (Istirahatlah Kata-Kata). 

Bab V, Penutup menjelaskan tentang akhir dari pembahasan skripsi ini. 

Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan 

dan saran-saran. 
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BAB II 

PUISI, FILM DAN SEMIOTIKA FERDINAND DE SAUSSURE 

 

A. Puisi 

1. Pengertian puisi 

Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang memiliki pernyataan 

sastra yang paling dalam. Kata-kata yang dimunculkan mengandung pengertian 

yang mendalam dan penuh simbol-simbol. Membaca puisi merupakan sebuah 

kenikmatan seni sastra karena pembaca dibawa serta ke dalam pernyataan-

pernyataan yang di curahkan seorang penyair melalui baris-baris puisinya. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa puisi adalah ragam sastra yang 

bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
22

 

Rahmat Djoko Pradopo memberikan definisi puisi sebagai karangan 

terikat. Keterbatasan puisi tersebut berdasarkan keterikatan atas (1) Banyak baris 

dalam tiap bait, (2) Banyak kata dalam tiap baris (3) Banyak Suku kata dalam tiap 

baris,(4) Rima, dan (5) Irama.
23

 Apabila dilihat dari pengertian di atas, maka 

pengertian tersebut sudah tidak cocok lagi dengan wujud puisi zaman 

sekarang.Keterikatan puisi sudah tidak tervisualisasikan pada bentuk puisi-puisi 

modern pada saat ini. 

Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa yunani 

“poeima”membuat atau “pembuatan”, dan dalam bahasa inggris disebut poem 
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 Dep dik bud, Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 749. 
23

 Rahmat Djoko Pradopo, Pengajian Puisi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 

Cet. IX, 5. 
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atau  poetry. Puisi diartikan “membuat” dan “pembantu”, karena lewat puisi pada 

dasarnya seseorang telah menciptakan sesuatu dunia tersendiri, yang mungkin 

berisi pesan atau gambaran suasana–suasana tertentu, baik fisik maupun 

batiniah.
24

 Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Shelley yang mengatakan 

bahwa puisi merupakan rekaman detik-detik yang paling indah dalam hidup kita. 

Misalkan saja peristiwa-peristiwa yang sangat mengesankan dan menimbulkan 

keharuan yang kuat, seperti kebahagiaan, kegembiraan yang memuncak, 

percintaan, bahkan kesedihan karena kematian orang yang sangat dicintai.
25

 

Menurut sejarahnya poeisis, yaitu penciptaan puisi dan seni (tetapi 

perhatikan bahwa kata  poeisis secara etimologi tidak lain artinya dari pada hanya 

“pembuatan” saja, tidak khas untuk seni) dapat pula di berikan sebagai 

perwujudan gagasan manusia selaku pencipta, yang berkembang secara 

berangsur-angsur. Baik dalam dunia klasik dengan karya seni sebagai bentuk 

tekhne yang tertinggi, tetapi masih dalam rangka peneladanan alam.
26

 

Definisi di atas menyatakan secara implisit bahwa puisi sebagai bentuk 

sastra menggunakan bahasa sebagai media pengungkapnya. Hanya saja bahasa 

puisi memiliki ciri tersendiri yakni kemampuanya mengungkap lebih intensif dan 

lebih banyak ketimbang kemampuanya mengungkap lebih intensif dan lebih 

banyak ketimbang kemampuan yang dimiliki oleh bahasa biasa yang cenderung 

bersifat jelas dan tidak mengandung dimensi ambigu.Hari ini Jakarta berawan 
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 Aminudin, pengantar  Apresiasi Karya Sastra (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2004), Cet,V,  

134. 
25

 Pradopo,Pengkajian Puisi, 6-7. 
26

 A. Teeuw, Sastra dan ilmu sastra, Pengantar Teori Sastra (Jakarta Pusat: PT Dunia Pusaka 

Jaya, 1984), Cet.1,158. 
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harga kebutuhan pokok menjelang puasa naik kereta Argo Lawu jurusan Solo-

Jakarta anjlok di Cirebon, adalah sederet contoh bahasa harian.
27

 

Terlepas dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sifat 

yang terpenting dari puisi adalah puitis. Sesuatu disebut puitis bila hal itu 

membangkitkan perasaan, menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas. 

Secara umum bila hal menimbulkan keharuan disebut puitis. Dalam hal ini puitik 

bukanlah referensi, acuan diluar ungkapan bahasa itu yang terpenting, tetapi kata-

kata, pemakaian bahasa itu sendiri yang menjadi pusat perhatian itu walaupun 

fungsi-fungsi lain bukan tak ada dalam puisi.
28

 

Kepuitisan itu dapat dicapai dengan bermacam-macam cara, misalnya 

dengan bentuk visual, tipografi, susunan bait, dengan bunyi, persajakan, 

asonansi,
29

 aliterasi, kiasan bunyi, lambang rasa, dan orkestrasi, dengan pemilihan 

kata (diksi), bahasa kiasan, sarana retorika, unsur-unsur ketatabahasaan, gaya 

bahasa dan sebagainya.
30

 Diantara kemungkinan cara yang disediakan oleh sistem 

bahasa, dalam bahasa puitik dipilih kemungkinan yang dari segi tertentu 

menonjolkan ekuivalensi bekuivalensi itu dapat terwujud dalam gejala yang 

sangat beranekaragam ekuivalensi bunyi, dalam bentuk rima, aliterasi, asonansi, 

tetapi pula dalam skema mantra seperti dalam kidung dan kekawin, yang 
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 Siswanto, Metode penelitian Sastra, Analisis Struktur Puisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

23-24. 
28

 A. Teeuw,  Sastra dan Ilmu, 74. 
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 Aliterasi adalah ulangan bunyi konsonan yang biasanya terdapat awalan Kata yang berurutan 

untuk mencapai efek keindahan bunyi, sedangkanAsonansi adalah ulangan bunyi vocal yang 
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mempunyai kesejajaran, antara larik dengan larik, antara pupuh dengan pupuh dan 

didalam larik ada macam-macam kesejajaran seluruhnya disebut sistem mantra.
31

 

Dalam keindahan terkadung kebenaran, kebenaran disini ialah kebenaran  

tentang arti kehidupan, kebenaran yang belum dispesialisasikan dalam bidang-

bidang ilmu tertentu. Kebenaran dalam puisi representasikan melalui rangkaian 

kejadian yang dialami oleh pelaku-pelakunya. Kebenaran  yang sekaligus diserap 

oleh cipta, rasa dan karsa ini dekat  pengertiannya dengan kebijaksanaan, kearifan, 

atau kelapangan dada (broad mindedness).
32

 

Puisi dianggup lebih berhasil bila mampu memberikan manfaat dan 

hiburan. Bermanfaat dapat diartikan  mampu memberikan nilai-nilai yang 

mengarah pada tujuan manusia hidup didunia. Demikian pula dengan penelitian 

jenis sastra seperti puisi misalnya, pokoknya diambil dari teori yang 

dikembangkan dalam poetika tulisan Aristoteles. Sifat bermanfaat dan nikmat 

(utile dan dulce) sebagai tujuan dari fungsi karya sastra, tetap merupakan tolak 

ukur sastra.
33

 Nilai-nilai itu munculkan hikmah-hikmah yang dalam dari suatu 

peristiwa maupun kisah-kisah yang muncul dalam pernyataan-pernyataan puisi. 

Nilai puisi tersebut juga mampu memberikan manfaat bagi pembaca dalam rangka 

membentuk pandangan hidupnya, karena puisi sangat erat hubungannya dengan 

falsafah dan agama.
34
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2. Struktur puisi 

Struktur fisik puisi adalah medium untuk mengungkapkan makna yang 

hendak disampaikan penyair. LA. Ricard menyebut makna atau struktur batin itu 

dengan istilah hakikat puisi, ada empat unsur hakikat puisi, yakni, tema (sense), 

perasaan penyair (feeling), nada atau sikap penyair terhadap pembaca (tone). Dan 

amanat (intention). Keempat unsur itu menyatu dalam wujud penyampaian bahasa 

penyair. 

a. Tema 

Merupakan gagasan pokok atau subjek-matter yang di kemukakan penyair. 

Pokok pikiran atau pokok persoalan itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair, 

sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Jika desakan kuat itu berupa 

hubunganya antara penyair dengan tuhan, maka puisinya bertema ketuhanan. Jika 

desakan yang kuat berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, maka puisi bertema 

kemanusiaan. Jika yang kuat adalah dorongan untuk memprotes ketidakadilan, 

maka tema puisinya adalah protes atau kritik sosial. Perasaan cinta atau hati yang 

kuat juga dapat melahirkan tema cinta, atau tema kedukaan hati karena cinta. 

Latar pengetahuan mempengaruhi penafsir-penafsir puisi untuk memberikan 

tafsiran tema yang sama bagi sebuah puisi, karena tema puisi bersifat lugas, 

obyektif, dan khusus. Tema puisi harus dihubungkan dengan penyairnya, dengan 

konsep-konsepnya yang terimajinasikan. Oleh sebab itu tema bersifat khusus 

(penyair), tetapi obyektif (bagi semua penafsir) dan lugas (tidak dibuat-buat).
35
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b. Perasaan (feeling) 

Perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan ikut 

dihayati pembaca. Tema yang sama akan dituturkan perasaan penyair secara 

berbeda, sehingga hasil puisi yang diciptakan berbeda pula. Menghadapi tema 

keadilan sosial atau kemanusiaan, pennyair banyak menampilkan kehidupan 

pengemis atau orang gelandangan.
36

 

c.  Nada dan Suasana 

Apabila ada seseorang bicara, kita menangkap apa yang dibicarakan dan 

suara bicara kadang-kadang meninggi-merendah (nadanya), mengeras-melembut 

(tekananya) atau mencepat-melambat (temponya). Selain itu juga kita menangkap 

bagaimana sikap pembicara terhadapat apa yang dibicarakannya.
37

 

Penyair mempunyai sikap tertentu dalam menuliskan puisi, apakah dia 

ingin bersikap menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas 

hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sikap penyair kepada pembaca ini 

disebut nada puisi. Sering kali puisi bernada santai karena penyair bersikap santai 

kepada pembaca. Hal ini dapat kita jumpai dalam puisi-puisi mbeling. Jika nada 

merupakan sikap penyair kepada pembaca setelah membaca puisi itu atau akibat 

psikologis yang ditimbulkan itu terhadap pembaca. Sikap pencipta yang dapat kita 

tangkap dari sajak, cerita atau drama disebut nada. Jika kita bicara tentang sikap 

penyair, maka kita berbicara tentang nada.
38

 Nada duka yang diciptakan penyair 

dapat menimbulkan suasana iba hati pembaca. Nada kritik yang diberikan penyair, 
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dapat menimbulkan suasana penuh pemberontakan bagi pembaca. Nada religious 

dapat menimbulkan suasana khusyuk.
39

 

d. Amanat (pesan) 

Amanat  yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita 

memahami tema, rasa, dan nada puisi itu. Tujuan atau amanat merupakan hal yang 

mendorong penyair untuk  menciptkan puisi. Amanat tersirat dibalik kata-

katayang disusun, dan juga berada dibalik tema yang diungkapkan.
40

 

Berdasarkan tujuan penciptaanya karya sastra dapat dikelompokkan ke 

dalam empat orientasi. Pertama karya sastra sebagai tiruan alam atau 

penggambaran alam. Kedua karya sastra sebagai media untuk mencapai tujuan 

tertentu pada pembacanya. Ketiga  karya sastra sebagai pancaran, perasaan, 

pikiran ataupun pengalaman sastrawannya dan Keempat karya sastra sebagai 

sesuatu yang otonom, mandiri, lepas dari sekelilingnya, pembaca maupun 

pengarangnya. Sebenarnya apapun orientasi penciptaan sastra, karena merupakan 

suatu sistem tanda yang menyimpan makna, maka ia akan memiliki kemampuan 

yang tersembunyi (subversif) untuk mempengaruhi perasaan dan pikiran 

pembacannya. Banyak orang misalnya, meyakini  bahwa karya-karya besar seperti 

Max Havelar (Multatuli), Uncle tom Cabin (Beecher Stower), dan sajak-sajak 

Rabindranat Togore telah menginspirasi perubahan sosial di lingkungan 

masyarakat pembacanya masing-masing. Max Havelar menginspirasi gerakan 

politik etis di Hindia Beland, sajak-sajak Tagore mendorong gerakan pembebasan 

bangsa india dari penjajahan inggris dan Uncle Tom Rabin menginspirasi gerakan 
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anti perbudakan di Amerika Serikat. Dapat disebut juga sajak-sajak  cinta tanah 

air Mohammad Tamin dan Ki Hajar Dewantara yang ikut memupuk rasa 

kebangsaan anak-anak muda generasi 1920-an, serta sangatlah mungkin menjadi 

sumber inspirasi lahirnya Sumpah Pemuda.
41

 

Dari pandangan bahwa sastra sebagai sumber inspirasi untuk perubahan 

sosial-budaya, maka dapat dipahami bahwa sastra sebenarnya mempunyai 

orientasi padaa kebermanfaatan, yaitu sebagai media pencerahan dan pencerdasan 

masyarkat. 

B. Film 

1. Pengertian Film 

Undang-undang nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman pada bab 1 pasal 

1 menyebutkan, yang dimaksud dengan film adalah karya seni budaya yang 

merupakan prenanata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dan dapat dipertunjukkan.
42

 Eksiklopedia 

umum memberikan penjelasan yang berbeda, yaitu film adalah gambar hidup. 

Penjelasan ini sama dengan pendapat Horntby, yang menganggap film adalah 

motion picture.
43

 

Definisi film berbeda-beda di setiapnegara. Di Perancis ada perbedaan 

film dan sinema. Films berarti berhubungan dengan film dan dunia sekitarnya, 

semisal sosial politik dan kebudayaan. Di Yunani film dikenal dengan istilah 

cinema, yang merupakan singkatan cinematograph (nama kamera milik Lumiere 
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bersaudara). Cinemathophie secara harfiah berarti cinema (gerak), tho atau phytos 

adalah cahaya, sedangkan graphie berarti tulisan atau gambar. Jadi, yang 

dimaksud cinemathograpie adalah melukis gerak dengan cahaya. Istilah lain 

berasal dari bahasa Inggris, yaitu movies. Berasal dari kata move, artinya gambar 

yang bergerak atau gambar hidup.
44

 

Melihat ke belakang, tepatnya ketika pada tahun 1885, Lumiere 

bersaudara mengadakan eksebisi pertama mereka di Paris dengan memanfaatkan 

gambar bergerak (motion pictures) yang di proyeksikan, saat itu kamera adalah 

kenyataan yang ada dari budaya modern. Secara cerdas, Lumiere menamakan 

peralatan mereka itu cinematograph, dari kata-kata Yunan, kinematos (motion, 

bergerak) dan graphien (to write ataumenulis). To write in motion adalah istilah 

yang merujuk pada sifat peralatan itu sendiri dan sebuah pengandaian yang 

membandingkan penggunaan peralatan tersebut untuk menulis. Saat ini ada tiga 

istilah yang menonjol dalam bahasa Inggris, yaitu film, cinema, dan movie.
45

 

Film merupakan penemuan teknologi yang baru muncul pada akhir abad 

kesembilan belas, tetapi secara fungsi dan isi film tidaklah terlalu baru. Film 

berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan, 

menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan ataupun sajian teknis 

lainnya kepada masyarakat. Kehadiran film sebagian merupakan respons terhadap 

“penemuan” waktu luang di luar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan 
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menikmati waktu yang senggang secara hemat dan sehat bagi seluruh anggota 

keluarga.
46

 

2. Jenis-Jenis Film 

Secara umum film dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni: dokumenter dan 

fiksi. Pembagian ini didasarkan atas cara bertuturnya, yakni naratif (cerita) dan 

non-naratif (non cerita). 

a.  Film Dokumenter 

Film dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya 

Lumiere bersaudara yang dibuat sekitar tahun 1890-an dan berkisah tentang 

perjalanan (travelogues). Tiga puluh enam tahun kemudian, kata dokumenter 

kembali digunakan oleh kreator film dan kritikus film asal Inggris John Grierson 

untuk film Moana (1926) karya Robert Flaherty. Grierson berpendapat bahwa 

film dokumenter merupakan cara kreatif untuk merepresentasikan sebuah 

realitas.
47

 

Kunci utama dari film dokumenter adalah terkait penyajian data. Film 

dokumenter berhubungan dengan orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata, 

bukan suatu peristiwa atau kejadian yang di buat. Film dokumenter dapat 

digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan, seperti informasi atau berita, 

biografi, pengetahuan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik (propaganda), dan lain 

sebagainya. 

Dalam penyajian faktanya, film dokumenter dapat menggunakan beberapa 

metode. Pertama, film dokumenter dapat merekam secara langsung pada saat 
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peristiwa tersebut terjadi. Produksi film dokumenter jenis ini dapat dibuat dalam 

waktu yang singkat, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, tergantung peristiwa 

yang akan diangkat dalam film. Kedua, film dokumenter dapat merekonstruksi 

ulang sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Produksi film dokumenter jenis ini 

biasanya menggunakan  pengadeganan serta persiapan teknis layaknya film fiksi 

namun tetap saja kreator film tidak dapat mengontrol akting serta pergerakan para 

pemainnya. Film ini juga berisi wawancara yang menjelaskan secara rinci sebuah 

peristiwa serta apa yang mereka pikirkan dan rasakan pada saat itu. 

Sering sekali film dokumenter berkisar pada hal-hal yang merupakan 

perpaduan antara manusia dengan alam. Apabila perpaduan antara keduanya 

dapat di dramatisir, maka film dokumenter akan mempunyai daya tarik. Raymond 

Spottiswoode dalam bukunya “A Grammar of The Film” menyatakan:  

“Film Dokumenter dilihat dari segi subjek dan pendekatannya adalah 

penyajian hubungan manusia yang di dramatisir dengan kehidupan 

kelembagaannya, baik lembaga industri, sosial, maupun politik, dan dilihat dari 

segi teknik merupakan bentuk yang kurang penting dibandingkan dengan 

isinya”.
48

 

Film dokumeter memiliki beberapa karakter teknis yang khas yang 

bertujuan untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, fleksibilitas, efektifitas 

serta otentitas terhadap peristiwa yang akan direkam. Umumnya film dokumenter 

memiliki bentuk sederhana dan jarang menggunakan efek visual. Selain itu, 

penggunaan efek suara serta ilustrasi musik juga jarang digunakan. Dalam 
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memberikan informasi pada penontonnya, film dokumenter sering menggunakan 

narator untuk membawakan narasi atau dapat pula menggunakan metode 

interview (wawancara). 

Teknik-teknik di atas juga digunakan untuk produski film fiksi. Akan 

tetapi terdapat perbedaan yang mendasar, yakni para kreator film fiksi umumnya 

menggunakan teknik tersebut sebagai pendekatan estetik (gaya), sementara 

kreator film dokumenter lebih terfokus untuk mendukung subyeknya (isi atau 

tema).
49

 

b. Film Fiksi 

Berbeda dengan jenis film dokumenter, film fiksi terikat oleh plot. Dari 

sisi cerita, film fiksi sering menggunakan rekaan dai luar kejadian nyata dan 

memiliki konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. Dari struktur 

cerita, film fiksi terikat dengan hukum kasualitas.
50

 

Film cerita atau fiksi adalah film yang dibuat berdasarkan kisah fiktif. 

Film fiksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu film cerita pendek dan film 

panjang. Perbedaan yang paling spesifik dari keduanya adalah masalah durasi 

film. Film cerita pendek berdurasi di bawah 60 menit, sedangkan film  cerita 

panjang pada umumnya berdurasi 90-120 menit atau lebih.
51

 Cerita dalam jenis 

film fiksi memiliki karakter antagonis dan protagonis, masalah, konflik, 

penutupan, serta pola pengembangan yang jelas. Dalam proses produksinya, film 

fiksi relatif lebih kompleks dari pada dua jenis film lainnya, baik pada masa pra-

produksi, produksi, maupun pasca-produksi. Hal tersebut dikarenakan produksi 
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film fiksi melibatkan banyak kru yang sangat banyak. Persiapan teknis maupun 

non teknis seperti lokasi syuting serta setting dipersiapkan secara matang, baik 

yang terdapat di studio maupun non studio.
52

 

Struktur dalam film fiksi selalu berupa narasi, yang dibuat dalam tiga 

tahap. Tahap pra-produksi merupakan periode ketika skenario diperoleh. 

Skenario dapat berupa adaptasi dari novel, cerita pendek, atau cerita yang ditulis 

secara khusus untuk dibuat filmnya. Tahap produksi merupakan masa 

berlangsungnya pembuatan film berdasarkan skenario itu. Tahap terakhir, post-

produksi (editing) ketika semua bagian film yang pengambilan gambarnya tidak 

sesuai urutan cerita disusun menjadi sebuah kisah yang menyatu.
53

 

Film fiksi berada di tengah-tengah dua kutub, nyata dan abstrak. Sering 

kali memiliki tendensi ke salah kutubnya, baik secara naratif maupun 

sinematiknya. Sepertihalnya di film dokumenter, film fiksi juga sering diangkat 

dari kejadian nyata. Sedangkan di film abstrak, kreator film fiksi terkadang 

menggunakan cerita dan latar abstrak dalam film-filmnya. Latar atau setting 

abstrak sering digunakan untuk mendukung adegan mimpi atau halusinasi.
54

 

  Dalam unsur naratif ada beberapa bagian yang saling berhubungan, yaitu: 

1) Cerita dan plot  

Cerita adalah rangkaian peristiwa yang tersaji dalam film maupun tidak.
55

 

Sebuah film dibangun atas alur cerita tertentu. Apakah alur maju ataukah alur 

mundur  (flash back). Alur cerita biasa apabila jalan cerita dalam film disusun 
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berdasarkan waktu yang berurutan, sedangkan flash back adalah jika cerita 

diawali dengan masa kini kemudian kembali ke masa lalu.
56

  Sedangkat plot 

adalah rangkaian peristiwa dalam film yang di sajikan pada penonton secara 

visual dan audio.
57

 

2) Hubungan naratif dengan ruang  

Hukum kausalitas merupakan dasar dari naratif yang terikat dalam sebuah 

ruang. Sebuah cerita tidak mungkin terjadi tanpa adanya ruang. Ruang adalah 

tempat di mana para pelaku cerita bergerak dan beraktifitas. Sebuah film 

umumnya terjadi pada suatu tempat dengan dimensi ruang yang jelas. seperti di 

rumah A, di kota B, di negara C, dan sebagainya. Latar cerita bisa menggunakan 

lokasi yang sesungguhnya (nyata) atau dapat pula fiktif (rekaan). Film cerita pada 

umumnya mengambil latar belakang lokasi yang nyata. Dalam sebuah adegan 

pembuka sering kali diberi keterangan teks di mana cerita film tersebut diambil. 

Hal tersebut dilakukan untuk memberi penjelasan kepada penonton saat menonton 

sebuah film.
58

 

3) Hubungan naratif dengan waktu 

Sepertihalnya unsur ruang, hukum kausalitas merupakan dasar dan naratif 

yang terikat oleh waktu. Sebuah cerita tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur 

waktu. Terdapat beberapa aspek waktu yang berhubungan dengan naratif sebuah 

film, yakni urutan waktu, durasi waktu, dan frekuensi waktu.
59
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4) Batasan informasi cerita. 

Pembatasan informasi cerita merupakan hal yang sangat penting dalam 

sebuah film. Seorang kreator film memiliki kontrol atau pilihan terhadap batasan 

informasi cerita. Apakah saat ini penonton perlu mengetahui sebuah informasi 

cerita atau ditunda hingga momen-momen tertentu. Pilihan-pilihan tersebut akan 

memberikan konsekuensi yang berbeda terhadap respon penonton dalam 

mengikuti alur cerita filmnya.
60

 

C. Teori Semiotik Ferdinand de Saussure 

Latar belakang Ferdinand de Saussure ialah karena para ahli bahasa 

berusaha untuk merekonstruksi bahasa-bahasa yang sudah mati dengan dasar 

kemiripan-kemiripan yang ada dengan bahasa-bahasa yang masih ada. Sepanjang 

abad ke-19, para ahli bahasa bekerja dengan perspektif historis/diakronik. 

Sementara Saussure tidak puas dengan ini. Dia mengatakan bahwa perbandingan 

semacam itu hanya menjawab dari mana satu bahasa berasal dan tidak menjawab 

apa itu bahasa. Baginya yang terpenting adalah memahami sistem bahasa hari ini 

dan kata itu dipakai untuk apa.
61

 

Pada tahun 1978 ketika berussia 21 tahun (dua satu tahun sebelum 

memperoleh gelar doktor), Saussure telah membuktikan dirinya sebagai ahli 

linguistic historis yang sangat cemerlang tidak kalah dengan teman-teman 

sekelasnya yang kemudian terkenal sebagai kelompok Junggrammatiker. 

Karyanya yang berjudul Memoire sur le systeme primitive des voyelles dans les 

langues indo-europeens Catatan tentang sistem vocal purba dalam bahasa-bahasa 
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Indo-Eropa merupakan bukti cemerlangan itu dan dalam usia semuda itu ia sudah 

dianggap tokoh besar dalam bidang ini. Karya ini merupakan contoh yang sangat 

baik tentang penerapan metode rekonstruksi dalam guna menjelaskan hubungan 

Ablaut dalam dalam bahasa-bahasa Eropa. Ia antara lain mengajukan hipotesis 

bahwa vokal-vokal panjang berasal dari vocal pendek dan luncuran. Ia sampai 

kepada rumusan itu dengan membuat analisis fonologis atas pola-pola morfologis 

(Hipotesis ini dibuktikan kebenarannya ketika bahasa Hati ditemukan pada tahun 

1927 oleh sarjana Polandia J. Kurylowich.) Sekalipun sumbangannya bagi 

linguistik historis tersebut sungguh besar, namun ia adalah dikenal karena 

sumbangannya dalam linguistik umum (perlu kita catat bahwa ia termasyur karena 

sebuah buku yang tidak pernah ditulisnya) memang ia mengajar Bahasa 

Sanserkerta, Gotik, dan Jerman Tinggi kuno serta linguistik komparatif Indo-

Eropa di Ecole Pratique des Hautes Etudes Universitas Paris Sejak ia berumur 24, 

menggantikan Michel Breal. (Diantaranya mahasiswanya terdapat orang yang 

kemudian menjadi ahli linguitik besar seperti Meillet dan Grammon). Namun, ia 

hanya mengajar disitu sampai 1891, kemudian ia pindah ke Jenawa dan 

meneruskan mengajar Bahasa Sansekerta dan linguistik historis komparatif. Di 

antara ahli-ahli linguistik sezaman yang dikenalnya ialah Baudion de Courtenay 

dan Kruszewski, yakni sarjana-sarjana yang dianggap pelopor teori fonologi. 

Berkali-kali ia menolak untuk menggembangkan pandangan-pandangan 

teoritisnya, namun pada pada akhirnya ia terpaksa memberi kuliah linguistik 

umum karena guru besar yang bersangkutan, yakni Joseph Wertheimer, berhenti 

sebelum waktunya. Tugas ini dijalankanya sampai ia meninggal pada 22 Februari 
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tahun 1913. Tiga seri kuliah   yang diberi judul Cours de Linguistique Generale 

itulah yang menjadikannya terkenal sebagai peletak dasar linguitik modern.(secara 

harfiah terjemahan judul itu ialah Pelajaran Linguistik Umum, tetapi terjemahan 

judul itu ialah pelajaran Linguistik Umum tetapi terjemahan yang wajar tentulah 

Pengantar Linguistik Umum.
62

 

1. Pengertian dan macam-macam semiotik 

Secara etimologis istilah semiotik berasal dari kata yunani semeion tang 

berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar 

konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu 

yang lain.  

Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan 

sebagai tanda, mengartikan semiotik sebagai “ilmu tanda (sign) dan segala yang 

berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, 

pengirimannya, dan penerimaanya oleh mereka yang mempergunakannya”. 

2. Posisi Semiotik (Semiotika dan Semiologi) 

Semiotika, yang biasanya didefinisikan sebagai pengkajian tanda-tanda 

(the study of signs),  pada dasarnya merupakan sebuah studi atas kode-kode, yaitu 

sistem apapun yang memungkinkan kita memandang entitas-entitas tertentu 

sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Jika kita mengikuti 

Charles S. Pierce, maka semiotika tidak lain dari pada sebuah nama lain bagi 

logikayakni ” doktrin formal tentang tanda-tanda” (the formal doctrine of signs) 
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sementara bagi Ferdinand de Saussure, Semiologi aalah sebuah ilmu umum 

tentang tanda, “suatu ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di dalam 

masyarakat”(a science that studies the life if signs within society).
63

 

Baik istilah semiotika maupun semiologi dapat digunakan untuk merujuk 

kepada ilmu tentang tanda-tanda (the science of signs) tanpa adanya perbedaan 

pengertian yang terlalu tajam. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya, 

menurut Hawkes adalah bahwa istilah semiologi lebih banyak dikenal di Eropa 

yang mewarisi tradisi linguistik Saussurean sementara istilah semiotika cenderung 

dipakai oleh para penutur bahasa Inggris atau mereka yang mewarisi tradisi 

Peircian.
64

 

Sampai sejauh ini, bidang-bidang studi semiotika sangatlah beragam, 

mulai dari kajian perilaku komunikasi hewan (zoosemiotics) sampai dengan 

analisis atas sistem-sistem pemaknaan seperti komunikasi tubuh (kinesik dan 

proksemik), tanda-tanda beban (olfactory signs), teori estetika, retorika, dan 

seterusnya. Ruang-Ruang studi semiotika dengan demikian, sangatlah luas 

sehingga mungkin akan menimbulkan kesan sebagai suatu ilmu dengan, 

meminjam istilah Umberto Eco”Imperialisme” yang arogan. Sementara itu, bila 

kita mengikuti Charles Morris seorang filsuf yang menaruh ilmu tentang tanda-

tanda, semiotika pada dasarnya dapat dibedakan kedalam tiga cabang 

penyelidikan (branches of inquiry), yakni sintatik, semantic dan pragmatik. 

Sintaktik (syntactics) atau sintaksis (syntax): suatu cabang penyelidikan 

semiotika yang mengkaji “hubungan formal diantara  disatu tanda dengan tanda-
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tanda yang lain”. Dengan kata lain, karena hubungan-hubungan formal ini 

merupakan kaidah-kaidah yang mengendalikan tuturan dan interprestasi 

pengertian sintaktik kurang-lebih adalah semacam “gramatika”. 

 Semantik (semantic): suatu cabang penyelidikan semiotika yang 

mempelajari “hubungan di antara tanda-tanda dengan designate atau objek-objek 

yang diacunya”. Bagi Morris, yang dimaksudkan dengan designate adalah makna 

tanda-tanda sebelum digunakan didalam tuturan tertentu. 

 Pragmatik (pragmatics) suatu cabang penyelidikan semiotika yang 

mempelajari  hubungan di antara tanda-tanda dengan interpreter-interpreter atau 

para pemakain-pemakaian tanda-tanda. Pragmatik secara khusus berurusan 

dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya fungsi-fungsi situasional yang 

melatari tuturan.
65

 

3. Dasar-dasar Semiologi 

a. Signifiant dan signife 

Signifiant dan signifie bagi saussure adalah merupakan komponen 

pembentuk tanda yang tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. 

Signifiant, atau disebut juga signifier, merupakan hal-hal yang tertangkap oleh 

pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya.
66

 

Sedangkan signifie, atau yang disebut juga sebagai signified, merupakan 

makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. 

Jika ditinjau dari segi linguistik yang merupakan dasar dari konsep 

semiologi Saussure, perumpamaannya bisa dianalogikan dengan kata dan benda 
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“pintu”. Pintu  secara signifiant merupakan komponen dari kupulan huruf yaitu p-

i-n-t-u, sedangkan secara signifie dapat dipahami sebagai sesuatu ruang yang 

mengubungkan suatu ruang dengan ruang lain. Kombinasi dari Signifiant dan 

signifie ini yang kemudian membentuk tanda atas “pintu”, bukan sekedar benda 

mati yang digunakan oleh manusia.
67

 

Signified adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna. Jadi 

Signified adalah aspek material dari bahasa: apa yang dikatakan atau didengar dan 

apa yang ditulis atau dibaca. Sedangkan Signifier adalah aspek mental dari bahasa. 

Yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam tanda bahasa yang konkret kedua 

unsur tadi tidak bisa dilepaskan. Tanda bahasa selalu mempunyai dua segi ini: 

Signified dan Signifier. Suatu Signfied tanpa Signifier tidak berarti apa-apa. 

Sebaliknya, signifier tidak mungkin disampaikan atau dianggap lepas dari 

signified. Signified dan signifier merupakan keatuan, seperti dua sisi dari sehelai 

kertas.
68

 

Hubungan signified dan signifier  bersifat arbitrer, bersifat sewenang-

wenang. Arbirtrer karena setiap tanda memiliki referensi terhadap suatu objek 

tanpa kita ketahui alasan ataupun latar belakangnya. Kita misalnya, tidak tahu 

mengapa batu disebut batu, bukan air. Atau mengapa buah mangga, yang 

bentuknya lonjong dan bulat, dinamai buah mangga dan bukan pisang.
69

 

 Kita tidak mempunyai alasan yang jelas dan pasti mengapa seekor 

binatang berkaki empat yang dapat berlari kencang atau citra binatang itu dalam 
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pikiran kita (yang disebut konsep) kita sebut dengan istilah kuda, padahal orang 

jawa menyebutnya jaran dan orang inggris menyebutnya horse.
70

 

Dengan demikian, telah dimungkinkan untuk menjadikan ilmu bahasa 

suatu ilmu yang otonom, di mana fenomena bahasa dapat dianalisis dan dijelaskan 

tanpa mendasarkan diri atas apa pun yang letaknya diluar bahasa. Dengan kata 

lain, kita bisa melakukan analisis bahasa hanya dengan mengurai struktur-struktur 

internal dalam bahasa secara objektif. Pada sistem tanda ini, kita melihat bahwa 

bagaimana strukturalisme sudah mulai tampak memainkan peranannya.
71

 

b. Langue dan Parole 

Langue adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara 

kolektif seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi 

panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan Parole 

adalah praktik berbahsa dalam bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu 

waktu atau saat tertentu. 

Saussure menjelaskan bahwa langue bisa dikatakan sebagai fakta sosial 

dan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, dan juga berperan sebagai sistem 

yang menetapkan hubungan antara signifiant dan signifie. Langue yang 

direalisasikan dan diterapkan oleh idnividu dalam masyarakat sebagai wujud 

ucapan bahasa ini kemudian disebut sebagai parole. Parole satu individu dengan 

individu lainya bisa saja berbeda-beda karena realisasi dan penerapannya bisa 

beragam satu sama lain.
72
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c.  Sinkronik dan Diakronik 

Menurut saussure, linguistik harus memperhatikan sinkroni sebelum 

menghiraukan diakronik. Kedua istilah ini bersal dari bahasa Yunani kronos 

(waktu) dan dua awalan syn- dan dia- masing-masing berarti “bersama” dan 

“melalui”. Maka dari itu sinkronik dapat dijelaskan sebagai “bertepatan menurut 

waktu” dandiakronik dijelaskan sebagai “menelusuri waktu”. Diakronik adalah 

peninjauan historis, sedangkan sinkroni menunjukan pandangan yang sama sekali 

lepas dari perspektif historis, sinkroni adalah peninjauan ahistoris. 

Bahasa dapat dipahami menurut dua sudut pandang itu: sinkronik dan 

diakronik. Kita dapat menyelidiki suatu bahasa sebagai sistem yang berfungsi 

pada saat yang tertentu (dan dengan demikian tidak memperhatikan bagaimana 

bahasa itu telah berkembang sampai keadaan saat itu) dan kita dapat menyoroti 

perkembangan suatu bahasa sepanjang waktu.
73

 

Dengan demikian, linguistik tidak saja mengesampingkan semua unsur 

ekstra-lingual, linguistik melepaskan juga objek studinya dari dimensi waktu. 

Dengan itu telah dibuka jalan untuk studi yang kemudian disebut struktural. Itu 

tidak berarti saussure menolak penyelidikan diakronis tentang bahasa. Ia 

berpendapat bahawa penyelidikan sinkronis harus mendahuli penyelidikan 

diakronis.
74

 

d. Sintagmatik dan Paradigmatik 

Saussure menguraikan lebih lanjut bahwa diferensiasi sinkronis-diakronis 

juga muncul dalam hubungan yang diberikan oleh bahasa pada setiap kata-kata di 
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dalamnya, yakni hubungan asosiatif atau bisa dikenal denga istilah paradigmatik 

dan hubungan sintagmatik. Hubungan-hubungan ini terdapat pada kata-kata 

sebagai rangkaian  bunyi-bunyi maupun kata-kata sebagai konsep. Hubungan 

sintagmatik sebuah kata adalah hubungan yang dimilikinya dengan kata-kata yang 

dapat berada di depannya atau dibelakanganya dalam sebuah kalimat, seperti yang 

terdapat di antara kata “makan” dengan kata “saya dan “pisang”. Dan kata ini 

dapat membentuk kalimat: “saya makan pisang”. 

Hubungan  sintagmatik ini juga pada hubungan antara dua kata, dimana 

kata yang pertama dapat muncul sebagai subjek bagi kata yang kedua, seperti 

misalnya antara kata-kata “dia” dan “makan” atau “sungai” da “mengalir”, 

sehingga dapat terbentuk rangkaina kata yang bermakna. “dia makan” dan “sungai 

mengalir”. Hubungan semacam ini tidak ada di antara kata “makan” dan 

“mengalir”, sehingga kalau kita rangkai menjadi “makan mengalir”, maka kata-

kata ini tidak memiliki makna apa-apa atau kita tidak mengerti maknanya. 

Demikian juga halnya jika kita buat kalimat “dia sungai”. Kalimat ini juga tidak 

bermakna, karena tidak terdapat relasi sintagmatik antara kata “dia” dan kata 

“sungai”, kecuali mungkin dalam arti metaforis.
75

 

4.  Elemen elemen makna Saussure 

Saussure mengungkapkan bahwa bahasa adalah sistem tanda yang 

mengungkapkan gagasan dengan demikian bisa disandingkan dengan tulisasn, 

abjad orang-orang bisu dan tuli, upacara-upacara simbolik, bentuk sopan santun, 

tanda-tanda kemiliteran dan lain-lain. Teori Saussure sebenarnya berkaitan dengan 
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pengembangan linguistik secara umum. Dalam teori Saussure memiliki dua unsur 

yang tidak bisa dipisahkan, yakni Signifier (penanda), dan Signified (pertanda). 

Hubungan antara Signifier (Penanda) dan Signified (pertanda) ini dibagi menjadi 

tiga yaitu: 

a. Ikon adalah tanda yang memunculkan kembali benda atau realitas yang 

ditandainya, misalnya foto atau peta. 

b. Indeks adalah tanda yang kehadirannya menunjukan adanya hubungan 

dengan yang ditandai, misalnya asap adalah indeks dari api. 

c. Simbol adalah sebuah tanda dimana hubungan antara Signifier dan 

signified semata-mata adalah masalah konvensi kesepakatan atau 

peraturan. 

Berikut juga elemen-elemen yang digunakan oleh Saussure dalam 

mekmaknai tanda: 

          Sign 

 

Composed Of 

Signifier   Plus Signified    Signification  

(physical      (metal   External 

 Existence     concept)  reality of the 

sign)        of meaning 

Saussure meletakan tanda dalam konteks komunikasi manusia dalam 

melakukan pemilahan antara apa yang disebut Signifier (penanda) dan Signifier 

(pertanda). Signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna 
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(aspek material), yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulisan atau apa yang 

dibaca. Signified  (penanda) adalah gambaran mental, yakni pemikiran atau 

konsep aspek metal dari bahasa. Hubungan tentang keberadaan fisik tanda dan 

konsep mental dinamakan Signification. 

Hubungan antara Signifier(penanda) dan Signified (pertanda) bersifat 

arbiter, artinya hubungan anatara wujud formal dan acuanya bersifat “semaunya” 

berdasarkan kesepakatan sosial. Antara keduanya tidak bersifat identik. Contoh: 

manusia tidak bisa menjelaskan mengapa hewan berwujud anjing tidak dapat 

disebut „Anjing‟ dalam suatu bahasa bukan „katak‟ misalnya, bahwa bunyi ucapan 

„Anjing‟ itu  pada hewan tertentu, hal itu terjadi karena masyarakat pemakai 

(tanda) bahasa menyepakati demikian. Kesepakatan itu dapat saja tidak berlaku 

dalam masyarakat (bahasa) yang lain yang telah memiliki kesepakatan sendiri. 
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BAB III 

PUISI WIJI THUKUL DALAM FILM ISTIRAHATLAH KATA-

KATA 

Puisi merupakan karya sastra yang terdiri dari kumpulan kata-kata yang 

mengandung makna yang diciptakan oleh seseorang yang disebut penyair.  Puisi 

biasanya ditulis untuk mengungkapkan perasaan penulisnya terhadap sesuatu. 

Puisi bersifat bebas tidak terikat dan dapat diaplikasikan dalam berbagai hal 

misalnya ungkapan kegembiraan, kesedihan, kritik sosial, keagungan Tuhan dan 

lain sebagainya.  

Puisi Istirahatlah Kata-Kata adalah salah satu bentuk karya sastra puisi 

yang ditulis oleh penyair bernama Wiji Thukul. Meski ditulis pada tahun 1997, 

namun hingga saat ini puisi tersebut masih dapat dinikmati dan dikenang 

keberadaannya. Terbukti dengan diangkatnya puisi tersebut dalam sebuah film 

layar lebar. Dalam film Istirahatlah Kata-Kata terdapat dua puisi karya Wiji 

Thukul yang digunakan yaitu, Istirahatlah Kata-Kata dan Tanpa Judul. 

Puisi yang ditulis tersebut memiliki makna perlawanan dan kritik 

terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh Wiji Thukul pada masa orde 

baru yang dipimpin oleh Presiden Repubik Indonesia yang kedu yakni Soeharto. 

Film ini dibuat untuk mengingat kembali karya sosok penyair Wiji Thukul. Film 

yang dilatar belakangi dari  sebuah karya puisi di Indonesia masih terbilang jarang 

dan bahkan belum pernah ada. Meskipun tidak pernah ditayangkan di bioskop, 

namun film ini banyak mendapat apreasi dari banyak seniman di Indonesia. 
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A. Biografi Wiji Thukul 

Wiji Widodo atau yang akrab disapa dengan Wiji Thukul lahir pada 

tanggal 26 Agustus 1963 di Kampung Sorogenen, Solo. Tempat dimana 

penduduknya  mayoritas berprofesi sebagai tukang becak dan buruh. Dia 

dilahirkan dari keluarga tukang becak. Sebagai anak tertua dari tiga bersaudara 

Wiji Thukul berhasil menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

pada tahun 1979, lalu masuk Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMK I) 

mengambil jurusan tari, tetapi ia gagal menamatkan sekolahnya alias dropout 

(1982).
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76
 

Selanjutnya Wiji Thukul bekerja sebagai penjual koran, hingga pada suatu 

waktu ia diajak oleh tetangganya untuk bekerja di sebuah perusahaan meubel 

antik menjadi tukang pelitur. Sebagai tukang pelitur, Wiji Thukul telah dikenal 

sebagai penyair pelo (cadel) yang sering mendeklamasikan puisinya untuk teman-

teman sekerjanya.
77

 

Wiji Thukul mulai menulis puisi sejak ia masih duduk di bangku Sekolah 

Dasar, sedangkan ketertarikan pada dunia teater di mulai ketika dia duduk 

dibangku SMP. Lewat seorang teman sekolahnya dia berhasil ikut sebuah 

kelompok teater, yang bernama Teater Jagat (singkatan dari jagalan  tengah). 

Bersama dengan rekannya di Teater Jagat tersebut, dia keluar masuk kampung 

untuk ngamen puisi dengan iringan berbagai instrument music seperti, rebana, 

gong, suling, kantongan, gitar dan sebagainya. Ngamen seperti itu tidak hanya 

dilakukannya di wilayah Solo, tetapi juga sampai ke daerah Jogja, Klaten hingga 

Surabaya. Di tahun 1988 ia pernah menjadi wartawan masa kini, meski cuma tiga 

bulan. Puisi-puisinya berhasil diterbitkan di media cetak baik dalam dan luar 

negeri. Seperti media Suara Pembaharuan,  Bernass, Suara Merdeka, Surabaya 

Post, Merdeka, Inside Indonesia (Australia), Tanah Air (Belanda), dan juga di 

penerbitan-penerbitan tingkat mahasiswa seperti Politik (UNAS), Imbas (UKWS), 

Pijar (UGM), Keadilan (UII), dan juga di berbagai bulletin LSM-LSM. 

Dibandingkan dengan yang dimuat dalam media cetak, masih ada banyak lagi 

sajak-sajak Wiji Thukul yang tersebar dalam bentuk foto kopi, yang dibawa oleh 
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teman-temannya dan orang-orang yang  mengaguminnya. Selain menulis puisi, 

Wiji Thukul juga menulis cerpen, esai bahkan resensi puisi.
78

 

Wiji Thukul menikah dengan seorang wanita bernama Dyah Sujirah atau 

yang lebih dikenal dengan nama Sipon. Keduanya dikaruniai dua orang anak yang 

bernama Fitri Nganti Wani dan Fajar Merah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

semasa mereka masih berada disisi keluarganya. Ia membantu istrinya yang 

membuka usaha jahit pakaian, juga menerima pesanan sablonan kaos, tas, dan 

lain-lain. Bersama anak dan istrinya ia pernah mengontrak sebuah rumah di 

kampung Kalangan Solo. Bersama dengan anak-anak sekampung ia 

menyelenggarakan kegiatan teater dan melukis untuk anak-anak. Dia juga pernah 

menjadi seorang fasilitator dalam acara workshop Teater untuk buruh-buruh 

perkebunan di Sukabumi, buruh di Bandung, Jakarta dan di kampung-kampung.
79

 

Tiga kumpulan puisiya, Puisi Pelo, Darman dan lain-lain, telah 

diterbitkan oleh Taman Budaya Surkarta (TBS) pada tahun 1992, ia juga pernah 

diundang untuk membaca puisi oleh Goethe Institut di aula kedutaan Besar 

Jerman di Jakarta. Di tahun 1991, ia tampil sebagai pengamen di Pasar Malam 

Puisi yang di selenggarakan Erasmus Huis, di pusat Kebudayaan Belanda yang 

ada di Jakarta. 

Tahun 1992, sebagai penduduk  Jagalan-Pucang Sawit, ia bergabung 

bersama masyarakat sekampungnya, di sekitar pabrik tekstil PT Sariwarna Asli, 

untuk ikut memprotes pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik 

tekstil tersebut. Wiji Thukul juga ikut bergabung dengan aksi perjuangan petani di 
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Ngawi (1994), ia juga pernah memimpin pemogokan buruh di PT Sritex (1995). 

Hak petani dan hak buruh adalah hak asasi manusia yang harus dibela dan di 

perjuangkan. Selanjutnya, bersama kalangan mahasiswa dan orang muda yang 

kritis, Wiji ikut terlibat memperjuangkan kebebasan hak warga sipil melalui aksi-

aksi yang dilakukan di jalanan yang ada di berbagai kota di Pulau Jawa. 

Wiji Thukul menerima Wertheim Encourage Award di tahun 1991 yang 

diberikan oleh Wetheim Stiching di Negera Belanda. Bersama penyair lain W.S 

Rendra, Wiji Thukul adalah salah satu penerima award pertama sejak yayasan itu 

didirikan untuk menghormati sosiolog dan ilmuwan Belanda We Wertheim. Selain 

itu, pada tahun 2002 ia memperoleh Yap Thiam Hien Award yang ke-10 atas 

jasanya dalam pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
80

 

Sejak peristiwa demonstrasi pada tanggal 27 Juli 1996 Wiji Thukul 

menjadi salah satu korban dari “asap” politik Orde Baru yang sampai saat ini 

belum diketahui dimana keberadaan sosok Wiji Thukul.
81

 

B.  Film Istirahatlah Kata-Kata 

Kehadiran Wiji Thukul dalam kehidupannya yang dilalui disaat pelarian 

sebagai seorang buronan di film Istirahatlah Kata-Kata. Film ini mampu 

membuat para penonton merasakan kehampaan karena terisolasi dalam 

kehidupan, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan padamnya harapan untuk 

berjuang. Yosep Anggi Noen, selaku sutradara dalam film ini, membebaskan diri 
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dari konsep film aksi yang kerap dipenuhi dengan drama dan romantisme 

percintaan .
82

 

 

Gambar 1: Film Istirhatlah Kata-Kata 

Jika dibandingkan dengan film Gie (2005), yang menceritakan kisah Soe 

Hok Gie, sebagai seorang aktivis China yang terlibat dalam keruntuhan masa orde 

lama. Istirahatlah Kata-Kata  tampak sebagai suatu Film yang tidak istimewa, 

tidak dipenuhi dengan percakapan inspiratif untuk dapat dijadikan kutipan oleh 

generasi milenial. Tidak ada kepentingan politik yang tersaji menegangkan, atau 

pertemuan-pertemuan hebat yang dipenuhi dialog memutar otak. Bahkan romansa 

antara Wiji Thukul dengan Sipon istrinya, hanya dihadirkan melalui sensualitas 

kamar hotel dan adegan buang hajat saja.
83

 

1. Alur Cerita Film Wiji Thukul 

Film ini dibuka dengan sebuah narasi yang menerangkan tentang awal 

mula pembentukan Partai Rakyat Demoratik (PRD) yang melawan peraturan 
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perundang-undangan, setelah adanya keputusan bahwa Negara hanya mengakui 

keberadaan 3 partai saja. Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan beberapa 

penggagasnya ditangkap serta dijadikan buron dengan tuduhan menciptakan 

kerusuhan dan ingin menggulingkan pemerintahan Soeharto pada tanggal 27 Juli 

1996, hingga terjadi kerusuhan. Dari Solo tempat tinggal Wiji Thukul dan Sipon, 

film Istirahatlah Kata-Kata bergeser beberapa ratus kilometer 

menuju Pontianak dan Sungai Kapuas. Bersama seorang dosen bernama Thomas, 

Thukul menumpang dan bersembunyi di rumahnya, sambil mengakui bahwa 

ternyata lebih menakutkan melarikan diri dan bersembunyi seperti ini dari pada 

terang-terangan melawan sekumpulan orang dengan senjata. 

Film ini menggambarkan kondisi militer di era Orde Baru yang bersikap 

otoriter. Pasalnya, tokoh Udi yang digambarkan sedang mondar-mandir di 

kampung kecil dengan sepatu boots dan celana tentara itu tidak pernah jelas ke 

mana tujuannya. Dia seperti orang yang sedikit memiliki gangguan jiwa dan suka 

menakut-nakuti warga, bahwa jika ia membawa senjata mereka akan ditembak 

olehnya. Tokoh tentara yang menjadi pelanggan tukang cukur rambut Mahmoud 

asal Sampang. Menggambarkan bahwa, Wiji Thukul perlu mencukur rambut 

keritingnya untuk menyamarkan penampilannya, sebelum ia memperoleh identitas 

baru dengan nama Paul. Ketika sudah duduk dan siap dicukur oleh Mahmoud, 

mendadak ia diminta mengalah karena ada pelanggan lamanya yang berprofesi 

tentara harus didahulukan. Tentara ini dengan santai berkata bahwa merupakan 

sebuah kehormatan dapat mecukur rambut tentara, maka semestinya tidak perlu 

diminta bayaran. Kalimat tersebut sebagai penggambaran pemerintahan yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pontianak
https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
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bersifat semena-mena kepada masyarakat. Bukan mengayomi rakyat kecil, tapi 

malah melakukan penindasan kepada rakyat kecil 

Nuansa yang tergambar dalam film sangat sunyi. Film ini tidak banyak 

menampilkan adegan dengan dialog panjang dan tempat yang berpindah pindah. 

Mereka menyajikan gambaran film yang banyak mengandung makna dan arti dari 

sebuah perjuangan di tengah kegaduhan yang terjadi suasana  tak bisa bebas pergi 

kemana saja karena telah diawasi pemerintahan. Dari   Wiji Thukul yang dulu 

sempat menyuarakan perlawanan dan kritik lewat karya-karya dan 

mengucapkannya lewat puisi sudah dianggap subversive. Tidak hanya itu saja 

orang-orang yang menyuarakan gagasan demokrasi substansial juga dapat 

dianggap berbahaya bagi ketertiban umum. 

 

 

2. Pemeran Film Istirahatlah Kata-Kata 

a. Gunawan Maryanto 

Gunawan Maryanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 

1976 adalah seorang penulis dan sutradara teater berkebangsaan sebagai 

salah satu pemain dalam film Istirahatlah Kata Kata.
84

 Gunawan Maryanto 

berperan sebagai Wiji Thukul yang sedang dalam pelarian di Pontianak. 
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Gambar 2: Foto Film Istirahatlah Kata-Kata 

b. Marissa Anita 

Marissa Anita lahir di Surabaya Jawatimur pada tanggal 29 Maret 

1983. Dia adalah seorang Jurnalis, Presenter berita dan salah satu Aktris 

Indonesia. Dia berperan menjadi Istri Wiji Thukul sebagai Sipon dalam 

Film Istirahatlah Kata-Kata.
85

 

 

Gambar 3: Foto Film Istirahatlah Kata-Kata 

c. Melanie Subono 

Melanie Subono Hamburgs lahir di Jerman pada tanggal 20 

Oktober 1976. Melanie merupakan seorang penyanyi dan presenter 

bekebangsaan Indonesia. Dia adalah berperan sebagai Ida pada Film 

Istirahatlah Kata-Kata.
86
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Gambar 4: Foto Film Istirahatlah Kata-Kata 

3. Penghargaan Film Istirahatlah Kata-Kata 

a. Di Tayangkan Pada Festival Internasional 

Kisah Wiji thukul ini tayang perdana di Locarno Film Festival di 

awal tahun 2016, lalu berhasil berkompetisi di Vladivostok Film Festival, 

kemudian di Hamburg International Film Festival Jerman, Terakhir di 

Busan International Film Festival pada tahun yang sama, dan menyusul 

festival-festival lainnya.
87

 

b. Film Non BioskopTerbaik 

Sebelum film ini tayang di biokop, Istirahatlah Kata-kata telah 

menang sebagai film non bioskop terbaik dalam ajang Apresiasi Film 

Indonesia di tahun 2016. Kategori ini melombakan film-film berdurasi 

lebih dari 60 menit yang bermuatan nilai budaya dan kearifan lokal atau 

yang berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa.
88

 

c. Sutradara Terbaik 
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Sutradara film Istirahatlah Kata-kata, Yosep Anggi Noen juga 

dinobatkan sebagai sutradara terbaik di ajang Umar Ismail Award pada 

tahun 2017.
89

 

d. Pemeran Utama Laki-laki Terbaik 

Sutradara Gunawan Maryanto dalam memerankan Wiji Thukul di 

Film Istirahatlah Kata-Kata juga berhasil memenangkan penghargaan 

kategori pemeran aktor terbaik di ajang yang sama pada tahun 2017. Aktor 

asli Jogjakarta ini berhasil mengalahkan pesaingnya yakni, Reza 

Rahardian dan Tyo Pakusadewo.
90

 

e. Film Terbaik Ajang ASEAN Film Festival (BAFF) 2017 

Pada bulan Mei 2017, Istirahatlah Kata-Kata kembali 

mengharumkan nama Indonesia dengan memenangi ajang Bangkok 

ASEAN Film Festival (BAFF). Istirahatlah Kata-Kata mengalahkan 9 

film lainnya. Film ini dinilai paling sederhana sekaligus unggul secara 

artistik, sinematografi dan pencahayaannya.
91

 

 

 

 

C. Puisi Wiji Thukul 

Puisi-puisi Wiji Thukul adalah karya yang tercipta lewat  realitas yang 

represif. Kumpulan puisi ini menjadi penting karena mengangakat isu 
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kemanusiaan.  Sehingga kita dapat meneladani semangat perlawanan terhadap 

ketidakadilan di dalam Negara. 

Puisi “Istirahatlah Kata-Kata” ini tercipta dari sebuah situasi perlawanan-

perlawanan dan demonstrasi dari banyak kelompok gerakan yang berkali-kali 

tumbang. Hal yang paling jelas untuk menjawab situasi sosial adalah dengan jalan 

menghimpun kekuatan. Dengan tidak terburu-buru berteriak, tidak terburu-buru 

menyerang sebuah kekuatan besar tanpa adanya basis kekuatan, strategi, serta 

persatuan antar kelompok gerakan.  

Semangat yang muncul para demonstran diwujudkan dalam satu kesatuan 

perjuangan dari banyaknya kelompok yang mengalami ketertindasan yang sama. 

Semangat itu kemudian direfleksikan dalam sebuah karya berbentuk puisi yang 

diberi judul Istirahatlah Kata-Kata. Puisi tersebut dipilih untuk  mengistirahatkan 

teriakan-teriakan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Tiap kelompok  

menjalin solidaritas dan membangun kekuatan dalam sebuah kesatuan. Untuk 

kemudian bersama-sama berteriak kembali untuk Rezim Soeharto. 

1. Istirahatlah Kata-Kata 

Jangan menyembur-nyembur 

Orang-orang bisu 

Kembalilah kedalam Rahim 

Segala tangis dan kebusukan 

Dalam sunyi yang meringis 

Tempat orang-orang mengikari 

Menahan ucapanya sendiri 
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Tidurlah, kata-kata 

Kita bangkit nanti 

Menghimpun tuntutan-tuntutan 

Yang miskin papa dan dihancurkan 

Nanti kita akan mengucapkan 

Bersama tindakan 

Bikin perhitungan 

Tak bisa lagi ditahan-tahan.
92

 

Puisi “Tanpa Judul” yang tercipta dari situasi di tengah pelarian Wiji 

Thukul. Dalam perlarianya mampu menghasilkan puisi secara langsung  

spontanitas gagasan dari sebuah kabar yang berasal dari kampung halaman. 

Kondisi tersebut terjadi ketika Wiji Thukul sedang dalam pelarianya di 

Kalimantan. Ditemani para sahabat di Kalimantan. Wiji Thukul dengan cerdas 

menulis puisi dengan tenang tanpa melihat kondisi dan situasi meski tengah 

menjadi buronan. Ketidakadilan sosial yang terjadi tidak hanya pada masyarakat 

tetapi keluarga dan buku-bukunya juga dirampas. Puisi ini cenderung mempunyai 

makna sosial  karena di dalam puisi tersebut memperkenalkan kepada seluruh 

keluarga kekejaman dan perampasan barang-barang milik Wiji Thukul.   

Semangat yang muncul ketika itu diwujudkannya melalui kesatuan 

perjuangan dari banyaknya kelompok yang mengalami ketertindasan menciptakan 

puisi “Tanpa Judul” untuk mengirim kabar ke kampung halaman teriakan-teriakan 

kritik terhadap orde baru. Tiap kata dalam puisi Wiji Thukul menambah 
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solidaritas dan membangun kekuatan demi sebuah satu kesatuan untuk bersam. 

melawan kembali Rezim Soeharto. 

2. Tanpa judul 

Kuterima kabar dari kampong 

Rumahku kalian geledah 

Buku-buku kalian jarah 

Tapi aku ucapkan banyak terima kasih 

Karena kalian telah memperkenalkan sendiri 

Pada anak-anakku 

Kalian telah mengajari anak-anakku 

Membentuk makna kata penindasan sejak dini 

Ini tak diajarkan disekolahan 

Tapi rezim sekarang ini memperkenalkan 

Kepada semua kita 

Setiap hari dimana-mana 

Sambil menenteng nenteng senapan 

Kekejaman kalian adalah bukti pelajaran 

Yang pernah ditulis.
93
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BAB IV 

MAKNA PUISI WIJI THUKUL DALAM FILM ISTIRAHATLAH 

KATA-KATA DENGAN PENDEKATAN SEMIOTIKA FERDINAND DE 

SAUSSURE 

Pembahasan pada bab empat terkait dengan makna puisi yang terdapat 

dalam Film Istirahatlah Kata Kata. Pendekatan yang dipakai adalah Ferdinand de 

Saussure yang memaknai tanda menjadi tiga tahap Singnifier, singnified, 

signification. Pendekatan tersebut untuk mencari makna dari puisi yang terdapat 

dalam film. Puisi tersebut antara lain berjudul, “Istirahatlah Kata-Kata” dan puisi 

“Tanpa Judul”. Puisi Istirahatlah Kata-Kata bermakna mengenai Perlawanan atas 

penindasan orde baru, sedangkan puisi Tanpa Judul bermakna tentang 

Ketidakadilan sosial yang terdapat dalam film Istirahatlah Kata-Kata. 

 

D. Struktur Puisi Wiji Thukul Dalam Film Istirahatlah Kata-Kata 

Puisi mempunyai makna sangat dalam jika seseorang benar-benar 

mengetahui makna dari sebuah puisi yang dapat memberikan gambaran 

keinginan, pengharapan dan pengungkapan. Begitu juga, setiap hal yang ingin 

diungkapkan tidak secara gamblang oleh Wiji Thukul dalam kegelisah dan 

perlawanan atas ketidakadilanya yang terjadi pada masa rezim Soeharto. 

Pertama menggunakan struktur Tema puisi yang perlu dihubungkan 

dengan penyairnya, melalui konsep-konsepnya yang terimajinasikan oleh peneliti. 

Oleh sebab itu, tema bersifat khusus (penyair), tetapi obyektif (bagi semua 

penafsir), dan lugas (tidak dibuat-buat).
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94
 

Kedua menggunakan struktur Perasaan penyair dalam menciptakan puisi 

yang  ikut diekspresikan dan ikut dihayati oleh pembaca. Tema yang sama akan 

dituturkan lewat  perasaan penyair secara berbeda, sehingga hasil puisi yang 

diciptakan berbeda pula. Menghadapi tema keadilan sosial atau kemanusiaan, 

pennyair banyak menampilkan kehidupan pengemis atau gelandangan.
95

 

Ketiga menggunakan struktur apabila ada seseorang bicara, kita 

menangkap apa yang dibicarakan dan suara ketika berbicara yang kadang-kadang 

meninggi atau merendah (nadanya), mengeras atau melembut (tekananya) bahkan 

mencepat atau melambat (temponya). Selain itu, peneliti menangkap bagaimana 

sikap pembicara terhadapat apa yang dibicarakannya.
96

 Jika berbicara tentang 

sikap penyair, maka berbicara tentang nada.
97

  Nada duka yang diciptakan penyair 

dapat menimbulkan suasana iba hati bagi pembaca. Nada kritik yang diberikan 

penyair, dapat menimbulkan suasana penuh pemberontakan bagi pembaca. Nada 

religious dapat menimbulkan suasana khusyuk.
98

 

Keempat menggunakan struktur amanat (pesan)  yang hendak disampaikan 

oleh penyair sehingga dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada 

puisi tersebut. Tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk 
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menciptakan puisi. Amanat tersirat dibalik kata-kata yang disusun dan juga berada 

dibalik tema yang diungkapkan.
99

 

Dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan Semiotika 

Ferdinand de Saussure, yang digunakan untuk memaknai puisi yang diambil dari 

film Istirahatlah Kata-Kata sebagai berikut. 

1. Puisi Istirahatlah Kata-Kata 

a. Tema Istirahatlah Kata-Kata adalah puisi yang memiliki makna tentang 

perlawanan dan kritik atas penindasan yang dilakukan pada masa orde baru. 

Istirahat bukan berarti berdiam diri tetapi menyusun strategi untuk 

melakukan gerakan yang memperdulikan masyarakat. 

b. Perasaan (feeling) yang terkandung dalam puisi Istirahatlah Kata-Kata 

adalah puisi yang lahir dari sebuah situasi yang tengah mengemuka kala itu, 

perlawanan-perlawanan sporadis dari banyak kelompok gerakan yang 

berkali-kali tumbang. Keterburu-buruan tanpa melihat kondisi objektif 

justru selalu memperlemah kekuatan. Hal yang paling rasional untuk 

menjawab itu semua adalah dengan jalan menghimpun kekuatan. Dengan 

tidak terburu-buru berteriak, tidak terburu-buru menyerang sebuah kekuatan 

besar tanpa adanya basis kekuatan, strategi, serta persatuan antar kelompok 

gerakan. 

c. Nada dan suasana dalam kondisi penindasan yang terjadi pada puisi 

Istirahatlah Kata-Kata memperlihatkan bunyi perlawanan akan tindakan 

ketidakadilan yang terjadi semasa orde baru. Puisi ini bersikap menyidir atas 
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ketidakadilan yang didapat dari pemerintahan orde baru. Dengan kata lain 

memperkuat barisan dan mempercepat gerakan sehingga menjadikan 

kesadaran kolektif antar kelompok untuk membangun strategi melawan 

rezim orde baru. 

d. Amanat (pesan) yang terdapat dalam puisi Istirahatlah kata-kata terbagi 

menjadi empat yaitu: pertama karya puisi ini menjadi simbol perlawanan 

dari penindasan orde baru. Kedua karya puisi ini merupakan tindakan atas 

kejadian-kejadian semasa Wiji Thukul hidup semata-mata untuk 

menyadarkan atas ketidakadilan yang diterima oleh rakyat. Ketiga puisi ini 

tercipta dari kegelisahan Wiji Thukul yang menjadi buronan semasa 

pelarianya ke Kalimantan. Keempat karya puisi ini merupakan sikap dari 

Wiji Thukul demi terciptanya demokrasi dan negara yang menjujung tinggi 

atas perilaku kemanusiaan. 

1) Bait pertama (Perenungan terhadap ketidakadilan sosial) 

 

Singnifier 

(Penanda) 

Singnified 

(Pertanda) 

Signification 

(Makna) 

Jangan menyembur-

nyembur, 

Orang-orang bisu, 

kembalilah kedalam 

rahim, segala tangis dan 

kebusukan, 

Perenungan terhadap 

ketidakadilan sosial 

Refleksi gerakan yang 

dijalankan berangkat dari 

salah satu tesis dasar 

dialektika bahwa diampun 

adalah bergerak. 

Demikian istirahat bukan 
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dalam sunyi yang 

meringis. 

berarti tidak melakukan 

apa-apa. 

 

d. Ikon Jangan menyembur-nyembur,Orang-orang bisu, kembalilah kedalam 

rahim, segala tangis dan kebusukan,dalam sunyi yang meringis. 

e. Indeks  perenungan terhadap ketidakadilan sosial. 

f. Simbol  Refleksi gerakan yang dijalankan berangkat dari salah satu tesis 

dasar dialektika bahwa diampun adalah bergerak. Demmikian istirahat 

bukan berarti tidak melakukan apa-apa.
100

 

Makna yang dapat diambil dari puisi tersebut adalah ketika Jangan 

menyembur-nyembur orang-orang bisu merupakan refleksi gerakan yang dapat 

diambil dari dialektika bahwa diampun adalah bergerak. Demikian juga, kata 

Istirahat bukan berarti diam tetapi melakukan strategi dan kembali melakukan 

perlawanan dan perubahan yang dilakukan atas perenungan yang mendalam.  

2) Bait kedua (Evaluasi dan Strategi gerakan) 

Singnifier 

(Penanda) 

Singinified 

(Pertanda) 

Signification 

(Makna) 

Tempat orang-orang 

Mengikari, menahan, 

ucapanya sendiri, 

tidurlah kata-kata kita 

bangkit nanti, 

Evaluasi dan strategi 

gerakan 

Strategi menghimpun 

kekuatan dan 

mempersatukan gerakan. 

Evaluasi, dalam kata 

istirahat tersebut 
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menghimpun tuntutan- 

tuntutan, 

Yang miskin papa dan 

dihancurkan. 

mengandung makna 

merumuskan kembali 

strategi yang harus 

dilakukan kedepan. Selain 

itu, secara objektif  

kelompok-kelompok 

gerakan yang berlawanan. 

Terlebih dari daerah-

daerah yang kala itu 

belom menjalani 

konsolidasi-konsolidasi. 

 

a. Ikon Tempat orang-orang mengikari, menahan, ucapanya sendiri, tidurlah 

kata-kata kita bangkit nanti, menghimpun tuntutan- tuntutan, Yang miskin 

papa dan dihancurkan. 

b. Indeks perenungan terhadap evaluasi dan strategi gerakan. 

c. Simbol Strategi menghimpun kekuatan dan mempersatukan gerakan. 

Evaluasi, dalam kata istirahat tersebut mengandung makna merumuskan 

kembali strategi yang harus dilakukan kedepan. Selain itu, secara objektif  

kelompok-kelompok gerakan yang berlawanan. Terlebih dari daerah-

daerah yang kala itu belom menjalani konsolidasi-konsolidasi. 
101
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Makna yang diambil dari kata Tidurlah kata-kata kita bangkit nanti 

strategi menghimpun melakukan gerakan kembali untuk mengevaluasi  

ketidakadilan orde baru. Wiji Thukul dan para sahabat merumuskan gerakan 

kembali yang telah didiskusikan, disusun kejadian tersebut banyaknya aparatur 

Negara sedang mengawasi gerakan Wiji Thukul karena telah dianggap 

menganggu kemanan negara. 

3) Bait ketiga (Bergerak dan menghimpun kekuatan) 

Singnifier 

(Penanda) 

Singnified 

(Pertanda) 

Signification  

(Makna) 

Nanti kita akan 

Mengucapkan, bersama 

tindakan, Bikin perhitungan 

Tak bisa lagi ditahan-tahan.  

Bergerak dan 

menghimpun 

kekuatan  

perjuangan yang tidak 

berhenti dan terus 

dilanjutkan. Istirahat 

bukan berarti 

berhenti, namun 

justru akan 

dilanjutkan dengan 

kekuatan yang lebih 

dahsyat. Makna ini 

tersirat dari bait ke-4, 

“nanti kita akan 

mengucapkan, 

bersama tindakan, 

bikin perhitungan. 
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a. Ikon  nanti kita akan mengucapkan, bersama tindakan, bikin perhitungan 

tak bisa lagi ditahan-tahan 

b. Indeks bergerak dan menghimpun kekuatan 

c. Simbol perjuangan yang tidak berhenti dan terus dilanjutkan. Istirahat 

bukan berarti berhenti, namun justru akan dilanjutkan dengan kekuatan 

yang lebih dahsyat. Makna ini tersirat dari bait ke-4, nanti kita akan 

mengucapkan, bersama tindakan, bikin perhitungan.
102

 

 

Makna yang terdapat dalam puisi dari kata mengucapkan bersama dan 

membuat perhitungan kembali merupakan gerakan Refleksi yang akan 

menunjukan kekuatan dari himpunan dan akan kembali bangkit demi masyarakat 

yang menginginkan pembebasan dari penindasan untuk menegakkan Negara yang 

demokrasi. 

2. Puisi Tanpa Judul 

a. Tema gagasan pokok dalam puisi Tanpa Judul ini adalah Kuterima kabar 

dari kampoeng  dilihat dari pembuatan puisi ini pada tanggal 11 Agustus 

1996 disaat pelarianya yang pertama ke Kalimantan. Hal itu mengakibatkan 

kondisi konfrontasi Thukul dengan pemerintahan sangat memanas. Alasan 

kenapa Wiji Thukul menjadi buronan karena pergerakan Wiji Thukul 

mengganggu kemanan negara. 
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b. Perasaan (feeling) yang terjadi saat pembuatan puisi ini Thukul sedang 

dalam pelarianya,  kemudian mendapatkan kabar dari istrinya Sipon yang 

merasa cemas dan khawatir atas perlakuan militer terhadap keluarganya 

yang dianggap sudah melanggar HAM. 

c. Nada dan suasana dalam bait puisi rumahku kalian geledah dan bukuku 

kalian jarah merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 

dengan menggeledah rumah dan menjarah buku adalah ketidakadilan yang 

dilakukan tentara dengan merampas tanpa alasan. Sekaligus pemberedelan 

atas karya-karya Wiji Thukul. 

d. Amanat (pesan) yang terdapat dalam puisi Wiji Thukul terbagi menjadi 

empat yaitu: pertama karya puisi ini menjadi simbol ketidakadilan sosial 

dari tentara yang dilakukan semasa orde baru. Kedua karya puisi ini 

merupakan tindakan atas kejadian-kejadian semasa Wiji Thukul hidup 

karena semata-mata memperlihatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan 

melakukan perampokan kepada rakyat. Ketiga puisi ini tercipta dari pelarian 

Wiji Thukul ketika  menjadi buronan dan mendapatkan kabar dari kampung 

halaman ketika sedang berada di Kalimantan. Keempat karya puisi ini 

merupakan sikap dari Wiji Thukul demi terciptanya masyarakat yang adil 

dan mencerminkan kemanusiaan untuk mengembangkan bangsa Indonesia. 

Pemerintahan ada bukan untuk memeras dan melanggar Hak Asasi Manusia 

melainkan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya dan 

mewujudkan Negara yang menjujung tinggi terhadap sikap kemanusiaan.  

Dari puisi Wiji Thukul tidak terdapat kebebasan pengarang atau penyair 
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untuk mengeluarkan aspirasinya. Represif merupakan metode yang 

dilancarkan terhadap pengarang-pengarang yang dicap bertindak subversive. 

Hal ini Nampak jelas tergambar dalam puisi (tanpa judul) Wiji Thukul. 

 

 

 

1) Bait pertama (Ketidakadilan Sosial) 

Singnifier 

(Penanda) 

Singnified 

(Pertanda) 

Signification 

(Makna) 

Ku terima kabar dari 

kampoeng, 

Rumahku kalian geledah, 

Buku-buku kau jarah, 

Tapi ucapkan banyak 

terima kasih, 

Karena kalian sudah 

memperkenalkan sendiri, 

Pada anak-anakku. 

 Ketidakadilan sosial Makna yang dapat 

dirasakan penindasan 

yang kejam demi 

kekuasaan yang 

berkelanjutan 

merampas dan 

diskrimisani terhadapat 

anak-anak dan 

masyarakat. 

 

a. Ikon Ku terima kabar dari kampoeng, Rumahku kalian geledah, Buku-

buku kau jarah,Tapi ucapkan banyak terima kasih, Karena kalian sudah 

memperkenalkan sendiri,Pada anak-anakku. 
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b. Indeks Ketidakadilan sosial 

c. Simbol makna yang dapat dirasakan penindasan yang kejam demi 

kekuasaan yang berkelanjutan merampas dan diskriminasi terhadapat 

anak-anak dan masyarakat.
103

 

Makna yang terdapat dari puisi Tanpa Judul  berkata Terima kasih karena 

kalian sendiri yang telah memperkenalkan kepada anak-anakku adanya 

penindasan dan diskriminasi sosial dan merampas segala bentuk kebahagiaan 

seorang keluarga. Pesan puisi ini adalah perampasan hak rakyat dan 

memperkanalkan rezim yang bersifat otoriter.  

2) Bait kedua (penindasan terhadap rakyat) 

Singnifier 

(Penanda) 

Singnified 

(Pertanda) 

Signification 

(Makna) 

Kalian telah mengajari 

anak-anakku, membentuk 

kata penindasan sejak dini,  

Ini tak diajarkan, 

disekolahan tapi rezim ini, 

sudah memperkenalkan 

kepada semua kita. 

Penindasan terhadap 

rakyat 

Disimpulkan anak-

anak yang dibawah 

umur telah melihat 

ketidakadilan dan 

penindasan terhadapat 

usia dibawah umur. 
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a. Ikon Kalian telah mengajari anak-anakku, membentuk kata penindasan 

sejak dini, Ini tak diajarkan, disekolahan tapi rezim ini, sudah 

memperkenalkan kepada semua kita. 

b. Indeks Penindasan terhadap rakyat 

c. Simbol Disimpulkan anak-anak yang dibawah umur telah melihat 

ketidakadilan dan penindasan terhadapat usia dibawah umur.
104

 

Makna yang dapat diambil adalah penindasan kepada rakyat  dengan 

tindakan ketidakadilan, mendiskriminasi rakyat bahkan sampai pada anak 

dibawah umur. Masyarakat mendapatkan ketidakadilan dari perlakuan rezim orde 

baru yang bersifat otoriter dan mengakibatkan masyarakat semakin melawan atas 

tindakan yang tidak mencerminkan kemanusiaan.  

3) Bait ketiga (Intimidasi terhadap Masyarakat) 

Singnifier 

(Penanda) 

Singnified 

( Pertanda) 

Signification 

(Makna) 

Setiap hari dimana-mana, 

Sambil menenteng nenteng 

senapan kekejaman kalian adalah 

bukti pelajaran, 

Yang pernah ditulis 

Intimidasi terhadap 

masyarakat 

yang terjadi  

penguasa yang 

sombong dan 

tidak adil, 

membuat sejarah 

tidak akan 

dilupakan oleh 

masyarakat 
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Indonesia. 

 

a. Ikon Setiap hari dimana-mana, sambil menenteng nenteng senapan 

kekejaman kalian adalah bukti pelajaran, yang pernah ditulis. 

b. Indeks Intimidasi terhadap masyarakat 

c. Simbol yang terjadi penguasa yang sombong dan tidak adil, membuat 

sejarah tidak akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia.
105

 

Makna yang dapat diambil dari puisi tersebut adalah Intimidasi dari 

aparatur negara  keadaan dimana para tentara selalu menembak, melanggar HAM 

dan belaku tidak adil. Pelanggaran tersebut menggunakan cara kekerasan secara 

langsung, penggeladahan, perampasan dan penculikan. 

E.  Analisis Makna Puisi wiji Thukul 

1. Perlawanan Atas Tindakan Orde Baru 

Puisi Istirahatlah Kata-Kata yang terinspirasi dari kondisi sosial 

mempunyai makna implisit, seperti yang terdapat dalam bait di bawah ini:  

Jangan menyembur-nyembur 

Orang-orang bisu 

Kembalilah kedalam Rahim 

Segala tangis dan kebusukan 

Pertama, refleksi gerakan yang telah dijalankan berangkat dari salah satu 

tesis dasar dialektika bahwa diam pun adalah gerak. Demikian pula makna 

istirahat bukan berarti tidak melakukan apa-apa. 
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Sebaliknya, yang diistirahatkan sebagai teriakan kata-kata kritik terhadap 

rezim yang mewujudkan dalam aksi-aksi demonstrasi. Istirahat bermakna refleksi, 

evalusi atas langkah-langkah yang sejauh ini telah di lakukan. Untuk mengukur 

seberapa kekuatan kelompok Wiji Thukul dan sebesar apa kekuatan musuh, serta 

menganalisa situasi aktual yang terjadi. 

Dalam sunyi yang meringis 

Tempat orang-orang mengikari 

Menahan ucapanya sendiri 

Tidurlah, kata-kata 

Kita bangkit nanti 

Kedua, strategi menghimpun kekuatan dan mempersatuakan gerakan. 

Selain evaluasi, di dalam kata istirahat tersebut mengandung makna: merumuskan 

kembali srategi yang akan dilakukan ke depan. Selain itu, secara objektif perlu 

adanya konsolidasi antara kelompok-kelompok gerakan yang berlawanan, terlebih 

di antara berbagai daerah yang kala itu belum menjalin konsolidasi. Persatuan 

antara seluruh elemen rakyat tertindas mutlak diperlukan untuk menghantam 

lawan yang masa itu begitu kokoh dalam kekuasaan dan ditopang secara penuh 

oleh struktur yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari penggalan bait keempat 

puisi tersebut, “menghimpun tuntutan-tuntutan, yang miskin papa dan 

dihancurkan.” 

Menghimpun tuntutan-tuntutan 

Yang miskin papa dan dihancurkan 

Nanti kita akan mengucapkan 
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Bersama tindakan 

Bikin perhitungan 

Tak bisa lagi ditahan-tahan. 

Ketiga, perjuangan yang tidak pernah berhenti dan akan terus dilanjutkan. 

Istirahat bukan berarti berhenti, namun justru akan dilanjutkan dengan kekuatan 

yang lebih dahsyat. Makna ini tersirat dari bait ke-4, “nanti kita akan 

mengucapkan, bersama tindakan, bikin perhitungan. ”Bahwa tak hanya lontaran 

kata-kata yang akan kembali menyerang namun berwujud dalam satu tindakan 

nyata. Secara faktual memang begitu adanya, setelah tahun 80-an perjuangan 

gerakan rakyat semakin terkonsolidasi satu dengan yang lain. 

Wiji Thukul sendiri pada tahun 1996 juga ikut menggagas berdirinya 

Partai Rakyat Demokratik sebagai wadah persatuan bersama, berbagai sektor 

rakyat yang menentang kediktatoran orde baru. Hingga jatuhnya Soeharto pada 

bulan Mei 1998. Istirahat bukan berarti menyudahi, istirahat bermakna menghela 

nafas sejenak, menghimpun kekuatan kemudian memukul lebih keras. 

2. Ketidakadilan Sosial 

Jika dilihat dari tanggal pembuatan puisi pada 11 Agustus 1996. Maka, 

menunjukan waktu itu Thukul dalam masa pelarianya yang pertama. Awal 

Agustus, masa dimana Thukul memutuskan untuk meninggalkan tempat 

tinggalnya. Hal ini dikarenakan kondisi konfrontasi Thukul dengan pemerintah 

sedang memanas. Alasan Thukul dijadikan buronan oleh pemerintahan karena 

pergerasakan Wiji Thukul dianggap sangat mengganggu keamanan Negara. Puisi-
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puisi karya Wiji Thukul yang mengandung banyak makna konfrontasi itulah yang 

menyebabkan Wiji Thukul melarikan diri. 

Kuterima kabar dari kampong 

Rumahku kalian geledah 

Buku-buku kalian jarah 

Dari baris pertama tentu Thukul sangat tersiksa meninggalkan istrinya 

(Sipon) dan kedua orang anaknya Wani dan Fajar Merah, untuk bertemu 

keluarganya  ia harus melakukanya dengan sembunyi-sembunyi. Jika kita teliti 

pemaknaan puisi bait pertama adanya penggeledahan buku-buku dijarah, 

interogasi keras terhadap keluarga. Tindakan pemerintahan tersebut dikatakan 

tidak memanusiakan manusia hal ini cukup ironis jika dilihat dari peristiwa 

penggeledahan di rumah Wiji Thukul. 

Tapi aku ucapkan banyak terima kasih 

Karena kalian telah memperkenalkan sendiri 

Pada anak-anakku  

Kalian telah mengajari anak-anakku 

Membentuk makna kata penindasan sejak dini 

Bait kedua diawali dengan  tapi aku ucapkan terima kasih. Hal tersebut 

justru ditanggapi dengan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih tersebut 

merupakan sindiran perlakuan yang dilakukan pemerintah terhadap para aktivis. 

Aparat bersikap tidak adil terhadap warga Indonesia yang menajaga keamanan 

negara namun malah bertindak sebagai bentuk penindasan. Dari bait itu Wiji 

Thukul mengatakan bahwa perlakuan pemerintah terhadap dirinya yang 
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disaksikan keluarga dan tetangga-tetangganya justru membenarkan kesewenang-

wenangan pemerintah terhadap rakyat (sesuai puisi Wiji Thukul). 

Ini tak diajarkan disekolahan 

Tapi rezim sekarang ini memperkenalkan 

Kepada semua kita 

Bait selanjutnya, yaitu ini tidak diajarkan di sekolahan. Lirik ini bermakna 

bahwa bentuk kegiatan yang menyudutkan nama baik pemerintahan tidak 

diajarkan disekolahan, yang diajarkan adalah kebaikan-kebaikannya saja. Hal ini 

dapat dikatakan sebagai hegemoni pemerintah orde baru terhadap rakyat. Banyak 

yang memutar balikan atau bahkan menutup-nutupi sejarah. Salah satunya dengan 

membatasi buku-buku bacaan atau bahkan menjauhkan generasi muda dari 

referensi sejarah. 

Tapi rezim sekarang ini memperkenalkan 

Kepada semua kita 

Setiap hari dimana-mana 

Sambil menenteng nenteng senapan 

Baris selanjutnya adalah tetapi rezim sekarang ini memperkenalkan 

kepada kita semua. Kata ini bermakna kekejaman militer dan pemerintahan orde 

baru memang tidak diajarkan disekolah-sekolah. Justru langsung ditunjukan 

kepada masyarakat. Teror demi teror yang dirasakan para aktivis pada umumnya 

dan teror yang dirasakan oleh keluarga Wiji Thukul pada khususnya. Teror 

tersebut berbau militerisme seperti yang tertuang dari bait selanjutnya, setiap hari 

dimana-mana menenteng senapan makna tersebut mengandung peran militer 
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dalam menangani prahara aktivis yang berkonfrontasi sangatlah besar. Bahkan tak 

segan segan mereka mengancam dengan menggunakan senapan. Makna kalimat 

dimana-mana bahwa aparat terus mengawasi para aktivis yang menjadi target 

operasi dimanapun aktivis itu berada. 

Kekejaman kalian adalah bukti pelajaran 

Yang pernah ditulis 

Wiji Thukul menggambarkan dalam puisi-puisinya di atas adalah bukti 

kekejaman yang tidak pernah ditulis. Penculikan juga penyiksaan memang terjadi 

dan ditulis dalam buku-buku sejarah Indonesia. Peristiwa kejam tersebut justru 

menjadi inspirasi lewat puisi-puisi Wiji Thukul dari puisi-puisi tersebut 

mempunyai pesan, makna perasaan bahwa Wiji Thukul merasa di terror, melihat 

kejadian-kejadian  masa orde baru. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian Puisi pada film Istirahatlah Kata-Kata 

karya Wiji Thukul dengan pendekatan Semiotika Ferdinand de Saussure dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pembacaan struktur  puisi Wiji Thukul dalam Film Istirahatlah kata-

kata yang memliki dua arti perlawanan dan ketidakadilan sosial Tema 

puisi Istirahatlah kata-kata dan Tanpa judul dalam bercerita tentang 

Refleksi yang kemudian melakukan aksi. Perenungan yang dijalani oleh 

Wiji Thukul dalam puisi ini mempunyai arti kontemplasi yang mendalam 

untuk melakukan gerakan untuk melawan rezim orde Soeharto.  

2. Makna Puisi Istirahatlah Kata-Kata mempunyai arti perlawanan dan Puisi 

“Tanpa Judul” mempunyai arti ketidakadilan sosial karya Wiji Thukul. 

Puisi yang pertama mempunyai makna perlawanan perenungan yang 

mencerminkan proses berfikir dan mengatur strategi untuk membuat 

demonstrasi kembali. Puisi yang kedua adalah Tanpa Judul yang 

mempunyai makna ketidakadilan sosial member pesan akan kekerasan 

yang diberikan oleh aparat militer orde baru untuk mengintimidasi dan 

melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.  
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B. Saran 

Dalam penelitian di atas peneliti memberikan saran kepada pembaca dan 

pembuat puisi yang belum mempunyai arti dalam narasi puisinya maka 

perlulah membaca karya-karya wiji Thukul. 

1. Menciptakan karya-karya yang tidak bersifat komersial saja, tetapi juga 

karya yang bermanfaat oleh masyarakat pada umumnya. 

2. Memberikan ruang kepada puisi-puisi yang lainya agar menjadi bahan 

kajian dan penelitian dengan tujuan hasilnya dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia 

seperti halnya masalah demonstrasi yang dilakukan mahasiswa sering 

terjadi anarkisme atau keos. 

3. Dalam membaca dan mendengar puisi sebaiknya tidak merasa pasif karena 

film terjadi karena adanya sebuah karya puisi maupun novel. Tetapi yang 

kita lakukan harus bersikap aktif, kritis dan solutif supaya mengetahui arah 

suatu film dan mengetahui suatu makna dalam puisi tersebut. Hal tersebut 

sangat penting agar tidak terprovokasi atau menimbulkan sebuah konflik. 
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