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ABSTRAK 

Mohammad Ali Rohman (17200010091), Semiotika Al-Qur’an: Tafsir Puisi 

A. Mustofa Bisri Dalam Buku Kumpulan Puisi ‘Aku Manusia’ 

Puisi merupakan media untuk menuangkan gagasan dan perenungan atas 

realitas-empiris. Gagasan dan perenungan yang terkandung dalam puisi dapat 

berupa makna itu sendiri. Kendati demikian, makna juga dapat dihadirkan melalui 

teks-teks di luar puisi. Makna sebenarnya tidak selamanya dapat ditemukan. Akan 

tetapi,melalui tinjauan dari sisi konvensi bahasa, pembacaan hermeneutis 

danmemunculkan hipogram makna, makna potensial dalam puisi dapat 

dihadirkan. 

Selain sebagai media, puisi juga dapat dijadikan sebagai wajah untuk 

menafsirkan Al-Qur’an. Hal ini yang kerap kali ditemukan dalam puisi-puisi A. 

Mustofa Bisri. Puisi-puisi yang ditulis Bisri memiliki hubungan erat dengan ayat 

atau surah dalam Al-Qur’an. Oleh sebab itu, penelitian ini akan berfokus pada 

puisi-puisi Bisri yang diasumsikan peneliti sebagai pola baru dalam khazanah 

tafsir Al-Qur’an. Beberapa puisi yang dijadikan objek kajian ini dipilah dari buku 

kumpulan puisi 'Aku  Manusia'. Dari pemilahan puisi tersebut nantinya akan 

dibedah dengan teori Semiotika Michael Riffaterre. 

Ada pun hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa puisi Bisri 

terdapat(1) puisi yang secara langsung menerjemahkan surah Al-Qur’an;(2) puisi 

yang secara makna mengandung nilai Al-Qur’an;dan (3)puisi yang berdasarkan 

analisa semiotika ini menghasilkanklasifikasi karakter manusia ke dalam tiga 

segmentasi, antara lain: (1) segmen puisi yang menceritakan karakter manusia 

mulia; (2) segmen puisi yang menceritakan karakter manusia tercelah; dan (3) 

segmen puisi yang menjelaskan karakter manusia heterogen. 

Keywords: Puisi-puisi A. Mutofa Bisri, Tafsir puisi, teks, Konteks, Semiotika dan 

Hermeneutika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ada satu karya yang cukup kontroversial dan banyak mendapat 

atensi dari intelektual muslim di Indonesia, yakni:Al-Qur’an Berwajah 

Puisi yang ditulis oleh H.B. Jassin (1992-1993). Pada waktu yang 

bersamaan, para pejabat negara juga turut andil menyikapi gejolak 

tersebut, di antaranya adalah departemen agama RI dan MUI (Majelis 

Ulama Indonesia). Kontroversi karya itu mengundang perhatian—dari 

kalangan pro dan kontra—dalam memosisikan sakralitas kitab suci Al-

Qur’an pada ruang penafsiran. Tokoh-tokoh yang ikut berpendapat 

sangat bervariasi, seperti: kiai, sastrawan, dan pejabat negara. Pada 

akhirnya, ada upaya pembatasan dalam penyebarluasan karya tersebut.1 

Hal yang tak kalah menarik adalah posisi A. Mustofa Bisri—

yang selanjutnya akan ditulis Bisri—yang pada saat itu justru 

memberikan dukungan kepada H.B. Jassin dalam penerbitan karyanya. 

Bahkan Bisri melakukan hal yang sama seperti H.B. Jassin dengan 

menuliskan atau menerjemahkan surah dalam Al-Qur’an berwajah 

puisi. Ini dibuktikan ketika Bisri menggubah satu puisi berjudul Ketika 

Bumi Berguncang Ipada tahun 2005. Puisi ini ringkas; hanya terdiri dari 

dua bait. Pada bait pertama, Bisri mengutip terjemahan secara

 
1H.B. Jassin, Kontroversi al-Qur’an Berwajah Puisi, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 

1995),  
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lentur beberapa ayat dalam Q.S.Al-Zalzalah dan bait keduanya berisi 

penjelasan. Salah satu ayat yang Bisri munculkan adalah ayat ke-3 yang 

iterjemahkan menjadi: ... dan orang-orang bertanya-tanya bumi ini 

kenapa. Adapun penjelasan yang diketengahkan dalam puisi tersebut 

seluruhnya identik dengan ayat ke-3 tersebut. Bisrimenggubahnya:... 

apakah hari ini? //kukira masih lama// apakah Tuhan mempercepat 

saatnya/atau sekedar mencoba? //atau aku terlalu lama terlena.2 

Mengamati cara menyusun bait, kutipan ayat, dan penjelasan 

yang presisi di atas, serta judul yang mengarah tajam pada makna dari 

Q.S. Al-Zalzalah, pembaca dapat mengira bahwa upaya Bisri itu untuk 

menafsirkan Al-Qur’an—hanya saja dengan cara yang tidak 

konvensional. Bisri secara umum menjadikan pemahamannya atas 

beberapa ayat Q.S. Al-Zalzalah yang dikutipnya sebagai gubahan puisi 

yang memiliki irama. 

Dari situ kemudian ada ketertarikan untuk meneliti lebih jauh 

bagaimana simbol nilaiAl-Qur’an Bisri dalam beberapa puisinya 

merupakan simbol tafsir Al-Qur’an Bisri. Sebelum masuk pada analisis 

model penafsiran tentunya peneliti akan memunculkan justifikasi 

terlebih dulu menyangkut puisi Bisri yang tidak lain adalah bentuk 

tafsir Al-Qur’an.Setelahnya, peneliti bisa masuk lebih jauh pada aspek 

mendasar dari puisi-puisi Bisri yang beririsan dengan ayat al-Qur’an, 

termasuk bagaimana proses yang dilakukan Bisri sebelum akhirnya 

 
2A. Mustofa Bisri, Aku Manusia, (Rembang: Penerbit Mata Air, 2016), 56. 
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menuliskannya sebagai puisi. Kenyataan bahwa puisi Bisri yang 

demikian itu tidak saja Ketika Bumi BerguncangI, tetapi juga ada 

beberapa lainnya, misalnya, Ketika Bumi Berguncang II dan 

Agama.Inilah alasan lain mengapa fokus penelitian ini tertambat ke 

arahnya. 

Pada puisi yang berjudul Doa Tanpa Daya, Bisri seperti 

menerjemahkan doa ke dalam bahasa puisi. Pola yang terlihat dalam 

puisi ini memiliki kesamaan seperti puisi di awal, yakni dalam satu bait 

puisi terdiri dari ayat al-Qur’an (Q.S al-Anbiya’: 87) dan terjemahan 

bebas secara puitis: ...tiada Tuhan selain Engkau //Maha suci Engkau 

//Sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian 

memberikan penjelasan atas ayat yang telah dikutip:...yaa Allah 

betapapun besar dosa kami //di lautan pengampunan-Mu yang 

agung/kiranya tak berarti // hanya kepada-Mu kami memohon ampun 

//Hanya Engkau yang mengampuni //Apabila Engkau menututup pintu 

pengampunanMu// ke pintu mana kami akan mengetuk.3 

Penjelasan tentang susunan puisi Doa Tanpa Daya terlihat 

secara gamblang bahwa Bisri menerjemahkan doa-doa yang biasanya 

lazim dibaca setelah salat. Puisi Bisri di atas memang secara utuh 

terlihat seperti doa yang dipuisikan.Doa-doa yang termuat dalam puisi 

tersebut adalah potongan ayat-ayat al-Qur’an.Peneliti melihat bahwa 

bahasa puisi bagi Bisri seakan menjadi “senjata” yang memiliki 

 
3A. Mustofa Bisri, Aku Manusia..., 90. 
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kekuatan tersendiri.Dari sekian banyak karya yang dihasilkan Bisri 

adalah karya sastra puisi, selain karya-karya yang lain seperti: cerpen, 

lukisan, artikel, terjemahan, dan opini. 

Selain itu, ada juga puisi yang berjudul Kurban, Salat, 

danAllahu Akbar.4  Puisi ini memiliki tekstur yang berbeda dengan 

yang di awal. Jika puisi di awal secara langsung mengutip kemudian 

menerjemahkan ayat al-Qur’an, maka puisi yang kedua ini seperti 

hanya mengandung nilai-nilai al-Qur’an. Dalam bagian ini, Bisri 

mencoba menyodorkan kepada pembaca bahwa puisi tersebut adalah 

representasi dari al-Qur’an atau bahkan mengandungan nilai al-Qur’an. 

Puisi yang berjudul Salat misalnya, menyiratkan bagaimana 

puisi itu menyembunyikan kandungan al-Qur’an. Nilai-nilai al-Qur’an 

yang dapat dimunculkan dari puisi kedua ini terletak pada bagaimana 

Bisri ingin memberikan gambaran bahwa yang berhak menilai 

kekhusyuan salat seorang hamba hanyalah Tuhan. Dalam potongan bait 

puisi terakhir yang berbunyi:... “lihatlah orang itu!” kata orang-orang 

yang lalu // “masak salat begitu!” //Dan aku seperti mendengar 

kearifan-Nya: “biarkan Aku yang menilai ibadah Hamba-Ku” (Mekah, 

1426). Penekanan nilai al-Qur’an yang melekat dalam puisi ini adalah 

upaya Bisri menjelaskan hak prerogatif Tuhan dalam menilai ibadah 

seorang hamba. Bait ... dan aku mendengarkearifan-Nya ...terlihat 

mengarah pada sifat Tuhan. 

 
4A. Mustofa Bisri, Aku Manusia..., 91. 
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Padapuisi yang berjudulKurban, Bisri memunculkan pola yang 

sama dengan sebelumnya. Puisi ini membahasakan kisah yang tertuang 

dalam al-Qur’an antara Nabi Ibrahim dan Ismail: ... mereka serahkan 

leher-leher mereka //tapi Ibrahim tegas berkata //kalian bukan Ismailku 

yang mengikhlaskan nyawanya //demi Tuhannya //kalian hanyalah 

daging/dan darah kambing //yang paling tinggi senilai kepentingan 

kalian.Kemudian Bisri menutup bait puisinya dengan: ... aku tak tahu 

apa firman Tuhan.5Dari penggalan terakhir dapat dilihat bahwa Bisri 

mengulang kata firman dalam bait puisi Kurban. Firman Tuhan yang 

mengisahkan nabi Ibrahim dan Ismail dalam al-Qur’an ini terdapat 

dalam Q.S. Ash-Shaafaat: 99-111.6 

Dalam puisi DoaTanpa Daya dan Kurban Bisri menutup 

puisinya dengan kata ‘firman’.Ketika sampai pada kata itu, pembaca 

akan mengira bahwa firman dalam puisi Bisri adalah ayat al-Qur’an. 

Sejauh ini, beberapa asumsi peneliti tentang tafsir puisi Bisri semakin 

tergambar dan nampak lebih jelas. Peneliti semakin tergugah untuk 

menelaah lebih jauh lagi apa yang sebenarnya Bisri maksudkan dengan 

teka-teki yang ada dalam puisinya. Upaya yang akan peneliti uraikan 

nanti adalah memunculkan sebuah “kreativitas” makna al-Qur’andalam 

puisi-puisi Bisri. 

 
5A. Mustofa Bisri, Aku Manusia..., 76. 
6A. Mustofa Bisri, Aku Manusia..., 76. 
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Dalam progresifitas penelitian al-Qur’an—yang kemudian 

salah satunya menyasar pada sastra—para sarjana kontemporer 

semacam Ian Ricard Netton yang meneliti Q.S. al-Kahfi membuat 

sebuah kesimpulan bahwa kisah Ashabul Kahfi merupakan arketip 

theologi (theologeme) yang terdapat dalam 5 tokoh yang disebutkan 

dalam Q.S. al-Kahfi tersebut.7 Nashr Hamid Abu Zayd berpendapat 

bahwa al-Qur’an memiliki beberapa tingkatan konteks: konteks sosio-

kultural, konteks eksternal, konteks internal dan konteks pembacaan 

atau penakwilan.8 

Selain itu, Syed Rizwan Zamir yang meneliti tentang Ibn Arabi 

menayatakan bahwa makna terdalam al-Qur’an yang dimaksud oleh Ibn 

Arabi adalah makna al-Qur’an itu sendiri, yang dalam bahasa Zamir 

ialah sebuah imitasi tafsir al-Qur’an.9 Ernst Cassirer10 dan lainnya, 

mencoba untuk merekonstruksi ulang model pemaknaan al-Qur’an yang 

berbeda dengan para mufasir klasik, namun tetap tidak menghilangkan 

konsep kewahyuan itu sendiri sebagai kitab suci. 

 
7Ian Richard Netton, Towards a Modern Tafsir of Surah al-Kahf: Structure and 

Semiotics, Islamic Studies Journal, vol. 2, no. 1), 69. 
8Nashr Hamid Abu Zayd, Mafhum an-Nas: Dirasah fi ‘Ulumil Qur’an, (Beirut: 

Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 2000), 169. 
9Syed Rizwan Zamir, Tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an; The Hermeneutics of Imitation 

and Adab in Ibn Arabi’s interpretation of the al-Qur’an, (Islamic Studies Journal, vol 

50, no. 1), 11 
10Cassirer berusaha masuk dan ikut andil dalam ihwal pemaknaan linguistik termasuk 

sastra, bahwa dalam bahasa memuat konsep inner linguistic form (bentuk batin 

bahasa), sedang padanannya yaitu inner form (bentuk batin sendiri) yang termuat 

dalam mitologi, keagamaan, karya seni sastra dan ilmiah. Lihat, Ernst Cassirer, The 

Phylosophy of Simbolic, vol. 1 Language, (New Heaven and London: Yale University 

Press, 1980), 81. 
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Tokoh seperti Toshihiko Izutsu yang menggunakan pendekatan 

semantiknya berhasil menemukan satu kesimpulan yang berangkat dari 

relasi Tuhan dan manusia. Menurutnya, di dalam al-Qur’an, Allah 

adalah “wujud peran tertinggi”; Allah sebagai sebuah theosentris 

Weltanschauungal-Qur’an. Sedangkan manusia sebagai perwujudan 

makhluk yang selalu membutuhkan Tuhan.11 

Khaled Troudi, sebagai salah satu sarjana Barat yang fokus 

terhadap al-Qur’an, juga menyuguhkan wacana tentang adanya embrio 

hermeneutika pada penafsiran para Mufasir klasik (sekitar 270 H/890 

M). Mufasir klasik yang dimaksud Troudi ialah: Hud Ibn Muhakkim al-

Hawwari (w. 280 H/893 M), Abu Jaʿfar Muhammad bin Jarir al-Tabari 

(w. 310 H/923 M), Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-

Tsaʿlabi (w. 427 H/1035 M), Abu Qasim Jarullah Mahmud bin ʿUmar 

al-Zamakhshari (w. 538 H/1144 M), Abu ʿAli Fadl ibn al-Hasan ibn al-

Fadl al-Tabrisi (w. 548 H/1154 M), Abū ʿAbdullah bin ʿUmar bin 

Husayn Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H/1209 M), Abu Muhammad ibn 

Abi Nasr Shirazi Ruzbihan al-Baqli (w. 606 H/1209 M), Nizam al-Din 

bin al-Hasan ibn al-Husayn al-Khurasani Naisaburi (w. 728 H/ 1327 

M). Bagi Troudi, beberapa Mufasir di atas, telah menunjukkan adanya 

embrio hermeneutis dalam beberapa karyanya, setidaknya mengacu dari 

 
11Toshihiko Izutsu, God and Man in teh Qur’an; Semantics of the Qur’anic 

Welthanscauung. 
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pemahaman understanding the textual narratives, historical aspects, 

dan theological aspects.12 

Mengacu dari model kajian para sarjana di atastentang 

hermeneutik terhadap al-Qur’an, yang diantaranya fokus pada 

kreativitas pemaknaan “apa itu al-Qur’an” serta “apa itu tafsir”, peneliti 

menjadi semakin yakin bahwa puisi-puisi yang ditulis oleh Bisri 

merupakan puisi yang memuat nilai al-Qur’an. Hal ini dapat dilihat dari 

pemaparan singkat di atas bahwa puisi Bisri seperti (1) menerjemahkan 

al-Qur’ansecara lentur, dan (2) puisi menjadi media tafsir yang sarat 

dengan nilai-nilai al-Qur’an.  

Beberapa fokus penelitian sebelumnya dapat diklasifikasi ke 

dalam duaobjekpembahasan. Pertama, penelitian yang mengungkap 

makna di balik teks-teks puisi,seperti: (1) penelitian yang mendalami 

tipologi sufistik dan transendensi nilai-nilai sufistik puisi Bisri13; (2) 

penelitian yang menggali nilai pendidikan karakter pada puisi Bisri 

‘Aku Manusia’.14 Kedua, penelitian yang membahas sisi teks puisi atau 

konvensi bahasa puisi, diantaranya: (1) penelitian yang membidik fokus 

 
12Khaled Troudi, Qurʾanic Hermeneutics with Reference to Narratives; A Study in 

Classical Exegetical Tradition 
13Noor Malikah, 2015. “Nilai-Nilai Sufistik Puisi ‘Mencari Bening Mata Air’ dalam 

Perspektif Dakwah”. Jurnal An-Nida Vol. 7 No. 2. 

14 Widowati, 2019. “Nilai Pendidikan Karakter Ala Gus Mus dalam Kumpulan Puisi 

Aku Manusia”, dalam Sudartomo Macaryus, dkk (Peny.). “Bahasa, Sastra, dan 

Pembelajarannya dalam Perspektif Masyarakat 5.0”. Yogyakarta: Penerbit Kepel 

Press dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unversitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa dan HISKI Komisariat UST-UTY, hal. 217-236. Book 

Section. 
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stilistika pada puisi Bisri ‘Aku Manusia’15; (2) penelitian yang 

membahas bentuk dan gaya bahasa pada album puisi Bisri ‘Membaca 

Indonesia’.16Dua klasifikasi di atas memberikan perbedaan mendasar 

pada fokus kajian riset ini. Jika kajian sebelumnya berfokus pada 

tipologi sufistik, nilai-nilai sufistik, stilistika puisi, dan gaya bahasa 

puisi, maka penelitian ini akan mengisi ruang penafsiran Al-Qur’an 

yang berwajah puisi. Hal ini yang menjadi fokus utama pada penelitian 

ini. 

Bagi peneliti, penelitian ini layak dijadikan sebagai salah satu 

khazanah kajian kontemporer al-Qur’an yang berhubungan dengan 

sastra. Penelitian yang membahas tentang tafsir puisi Bisri mengandung 

nilai al-Qur’an masih sangat jarang ditemukan. Penelitian ini cukup 

menarik untuk dikaji lebih jauh lagi guna mengetahui posisi puisi-puisi 

Bisri ketika disandingakan dengan al-Qur’an. 

Walhasil, mengetahui demikian, penelitian ini mencoba untuk 

melihat sejauh mana puisi-puisi Bisri memancarkan nilaial-Qur’an. 

Selain itu, apa sebenarnya puisi dalam pandangan Bisri;apa itu tafsir al-

Qur’an menurut Bisri; apa itu al-Qur’an dalam definisi Bisri. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, setidaknya dapat dibedah dengan pisau 

 
15 Yudi Martono, 2013. “Tinjauan Stilistika dalam Kumpulan Puisi Aku Manusia 

Karya A. Mustofa Bisri”. Jurnal NOSI Vol. 1 No. 7. 

16 Rosalia Imelda Yadafie, dkk. 2020. “Analisis Gaya Bahasa Puisi K. H. Mustofa 

Bisri dalam Album Membaca Indonesia”. Frasa: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan 

Pengajarannya Vol. 1 No. 1. 
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semiotika Riffaterre, karena jika ditinjau dari paradigma hermeneutis, 

hubungan antara al-Qur’an dan sastra memiliki hubungan yang saling 

berkelindan satu sama lain. 

Riffaterre sendiri merupakan salah satu tokoh semiotika sastra 

yang konsepnya cukup relevan untuk diterapkan dalam karya fiksi 

maupun non-fiksi yang dalam hal ini ialah terhadap puisi Bisri. Bagi 

peneliti, puisi yang ditawarkan Bisri memuat usur Qur’ani, atau dengan 

kata lain, Bisri mencoba menafsirkan (memaknai) al-Qur’an melalui 

puisi-puisinya. Hipotesa ini akan peneliti kembangkan menjadi satu 

bagian kerangka melalui semiotika Riffaterre. 

B. Rumusan Masalah 

Al-Qur’an dalam puisi Bisri seperti halnya kesatuan yang 

memiliki kesinambungan sangat erat, bagaikan kata dengan maknanya. 

Untuk mengetahui sejauh mana makna al-Qur’an melekat pada puisi 

Bisri, penelitian ini akan diarahkan pada dua pertanyaan besar sebagai 

question research, yaitu: 

1. Bagaimana model dan hasil penafsiran al-Qur’an A. Mustofa 

Bisri dalam buku Aku Manusia? 

2. Bagaimana semiotika Michael Riffaterre digunakan untuk 

menganalisis tafsir puisi A. Mustofa Bisri? 
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C. Tujuandan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui model dan hasil penafsiran Al-Qur’an A. 

Mustofa Bisri melalui puisi-puisinya. 

b. Mengetahui bagaimana semiotika Michael Riffaterre 

digunakan untuk menganalisis tafsir puisi A. Mustofa 

Bisri.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk mengetahui model dan hasil penafsiran al-Qur’an 

A. Mustofa Bisri melalui puisi-pusinya. 

b. Mengetahui bagaimana semiotika Michael Riffaterre 

digunakan untuk menganalisis tafsir A. Mustofa Bisri. 

D. Telaah Pustaka 

Setelah meninjau riset yang berkaitan dengan puisi A. Mustofa 

Bisri, setidaknya peneliti telah menemukan beberapa hasil penelitian 

yang ditulis oleh mahasiswa Indonesia. Tulisan tersebut masing-masing 

dapat diuraikan dari bagian fokus penelitian dan temuan baru yang 

mencangkup kesimpulan riset. Tulisan yang akan dijadikan sebagai 

bahan tinjauan pustakan terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, artikel dan 

tulisan yang dimuat dalam bentuk jurnal maupun format tulisan riset 

lainnya. Riset yang paling mendekati dengan penelitian ini antara lain: 

Pertama, penelitian yang mengkaji makna puisi. Sebagaimana 

yangAdityah Noorman Yudhawardhana.Fokus kajian ini mengungkap 

kesufistikan sampai neo-sufisme—yang merupakan transformasi 

sufisme baru—dalam kumpulan puisi ‘Aku Manusia’. Penelitian ini 
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menggunakan metode kualitafi dengan analisis deskriftif. Pusat 

perhatian neo-sufisme terdapat pada sosio-religi yang merupakan hasil 

indikator neo-sufisme berupa puritanisme dan aktivisme. Puritanisme 

dan aktivisme itu dapat dilihat dari diksi yang terdapat pada puisi-puisi 

Bisri. Yudhawardhana tidak menyebutkan teori yang digunakan untuk 

membedah puisi Bisri, kecuali neo-sufisme.17 

Kajian atas makna puisi-puisi Bisri juga dapat dilihat dari 

kajian yang dilakukan olehIda Nurul Chasanah, Chasanah dalam 

tesisnya yang berjudul “Ekpresi Sosial Sajak-Sajak K.H. A. Mustofa 

Bisri; 1999, Universitas Gadjah Mada” ingin mencoba memunculkan 

ekpresi sajak-sajak Bisri menggunakan analisa semeotik. Adapun objek 

yang dibidik oleh Chasanah adalah lima buku kumpulan puisi Gus Mus, 

antara lain; Ohoi, Tadarus, Pahlawan dan tikus, Rubaiyat Angin dan 

Rumput, dan Wekwekwek: Sajak Bumi Langit. Sesuai dengan 

konsentrasi Sastra yang ditempuh oleh Chasanah saat itu, Chasanah 

hanya berfokus pada kajian sastra, dalam hal ini adalah mengungkap 

ekspresi sajak-sajak Gus Mus lewat analisa semeotik. Setelah meninjau 

kembali hasil penelitian tersebut, pembahasan Chasana terbatas pada 

masalah realitas sosial yang ditemukan dalam kehidupan keseharian 

manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial.18 

 
17 Aditya Noorman Yudhawardhana, Neo-Sufiesme dalam Kumpulan puisi ‘Aku 

Manusia’ karya Ahmad Mustofa Bisri, (Tesis: Juli 2019). 
18Ida Nurul Chasanah, Ekspresi Sajak-Sajak A. Mustofa Bisri, (Sleman: Logung, 

2005) 
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Selanjutnya, Penelitian yang menjelaskan bagaimana makna 

yang terkandung dalam puisi “Aku Melihatmu” karya K. H. Mustofa 

Bisri dengan menggunakan kajian semiotika Riffaterre. Dengan 

pembacaan heuristik dan hermeneutik kemudian menentukan matriks, 

model, dan varian puisi, puisi “Aku Melihatmu” karya Mustofa Bisri ini 

memberi makna tentang eksistensi Tuhan dalam setiap perilaku 

manusia dan mahluk lainnya. Makna puisi “Aku Melihatmu” adalah 

sebuah ajaran tauhid, manusia sebagai mahluk yang diberikan akal 

pikiran yang dapat “melihat” sesuatu yang tidak dapat dilihat 

menggunakan mata biasa, tetapi melihat dalam memahamii dengan akal 

pikiran, sehingga menemukan Allah SWT pada setiap peristiwa.19 

Selanjutnya, penelitian yang menggunakan pendekatan 

sosiologi  sastra, penelitian ini menjelaskan kritik sosial yang 

terkandung dalam puisi “Aku Manusia” karya A. Mustofa Bisri. Ada 

pun penjelasan atas kritik sosial tersebut terbagi menjadi lima, antara 

lain: pertama, kritik sosial masalah moral dapat ditemukan dalam (1) 

puisi berjudul “Aku Manusia” yang mengenai manusia yang selalu 

membanggakan dirinya, (2) puisi berjudul “Ada Apa dengan Kalian?” 

mengenai individu manusia yang tidak mempedulikan masalah korupsi, 

serta (3) puisi berjudul “Tahakkumi” dan “Masih” mengenai 

ketidakpedulian manusia untuk menjaga alam; kedua, krtitik sosial 

 
19 Muhammad Hasan Shiddiq dan Mudjahirin Thohir, Analisis Makna Puisi ‘Aku 

Melihatmu’ Karya K. H. Mustofa Bisri: Kajian Semiotika Michael Riffaterre. Jurnal 

Humanika: 2020, Vol. 27 No. 2. 
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masalah agama dapat ditemukan beberapa puisi yang berjudul (1) 

“Ketika Bumi Berguncang II” yang bermakna manusia yang tidak 

menyadari adanya bentuk teguran dari Allah SWT dan (2) puisi 

berjudul “Tentang Dua Orang Kaya dan Miskin” mengenai tidak 

adanya rasa syukur dalam diri manusia; ketiga, kritik sosial yang 

mengarah pada masalah politik termuat dalam beberapa judul puisi 

seperti (1) puisi “Orang-Orang Negeriku” mengenai penguasa yang 

bersikap sewenang-wenang dan (2) puisi berjudul “Bangsa Ini” dan 

“Merata” yang mengenai pemerintah yang tidak menjalankan 

kewenangannya; keempat, kritik sosial yang membahas masalah 

kebudayaan termuat dalam puisi berjudul (1) “Di Timur” mengenai 

masyarakat yang suka minum-minuman keras dan (2) puisi berjudul 

“Tanggal-Tanggal yang Tanggal” mengenai perayaan hari ulang tahun; 

kelima, kritik sosial masalah ekonomi yang secara tersirat ada dalam 

puisi berjudul “Banyak yang Tinggal” yang mengenai kritik 

ketidakstabilan ekonomi. Dari lima pembagian kritik sosial dalam 

kumpulan puisi “Aku Manusia”, terdapat bentuk penyampaian pesan 

kritik yang secara langsung atau lugas dan tidak langsung. Meski 

demikian, penyampaian pesan kritik lebih dominan disampaikan secara 

langsung dalam kumpulan puisi “Aku Manusia”.20 

Selanjutnya, Penelitian yang menjelaskan bagaimana makna 

puisi yang dianalisis dengan kajian hermeneutik Paul Ricouer dalam 

 
20 Susi Harmiyati, Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Aku Manusia Karya A. 

Mustofa Bisri: Tinjauan Sosiologi Sastra, Skripsi:2018. 50-57. 
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enam judul puisi, yakni: “Pesona”, “Dajjal”, “Dzikir”, “Selamat Idul 

Fitri”, “Matahari”, dan “Laut”. Dari keenam judul puisi tersebut 

terdapat kandungan makna yang terbagi menjadi enam makna puisi: 

pertama, puisi yang menyiratkan kepercayaan Allah dan tidak 

menyebabkan pengabaian untuk beribadah kepada Tuhan; kedua, puisi 

yang mengandung makna sifat kesombongan yang tidak hanya teriikat 

pada sosok Antikristus, tetapi juga bisa ada dalam setiap orang; ketiga, 

puisi yang mengandung makna untuk saling konseling dan 

menyarankan saudara-saudara kita yang membuat kesalahan atau 

pengawasan; keempat, makna yang terkandung untuk saling memberi 

pengampunan—tidak hanya terbatas pada verbal atau pidato, tetapi juga 

harus disertai dengan tindakan; kelima dan keenam, adalah puisi yang 

mengandung makna hidup ini sementara, sehingga tidak memanjakan 

diri nafsu untuk hidup tidak membawa kebahagiaan.21 

Kedua, penelitian yang memiliki fokus kajian pada sisi teks 

atau lirik puisi Bisri, hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Abdul 

Wachid Bambang Suharto.Wachid—dalam desertasinya—memaparkan 

dimensi profetik puisi A. Mustofa Bisri dan pragmatik sastra. Peneliti 

mengidentifikasi bahwa fokus yang dikedepankan dalam penelitian 

Wachidadalah; pertama, menunjukan sifat keabsahan dan kewahyuan 

al-Qur’an adalah yang paling tinggi. Kedua, menguraikan unsur 

kontekstualisai profetik al-Qur’an. Ketiga, menguraikan 

 
21 Dewi Susilawati, Antologi Puisi Tadarus Karya A. Mustofa Bisri: Kajian 

Hermeneutik, Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelanjarannya Vol. 7 No. 2. 2018. 
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kontekstualisasi berupa referensi gagasan nilai tematis. Keempat, 

kontekstualisasi dimensi profetik sebagai media proyeksi pragmatis 

bagi reader.22 

Selanjutnya, Penelitian yang membahas tentang bentuk dan 

gaya bahasa yang terdapat dalam album puisi “Membaca Indonesia” 

karya A. Mustofa Bisri. Penelitian ini menemukan bahwa gaya bahasa 

puisi yang digunakan oleh A. Mustofa Bisri dapat terbagi dalam gaya 

bahasa ironi, personifikasi, satire, dan metafora. Kendati gaya bahasa 

yang dipakai cukup beragam, namun gaya bahasa yang paling dominan 

adalah satire, sedangkan yang minim atau tidak dominan adalah 

metafora.23 

Selanjutnya, Penelitian yang memenjelaskan tipologi sufistik 

dan transendensi nilai-nilai sufistik dalam karya puisi A. Mustofa Bisri 

yang berjudul Mencari Bening Mata Air melalui perspektif dakwah. 

Secara tipografis, sajak dalam puisi A. Mustofa Bisri ini disusun secara 

tidak konvensional, yaitu tidak rata tepi kanan dan kiri, melainkan 

simetris di tengah. Penulis menganggap bahwa tipografi simetri di 

tengah ini dimaknai sebagai keseimbangan (balance) dan harmonisasi. 

Penulis juga menjelaskan konsep tentang manusia dalam puisi karya A. 

Mustofa Bisri yang diposisikan kepada peran kenabian (profetik). 

 
22 Abdul Wachid Bambang Suharto, Dimensi Profetik Puisi A. Mustofa Bisri Kajian 

Hermeneutika Dan Pragmatik Sastra, (Disertasi: 2018). 
23 Rosalia Imelda Yadafie, dkk.. “Analisis Gaya Bahasa Puisi K. H. Mustofa Bisri 

dalam Album Membaca Indonesia”. Frasa: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan 

Pengajarannya Vol. 1 No. 1.2020 
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Secara keseluruhan, puisi karya A. Mustofa Bisri ini termasuk dalam 

tipologi liris. Selain penjelasan di atas, penulis juga mengindikasikan 

bahwa puisi A. Mustofa Bisri mengandung dimensi sufistik, yaitu 

thariqat yang melahirkan konsep Maqamat dan Hal sebagai bentuk 

tahalli, untuk mencapai hakikat hidup. Terakhir, secara perspektif 

dakwah, puisi karya A. Mustofa Bisri yang sekaligus seorang da’i 

merupakan media dakwah yang berarti penyalur ekspresi spiritual yang 

memuat nilai-nilai sufistik dengan bersumber dari Al-Quran dan As-

Sunnah.24 

Selanjutnya, Artikel yang mengkaji tinjauan stilistika: mencari 

ciri khas bahasa penyair dalam suatu karya sastra. Menurut penjelasan 

penulis, puisi A. Mustofa Bisri Aku Manusia memuat bentuk majas 

metofara yang terdiri dari sebelas judul puisi; majas personifikasi yang 

terdiri dari empat judul puisi; majas hperbola yang terdiri dari semblan 

judul puisi. Majas metofora merupakan majas dominan yang dipakai A. 

Mustofa Bisri dalam karya Aku Manusia. Dengan pencarian majas, 

penulis memberi kesan bahwa puisi A. Mustofa Bisri terasa hidup 

dalam bayangan pembacanya karena efek sugestif yang terkandung di 

dalam puisinya. Selain pencarian majas, penulis juga menelusuri citraan 

puisi Aku Manusia yang mana terbagi menjadi dua citraan: citraan 

penglihatan dan citraan pendengaran. Dalam citraan penglihatan 

terdapat enam belas judul puisi, sedangkan terdapat dua belas citraan 

 
24 Noor Malikah, 2015. “Nilai-Nilai Sufistik Puisi ‘Mencari Bening Mata Air’ dalam 

Perspektif Dakwah”. Jurnal An-Nida Vol. 7 No. 2. 
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pendengaran dalam citara pendengaran. Citraan yang dominan dalam 

puisi Aku Manusia adalah citraan penglihatan. Dengan demikian, karya 

puisi A. Mustofa Bisri ini mengandung citraan penglihatan yang 

mampu membuat para pembacanya seolah melihat sesuatu yang sama 

seperti yang dilihat oleh penyairnya.25 

Selanjutnya, penelitian yang menjelaskan bagaimana wacana 

kritis dalam puisi A. Mustofa Bisri yang berjudul: Kau Ini Bagaimana 

atau Aku Harus Bagaimana?. Dengan mengacu kajian teoretis Teun A. 

Van Djik dalam menganalisis puisi terdapat dimensi yang mesti 

diperhatikan, yakni: teks, konteks sosial, dan kognisi sosial. Pertama, 

dimensi teks membahas kemerdekaan dan kebebasan dalam 

mengemukakan pendapat dan ketaqwaan; kedua, dimensi konteks sosial 

membahas tentang kemerdekaan yang tidak haqiqi—dalam artian 

kebebasan yang semu—yang masih terjajah dalam segala aspek baik 

kekuasaan, hukum, ekonomi, budaya, dan agama; ketiga, dimensi 

kognisi sosial membahas tentang pesan yang disampaikan dengan kata-

kata atau kalimat sindiran, perumpamaan, dan pernyataan.26 

Selanjutnya, penelitian atas puisi A. Mustofa Bisri dalam karya 

“Aku Manusia” yang memuat nilai-nilai profetik, yakni humanisasi. 

Dari nilai humanisasi ini kemudian penulis menganggap dapat menjadi 

dasar pendidikan karakter melalui pembacaan puisi A. Mustofa Bisri. 

 
25Yudi Martono, 2013. “Tinjauan Stilistika dalam Kumpulan Puisi Aku Manusia 

Karya A. Mustofa Bisri”. Jurnal NOSI Vol. 1 No. 7.  
26 Ikbal Nurjaman, Analisis Wacana Kritis pada Puisi ‘Kau Ini Bagaimana atau Aku 

Harus Bagaimana?’ Karya A. Mustofa Bisri, Skripsi 2019. 70. 
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Adapun pendidikan karakter yang maksud, antara lain: pertama, nilai 

pendidikan kejujuran yang tersirat dalam puisi “Wangsit” dan “Ada 

Apa dengan Kalian”; kedua, nilai pendidikan cinta alam dan lingkungan 

yang mana tersurat dalam puisi “Negeri Sulapan”, “Panorama”, dan 

“Menara Sampah”; ketiga, nilai pendidikan kepedulian atau kepekaan 

yang secara tersirat dalam puisi “Di Sini Tak Ada Telinga”, “Nasihat 

Kematian”, dan Matahari Rindu Nabi”. Dengan demikian, semua nilai 

tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga puisi 

tersebut mencapai tujuan sastra profetik untuk menggapai langit 

sekaligus berpijak di bumi.27 

Tinjauan atas penelitian terdahulu memuat kajian yang secara 

garis besar berfokus pada makna sufistik dan stilistika atau gaya bahasa 

teks puisi Bisri. Peneliti tidak menemukan fokus kajian yang secara 

jelas mencari sebuah tafsir atas karya Bisri, khususnya pada buku 

kumpulan puisi ‘Aku Manusia’. Peneliti juga tidak menemukan hasil 

penelitian yang berlatarbelakang konsentrasi studi tafsir. Secara umum 

penelitian di atas berfokus pada kajian bahasa, dan sastra Indonesia 

khususnya. Sejauh ini, peneliti tidak menemukan kesamaan pada fokus 

kajian. Oleh karenanya, peneliti membatasi kajian ini pada tafsir puisi 

Bisri pada buku kumpulan puisi ‘Aku Manusia’. Selain itu, peneliti juga 

 
27 Widowati, Nilai Pendidikan Karakter Ala Gus Mus dalam Kumpulan Puisi Aku 

Manusia, dalam Sudartomo Macaryus, dkk (Peny.). “Bahasa, Sastra, dan 

Pembelajarannya dalam Perspektif Masyarakat 5.0”. Yogyakarta: Penerbit Kepel 

Press dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unversitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa dan HISKI Komisariat UST-UTY, hal. 217-236. Book 

Section. 
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memperluas kajian tafsir puisi pada ruang model dan hasil penafsiran. 

Model dan hasil penafsiran itu nantinya akan dibedah melalui semiotika 

Michael Riffaterre. 

E. Metodologi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library 

research). Metode ini bisa diartikan sebagai kegiatan 

penelitian yang melakukan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.28 

Alasan menggunakan metode penelitian kepustakaan ini, 

adalah karean penelitian tentang transformasi tasfir Al-Qur’an 

oleh A. Mustofa Bisri melalui puisi-puisinya hanya bisa 

dilakukan dengan menelaah karya-karyanya. Penelitian ini 

akan mengambil beberapa puisinya A. Mustofa Bisri yang di 

dalamnya mengandung tasfir atas al-Qur’an. 

2. Sumber Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah karya-karya puisi A. 

Mustofa Bisri yang telah dipilah oleh peneliti karena memiliki 

kandungan tasfir Al-Qur’an. Sedangkan, sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya A. Mustofa 

 
28 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2008),  
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Bisri. Metode penelitian kepustakaan erat kaitannya dengan 

teknik pengumpulan data maupun sumber yang hendak dicari.  

Dalam penelitian ini, sumber yang peneliti gunakan 

ialah karya A. Mustofa Bisri. Ada pun karya yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah buku kumpulan puisi “Aku 

Manusia” karya A. Mustofa Bisri. Dalam buku tersebut, 

peneliti memilah beberapa judul puisi karya A. Mustofa Bisri 

yang mengandung tafsir Al-Qur’an, antara lain: “Aku 

Manusia”, “Wangsit” “Allahu Akbar”, “Tahakumi”, “Ketika 

Bumi Berguncang I”, “Ketika Bumi Berguncang II”, “Nasihat 

Kematian”, “Agama”, “Kurban”, “Salat”, dan “Pesona”. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang relevan bagi peneliti dalam penelitian 

ini ialah dengan semiotika Riffaterre. Kerangka bangunannya 

ialah yang digunakan oleh Amer Latif, yang fokus pada 

bagaimana interpretasi Rumi atas ayat-ayat kisah Fir’aun 

dalam al-Qur’an. Objek utama Latif tidak lain adalah naskah 

puisinya Rumi,Latif bisa sampai menarik kesimpulan tentang 

metode penafsiran al-Qur’an yang ditawarkan Rumi. Ketika 

kebanyakan peneliti fokus pada menggali metode tafsir dari 

“Kitab Tafsir”, maka Latif memilih menguaknya dari puisi-

puisi yang diasumsikannya secara kuat sebagai tafsir Al-

Qur’an. 



22 

 

 

 

Pola yang diterapkan Latif terhadap al-Qur’an tentang 

kisah Fir’aun melalui kreativitas Rumi, dapat dimungkinkan 

memiliki kesamaan dalam hal konstruksi kisah, makna, 

lingusitik, struktur dengan konsep semiotika Michael 

Riffaterre. Semiotika Michael Riffaterre akan diterapkan 

sebagai teori pokok dalam karya ini, untuk menguak makna 

simbol puisi Bisri yang dimungkinkan bernilai Qur’ani, serta 

kajian hermeneutika dan semiotika umum sebagai teori 

pendukung. 

F. KerangkaTeori 

Dalam salah satu peransemiotika sebagai sebuah disiplin teori, 

memiliki hubungan dengan strukturalisme; hubungan itu terkait dengan 

konsep penanda dan petanda. Penanda (signifie) adalah bentuk formal 

tanda, dalam bahasa berupa satuan bunyi, atau huruf dalam sastra tulis, 

sedangkan petanda (signified) adalah artinya, yaitu apa yang ditandai 

dengan penandanya itu. Hubungan penanda dan petanda memiliki tiga 

jenis tanda, yaitu icon, indeks, dan simbol. Di samping tiga tanda yang 

tersebut, ada tanda lain yang disebut simtom (gejala).29 Dari keempat 

 
29Ikon adalah tanda yang penanda dan petandanya menunjukan adanya hubunngan 

yang bersifat alamiah, dan indeks adalah penanda dan  petandanya menunjukan 

adanya hubungan alamiah yang bersifat kausalitas; sedangkan simbil adalah tanda 

yang penanda dan petandanya tidak menunjukan hubungan yang alamiah, tetapi 

hubungna yang arbitrer berdasarkan  konvensi. Jenis tanda simtom (gejala) memiliki 

arti penanda yang penunjukkannya (petandanya) belum pasti.  Rachmat Djoko 

Pradopo, Semiotika: Teori. Metode dan Penerapannya dalam Pemaknaan Sastra, 

(Jurnal Humaniora, No. 10, edisi Januari-April 1999), 76. 
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jenis tanda di atas, semiotika Riffaterre memiliki maksud yang beririsan 

dengan tanda simbol.  

Dalam bahasa lain, secara generik, akar semiotika bermula dari 

strukturalisme yang membahas mengenai sistem penanda dan petanda. 

Secara substantif, strukturalisme dapat dipahami sebagai: (1) movement 

of mind (pergerakan berpikir), (2) sebagai metode, (3) sebagai evolusi 

kajian linguistik dari Saussure sampai Jacobson, dan (4) sebagai kajian 

polemik tentang teori puisi antara Jacobson dan Levi-Strauss versus 

Riffaterre dengan konsep super readernya.30 

Berangkat dari pembahasan terkait irisan semiotika dan 

strukturalisme, dapat dipahami bahwa semiotika Riffaterre yang 

memiliki 5 langkah besar, memiliki hubungan yang berkelindan dengan 

unsur strukturalisme gerak semiotika Riffaterre sendiri, ada semacam 

pola creating of meaning yang bermula dari sebuah upaya konvensi 

kata sebagai simbol sastra. Lebih lanjut, semiotika sebagai sebuah 

metode, memungkinkan adanya kesempatan untuk reader lepas dari 

teks (simbol) atau sebaliknya, hal ini yang disebut oleh Paul Ricoeur 

sebagai autonomy text. Otonomi teks inilah yang menurut 

Ricoeurmemungkinkan tindakan menjelaskan yang tidak lain daripada 

“distansiasi metodologi”.31 

 
30Lihat, Fadlil Munawwar Manshur, “Kajian Teori Formalisme dan Strukturalisme”, 

dalam Sasdaya; Gadjah Mada Journal of Humanities, vol. 3, no. 1, 2019, 88. 
31Budi Hardiman, Seni Memahami; Hermeneutik dari Schleirmacher sampai Derrida, 

(Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015), 261.  
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Pada sisi yang lain secara mendasar, cara kerja teori semiotika 

Riffaterre tidak bertentangan dengan disiplin metode lainnya seperti 

hermeneutika maupun semantik. Hal ini dapat dilihat pada uraian yang 

membahas tahapan-tahapan dalam penerapan semiotika tersebut. Pada 

tahapan pembacaan hermeneutis misalnya, seorang peneliti—secara 

tidak langsung—telah berkutat pada penerapan teori hermeneutika. Dari 

segi objek kajian, semiotika Riffatere memiliki objek yang mendekati 

fokus kajian peneliti, yakni sastra, dan teks-teks  yang berkaitan dengan 

ruang sastra. Selain itu, objek kajian semiotika juga memiliki sasaran 

kajian seperti teks kitab suci.  

Para tokoh yang fokus pada kajian metode pemaknaan teks 

maupun simbol, seperti semiotik, sudah mulai mencoba memasuki 

wilayah penafsiran al-Qur’an dengan begitu interpretatif, namun di sisi 

lain, tetap menjaga makna pokok dan konsep kewahyuan al-Qur’an, 

meskipun ada beberapa tokoh yang melakukan dekonstruksi ekstrem 

dalam memaknai al-Qur’an. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba 

melakukan kreativitas pemaknaan dalam hal hubungan al-Qur’an dan 

sastra menggunakan semiotika. 

Kaitannya dengan kerangka teori dalam membangun maksud 

pikiran sebuah tulisan, maka peneliti berkeyakinan kuat bahwa teori 

semiotika Michael Riffaterre adalah satu kajian yang tepat untuk 

membedah nilai Qur’ani dalam puisi Bisri yang merupakan bentuk 

transformasi nilai al-Qur’an. Dengan bahasa lain, peneliti akan 
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memunculkan pemaknaan al-Qur’an yang ada dalam puisi Bisri sebagai 

salah satu bagian kerangka hermeneutis. 

Setelah pengumpulan data dirasa cukup, maka kegiatan 

selanjutnya adalah teknik analisis data. Secara umum, metode 

penelitian kepustakaan akan berkutat pada telaah sebuah teks yang 

tertulis dari data yang telah diperoleh. Menelusuri dan membaca data 

yang didapat adalah bagian penting dalam kegiatan metode 

kepustakaan. Jika metode penelitian kualitatif lainnya juga kerap 

menggunakan kajian kepustakaan di samping wawancara dan observasi 

langsung, metode ini membutuhkan ketelitian dan kejelian dalam 

memilah data yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak 

sedikit. Penelusuran, pengumpulan, dan pencatatan hasil penelitian 

kemudian dilanjut dengan teknik, yang mana Zed menyebutnya, 

“analisis pendahuluan”. 

Dalam “analisis pendahuluan” ini, Zed menjelaskan bahwa 

serangkaian upaya yang sederhana tentang bagaimana data penelitian 

dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.32 Dengan 

menyederhanakan data yang diperoleh ini peneliti dapat melakukan 

seleksi data yang akan dianalisis dalam pembahasan. Setelah itu, data 

tersebut dianalisis dengan analisis hermeneutika interpretasi. Ada pun 

data yang dimaksudkan adalah karya puisi A. Mustofa Bisri yang di 

dalamnya mengandung tafsir al-Qur’an. Dengan demikian, analisis 

 
32Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan..., 70. 
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hermeneutika interpretasi ini akan memberikan hasil yang hendak 

dituju, yakni bahwa beberapa puisi karya A. Mustofa Bisri diilhami dari 

tafsir atas Al-Qur’an. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Amer Latif pernah 

menerapkan pola yang cukup menarik dalam meneliti Rumi yang 

berbicara tentang Fir’aun. Di dalamnya ada pola mengkreasi makna al-

Qur’an menurut paradigma Latif sendiri dalam memaknai al-Qur’an 

dengan cara kerja Rumi. Pola kreasi makna tersebut, terdapat juga 

dalam semiotika Michael Riffaterre. Teori Riffaterre mengacu pada 

sebuah aksioma besar bahwa, makna puisi merupakan makna yang 

tidak langsung dan ciri utama dari sebuah puisi adalah kesatuan 

unsurnya.33 

Semiotika Riffaterre awalnya sering digunakan untuk 

membedah makna simbol yang terdapat dalam karya sastra seperti 

puisi, dongeng, novel atau lainnya. Dalam hal ini peneliti mencoba 

menggunakannya untuk membedah puisi Bisri yang –bagi peneliti– 

merupakan bentuk transformasi dari nilai-nilai al-Qur’an. Atau dengan 

kata lain, memaknai al-Qur’an dalam wujud sastra. 

Bagi Riffaterre, makna terdalam puisi, terkadang tidak 

ditemukan di dalam teks puisi itu sendiri, akan tetapi di luar yang 

tertulis, bahwa teks sastra mengandung unsur keindahan tertentu yang 

 
33Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, (Bloomington and London: Indiana 

University Pres, 1987), 1-2. 



27 

 

 

 

memandu pembaca menuju interpretasi tunggal yang stabil dari teks 

itu.34 Maka dari itu, kebenaran makna dalam karya fiksi, bertumpu pada 

ketelitian tingkat tinggi, ialah sebuah sistem representasi yang 

mencerminkan kenyataan di luar teks yang memiliki relasi dengan sisi 

gramatikalnya. Riffaterre menawarkan konsep semiotika sebagai 

berikut: 

a. Indirection Expression (Ketidaklangsungan Ekspresi) 

Langkah pertama yang ditunjukkan oleh Riffaterre ialah 

mengungkap bagaimana ekspresi sebuah karya sastra itu bisa 

terkuak, sebab setiap puisi atau karya sastra lainnya memiliki 

ketidaklangsungan ekspresi yang belum dipahami oleh 

pembaca. menurut Riffaterre, hal itu dikarenakan oleh 

adanya: displacing of meaning, distorting of meaning dan 

creating of meaning.35 

Ketidaklangsungan ekspresi dalam karya sastra yang 

dimaksud Riffaterre ialah karena beberapa hal berikut: 

displacing of meaning atau penggantian arti dalam sastra 

disebabkan oleh adanya metafora dan metomini, adalah 

bahasa kiasan pada umumnya, yaitu simile, personifikasi dan 

sinekdoki.36 Penyimpangan arti (distorting  of meaning) 

 
34 Michael Riffaterre, “Hermeneutics Models,” Poetics Today, Vol. 4, No. 1, PP. 7-16, 

Duke University Press, 1983, 7 
35Rachmat Djoko Pradopo, Semiotika: Teori. Metode dan Penerapannya dalam 

Pemaknaan Sastra..., 77.  
36Rachmat Djoko Pradopo, Semiotika: Teori. Metode dan Penerapannya dalam 

Pemaknaan Sastra ..., 78. 
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disebabkan oleh adanya ambiguitas, kontradiksi dan 

nonsense.37 Sedangkan penciptaan arti (creating of meaning) 

terjadi karena adanya pengorganisasian teks yaitu 

enjambment, sajak, tipografi dan homolog.38 

Oleh sebab itu, menguatkan kembali apa yang dinyatakan 

Riffaterre di muka, bahwa makna sebuah puisi ada pada 

ketidaklangsungan ekspresinya, atau di luar teks puisi itu 

berada. Maka, kebenaran makna dalam teks fiksi bertumpu 

pada ketelitian tingkat tinggi atau versimilitude, yaitu sistem 

representasi yang mencerminkan kenyataan di luar teks dan 

memiliki relasi gramatikal.39 Kaitannya dalam hal ini, puisi 

Bisri pun nampaknya memuat unsur-unsur tersebut, bahwa 

makna terdalam puisi-puisi Bisri, tidak banyak terletak pada 

teks puisi yang tertulis dalam buku “Aku Manusia”. 

b. Heuristic and Hermeneutic Reading (Pembacaan 

Heuristik dan Hermeneutik) 

Secara konsep, untuk membedah unsur makna karya 

sastra perlu diadakan pembacaan yang mendasar terlebih 

dahulu, yaitu membaca makna asli teks tersebut, 

kemudian dicari makna-makna hermenutisnya. 

 
37Rachmat Djoko Pradopo, Semiotika: Teori. Metode dan Penerapannya dalam 

Pemaknaan Sastra ..., 79. 
38Rachmat Djoko Pradopo, Semiotika: Teori. Metode dan Penerapannya dalam 

Pemaknaan Sastra ..., 79. 
39Michael Riffaterre, Fictional Truth, (London: The John Hopkins University Press, 

1993), xi. 
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Pembacaan heuristik merupakan pembacaan yang 

didasarkan pada konvensi bahasa yang karenanya bersifat 

mimetik dan membangun serangkaian arti yang 

heterogen.40 Menurut Riffaterre, dalam melakukan 

pembacaan heuristik, pembaca harus menelusuri konvensi 

bahasa yang terdapat di dalamnya. Dalam penelusuran 

konvensi tersebut, pembaca harus menyatukan tanda-

tanda kebahasaan berdasarkan dengan kompetensi 

pembaca.41 Ketika sudah mendapatkan dan mempelajari 

konvensi bahasa, pencarian tipe kata yang menarik dan 

memiliki unsur mendalam dipilih untuk kemudian 

ditelaah lebih jauh lagi sesuai dengan kemampuan reader. 

Pembacaan heuristik dilakukan setelah 

memantapkan proses indirection expression. Dalam 

pembacaan heuristik, hal yang paling mendasar untuk 

diperhatikan adalah sisi konvensi bahasa, saat masih 

dalam pola heuristik, reader tidak akan menemukan 

langsung pusat makna (hipogram).42 Sedangkan 

hermeneutic reading atau pembacaan hermeneutis, 

merupakan proses membaca ulang teks dan 

 
40Faruk, “’Aku’ dalam Semiotika Riffaterre Semiotika Riffaterre dalam ‘Aku’”, Jurnal 

Humaniora III, 1996, 26 
41Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry..., 5. 
42Dalam pembecaan heuritstik, pembaca atau peneliti hanya akan menemukan makna 

pertama yang terdapat di luar teks. Pembaca tidak hanya terpusat pada teks yang 

ditelaah, sebab ekspresi makna sebuah puisi, akan terlihat di luar teksnya. 



30 

 

 

 

melemparkannya ke luar teks (setelah mendapatkan 

konvensi kata pada tataran heuristik) sebagai imajinasi 

sastra untuk mendapatkan hasil dan satuan makna. 

Dikatakan demikian, karena pada proses ini, konvensi 

bahasa sudah menjadi sebuah kesatuan yang heterogen, 

sehingga dapat berlanjut pada pemaknaan selanjutnya, 

hingga hipogram. 

c. Matrix, Model and Variant  

Menurut Riffaterre, matriks bisa saja berupa satu 

kata, atau bagian dari kalimat. Matriks adalah proses 

pertama penyemaian kata-kata sastra sebelum menjadi 

sebuah model, selain itu, matriks juga dapat berupa 

hipogram intern yang bertransformasi menjadi urai-urain 

sebuah telaah sastra (hipogram potensial maupun 

hipogram aktual).43 Model itu nantinya menjadi variant. 

Matriks itu sendiri juga dapat berupa hipogram intern 

yang ditransformasikan menjadi varian-varian yang 

berwujud permasalahan.44 

Sedangkan Model menurut Riffaterre merupakan 

bentuk kata kiasan (konotasi) atau metafora.45 Model di 

 
43Rachmat Djoko Pradopo, Semiotika: Teori. Metode dan Penerapannya dalam 

Pemaknaan Sastra ..., 81. 
44Rachmat Djoko Pradopo, Semiotika: Teori. Metode dan Penerapannya dalam 

Pemaknaan Sastra ..., 81. 
45Rachmat Djoko Pradopo, Semiotika: Teori. Metode dan Penerapannya dalam 

Pemaknaan Sastra ..., 81. 
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sini, tidak bisa berdiri sendiri, karena memiliki 

keterkaitan dengan matriks sebagai tempat kembali 

makna dari yang semula bersifat konotatif menjadi 

denotatif. Melangkah dari pembahasan terkiat matriks dan 

model dalam semiotika Riffaterre, peneliti mencoba 

masuk ke pembahasan variant. Bagi Riffaterre, variant 

merupakan satu bentuk uraian masalah dari susunan 

matriks tersebut. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian antara 

matriks, model dan variant ialah bahwa matriks 

merupakan satuan kata yang perlu diperluas maknanya, 

hal itu dapat tercapai dengan mencari model (konotasi 

makna) kemudian dijadikan satu kesatuan yang memiliki 

makna, kemudian mencari uraian masalah pokok yang 

dapat dijadikan sebagai makna dari matriks dan model, 

maka menjadi sebuah variant. Temuan-temuan pada 

proses matriks, model dan variant ini masih berrsifat 

asumtif, sebagai pijakan gerak menuju hipogram.  

d. Hypogram   

Ketika Riffaterre membangun semiotikanya, ia juga 

masuk dalam wilayah lain yang menunjukkan upaya 

untuk mengetahui latar penciptaan sebuah karya sastra 

atau dalam bahasa ilmu al-Qur’an, senada dengan asbab 
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al-nuzul. Dalam hal ini, Riffaterre menyebutnya sebagai 

hypogram, merupakan uraian latar penciptaan karya 

sastra, dapat berupa masyarakat, peristiwa dalam sejarah 

atau alam dan kehidupan.46 

Bagi peneliti terkait hipogram ini, ada kaitannya 

dengan pertanyaan seperti “mengapa”, atau dalam bahasa 

lain, hipogram mengandung unsur hermeneutis yang 

paling terkait alasan penciptaan sebuah karya sastra, 

dalam hal ini ialah puisi Bisri. Artinya ketika pembaca 

melakukan penelusuran yang lebih dalam mengenai asal-

usul karya sastra, di situlah yang disebut hipogram, 

tujuannya tentu untuk mendapatkan satuan makna atau 

pusat makna dalam puisi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sub-bab ini, peneliti akan memberikan penjelasan 

sistematika penelitian tesis. Penjelasan ini berguna untuk memberikan 

kemudahan bagi pembaca secara kronologis. Dalam bab I berisi tentang 

pendahuluan yang mencakup pembahasan latar belakang; rumusan 

masalah penelitian; tujuan dan kegunaan penelitian; telaah kepustakaan; 

metodologi dan kajian teoretis; dan sistematika pembahasan. 

 
46Rachmat Djoko Pradopo, Semiotika: Teori. Metode dan Penerapannya dalam 

Pemaknaan Sastra ..., 84. 



33 

 

 

 

Dalam bab II akan menjelaskan khazana tafsir al-Qur’an sastra 

di Indonesia dan relevansinya dengan semiotika Dalam bab ini juga, 

peneliti akan menguraikan konsep tafsri yang digunakan untuk menilai 

puisi Bisri, serta memunculkan apa saja yang disebut sebagai tafsir 

puisi. 

Bab III ini akan menjelaskan karakter puisi A. Mustofa Bisri 

dalam buku ‘Aku Manusia’. Adapun pembahasan yang akan diangkat 

dalam bab ini, antara lain: pertama, mendalami posisi puisi Bisri 

dengan melihat bagaiaman karakter yang dikemukakan, dan terakhir 

akan melihat bagaimana wajah buku kumpulan puisi Aku Manusia. 

Bab IV akan membahas bagaimana penafsiran al-Qur’an 

menurut A. Mustofa Bisri. Kemudian untuk melengkapi jawaban atas 

rumusan masalah di atas, peneliti akan membedah cara penafsiran A. 

Mustofa Bisri terhadap al-Qur’an melalui puisi-puisinya. 

Bab V yang berisi penutup, kesimpulan dan saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Temuan penelitian tentang “Hermeneutika al-Qur’an: Puisi-

puisi A. Mustofa Bisri” adalah pengejawantahan Bisri dalam 

menafsirkan nilai-nilai al-Qur’an berbentuk puisi. Bagi peneliti, gaya 

penulisan puisi Bisri terilhami oleh narasi-narasi al-Qur’an. Tafsir al-

Qur’an yang berwajah puisi ini menghasilkan dua klasifikasi atau 

bentuk puisi yang berkaitan dengan teks al-Qur’an, yaitu: (1) jenis puisi 

Bisri yang secara langsung menerjemahkan teks-teks Al-Qur’an dan (2) 

puisi yang pemilihan bahasa atau katanya menggunakan bahasa al-

Qur’an, atau mengandung nilai-nilai al-Qur’an.  

Seperti yang terdapat pada bab IV, puisi yang ditulis Bisri 

merupakan bentuk lain dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an. Penafsiran 

yang terdapat dalam puisi Bisri dapat disebut sebagai “tafsir sastra puisi 

dengan corak tematik” (maudlu’i): tafsir yang membahas sesuai tema 

tertentu sebagaimana contoh tafsir puisi yang diangkat dalam penelitian 

ini. Ada pun beberapa karya puisi Bisri yang diangkat dalam penelitian 

ini, buku kumpulan puisi Aku Manusia, memiliki kaitan dengan tema-

tema keagamaan, antara lain: Agama, Do’a, Kurban, dan beberapa 

judul puisi lainnya.  
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Temuan yang lain adalah, pemaknaan karakter manusia yang 

terdapat dalam puisi Bisri. Ada tiga segmen karakter manusia, (1) 

karakter manusia mulia, (2) karakter manusia tercela, (3) karakter 

manusia heterogen. Karakter yang ketiga ini merupakan temuan dua 

karakter yang terpancar dalam satu puisi. Segmentasi ini juga 

merupakan proses pengungkapan nilai al-Qur’an yang terkandung di 

dalam puisi Bisri. 

Peneliti menggunakan teori semiotika Riffaterre untuk 

menelaah puisi-puisi Bisri, yang mana fungsi puisi itu sendiri juga bisa 

menjadi media menyampaikan sebuah gagasan dan pemikiran. Terlepas 

dari keunikan gaya bahasa yang digunakan, peneliti membedah lirik 

puisi secara sistematis dimulai dari ketidaklangsungan ekspresi 

(indirection expression); makna  luar dan makna dalam; pembacaan sisi 

hermeneutis-heuristik; serta memunculkan varian-varian yang terdiri 

dari matrix, model, dan varian. Langkah yang paling akhir yakni 

memunculkan latarbelakang Bisri menciptakan sebuah puisi. Lirik puisi 

yang terdapat dalam buku Aku Manusia memancarkan sebuah narasi 

do’a. Menurut Bisri, puisi merupakan satu gaya bahasa yang unik, 

karena puisi—sebagaimana ayat al-Qur’an—memiliki penafsiran sesuai 

dengan kesadaran dan imajinasi reader (pembaca). Puisi juga memiliki 

kekuatan religiusitas yang tinggi. Ekspresi dalam pembacaan, 

perenungan, serta pendalaman maknanya dapat mempengaruhi reader 

dalam mendalami maknanya. 
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Proses analisa mendalam dalam penelitian ini, peneliti 

menemukan satu pola penafsiran Bisri atas al-Qur’an melalui bahasa 

sastra puisi, yakni Bisri—meninjau lirik-lirik puisinya—seolah sedang 

mencurahkan sebuah pemahamannya atas Ayat dan Surah dalam al-

Qur’an yang kemudian diejahwantahkan ke bentuk karya sastra puisi. 

Media sastra yang digunakan oleh Bisri tidak hanya berhenti pada puisi, 

melainkan karya sastra cerpen, lukis, dan buku-buku populer. Karya 

yang ditulis oleh Bisri hampir secara keseluhannya memuat ayat dalam 

al-Qur’an, baik yang ditulis secara jelas, atau secara maknanya adalah 

bertendensi dengan al-Qur’an.  

B. Saran 

Setelah melakukan kajian atas hubungan sastra puisi dengan 

al-Qur’an pada karya puisi Bisri, peneliti menemukan garis besar tafsir 

al-Qur’an di dalam puisi-puisi Bisri. Lirik puisi-puisi karya Bisri tidak 

hanya terpaku pada tekstualitasnya saja, melainkan bagaimana puisi 

juga dapat berbicara dan bahkan dijadikan sebagai cara untuk 

menyampaikan sebuah ide dan gagasan. Pada dasarnya, puisi adalah 

kendaran yang berisikan makna yang tersembunyi di balik liriknya. 

Oleh karena itu, banyak ruang tersembunyi yang perlu untuk dikaji 

lebih jauh lagi mengenai tafsir atas teks-teks puisi Bisri. 

Sampai di sini, peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya 

agar dapat mengisi sisi yang terlewatkan dari kajian sebelumnya. 
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Kajian yang peneliti lakukan dapat disebut sebagai kajian yang secara 

garis besar mencari tafsir al-Qur’an pada puisi-puisi Bisri. Temuan dari 

penelitian ini hanya berkisar pada klasifikasi puisi-puisi yang memuat 

puisi yang secara harfiah menerjemahkan al-Qur’an dan puisi yang 

meminjam kata atau bahasa di dalam al-Qur’an. Ada klasifikasi lain 

yang menurut peneliti perlu untuk dieksplorasi kembali, yakni puisi 

yang tidak menerjemahkan atau meminjam kata atau bahasa al-Qur’an 

tetapi sarat akan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an. Bagi 

peneliti, klasifikasi yang terakhir ini dirasa sangat menarik untuk dikaji 

dan diteliti lebih mendalam, guna memperkaya khazanah penafsiran 

dengan gaya bahasa puisi di Indonesia. 
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