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ABSTRAK

SUSIA KARTIKA IMANUELLA. Makna Puitis Bunga Sakura Dalam Haiku

Karya Matsuo Basho Dan Taigo Ryokan, (dibimbing oleh R.S.M Assagaf dan

Chadijah Isfariani).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna puitis dari simbol bunga

sakura yang ada dalam haiku karya Matsuo Basho dan Taigo Ryokan, serta

hubungan makna tersebut dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Jepang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Menggunakan pendekatan semiotik untuk menjawab masalah tentang

makna puitis dalam haiku dan menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk

menghubungkan makna puitis tersebut dengan nilai-nilai kehidupan dalam

masyarakat Jepang.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa bunga sakura dalam tiga buah haiku

karya Matsuo Basho dan satu buah haiku karya Taigo Ryokan memiliki makna

kegembiraan, kesedihan, kehampaan, serta kehidupan yang singkat. Makna yang

telah disimpulkan ini, terkait dengan tradisi hanami dalam kehidupan sosial

masyarakat Jepang saat musim semi tiba dan bunga sakura bermekaran.
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要旨

この研究の目的は松尾芭蕉と大愚良寛の俳句における詩的な意味で

ある。それに、その意味は日本社会の生活の道議の関係を知る。

研究における使用される方法は定性分析である。俳句の詩的な意味

の問題を答えるために、記号てきな寄りつくことを使用する。それに、そ

の意味と日本社会の生活の道議を関係付けるのために、社会学文化の寄り

つくことを使用する。

研究の結果は三つの松雄芭蕉と一つの大愚良寛の俳句における、

色々な意味がもっている。それは、楽しみ、悲しみ、空虚、と短い生活で

ある。結論した意味は日本社会の生活と関係つける。それは花見習慣であ

る。
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal mula kelahiran kesusasteraan Jepang sebenarnya tidak terlepas dari

pengaruh sifat dan bentuk kebudayaan pertanian. Misalnya, tentang empat musim

dan pergantian musim yang berpengaruh dalam kesusasteraan Jepang, dapat

dipastikan bahwa pengaruh itu bersumber dari kebudayaan pertanian. Kebudayaan

pertanian sangat memelihara dan mengikuti perubahan musim, misalnya, pada

musim semi dilakukan penyebaran bibit, dan panen diambil pada musim gugur

(Darsimah, 1992:4-5).

Begitu pula pada setiap musim, para petani mengadakan kegiatan masing-

masing. Pengolahan lahan pertanian, yang dimulai dari penyebaran bibit sampai

panen merupakan pekerjaan yang teramat penting, terutama bagi petani yang

menggarap sawah sebagai pekerjaan pokok mereka. Dalam pergantian musim

itulah, diadakan suatu kegiatan pembacaan doa dan upacara keagamaan. Tradisi

seperti ini, dalam kegiatan kesusasteraan pada umumnya, akan terlihat dalam

pembuatan dan pembacaan puisi serta istilah-istilah yang terdapat pada haiku.

Kesusasteraan lahir dari upacara dan festival yang diadakan dalam masyarakat

yang hidup bersama, dan dalam suasana kehidupan masyarakat yang saling

menolong. Bentuk orisinal dari kesusasteraan, misalnya uta (nyanyian), katari

(cerita), dan odori (tarian), yang satu sama lain saling berkaitan. Setelah

kesusasteraan lisan berkembang menjadi kesusasteraan tulisan, terjadilah suatu

proses pengelompokkan dalam kesusasteraan Jepang. Berdasarkan adanya
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kesamaan unsur-unsurnya maka nyanyian dikelompokkan dalam puisi, cerita

dikelompokkan dalam prosa dan tarian dikelompokkan dalam drama. Nyanyian

yang berubah bentuk menjadi puisi dapat dilihat misalnya pada bentuk waka,

renga, dan haiku (Darsimah, 1992:4-5)

Karya sastra yang muncul pertama kali adalah kayo. Kayo dapat dikatakan

sebagai puisi yang mempergunakan irama, dan lebih condong ke suatu nyanyian.

Kayo dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek kesusasteraan dan seni musik. Kayo

muncul sejak zaman kuno dan populer dalam masyarakat. Kayo mencapai masa

kejayaannya ketika memasuki zaman Chusei dan dipergunakan dalam pertemuan-

pertemuan. (Darsimah,1992:7)

Perkembangan kayo selanjutnya berbentuk waka. Berbeda dari karya sastra

sebelumnya, waka sudah berbentuk syair, sajak, juga pantun Jepang (Sari, 2011:1).

Waka adalah puisi Yamato (Jepang) yang dibuat untuk mengimbangi puisi Cina.

Waka sendiri mulai pudar kepopulerannya pada sekitar akhir zaman Nara. Waka

terdiri dari 31 suku kata yang terbagi dalam 5, 7, 5, 7, 7 suku kata dan ini

merupakan cara yang paling cocok untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran

orang Jepang. Waka bahkan menjadi dasar dari penciptaan dan penulisan puisi.

Kayo dan waka kemudian ditulis dalam buku kumpulan syair yang dikenal dengan

nama manyoshu. Manyoshu disusun oleh beberapa penyair Jepang selama ratusan

tahun. Manyoshu, warna puisinya berkaitan dengan perasaan yang diungkapkan

secara langsung ke hadapan orang di sekitarnya (Darsimah,1992:5-6)

Pada zaman selanjutnya, yaitu zaman Chisei, muncullah renga. Seiring

perkembangan waktu, teknik penulisan puisi Jepang semakin mengalami
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perkembangan.Dari seorang penyair, kemudian menjadi dua orang penyair, yang

menciptakan puisi di waktu yang bersamaan. Puisi inilah yang dinamakan

renga.Latar belakang ide pembuatan renga ini, yakni salah seorang penyair

menuliskan bagian yang menjadi idenya dan penyair lainnya menuliskan

kelanjutan puisi dari ide penyair yang pertama dengan idenya sendiri

(Darsimah,1992:6)

Seiring perkembangannya, renga kemudian berubah lagi menjadi haiku.

Haiku, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai puisi (Sari, 2011:1).

Secara etimologis kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis yang berarti

penciptaan. Dalam bahasa Inggris, poetry yang erat dengan –poet dan -poem.

Kata poet berasal dari Yunani yang berarti membuat atau mencipta. Dalam bahasa

Yunani sendiri, kata poet berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya.

Haiku sama artinya dengan bait pertama dari haikai no renga. Pada zaman

Meiji, tepatnya sekitar abad ke-20, Masaoka Shiki mengadakan pemabaharuan,

yaitu dengan mengambil bait pertama dari haikai, dan dijadikan puisi yang

disebut haiku. Shiki mengakui bahwa bait pertama dari haikai no renga yang

terdiri dari 5,7,5 atau sebanyak 17 suku kata dapat dijadikan suatu puisi. Setelah

zaman Chisei, Masaoka Shiki membuat puisi yang lebih pendek dengan sebutan

yang masih sama, yaitu haiku (Darsimah,1992:6).

Haiku memiliki bentuk yang singkat, karena terdiri dari 3 baris. Baris pertama

berisi 5 mora, baris kedua 7 mora dan baris ketiga 5 mora (Darsimah,1992:6).

Haiku dapat berisi apa saja, mulai dari perasaan penulis sampai hal-hal tentang

alam, tetapi kebanyakan orang menulis haiku dengan memakai simbol yang ada di
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alam dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol di alam yang sering

digunakan dalam haiku seringkali terkait dengan empat musim yang ada di Jepang.

Penyair haiku yang sangat terkenal sebagai Master of Haiku dan telah berjasa

mengenalkan haiku adalah Matsuo Basho. Matsuo Basho adalah penyair yang

telah mengangkat puisi 17 mora ini terpisah secara utuh dari bentuk sebelumnya,

yaitu renga, sehingga haiku memiliki tempat tersendiri dalam dunia kesusasteraan

Jepang (Sari, 2011:2). Matsuo Basho mendominasi haiku-haikunya dengan tema-

tema yang bercerita tentang alam, karena pengalaman dari perjalanan-perjalanan

yang dilakukannya membuat dia melebur dengan alam (Barnhill,2004:2).

Penyair lain yang kebanyakan haiku-haikunya didominasi oleh tema-tema

dari alam, adalah Taigo Ryokan. Ryokan menghabiskan banyak waktunya

menulis puisi, kaligrafi, dan berkomunikasi dengan alam. Puisinya kebanyakan

sangat sederhana dan terinspirasi oleh alam.

Hal yang istimewa dalam bahasa sastra adalah banyaknya penafsiran-

penafsiran yang berbeda-beda. Salah satu karya sastra yang memiliki banyak

penafsiran adalah puisi, karena puisi lahir dari batin seseorang. Berdasarkan hal di

atas, penulis menemukan masalah yang menarik untuk diteliti terkait dengan

kesusasteraan Jepang, pertama Sakura sebagai simbol negara yang fenomenal,

kemudian haiku puisi tradisional Jepang yang sudah mendunia dan terakhir adalah

Matsuo Basho dan Taigo Ryokan sebagai penyair atau sastrawan Jepang yang

mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia kesusasteraan di Jepang.

Penulis berpikir, Matsuo Basho dan Taigo Ryokan tidak memiliki latar belakang

keluarga sastrawan, tetapi mampu menghasilkan gubahan haiku yang indah dan
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penuh makna. Selain itu, penulis juga akan mencoba untuk membandingkan

makna puitis bunga sakura menurut Matsuo Basho dan Taigo Ryokan, dengan

persepsi secara umum masyarakat Jepang.

1.1 Identifikasi Masalah

Haiku merupakan karya sastra Jepang yang dianggap paling menarik perhatian

banyak orang. Haiku banyak menceritakan tentang keindahan-keindahan alam

yang ada di Jepang, mulai dari musim-musim di Jepang sampai perasaan dari

penulis yang dituangkan dalam tulisannya. Bahasa yang digunakan dalam haiku

adalah bahasa yang kompleks, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk dapat

secara gamblang mengartikan makna dari sebuah haiku.

Keindahan alam di Jepang yang sering digunakan sebagai simbol dalam karya

sastra haiku, adalah bunga Sakura. Bunga ini memberikan simbol tersendiri yang

berhubungan dengan kebiasaan masyarakat Jepang, misalnya tradisi hanami.

Hanami adalah kegiatan masyarakat Jepang berkumpul bersama keluarga dan

orang-orang terdekat untuk menikmati keindahan bunga Sakura di taman. Selain

itu motif bunga Sakura juga sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat Jepang, yang diperlihatkan dalam beraneka ragam barang-barang

konsumen, misalnya kimono, alat-alat tulis, peralatan dapur, sampai desain grafis

dalam berbagai media massa. Sakura juga kerap kali muncul pada lukisan, sajak,

novel, cerpen, puisi, lagu-lagu, film, maupun pada makanan dan minuman khas

Jepang, contohnya sakuramochi, yaitu sejenis kue tradisional Jepang. Tidak

diragukan lagi bunga Sakura sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat
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Jepang. Beberapa penyair terkenal di Jepang yang memakai bunga Sakura sebagai

simbol dalam haikunya antara lain Matsuo Basho dan Taigo Ryokan.

Matsuo Basho lahir di sekitar Ueno di provinsi Iga, Jepang tahun 1644. Ayah

Matsuo Basho adalah seorang samurai yang miskin. Matsuo Basho pun akhirnya

menjalani kehidupan Samurai dengan nama Matsuo Manefusa. Basho pun

menjadi budak dari Todo Yoshitada yang juga mengajarkannya mencintai Haikai

(puisi tradisional Jepang). Setelah kematian tuannya, Matsuo pun akhirnya

memutuskan untuk menjadi seorang penyair. Sebuah profesi yang tidak pernah

terpikirkan oleh seorang Matsuo Basho sebelumnya. Namun Basho berhasil

menghasilkan gubahan haiku- haiku yang indah (Barnhill,2004:xi).

Berbeda dengan Taigo Ryokan (1758-1831). Ryokan lahir di desa Izumozaki

di Provinsi Echigo (sekarang Prefektur Niigata) di Jepang. Dia meninggalkan

dunia pada usia dini untuk melatih didekat kuil soto Zen Koshoji. Dia juga

menolak untuk bertemu dengan keluarga atau menerima amal dari keluarganya.

Setelah master Zen Kokusen mengunjungi kuil, ryokan sangat terkesan dengan

sikapnya. Dia meminta izin untuk menjadi murid Kokusen itu. Kokusen

menerimanya, dan mereka berdua kembali ke biara Entsuji di Tamashima

(sekarang Prefektur Okayama). Kokusen meninggal pada tahun berikutnya, dan

ryokan meninggalkan Entsuji untuk memulai ziarah panjang. Dia tinggal jauh dan

sisa hidupnya dijalaninya sebagai seorang pertapa, dan tidak kembali ke

kehidupan monastik (Haskel,1996:3-7).
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Dia awalnya ditahbiskan sebagai Ryokan Taigu. Ryo berarti "baik", kan

berarti "luas", dan Taigu berarti "sangat bodoh", sehingga Taigu Ryokan

diterjemahkan sebagai "si bodoh yang murah hati". Ryokan memang terkenal

sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki kerendahan hati (Haskel,1996:8).

Ryokan menghabiskan banyak waktunya menulis puisi, kaligrafi, dan

berkomunikasi dengan alam. Puisinya kebanyakan sangat sederhana dan

terinspirasi oleh alam. Dia mencintai anak-anak, dan kadang-kadang lupa untuk

mengemis makanan karena ia bermain dengan anak-anak dari desa terdekat.

Ryokan menolak untuk menerima posisi sebagai imam atau bahkan sebagai

"penyair", hal ini menunjukkan kerendahan hatinya yang besar. Dalam tradisi Zen

kutipan dan puisinya menunjukkan bahwa ia memiliki selera humor yang baik dan

tidak menganggap dirinya terlalu serius. Namun puisinya juga memberikan

wawasan yang menerangi sampai ke dalam praktek Zen.

Bunga Sakura yang diekspresikan oleh para penyair ini dalam haikunya,

pastilah memiliki makna yang dalam selain makna sakura sendiri dalam

pemahaman masyarakat Jepang pada umumnya, karena Sakura  bukanlah sekedar

bunga, melainkan juga merupakan hal yang sering dijadikan simbol keindahan

bagi masyarakat Jepang. Melalui konotasi bunga Sakura, pastilah penyair-penyair

ini ingin menyampaikan pesan moral kepada pembacanya.

Berdasarkan uraian di atas yang mendasari penelitian, maka muncul masalah

yang hendak dijawab. Masalah pokok mengenai makna haiku, secara khusus yaitu

makna puitis dari bunga Sakura dalam haiku. Haiku yang dipilih oleh penulis
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adalah haiku dari sastrawan Jepang yang terkenal, yaitu Matsuo Basho dan Taigo

Ryokan.

1.2 Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok masalah yang telah diuraikan dalam identifikasi

masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai

berikut :

1. Apa makna puitis dari bunga Sakura dalam haiku karya Matsuo Basho

dan Taigo Ryokan?

2. Apa nilai kehidupan yang disimbolkan oleh bunga Sakura dalam haiku

karya Matsuo Basho dan Taigo Ryokan?

3. Apa keterkaitan antara makna bunga Sakura dalam haiku karya Matsuo

Basho dan Taigo Ryokan dengan pandangan masyarakat Jepang secara

umum tentang bunga Sakura?

1.2.2 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis beranggapan perlu dibahas

secara menyeluruh permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Hal

ini dimaksudkan agar kita dapat memahami makna puitis bunga sakura

secara umum bagi masyarakat Jepang, serta dapat melihat apa nilai

kehidupan dari bunga Sakura yang ingin disampaikan haiku karya Matsuo

Basho dan Taigo Ryokandalam haikunya dan menjadikannya sebagai

bahan pembelajaran.
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya,

penulis menetapkan, yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Secara khusus untuk mengetahui makna serta nilai kehidupan yang

terkandung dari simbol bunga Sakura yang digunakan Matsuo Basho dan

Taigo Ryokandalam haikunya.

2. Mengetahui pandangan masyarakat Jepang secara umum tentang bunga

Sakura sebagai salah satu simbol Negara Jepang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

1. Bagi peneliti dan masyarakat diharapkan dapat mengetahui apa makna

secara umum, serta nilai yang kehidupan yang terkandung dalam bunga

Sakura melalui karya sastra Jepang, yaitu haiku.

2. Bagi masyarakat luas pada umumnya dan pelajar sastra Jepang pada

khususnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan

tentang haiku sebagai karya sastra Jepang yang saat ini sudah sangat

dikenal luas.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang terkait dengan isi dari penelitian ini,

di antaranya adalah subjek penelitian yaitu haiku, bunga Sakura, serta teori atau

pendekatan yang dipakai untuk menganalisis haiku, yaitu pendekatan semiotik

dan sosiologi sastra.

2.1.1 Haiku

Haiku adalah puisi paling singkat di dunia, karena hanya terdiri dari 17 suku

kata, yaitu 3 baris yang masing-masing tersusun dari 5,7, dan 5 suku kata secara

berurutan (Sari, 2011:7). Karena bentuknya yang singkat itulah, haiku juga bisa

sangat membebani. Haiku mungkin saja mudah untuk dipelajari, tetapi susah bagi

para penyair yang sudah ahli. Untuk beberapa orang ini mungkin saja menjadi

seperti permainan anak-anak, tapi bagi orang lain ini adalah aturan seumur hidup.

Bentuk asli haiku sebenarnya berasal dari renga, tetapi haiku mengalami

pemotongan atau pemenggalan kalimat pada kata yang sebenarnya memanjang.

Haiku dibuat untuk menggambarkan emosi dan perasaan dari penyairnya

(Darsimah,1992:6). Selain dari pengertian 17 suku kata, menurut Higginson

menyatakan bahwa haiku merupakan pengungkapan (rekaman) dari suatu

peristiwa yang melibatkan kemampuan pengarang dalam memahami kekuatan

alam (1985:8). Hal ini terlihat dari puisi-puisi Jepang sebelum haiku yang banyak

menggunakan tema alam, seperti waka dan renga, dan sama halnya seperti haiku
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yang ditulis oleh Basho yang hampir sebagian dari karya-karyanya

mempergunakan tema alam (Sari, 2011:42). Pada zaman dahulu sebagian besar

orang Jepang hidup sangat dekat dengan alam. Penyair hanya menulis apa yang

mereka alami dan setiap orang yang membacanya mengerti tentang penggunaan

kata musim tersebut tanpa harus berpikir lebih dahulu. Namun selanjutnya, hal ini

menjadi suatu kebiasaan untuk menghasilkan syair-syair menurut keadaan musim-

musim yang ada di Jepang.

Tema alam yang paling umum digunakan dalam haiku yaitu berupa

pergantian musim, dimana di Jepang terdapat empat musim. Masing-masing

musim ini memiliki keindahan yang berbeda yang dapat dituangkan dalam puisi

salah satunya seperti peristiwa mekar dan gugurnya bunga sakura dan lain

sebagainya. Sejak dahulu, kata-kata khusus dan ungkapan-ungkapan harus

mengandung makna-makna tentang empat musim tersebut atau disebut juga

dengan kigo (Sari, 2011:42), sedangkan kikan adalah perasaan yang timbul pada

empat musim (Asoo, 1988:249). Penyair-penyair di Jepang seringkali memakai

keindahan alam di dalam haiku yang ditulisnya. Salah satu keindahan alam yang

sering dipakai dalam haiku adalah bunga Sakura. Keindahan bunga Sakura

menjadi simbol tersendiri dalam haiku.

Haiku berisi rekaman perasaan tentang hal-hal yang membangkitkan

semangat, juga kenangan-kenangan tentang memori yang menyedihkan

(Higginson, 1985:3).  Haiku bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Saat

seseorang merasa tersentuh dengan hal-hal yang ada di dunia, seperti yang dikutip

dalam buku The Haiku Handbook : How to Write, Share and Teaching Haiku,
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“Haiku happen all the time, wherever there are people who are ‘in touch’
with the world of their senses, and with their own feeling response to it”
(Higginson,1985:4)

Penulis menerjemahkannya sebagai berikut :

Haiku terjadi setiap waktu, dimanapun manusia ‘bersentuhan’ dengan
inderanya, dan memberikan respon sesuai dengan perasaannya.

Pelajaran yang utama dalam haiku adalah menulis haiku dengan tujuan

menjelaskan sesuatu atau hal yang pernah kita rasakan, dengan tujuan kita ingin

orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama juga dapat merasakan apa

yang kita rasakan, tetapi berdasarkan pengalaman dan perasaan mereka sendiri

(Higginson, 1985:5). Misalnya, kebanyakan atau sebagian besar haiku berisi

tentang keindahan alam, contohnya bunga Sakura. Jadi, penyair atau sastrawan

Jepang menjelaskan perasaannya melalui haiku saat melihat atau menikmati

bunga Sakura. Dengan menjelaskan apa yang dirasakannya, diharapkan pembaca

juga bisa turut merasakan keindahan bunga Sakura menurut pengalaman  dan

perasaan mereka masing-masing.

Dalam haiku kita tidak bisa hanya memberitahukan apa yang kita rasakan.

Misalnya, “saya sedih” atau “saya senang”, tetapi lebih kepada kita menjelaskan

tentang penyebab atau hal-hal yang mebuat kita merasa sedih atau senang,

sehingga pembaca pun dapat lebih mudah memahami dan turut merasakannya.

Kita tahu, bahwa berbagi tentang hal-hal yang menyebabkan kegembiraan atau

kesedihan bisa membangun atau menciptakan nilai rasa atau perasaan tersendiri

bagi orang-orang disekitar kita (Higginson, 1985:5). Jadi, jelaslah bahwa karya
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sastra juga merupakan tiruan dari kehidupan nyata, sehingga memang karya sastra

tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat.

Saat membaca haiku, kita diberikan waktu untuk melihat beberapa hal,

beberapa kejadian atau peristiwa dan kita mampu melihatnya lebih jelas dari

sebelumnya (Higginson, 1985:6). Haiku tidak hanya memberikan kita kenangan

atau perasaan dari pengalaman-pengalaman penulis, tetapi juga kita dimampukan

utuk melihat kenangan-kenangan kita sendiri.

Tujuan haiku adalah memakai dirinya sebagai alat untuk mengenal secara

lebih mendalam hal-hal kecil. Dengan mengenal lebih jauh hal-hal kecil yang ada

disekitar kita, kita bisa lebih tahu dan lebih menghargai diri kita dan dunia, seperti

yang diungkap Higginson dalam bukunya The Haiku Handbook,

“Being small, haiku lend themselves especially to sharing small, intimate
things” (1985:6)

Penulis mengartikannya sebagai berikut :

Karena kecil, haiku menjadikan dirinya berfungsi untuk berbagi hal-hal kecil
nan intim.

Reichold (2002:24), menyatakan bahwa haiku di Jepang adalah penyusunan

dari tiga bagian yang berisikan lima kesatuan suara dalam bagian pertama, tujuh

kesatuan suara pada bagian kedua dan lima kesatuan suara pada bagian akhir.

Contoh haiku karya Basho :

ふるいけやかわずとびこむみずのおと
furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto

lalu dipisahkan ke dalam lima, tujuh, lima kesatuan suara (on) :
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(ふ/る/い/け/や)
(fu/ru/i/ke/ya) : terdiri dari 5 on

(か/わ/ず/と/び/こ/む)
(ka/wa/zu/to/bi/ko/mu): terdiri dari 7 on

(み/ず/の/お/と)
(mi/zu/no/o/to) : terdiri dari 5 on

Penulis menerjemahkannya sebagai berikut :

Kolam tua
Seekor katak melompat
Suara air (Candra, 2009:39)

Kata “ya” pada baris pertama dalam haiku dikenal sebagai kireji atau

pemberhentian kata atau selaan. Selain ya juga dikenal kana yang juga sering

digunakan sebagai jeda atau selaan dalam penulisan haiku. Menurut Gill, kata

kana hampir selalu berada di penghujung atau akhir haiku, dan kurang lebih

diartikan sebagai “oh!”, “ah!”, “alangkah”, “betapa”, “begitu”, “ini”, “itu” dan

lain-lain yang memiliki nuansa yang sama. Disamping itu, kata kana juga bisa

tidak memiliki arti atau makna apapun. Dalam haiku Jepang, apabila haiku

tersebut memiliki kata kana di dalamnya, maka subjek akan berada sebelum kata

kana, atau mendahului kata kana. Jadi, apabila subjek hanya terdiri dari tiga

silabus, maka penyair akan menggunakan kata kana setelah subjeknya untuk

melengkapi sehingga hitungan silabusnya menjadi sesuai dengan aturan haiku

(Candra, 2009:40).

Kata ya ditulis dengan penulisan karakter kanji yang sama dengan kata kana,

dan kurang lebih merupakan kata yang hampir sama, tetapi dikarenakan biasanya

kata ya muncul pada pertengahan haiku, maka nuansa artinya lebih mengacu

kepada tanda baca sejenis “ . ”, “ - ”, “ ! ”. Kata ya memiliki arti yang kurang
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lebih sama dengan kata kana, jadi bisa diambil kesimpulan, bahwa kedua kata ini

juga dapat menjadi semacam penghubung kata dalam sebuah kalimat. Namun

secara umum, kireji tidak terlalu berpengaruh pada makna keseluruhan dalam

sebuah haiku (Candra, 2009:40).

2.1.2 Sakura

Dalam bahasa Jepang, Sakura berasal dari kata “saku (咲く)” dan “ra (ら)”.

Secara harafiah, Saku berarti mekar dan ra menunjukkan jamak (Gill, 2007:20).

Dalam bahasa Inggris, bunga Sakura disebut cherry blossom. Sakura adalah bunga

nasional Jepang. Bagi masyarakat Jepang, Sakura seringkali dijadikan simbol

yang mewakili wanita, kehidupan dan kematian. Di Jepang banyak sekali

dijumpai aneka peralatan rumah tangga dan barang-barang yang bertemakan

Sakura. Lukisan-lukisan pada abad 18 dan 19 kebanyakan memakai tema Sakura

dengan latar budaya hanami di Edo (sekarang Tokyo). Barang-barang pada abad

itu yang memakai motif bunga Sakura antara lain, pelindung pedang (tsuba)

samurai, kimono, sisir, serta ornamen-ornamen rambut yang dihias menggunakan

motif sakura (Japan An Ilustrated Encyclopedia, 1995:181).

Waktu mekarnya bunga Sakura bertepatan dengan awal tahun ajaran baru di

Jepang, dan pemandangan pohon-pohon sakura yang bermekaran pada setiap

musim semi seringkali mengingatkan kembali akan hari-hari pertama tahun ajaran

baru di sekolah. Tradisi melihat bunga Sakura atau yang biasa disebut hanami

selalu ditemani dengan perlengkapan karaoke dan beberapa ritual musim semi.

Kata hana berarti bunga dan mi berarti melihat, jadi hana-mi artinya melihat
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bunga. Kebiasaan hanami merupakan kebiasaan tahunan masyarakat Jepang, yaitu

dengan berkumpul bersama keluarga, teman atau kolega dan menikmati mekarnya

bunga sakura yang dilakukan pada setiap musim semi. Atasan dan bawahan juga

memanfaatkan kebiasaan hanami sebagai perayaan awal tahun bisnis yang baru.

Mereka akan berkumpul bersama di bawah pohon sakura yang sedang bermekaran

dan berpiknik serta berpesta dengan diiringi musik sambil menikmati minuman

dan makanan khas  perayaan mekarnya bunga sakura. Pemandangan bunga Sakura

yang mekar pada malam hari biasanya diramaikan dengan beberapa bir dan sake

yang diminum ditaman kota di mana lampu-lampu menyala melewati pohon-

pohon, menerangi bunga-bunga di tengah kegelapan (Japan An Ilustrated

Encyclopedia, 1995:182).

Tradisi melihat bunga sakura dari zaman ke zaman mengalami perubahan

tujuan. Pada periode Heian kalangan bangsawan merayakannya sebagai ritual

keagamaan, lalu berubah menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan. Bagi para

prajurit samurai yang telah berperang dan membela negara juga memiliki

kesempatan yang sama untuk menikmati bunga sakura. Bunga sakura dikatakan

dapat menggerakkan hati para samurai, tidak hanya ketika bemekaran akan tetapi

juga pada saat berguguran (Candra,2009:4). Sedangkan di zaman modern ini,

hanami lebih kepada acara pribadi sebagai ajang untuk berkumpul dan bersenang-

senang bersama keluarga dan kerabat lainnya. Pada zaman Heian para bangsawan

mengadakan hanami dengan berpesta Sake dibawah pohon bunga Sakura yang

sedang mekar di istana kekaisaran. Puisi-puisi akan ditulis sambil menikmati

bunga dimana ini terlihat sebagai metafora untuk kehidupan itu sendiri yang
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terang dan indah. Karena sejarahnya yang panjang, hanami mengakar kuat dalam

perjalanan kehidupan masyarakat Jepang.

Bunga Sakura pada kenyataannya tidak hanya sekedar dinikmati

keindahannya ketika bermekaran saja, akan tetapi bunga Sakura juga bisa

dikonsumsi dengan berbagai olahan menggunakan bunga, daun dan buahnya

sebagai bahan. Bunga sakura diawetkan dengan menggunakan garam, agar dapat

disimpan lama. Ketika bunga yang sudah disimpan lama dimasukkan ke dalam

gelas dan diseduh dengan air panas maka dapat disajikan segelas minuman yang

harum dan nikmat. Minuman ini dapat disajikan kapan saja, namun biasanya lebih

khusus disajikan pada pertemuan pertama antara pengantin pria dan wanita dalam

upacara pernikahan dan pesta-pesta. Jadi, keistimewaan dari minuman Sakura

adalah minuman ini dihidangkan dengan maksud mendoakan kebahagiaan dari

pernikahan dan memulai lembaran hidup yang baru (Sari, 2011:31). Sejak dahulu

kulit pohon sakura juga sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan

tambahan dalam obat untuk mengobati penyakit seperti batuk. Kayunya juga

dimanfaatkan untuk membuat perabotan, balok untuk material bangunan, alat

musik seperti piano, organ dan koto (alat musik tradisional Jepang) serta untuk

cetakan kayu karena kualitasnya yang bagus, kuat dan mudah diproses (Sari,

2011:32).

Bunga sakura sering dijadikan simbol dari wanita, kekuatan, cinta, kekuasaan

seorang wanita, kelembutan dan euphoria kebahagiaan menyambut kedatangan

musim semi. Karena sakura memberi simbol kecantikan, tidak sedikit orangtua

yang memberikan nama anak perempuannya dengan nama Sakura-ko (Sari,
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2011:36). Selama masa perang dunia ke II, pilot Kamikaze (pasukan AU khusus

Jepang) akan mengecat atau menggambar bunga Sakura di sisi pesawat terbang

mereka, juga pada seragam yang mereka kenakan. Pilot-pilot ini adalah

sukarelawan yang akan mengorbankan nyawa mereka untuk misi bunuh diri. Para

pemimpin mereka akan memaksa mereka dengan arahan itu dan meyakinkan

bahwa hal tersebut adalah suatu kehormatan, mati untuk berkorban membela

negara (Sari, 2011:37). Bunga sakura yang gugur juga melambangkan

kebahagiaan para pilot yang mati untuk membela negara. Karena hal ini, gambar

bunga Sakura di sisi pesawat melambangkan suatu kehormatan. Bunga sakura

yang gugur dianggap sebagai metafora dari tentara-tentara yang mati pada masa

Perang Dunia II (Ohnuki, 2002:157-158). Bunga sakura juga menjadi simbol dari

pengorbanan para tentara Jepang untuk kaisar. Bunga sakura banyak ditanam di

kuil Yasukuni, dimana para tentara Jepang yang gugur diabadikan. Bunga sakura

ini ketika bermekaran dipercaya dapat menghibur jiwa para tentara yang telah

gugur (Ohnuki, 2002:10). Dianggap sebagai bunga nasional yang sangat berharga,

sakura dianggap sama pentingnya dengan tanaman beras yang dapat memberi

energi untuk kehidupan (Ohnuki, 2002:27).

Bunga sakura juga menjadi simbol kehidupan karena waktu mekarnya yang

singkat. Bunga Sakura diibaratkan sebagai kehidupan yang tidak kekal, keindahan

dan kecantikan sesaat yang ada di dunia. Hal ini sejalan dengan ajaran agama

Buddha. Manusia sering diingatkan akan kehidupan duniawi yang tidak kekal,

sama seperti umur bunga sakura  yang singkat.
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Menurut Hitler dalam Rike (2009:16), sakura pada musim semi memiliki

tempat yang spesial di dalam hati sanubari masyarakat Jepang. Keindahannya

serta keistimewaan kondisi mekar yang singkat dan kondisi gugur yang dramatis,

membuat masyarakat Jepang memiliki bermacam-macam pemikiran yang

berkaitan dengan sakura. Berdasarkan sumber yang didapatkan, penulis

menemukan beberapa konsep mengenai simbol bunga sakura bagi masyarakat

Jepang antara lain :

1. Sakura sebagai simbol kebahagiaan dan harapan.

Sakura yang berbunga pada musim semi, merupakan simbol kebahagiaan

dan sukacita serta harapan dalam memulai segala sesuatu yang baru bagi

masyarakat Jepang. Aikawa dalam Rike (2009:17) menyatakan,

“Umumnya bunga sakura membawa nuansa perayaan. Kebiasaan di
Jepang, pada saat sakura mekar dibulan April, adalah masa penerimaan
siswa baru di sekolah dan penerimaan pegawai baru kantor, dimana
langkah awal yang penuh harapan serta masa depan yang cerah dikaitkan
erat dengan simbol sakura.”

Sakura melambangkan kebahagiaan, karena ketika pohon sakura mulai

memekarkan bunganya setelah musim dingin (dimana pohon sakura hanya berupa

pohon dengan ranting-ranting yang gundul) menggambarkan suatu fase dari

regenerasi kehidupan. Sakura yang bermekaran memberikan pemandangan yang

luar biasa indah, sehingga membawa kegembiraan dan sukacita bagi setiap orang

yang melihatnya.

2. Sakura sebagai simbol kesedihan

Seperti yang diungkap oleh Aikawa dalam Rike (2009:19) di bawah ini :
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“Kebalikan dari kebahagiaan, orang Jepang juga melihat bunga sakura
sebagai lambing dari kejatuhan dan kematian. Samurai pada jaman
dahulu dan tentara pada masa perang dunia kedua, diibaratkan bagai
bunga sakura yang gugur dengan mulia dan terhormat di medan
pertempuran. Dalam teater kabuki, adegan yang menampikan bunga
sakura kebanyakan mengisahkan tentang amukan setan atau terjadinya
malapetaka. Dikatakan ‘sakura tujuh hari’ dimana umur bunga sangat
pendek, dank arena dalam satu malam apabila tertiup angin akan
berguguran, maka sakura melambangkan kehampaan.”

Kesedihan disimbolkan dengan sakura yang gugur. Masa mekarnya yang

sangat singkat membuat kegembiraan dan suasana bahagia juga berangsur-angsur

hilang dan diganti oleh perasaan sedih saat bunga sakura mulai berguguran.

3. Sakura sebagai simbol ketidakkekalan

Menurut ajaran agama Budha dalam masyarakat Jepang, kehidupan

manusia hanya bersifat sementara, seperti yang dikemukakan oleh Takada dalam

Rike (2009:20), di bawah ini:

“Buddha mempersepsikan bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh
penderitaan. Semuanya tidak ada yang kekal, suatu saat nanti kita akan menjadi
tua, jatuh sakit, dan pasti mati. Oleh karena hal tersebut kita merasakan
ketakutan, dukacita, dan penderitaan. Dalam ajaran agama Budha mengatakan,
bahwa kelahiran, menjadi tua, jatuh sakit, dan kematian merupakan penderitaan
yang mengakar yang dialami oleh semua makhluk hidup, dan hal ini disebut
dengan empat penderitaan.”

Terkait dengan pengaruh ajaran agama Budha di Jepang, orang-orang

memetaforakan sakura sebagai kehidupan yang sementara dan tidak kekal. Hal ini

bertolak dari masa hidup sakura yang singkat, dan keindahannya yang hanya bisa

dinikmati sebentar saja.

4. Sakura merupakan simbol dari samurai

Tsuruoka dalam Rike (2009:23) mengungkapkan, bahwa sakura

merupakan simbol dari samurai,
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“Sakura merupakan bunga nasional negara Jepang. Sakura juga muncul
dalam mitologi Kuno Jepang, selain itu cara gugur bunga sakura yang
agung juga dihubungkan dengan jiwa samurai.”

5. Sakura sebagai simbol dari berlalunya waktu

Dalam kesusasteraan Jepang, khususnya haiku simbol bunga sakura juga

dipakai untuk melambangkan waktu yang berlalu. Seperti kutipan Aikawa dalam

Rike (2009:29) yang menyatakan,

“Bunga ume popular selama periode zaman Nara, tapi pada periode
zaman Heian, bunga sakura menjadi bunga yang paling dicintai. Di dalam
Kokinwakashuu (kumpulan puisi kuno dan modern) pun sangat banyak
sekali puisi tentang sakura. Sejak lebih dari 1000 tahun, tradisi it uterus
berlanjut, dan sepertinya tidak akan ada akhir bagi karya kesusasteraan
dan legenda yang bertemakan sakura”

Hal yang mendasari mengapa bunga sakura dijadikan simbol dari

berlalunya waktu, adalah masa gugur bunga sakura yang memiliki nilai estetik

yang dramatikal, dimana bunga ume dapat bertahan selama satu minggu sebelum

rontok, sedangkan bunga sakura gugur dengan dramatisnya setelah mekar selama

dua atau tiga hari. Masa mekar bunga sakura yang singkat menyadarkan betapa

waktu berjalan begitu cepat.

6. Sakura sebagai simbol kesucian

Bunga sakura bagi masyarakat Jepang juga dianggap sebagai lambing dari

kesucian. Chevalier dalam Rike (2009:23) mengungkapkan,

“Sakura yang mekar penuh berbunga sangat dicintai oelh masyarakat
Jepang sebagai salah satu pemandangan alam di Jepang. Sudah pasti, hal
itu bukan hanya dikarenakan kondisi yang suci yang terkandung dalam
keindahannya saja, disamping pemunculan atau pengekspresian yang
sarat dengan emosi dan perasaan. Meski dikatakan bahwa buah dari
sakura ornamental Jepang tidak bisa digunakan, bukan berarti di dunia
ini bunga sakura tidak memiliki makna apapun selain hanya konsep estetik
yang tidak berarti apa-apa. Bunga sakura merupakan simbol kesucian.”
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Konsep kesucian bagi masyarakat Jepang terkait dengan ajaran Shinto dalam

agama Buddha. Untuk sebagian orang, konsep kesucian yang lahir dari

kepercayaan Shinto bisa ditemukan dari simbol bunga sakura yang mekar.

Dilihat dari keistimewaan bunga sakura yang sangat dibanggakan oleh

masyarakat Jepang, maka tidak heran jika bunga sakura sejak dahulu sering

menjadi falsafah bagi seniman maupun sastrawan dalam menghasilkan karya

seperti lukisan, lagu-lagu, maupun karya sastra berupa haiku (puisi Jepang).

Setiap lirik dan sajak mewakili perasaan penyair yang sulit diungkapkan secara

langsung sehingga mereka menggunakan puisi ataupun lagu untuk

mengekspresikan keindahan bunga sakura dan segala sesuatu yang terjadi atau

mereka alami sendiri saat itu.

2.1.3 Pendekatan Semiotik

Penelitian ini akan membahas puisi tradisional Jepang, atau lebih dikenal

sebagai haiku. Haiku juga lahir dari batin pengarang yang diekspresikan melalui

kata-kata yang bermakna konotasi. Sehingga untuk mengungkap makna sebuah

haiku berarti harus menerjemahkan simbol-simbol atau tanda-tanda yang

terkandung di dalamnya, agar dapat memahami pesan yang ingin disampaikan

oleh pengarang, khususnya simbol bunga sakura dalam haiku.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan semiotik untuk

menganalisis makna yang terkandung dalam simbol bunga sakura dalam haiku

karya Matsuo Basho dan Taigo Ryokan, sekaligus menemukan nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya. Selanjutnya penulis akan menghubungkan makna puitis
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bunga sakura dalam haiku dengan pandangan masyarakat Jepang secara umum

tentang bunga Sakura, untuk melihat keterkaitan antara pandangan masyarakat

Jepang dan pandangan penyair Jepang di dalam memaknai bunga Sakura.

Semiotika (ilmu tanda, berasal dari kata Yunani; Semeion, yang berarti tanda)

adalah nama cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda-tanda, seperti

sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda (Syuropati,2011:66).

Dengan demikian, semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda

(Sobur, 2001:87). Dalam bukunya Analisis Teks Media, Sobur mengungkapkan

tanda sebagai kebohongan, seperti yang juga diungkapkan oleh Umberto Eco.

Dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya dan bukan merupakan

tanda itu sendiri.

Sebagai seorang filsuf dan ahli logika, Charles S. Peirce mengusulkan kata

semiotika (yang ternyata telah digunakan ahli filsafat Jerman, Lambert, pada abad

18) sebagai sinonim kata logika. Menurutnya, logika harus mempelajari

bagaimana orang bernalar, dan penalaran itu dilakukan melalui tanda-

tanda.Singkatnya, Peirce mengatakan bahwa tanda terkait erat dengan logika,

karena tanda adalah sarana pikiran sebagai artikulasi bentuk-bentuk logika.

Semiotik adalah model penelitian sastra dengan memperhatikan tanda-tanda.

Tanda tersebut dianggap mewakili sesuatu objek secara representatif (Syuropati,

2011:67-70). Hal ini berarti, logika atau pemikiran seseorang bisa diwujudkan

dalam sebuah tanda, sehingga untuk menjelaskan makna dari tanda tersebut

memang butuh penalaran atau logika. Melihat kembali fungsi esensial dari tanda

adalah menjadikan relasi yang tidak efisien menjadi efisien, baik dalam
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komunikasi kita dengan orang lain, maupun dalam pemikiran dan pemahaman kita

tentang dunia. Melalui tanda kita dapat lebih memahami tentang dunia, dan

mempermudah dalam berkomunikasi dengan seseorang.

Bahasa sebagai medium karya sastra sudah merupakan sistem semiotik atau

ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti. Medium karya sastra

bukanlah bahan yang bebas (netral) seperti bunyi pada seni musik ataupun warna

pada lukisan. Warna cat sebelum dipergunakan dalam lukisan masih bersifat

netral, belum mempunyai arti apa-apa; sedangkan kata-kata (bahasa) sebelum

dipergunakan dalam karya sastra sudah merupakan lambang yang mempunyai arti

yang ditentukan oleh perjanjian masyarakat (bahasa) atau ditentukan oleh

konvensi masyarakat. Lambang-lambang atau tanda-tanda kebahasaan itu berupa

satuan-satuan bunyi yang mempunyai arti oleh konvensi masyarakat. Bahasa itu

merupakan sistem ketandaan yang ditentukan oleh konvensi masyarakat. Sistem

ketandaan itu disebut semiotik, begitu juga ilmu yang mempelajari sistem tanda-

tanda itu disebut Semiotik(a) atau Semiologi (Pradopo,2010:121).

Dalam analisis semiotik, Peirce (1839-1914) menawarkan sisten tanda yang

harus diungkap. Menurut dia, ada 3 faktor yang menentukan adanya tanda,

yaitu :tanda itu sendiri, hal yang ditandai dan sebuah tanda baru yang terjadi

dalam batin penerima tanda. Menurutnya ada tiga jenis tanda berdasarkan

hubungan antara tanda dengan yang ditandakan, yaitu : ikon, indeks dan simbol.

Ikon adalah tanda hubungan antara penanda dan petandanya bersifat persamaan

bentuk alamiah, misalnya potret orang menandai orang yang dipotret (berarti

orang yang dipotret), gambar kuda itu menandai kuda kuda yang nyata. Indeks
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adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan

petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Misalnya asap itu

menandai api, suara itu menandai orang atau sesuatu yang mengeluarkan suara.

Simbol itu tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan

petandanya. Hubungannya berdasarkan perjanjian masyarakat. Bunga Sakura

merupakan tanda yang termasuk jenis simbol tetapi juga bisa termasuk dalam ikon

maupun indeks (Pradopo,2010:121). Misalnya Sakura dikategorikan sebagai

simbol, artinya hubungan antaranya bersifat arbitrer atau semau-maunya,

hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian masyarakat). Arti simbol dari bunga

Sakura ditentukan oleh masyarakat.

Saussure mengatakan bahwa karya sastra memiliki hubungan antara penanda

(signifiant) dan petanda (signifie). Penanda adalah aspek formal atau bentuk tanda

itu, sedangkan petanda adalah aspek makna atau konseptual dari petanda.

Saussure memberi contoh tanda-tanda itu seperti lembaran kertas. Satu sisi adalah

petanda, sisi yang lain adalah penanda, dan kertas itu sendiri adalah tanda. Jadi

dalam hal ini bisa dikatakan, bahwa bunga Sakura adalah penanda sedangkan

wanita, kehidupan, atau kematian adalah petanda (Syuropati,2011:50).

Karya sastra adalah artefak atau benda mati (Teeuw,1988:191), baru

mempunyai makna dan menjadi objek estetik bila diberi arti oleh manusia

pembaca sebagaimana artefak peninggalan manusia purba mempunyai arti bila

diberi makna oleh arkeolog (Pradopo, 2007:106). Mengkaji puisi tradisional

Jepang (haiku) bertujuan memahami maknanya. Penulis menganggap pentingnya

memaknai karya sastra dalam hal ini haiku, karena karya sastra ini hanya akan
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menjadi benda seni yang tak mungkin dipahami apabila tidak diberi makna.

Mengkaji haiku adalah usaha menangkap dan memberi makna kepada teksnya.

Sama halnya seperti yang dikatakan Pradopo dalam bukunya Beberapa Teori

Sastra, Metode Kritik, Dan Penerapannya bahwa :

“Mengkritik karya sastra (puisi) itu adalah usaha menangkap makna dan
memberi  makna kepada karya sastra itu (puisi), karena karya sastra itu
merupakan struktur yang bermakna” (2007:140)

Karya sastra itu merupakan struktur yang bermakna. Hal ini mengingat bahwa

karya sastra itu merupakan sistem tanda yang mempunyai makna yang

mempergunakan medium bahasa (Pradopo,2010:121). Dalam hal ini karya sastra

yang dimaksud adalah puisi tradisional Jepang (haiku). Penulis berusaha untuk

menemukan makna dari simbol bunga Sakura dalam haiku yang ditulis oleh

Matsuo Basho dan Taigo Ryokan.

Perlu diterangkan bahwa, apa yang dimaksud makna sajak (karya sastra) itu

bukan semata-mata arti bahasanya, melainkan arti bahasa dan suasana, perasaan,

intensitas arti, arti tambahan (konotasi), daya liris, pengertian yang ditimbulkan

tanda-tanda kebahasaan atau tanda-tanda lain yang ditimbulkan oleh konvensi

sastra. Sehingga, jika kita akan menganalisis karya sastra dan menemukan makna

dari karya itu, kita tidak hanya harus mengartikan bahasa yang digunakan di

dalamnya, melainkan kita juga harus menemukan arti dari seluruh aspek atau

unsur yang terkait di dalamnya. Seperti suasana, perasaan yang ditimbulkan, arti

dari makna konotasi di dalam karya sastra dan sebagainya (Pradopo,2010:122).
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Berdasarkan teori-teori di atas, mengkaji dan memahami haiku tidak lepas

dari analisis semiotik, sehingga peneliti mencoba menganalisis makna dan

menemukan makna puitis dari bunga Sakura dalam haiku karya Matsuo Basho

dan Taigo Ryokan berdasarkan pendekatan semiotik. Menurut Peirce dalam buku

Pengkajian Puisi simbol adalah tanda yang memiliki hubungan makna dengan

yang ditandakan bersifat arbitrer sesuai dengan konvensi suatu lingkungan sosial

tertentu (Pradopo,2010:121). Dalam penelitian ini simbol yang dimaksud adalah

Sakura dan lingkungan sosial yang dimaksud adalah masyarakat Jepang.

2.1.4 Pendekatan Sosiologi Sastra

Dalam memberi makna kepada teks haiku, penulis tidak hanya menggunakan

pendekatan semiotik saja tetapi juga menggunakan pendekatan sosiologi sastra

untuk mendukung pemaknaan secara utuh pada teks haiku. Pendekatan sosiologi

sastra digunakan untuk menjawab masalah pemaknaan bunga Sakura menurut

pandangan masyarakat Jepang secara umum dan kemudian dibandingkan dengan

pemaknaan menurut para sastrawan yang menulis haiku, dalam hal ini Matsuo

Basho dan Taigo Ryokan.

Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari

akar kata sosio (Yunani) (Socius berarti bersama-sama, bersatu, kawan, teman)

dan logi (logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan). Perkembangan

berikutnya mengalami perubahan makna, soio/socius berarti masyarakat,

logi/logos berarti ilmu. Jadi, sosiologi berarti ilmu mengenai asal-usul

pertumbuhan (evolusi) masyarakat, ilmu pengetahuan, yang mempelajari
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keseluruhan jaringan hubungan antarmanusia dalam masyarakat, sifatnya umum,

rasional,  dan empiris. Sastra dari akar kata sas (Sansekerta) berarti mengarahkan,

mengajar, memberi petunjuk dan instruksi. Akhiran tra berarti alat, sarana. Jadi,

sastra berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku pengajaran

yang baik (Ratna,2009:1). Dalam bukunya Paradigma Sosiologi Sastra, Nyoman

Kutha Ratna memilih definisi Sosiologi Sastra, yaitu pemahaman terhadap karya

sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya (2009:2).

Dalam pandangan Wolff (Endraswara, 2004:77) sosiologi sastra merupakan

disiplin yang tanpa bentuk, tidak terdefinisikan dengan baik, terdiri dari sejumlah

studi-studi empiris dan berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general,

yang masing-masing hanya mempunyai kesamaan dalam hal bahwa semuanya

berurusan dengan hubungan sastra dengan masyarakat. Sosiologi sastra adalah

cabang penelitian sastra yang bersifat reflektif. Penelitian ini banyak diminati oleh

peneliti yang ingin melihat sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat

(Endraswara, 2004:77). Arenanya, asumsi dasar penelitian sosiologi sastra adalah

kelahiran sastra tidak dalam kekosongan sosial. Kehidupan sosial akan menjadi

pemicu lahirnya karya sastra. Karya sastra yang berhasil atau sukses, yaitu yang

mampu merefleksikan zamannya (Endraswara, 2004:77). Kendati sosiologi dan

sastra mempunyai perbedaan tertentu, namun sebenarnya dapat memberikan

penjelasan terhadap makna teks sastra. Hal ini dapat dipahami, karena sosiologi

obyek studinya tentang manusia, dan sastra pun demikian. Seperti diungkapkan

Ratna, dalam bukunya Paradigma Sosiologi Sastra, bahwa :
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“Sesungguhnya kedua ilmu (sosiologi dan sastra) memiliki objek yang sama
yaitu manusia dalam masyarakat” (2009:2)

Sastra adalah ekspresi kehidupan manusia yang tak lepas dari akar

masyarakatnya. Dengan demikian, meskipun sosiologi dan sastra adalah dua hal

yang berbeda namun dapat saling melengkapi. Dalam kaitan ini, sastra merupakan

sebuah refleksi lingkungan sosial yang membentuknya atau merupakan penjelasan

suatu sejarah dialektik yang dikembangkan dalam karya sastra (Endraswara,

2004:78).

Sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada masalah manusia.

Karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam

menentukan masa depannya, berdasarkan imajinasi, perasaan dan intuisi. Pada

prinsipnya, menurut Laurenson dan Swingewood (1971) terdapat tiga perspektif

berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu : (1) penelitian yang memandang karya

sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada

masa sastra tersebut diciptakan, (2) penelitian yang mengungkap sastra sebagai

cermin situasi sosial penulisnya, (3) penelitian yang menangkap sastra sebagai

manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budayanya. Ketiga hal ini dapat

berdiri sendiri-sendiri atau diungkap sekaligus dalam suatu penelitian sosiologi

sastra (Endraswara, 2004:79). Melihat kembali ketiga prinsip yang ditawarkan

oleh Laurenson dan Swingewood, bunga Sakura jika ditinjau menggunakan

pendekatan sosiologi sastra, maka akan dihubungkan dengan kehidupan sosial

pengarang, serta keadaan sosial budaya pada saat haiku tersebut ditulis.
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Dikaitkan dengan teori-teori pendekatan yang dikemukakan oleh beberapa

ahli dalam memaknai perlambangan bunga Sakura dari sudut pandang

subjektifitas pengarang, dalam hal ini Matsuo Basho, Taigo Ryokan dan

hubungan perlambangan bunga Sakura dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut

oleh masyarakat Jepang, dengan memadukan teori-teori tersebut diharapkan dapat

diperoleh pemaknaan yang utuh.

2.2 Hasil Penelitian Relevan

Sebuah penelitian tidak hanya memerlukan referensi buku dan artikel terkait

bahan yang dikaji, tetapi juga membutuhkan hasil penelitian sebagai salah satu

bentuk acuan dan perbandingan untuk karya tulis yang sedang dikerjakan. Adapun

hasil penelitian tersebut adalah penelitian Rike Candra (2009) dengan

menggunakan teori semantik untuk menganalisis tiga buah haiku yang

berhubungan dengan ajaran agama Budha, khususnya konsep Zen. Dalam

Penelitian ini, Rike Candra menganalisis makna simbolik bunga sakura dalam

haiku yang ditulis oleh Sakai Hoitsu, Kawai Chigetsu dan Rooka. Rike Candra

mencoba menganalisis makna bunga sakura dengan menghubungkan haiku

dengan konsep Zen yang dianut oleh agama Budha. Keterbatasan sumber tentang

konsep filosofis masyarakat Jepang tentang bunga sakura, membuat penulis

menjadikan karya tulis dari Rike Candra sebagai salah satu sumber data untuk

menemukan konsep filosofis mengenai bunga sakura.

Penelitian yang kedua adalah penelitian dari Ivana Widya Sari (2011). Penulis

menggunakan karya tulis Ivana ini sebagai salah satu sumber, karena penelitian

ini sama-sama menganalisis makna dari bunga sakura dalam haiku karya Matsuo
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Basho, sehingga penulis merasa terbantu dengan beberapa sumber data dari bab

pendahuluan yang ditulis oleh Ivana. Penelitian Ivana menggunakan pendekatan

semiotik dan pendekatan ekspresif yang dikemukakan oleh Abrams, sehingga

penelitian yang dilakukan Ivana ini lebih cenderung mengarah ke kehidupan

pribadi dan perjalanan yang dilakukan Matsuo Basho, sebagai alasan lahirnya

sebuah karya sastra. Karya sastra Matsuo Basho dianggap lahir dari

pengalamannya. Haiku yang menjadi objek penelitian Ivana bersumber dari buku

Basho’s Journey : The Literary Prose of Matsuo Basho David Landis Barnhill

Stanford University Press 2004 di California. Metode penelitian yang digunakan

oleh kualitatif analitis. Di dalam ruang lingkup Penelitian, Ivana hanya berfokus

pada analisis makna bunga sakura dalam buku Basho’s Journey.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki kemiripan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Ivana, yaitu sama-sama berusaha menganalisis

makna bunga sakura dalam haiku Matsuo Basho. Dalam pengkajian suatu karya

sastra, objek penelitian tidak menutup kemungkinan untuk sama dengan objek

penelitian orang lain. Hanya saja sudut pandang setiap orang dalam memahami

karya sastra tersebut sudah pasti berbeda, meskipun penulis yang satu menjadikan

karya tulis penulis yang lain sebagai sumber penelitian. Seperti halnya penelitian

yang dilakukan oleh penulis ini, yang menjadikan karya tulis Ivana Widya Sari

sebagai salah satu sumber untuk memahami tentang filosofi bunga sakura.

Perbedaan karya tulis ini dengan karya tulis Ivana, yaitu dalam penelitian ini

penulis tidak menggunakan pendekatan ekspresif untuk menemukan makna dari

bunga sakura dalam haiku. Penulis mengkaji makna dalam haiku terlepas dari
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kehidupan pribadi yang dialami oleh pengarang, dalam hal ini Matsuo Basho.

Penulis hanya menggunakan pendekatan semiotik dan konsep filosofis bunga

sakura bagi masyarakat Jepang untuk mengetahui makna bunga sakura dalam

haiku. Dalam ruang lingkup pembahasan, penulis berfokus pada makna puitis

bunga sakura dalam haiku, nilai kehidupan yang ditemukan dalam haiku, serta

keterkaitan antara makna puitis  bunga sakura dalam haiku dengan pandangan

masyarakat Jepang secara umum tentang bunga sakura yang dikaji menggunakan

pendekatan sosiologi sastra. Pandangan masyarakat Jepang ini didapatkan melalui

hasil wawancara. Sumber haiku penulis, didapatkan melalui buku Basho’s  Haiku,

Albany karangan David Landis Barnhill. Diterbitkan oleh State University of New

York Press.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis haiku karya Matsuo Basho dan Taigo Ryokan,

penulis mengungkapkan persoalan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

Alat analisis yang digunakan adalah pendekatan semiotik. Adapun objek

penelitian adalah makna puitis bunga sakura dalam haiku karya Matsuo Basho

dan Taigo Ryokan. Sebelum menganalisis lebih lanjut, penulis menjabarkan

dalam bentuk kerangka pemikiran di bawah ini:

Haiku karya Matsuo Basho
dan Taigo Ryokan

makna puitis bunga sakura

Pendekatan Semiotik Pendekatan Sosiologi Sastra
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Kesimpulan Temuan Penelitian

Makna puitis bunga sakura serta
nilai kehidupan dalam haiku

karya Matsuo Basho dan Ryokan
Ryokan
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek Penelitian

Penelitian berasal dari kata dasar ‘teliti’, yang memiliki definisi pencarian,

pengumpulan, pengolahan, penganalisisan suatu objek yang dilakukan

berdasarkan teori serta cara-cara yang sistematis untuk memperoleh jawatan atas

suatu masalah yang bersifat keilmuan, atau untuk menguji hipotesis dalam

pengembangan prinsip-prinsip umum (KUBI, 2001:1461).

Penelitian ini diarahkan pada penelitian kualitatif. Dalam ilmu sastra, data

bersumber pada karya, naskah, data penelitiannya, sebagai data formal adalah

kata-kata, kalimat, dan wacana. Penelitian kualitatif diartikan sebagai proses

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari

orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Sartian, 2011:12). Objek kajian ini

lebih difokuskan pada makna puitis bunga sakura serta nilai-nilai kehidupan yang

terkandung dari haiku-haiku karya Matsuo Basho yang bertemakan Sakura dengan

menggunakan pendekatan semiotik.

3.1.1 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan

digunakan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan, bersumber dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi sumber utama sebagai bahan obyek

penelitian (Sartian, 2011:12). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah

kumpulan haiku karya Matsuo Basho dan Taigo Ryokan, yang berhubungan
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dengan bunga Sakura. Data dikumpulkan melalui pembacaan secara menyeluruh

dengan mencatat hal-hal penting berkenaan dengan obyek kajian yaitu makna

puitis bunga sakura dalam haiku karya Matsuo Basho dan Taigo Ryokan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil untuk menunjang data primer

(Sartian, 2011:13). Misalnya pendapat atau tulisan orang lain mengenai haiku

tersebut. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari tulisan-tulisan

beberapa orang yang berkaitan dengan pendekatan semiotik dalam makna puitis

bunga sakura dalam haiku karya Matsuo Basho dan Taigo Ryokan. Tulisan-

tulisan yang berkaitan tersebut di antaranya merupakan hasil penelitian yang

relevan seperti skripsi, dan lainnya.

3.2 Metode Analisis Data

Penulis mengumpulkan data-data dari beberapa haiku karya Matsuo Basho dan

Taigo Ryokan yang memiliki unsur bunga Sakura di dalamnya. Setelah itu

mengidentifikasi masalah-masalah dari data yang telah dikumpulkan. Menentukan

fokus utama, menganalisis masalah yang terjadi, serta menemukan makna puitis

dari bunga “Sakura”.

3.3 Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini terarah dengan baik dan masalah yang ada dalam penelitian

ini dapat terselesaikan dengan baik, maka penulis mempunyai prosedur penelitian

sebagai berikut :

1. Menentukan objek penelitian

2. Mengidentifikasi berbagai masalah
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3. Membatasi masalah agar lebih terarah

4. Memilih pendekatan sesuai dengan masalah yang akan dibahas

5. Mengumpulkan dan mengolah data

6. Menganalisis data

7. Menyimpulkan hasil analisis
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan pengamatan dan penelitian, terhadap haiku karya

Matsuo Basho dan Taigo Ryokan, maka dapat dijelaskan, bahwa haiku yang

ditulis oleh penyair-penyair Jepang ini menunjukkan kekaguman sekaligus

kerinduan mereka terhadap bunga Sakura, bunga yang menjadi kebanggan bagi

masyarakat Jepang. Banyak hal yang bisa diwakili oleh bunga Sakura, yang juga

ingin ditunjukkan oleh Matsuo Basho dan Taigo Ryokan melalui haikunya.

Dalam teorinya, sebuah haiku menampilkan sepasang penggambaran yang

sangat kontras. Di satu sisi menekankan pada ruang dan waktu, sedangkan di sisi

lainnya menggambarkan nilai-nilai kehidupan yang sangat akrab dengan hidup

yang kita jalani tiap hari, khususnya yang dialami oleh pengarang. Namun, haiku

tersebut tidak menguraikan tentang kedua hubungan elemen tersebut, tetapi

sebaliknya melalui haiku pengarang ingin memberikan perumpamaan dari kedua

elemen tersebut kepada pembaca untuk dipahami.

Haiku yang bertemakan bunga Sakura ini, memperlihatkan kemampuan

Basho dan Ryokan dalam memahami kekuatan alam, dan menilainya dari sisi

yang berbeda. Bukan sebatas bunga Sakura dan keindahannya saja, tapi melalui

pendekatan semiotik, penulis memperlihatkan bagaimana keindahan dan makna

Sakura bisa mewakili nilai-nilai kehidupan yang ada pada masyarakat Jepang.

Kemampuan Basho dan Ryokan dalam memahami kekuatan alam sangat
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dipengaruhi oleh paham Zen yang dianut oleh mereka berdua sebagai penerima

ajaran Buddha.

Dalam haiku tentang Sakura karya Basho dan Ryokan ini, mereka ingin

memperlihatkan bahwa Sakura bisa mewakili banyak hal dari kehidupan

masyarakat Jepang. Keindahan dan manfaatnya memiliki arti tersendiri bagi

masyarakat Jepang. Bunga yang dipercaya memiliki banyak makna yang

terkandung di dalamnya, dipakai penyair-penyair Jepang khususnya Basho dan

Ryokan untuk menggambarkan kehidupan pada saat itu. Serta hal yang secara

langsung dialami dalam kehidupannya dan menjadikan bunga Sakura sebagai

simbol yang bisa mewakili apa yang ingin disampaikannya melalui haikunya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Makna Puitis dalam Haiku

Bunga Sakura adalah bunga yang sangat fenomenal di Jepang. Sekarang pun

Sakura sudah dijadikan sebagai lambang dari negara Jepang. Kata Sakura berasal

dari kata saku(咲く), yang berarti “mekar” ditambah dengan akhiran ra(ら) yang

menandakan bentuk jamak. Bunga Sakura sekarang dikenal sebagai lambang dari

Negara Jepang. Kata Sakura juga dipercaya berasal dari kata “sakuya” yang

artinya mekar dan diambil dari nama putri Kono Hana Sakuya Hime yang

menjaga barang suci di atas puncak Gunung Fuji (Sari, 2011:25). Sakuya Hime

adalah istri dari cucu dewi matahari, Amaterasu (Ohnuki. 2002:28). Nama putri

tersebut diartikan sebagai “putri pohon yang sedang mekar”, dinamakan demikian

karena dikatakan bahwa ia menjatuhkan pohon Sakura dari langit (Ohnuki,
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2002:28). Oleh karena itu, bunga Sakura dipertimbangkan menjadi bunga nasional

Negara Jepang (Sari, 2011:25).

Dalam kaitannya dengan haiku, bunga Sakura sering digunakan untuk

mewakili musim semi. Juga oleh pengarang dipakai sebagai simbol yang dapat

mewakili nilai-nilai kehidupan masyarakat Jepang. Pengarang haiku,

menggunakan sakura sebagai simbol yang mewakili kehidupan masyarakat

Jepang, karena pengarang haiku benar-benar mengerti hubungan antara kehadiran

bunga sakura serta kepercayaan dan kebudayaan yang telah ada dalam masyarakat

Jepang, yang walaupun dari segi teori bunga Sakura hanya dapat mewakili nilai-

nilai estetika, tetapi pengarang mampu melihat makna kehidupan yang terwakili

oleh bunga Sakura.

Untuk mengungkap nilai-nilai kehidupan masyarakat Jepang dalam haiku

karya Basho dan Ryokan, pengkajian ini akan ditekankan pada makna-makna

yang terkandung dalam kata “sakura” pada haiku tersebut, serta menemukan

hubungannya dengan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat Jepang.

Dari 13 buah haiku bertema sakura yang dijadikan sampel oleh penulis, maka

penulis memilih tiga buah haiku karya Matsuo Basho dan satu buah haiku karya

Taigo Ryokan yang memiliki kata-kata sederhana dan lebih mudah dipahami.

A. Makna puitis dalam haiku bertema Sakura karya Matsuo Basho

1. さまざまの

ことおもいだす

さくらかな (Barnhill,2004:69)

Romaji :
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Samazamano

Koto omoidasu

Sakura kana

Barnhill mengartikannya sebagai berikut :

Various’s
Thing recall
Cherry blossom! (Barnhill,2004:195)

Penulis mengartikannya sebagai berikut :

Bermacam-macam

Kenangan teringat:

Oh bunga Sakura!

“Samazama no koto” memiliki arti “bermacam-macam kenangan”.

“samazama” berarti “bermacam-macam”; “berbagai” (Matsuura, 1994:843).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001:840), yang selanjutnya akan

disingkat menjadi KUBI,  “bermacam-macam” memiliki arti sebagai berikut :

Bermacam-macam 1.berjenis-jenis; 2.banyak macamnya

“Koto” memiliki arti harafiah “hal”; “perkara”; “kejadian”; “peristiwa”;

“pengalaman” (Matsuura, 1994:551), tetapi melihat dari konteks kalimat atau

suasana pada haiku, penulis mengganti kata “hal” dengan kata yang lebih

memudahkan untuk memahami isi haiku, yaitu “kenangan”. Berkaitan dengan hal

itu, dalam KUBI (2001:660), kata “kenangan” diartikan sebagai ingatan; sesuatu

yang membekas.

Sedangkan “omoidasu” pada umumnya memiliki arti “ingat kembali”;

“teringat”; “terkenang” (Matsuura, 1994:762). Untuk haiku ini penulis memilih
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makna yang lebih mendekati dengan suasana dari haiku tersebut, yaitu “teringat”,

karena lebih memiliki kesinambungan dengan kata “kenangan”. Penulis

menggunakan definisi “teringat” setelah membaca dan menganalisis situasi dalam

haiku di atas dan kata ini lebih memiliki kesinambungan dengan kata “kenangan”.

Kata “teringat” dalam KUBI (2001:533) memiliki arti tiba-tiba ingat; terkenang;

muncul dalam pikiran.

Kata “sakura” pada baris ketiga dalam haiku ini merujuk pada bunga sakura.

Dalam KUBI (2001:1202) diberikan penjelasan yang rinci mengenai arti harafiah

dari “sakura”, yaitu bunga yang terkenal di Jepang, yang hanya berbunga di

permulaan musim semi, warnanya putih dan merah muda, indah sekali.

Sedangkan kata “kana” dalam klausa “sakura kana” merupakan suatu kireji

(pemberhentian atau jeda kata) yang terdapat pada akhir haiku, yang dapat

diartikan sebagai “betapa!”, “alangkah” atau “oh”. Tetapi kata “kana” umumnya

tidak bisa diterjemahkan, dikarenakan kireji ini tidak memiliki arti atau makna

apapun (Gill 2007:19). Penggunaan kireji “kana” dalam haiku ini hanya sebagai

pelengkap dari aturan dalam haiku, bahwa baris terakhir harus terdiri dari 7 suku

kata. Dari ketiga arti yang telah dijelaskan di atas, penulis memilih kata “oh”

sebagai arti dari “kana” untuk lebih melengkapi dan memudahkan untuk

memahami isi dan suasana dalam haiku.

Haiku di atas mengungkapkan kenangan yang teringat kembali tentang bunga

sakura. Seperti yang diungkapkan oleh Higginson, bahwa haiku terjadi setiap

waktu saat manusia menerima sesuatu dengan inderanya dan merespon sesuai

dengan apa yang dia rasakan saat itu. Hal ini juga terjadi pada Matsuo Basho saat
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melihat bunga sakura. Begitu banyak hal menyenangkan tentang bunga sakura

yang sulit dilupakan dan terus terkenang di dalam ingatan. Hal inilah yang

membuat Basho memilih menggunakan kata “samazama” yang memiliki arti

“bermacam-macam”, untuk menekankan bahwa ada begitu banyak kenangan yang

teringat tentang bunga sakura.

Analisis makna keseluruhan dari haiku pertama ini, memperlihatkan kerinduan

Basho akan bunga sakura. Berbagai hal tentang sakura kemudian kembali teringat

dalam benaknya. Meskipun Basho secara sederhana mengungkapkan kerinduan

akan kenangan-kenangannya terhadap bunga sakura, tetapi bunga sakura yang

dimaksud oleh Basho sebenarnya bukan arti bunga Sakura secara harafiah,

melainkan makna bunga sakura sendiri untuk masyarakat Jepang.

Secara semiotik, secara sistem ketandaan, berbagai hal yang membawa

keceriaan dan kegembiraan digambarkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan

kenangan tentang bunga sakura. Tanda-tanda yang menyangkut banyaknya

keceriaan dan kegembiraan itu ditekankan melalui kata “bermacam-macam”, yang

menunjukkan hal tersebut lebih dari satu. Sedangkan kata-kata pada baris

selanjutnya menunjukkan perasaan penulis yang sangat merindukan bunga sakura.

Secara tidak langsung kalimat pada baris kedua dan ketiga memperlihatkan bahwa

hal yang dirindukan oleh penulis terkait dengan kenangan-kenangan tentang

bunga sakura dan musim semi yang menyenangkan dan membawa kegembiraan,

karena seseorang tidak mungkin merindukan kenangan-kenangan yang buruk.

Masyarakat Jepang memang selalu merindukan musim semi sebagai penanda

berseminya bunga-bunga Sakura. Berbagai peristiwa dan kenangan yang terjadi
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selama musim semi khususnya saat bunga sakura bermekaran selalu teringat dan

dikenang oleh masyarakat Jepang. Banyak hal yang membuat masyarakat Jepang

selalu menantikan berseminya Bunga sakura. Begitupun yang ingin diungkapkan

Basho dalam haikunya yang bertema Sakura ini. Jadi dalam haiku ini, Basho

bukan menunjukkan kerinduannya terhadap bunga sakura saja, tetapi lebih kepada

kenangan-kenangan pada saat bunga sakura mekar.

Penulis menginterpretasikan haiku di atas, dengan menghubungkan kebiasaan

yang telah menjadi budaya dalam masyarakat Jepang. Dalam haiku ini, Basho

mengungkapkan perasaan rindu akan kenangan yang kembali teringat tentang

Sakura, khususnya saat bunga sakura bertumbuh dan mekar. Penulis kemudian

mencoba menelusuri, apa makna dari terjemahan haiku, “bermacam-macam

kenangan teringat: Oh bunga Sakura”, yang ingin diungkapkan oleh Basho. Serta

hal yang menarik dari bunga Sakura yang membuat masyarakat Jepang pada

umumnya dan Basho pada khususnya mengungkapkan kerinduan dan kenangan-

kenangannnya yang kembali ia ingat, melalui haiku yang ditulisnya.

さまざまの

ことおもいだす

さくらかな

Samazamano

koto omoidasu

Sakura kana
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Penulis mengungkapkan, bahwa makna keseluruhan dari terjemahan haiku di

atas, yaitu kata ‘sakura’ yang ditampilkan dalam haiku Basho ini sebenarnya

mewakili berbagai hal. Zaman dahulu di Jepang, petinggi-petinggi kerajaan dan

masyarakat biasa sangat menanti-nantikan datangnya musim semi. Musim semi

menjadi saat yang ditunggu-tunggu untuk menikmati bunga Sakura, walaupun

pada saat itu hanya petinggi-petinggi kerajaan saja yang selalu menikmati bunga

Sakura, kemudian menyebar di kalangan samurai dan rakyat biasa. Para penyair,

penyanyi, bangsawan dan anggota keluarga biasa, biasanya akan berkumpul

bersama di sekeliling pohon bunga sakura dan mengungkapkan kekagumannya

masing-masing terhadap keindahan bunga sakura (Candra, 2009:4).

Selama bertahun-tahun bunga sakura telah menjadi spesies yang diagungkan

dan sangat dihargai oleh orang Jepang. Kegiatan menikmati bunga Sakura

menjadi peristiwa yang selalu dinantikan masyarakat Jepang setiap tahunnya.

Tradisi ini dikenal dengan sebutan hanami. Hana-mi berasal dari kata hana yang

artinya bunga dan mi yang artinya melihat, jadi hana-mi artinya melihat bunga

(Matsuura, 1994:248). Kebiasaan hana-mi merupakan kebiasaan tahunan

masyarakat Jepang yaitu dengan berkumpul bersama keluarga, teman, atau kolega

dan menikmati mekarnya bunga sakura yang dilakukan pada setiap musim semi.

Tradisi hanami ini juga digunakan sebagai upacara ritual keagamaan. Tapi di

zaman modern ini, hanami hanya dijadikan acara pribadi dan kesempatan untuk

berkumpul dan bersenang-senang. Sastrawan pada zaman Heian dan Edo juga

memanfaatkan tradisi hanami ini untuk menciptakan karya-karya sastra.
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Begitupun dengan Matsuo Basho yang menggunakan bunga Sakura sebagai

simbol dalam haikunya.

Takahashi dalam Rike (2009:17), menyatakan bahwa awal bunga sakura mulai

tumbuh dan bermekaran juga menjadi tanda dari awal kehidupan yang baru.

Karena saat bunga sakura mulai tumbuh dan mekar pada bulan April, awal tahun

ajaran baru di sekolah-sekolah serta penerimaan pegawai baru di kantor-kantor

menjadi awal baru yang penuh harapan bagi masyarakat Jepang. Sehingga, setiap

kali bunga sakura bermekaran, masyarakat Jepang akan kembali teringat akan

kenangan-kenangan mereka memulai awal baru yang penuh harapan saat masuk

sekolah atau pertama kali diterima bekerja.

Penulis menemukan, bahwa “bermacam-macam kenangan teringat : Oh bunga

sakura” yang dimaksud Matsuo Basho dalam haikunya berhubungan dengan

tradisi dan budaya masyarakat Jepang, yaitu tradisi hanami. Banyak nilai-nilai

kehidupan yang diwakili oleh bunga Sakura dalam haiku karya Matsuo Basho.

Hal yang pertama yang berhubungan dengan tradisi hanami adalah hubungan

sosial yang muncul melalui kekerabatan dan kekeluargaan pada saat menikmati

bunga Sakura. Kimura dalam Rike (2009:18), menyatakan, kekerabatan dan

kekeluargaan yang terjalin pada saat hanami membuat kehadiran bunga Sakura

sangat dirindukan oleh masyarakat Jepang, karena hanya pada saat peristiwa

hanami saja mereka akan saling mempererat hubungan sosial, bersenang-senang

sambil menikmati kecantikan bunga Sakura. Dalam salah satu haiku yang ditulis

Basho ini rupanya ingin mengungkapkan kerinduan akan kenangan-kenangan

tentang tradisi hanami, duduk di bawah pohon bunga Sakura pada musim semi,
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sambil menikmati indahnya pemandangan kelopak bunga sakura yang berguguran.

Menikmati sake yang disajikan sambil bercengkramah dengan keluarga dan

kerabat-kerabat dekat. Sudah pasti hal ini menjadi momen yang sulit terlupakan

bagi masyarakat Jepang yang melakukan kegiatan hanami ini. Hal ini pulalah

yang dirasakan oleh Basho dan ingin disampaikan melalui haikunya.

Hal lain yang tergambar dari kalimat “samazama no koto” atau “bermacam-

macam kenangan” dari bunga Sakura ini, yaitu mengajarkan kemanfaatan (Sari,

2011:39), artinya kehadiran bunga Sakura dapat memberi keceriaan bagi setiap

orang yang melihatnya. Walaupun waktu munculnya relatif singkat, tetapi dengan

kehadirannya ada manfaat yang bisa di dapatkan. Entah itu pada saat bunganya

bermekaran, ataupun gugur, tetap bisa dinikmati setiap orang.

Hal lain yang juga bisa ditemukan sebagai makna bunga sakura, yaitu bunga

sakura melambangkan ketulusan (Sari, 2011:39), khususnya bagi seorang

sastrawan yang tidak pernah ditoleh orang, tetapi dengan karyanya dia menjadi

pusat perhatian, dan karya sastranya selalu dinantikan, sama halnya dengan bunga

Sakura. Bercermin dari ketulusan sastrawan, bunga sakura ternyata memiliki sifat

yang sama jika dibandingkan dengan seorang sastrawan, yang hanya ingin

berkarya tanpa mengharapkan akan mendapat imbalan dari para pembacanya.

Sakura pun dengan keindahan, ketulusan dan kemanfaatannya bisa dinikmati

sepuasnya oleh setiap orang. Ketiga hal ini juga menjadi alasan mengapa banyak

hal tentang sakura selalu dirindukan. Nilai-nilai yang tersirat dalam makna bunga

Sakura yang selalu membuat bunga sakura dirindukan dan selalu dikenang oleh

setiap orang. Diantaranya adalah sebagai simbol harapan, simbol kebahagiaan
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yang terjalin melalui kekerabatan saat melakukan hanami, serta kemanfaatan dan

ketulusan.

Jika haiku ini dikaji secara semiotik, maka dapat dilihat bahwa Basho

memakai kata “bermacam-macam” untuk menunjukkan bahwa bunga sakura tidak

hanya memiliki satu arti bagi masyarakat Jepang, yaitu bunga yang hanya

dinikmati pada saat musim semi saja. Tapi melalui penjelasan di atas, ditemukan

bahwa sakura bisa mewakili banyak hal dalam kehidupan masyarakat Jepang, dan

tentunya karena hal ini bunga sakura dianggap penting dan berarti, bahkan selalu

dirindukan.

２．としどしや

さくら を こやす

はな の ちり(Barnhill,2004:121)

Romaji :

Toshidoshi ya

Sakura wo koyasu

Hana no chiri

Barnhill mengartikannya sebagai berikut :

Year upon year
Fertilizing the cherry trees :
Blossom dust (Barnhill,2004:121)

Penulis mengartikannya sebagai berikut :

Tahun demi tahun

Menyuburkan sakura

Sisa-sisa bunga sakura yang berguguran



48

Haiku karya Matsuo Basho ini menggunakan kosakata yang sederhana yang

biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari, sehingga memudahkan pembaca untuk

lebih mengerti. Citraan yang digunakan oleh Basho dalam haiku kali ini adalah

citra penglihatan, perabaan dan perasaan. Citra penglihatan (visual imagery) dapat

dilihat dari baris kedua dan ketiga, yaitu “menyuburkan sakura” dan “sisa-sia

bunga sakura yang berguguran”, citra perasaan dari baris pertama, yaitu

merasakan tahun demi tahun berlalu. “Sisa-sisa bunga sakura yang berguguran”,

juga termasuk dalam bahasa kiasan yang digunakan oleh Basho. Dalam

pengkajian yang dilakukan penulis, kalimat “sisa-sia bunga sakura yang

berguguran” yang digunakan Basho merupakan sebuah metafora untuk

mengiaskan kehidupan di dunia yang singkat.

“Toshi” memiliki arti “tahun” (Matsuura, 1994:1102), jika kata toshi

mengalami pengulangan menjadi toshidoshi, maka diartikan “tahun demi tahun”.

Dalam KUBI (2001:1402), “tahun demi tahun” menyatakan masa yang terus

bertambah. Penggunaan kata “toshidoshi” yang berarti “tahun demi tahun”

dipakai untuk mengindikasikan tentang perjalanan waktu yang lama yang telah

dilewati. Sedangkan kata “ya” dalam baris pertama haiku ini, merupakan kireji,

atau lebih dikenal sebagai spasi dalam haiku, seperti yang sebelumnya telah

dijelaskan dalam bab dua. “Ya (や)” merupakan kireji yang terdapat di tengah-

tengah haiku sebagai jeda (pause). Kata “ya” umumnya diterjemahkan sebagai

tanda seru (!), atau tanda baca lainnya seperti “,” dan “;”, tetapi kata “ya” biasanya

juga dapat untuk tidak diterjemahkan (Gill,2007:19). Oleh karena itu, untuk
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tujuan kesesuaian, penulis memutuskan untuk tidak menerjemahkan kata “ya”

menjadi tanda baca apapun, dalam analisis haiku kedua ini.

Baris kedua dalam haiku “Sakura wo koyasu” memiliki arti “menyuburkan

sakura”. Koyasu bisa berarti “memupuk” atau “menyuburkan” (Matsuura,

1994:555), tetapi jika dilihat dari konteks  kalimat dalam haiku, penulis lebih

memilih kata “menyuburkan”. Kata “menyuburkan” dalam KUBI (2001:1362)

memiliki arti, membuat agar menjadi subur, menyebabkan subur. Sedangkan

objek yang dikenai kata kerja “menyuburkan” adalah sakura. Kata “wo” yang

berada di antara kata “sakura” dan “koyasu” merupakan partikel yang

menghubungkan kata benda, yaitu “sakura” dan kata kerja “menyuburkan”.

Pada baris ketiga dalam haiku, “hana” secara harafiah berarti “bunga”

(Matsuura, 1994:247). Kata “hana” atau “bunga” yang ada pada haiku ini merujuk

kepada bunga Sakura. Sedangkan kata “chiri” memiliki arti “sampah” atau “debu”

(Matsuura, 1994:109). Dalam konteks kalimat haiku ini, penulis lebih memilih

untuk memaknai kata “debu” menjadi “sisa-sia bunga sakura yang berguguran”.

としどしや

さくら を こやす

はな の ちり

Toshidoshiya

Sakura wo koyasu

Hana no chiri

Haiku di atas memperlihatkan tiga hal yang berbeda, yaitu waktu yang terus

berjalan dari tahun ke tahun, sakura yang terus dirawat agar subur, serta sisa-sisa
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bunga sakura yang berguguran. Bunga yang dimaksud dalam haiku di atas adalah

bunga sakura. Haiku di atas memperlihatkan adanya suatu usaha yang rutin

dilakukan, yaitu merawat bunga sakura dari tahun ke tahun dan menjadikannya

subur, sehingga Basho memilih kata “koyasu” yang berarti “menyuburkan”. Kata

tersebut dipilih untuk lebih menekankan usaha yang rutin dan membutuhkan

waktu yang lama untuk menjadikan suatu hal lebih baik dari sebelumnya.

Dalam haiku ini ada usaha dan harapan yang diperlihatkan, yaitu harapan

ingin bunga sakura tumbuh dengan subur, sehingga berbagai usaha dilakukan

untuk menyuburkannya, usaha ini dilakukan secara terus menerus selama

bertahun-tahun. Tetapi hal yang berlawanan justru diperlihatkan pada baris

terakhir haiku, yaitu sisa-sisa dari bunga sakura yang telah gugur dan menjadi

sampah. Meski terus dijaga dan dirawat selama bertahun-tahun, tetapi bunga

sakura akan gugur dan jatuh ke tanah, sia-sia dan tidak berguna lagi.

Berdasarkan keselurahan analisis pada tiap-tiap kata dalam haiku, maka

menurut penulis objek keseluruhan dari haiku ini adalah kehidupan yang singkat

yang diumpamakan sebagai sisa-sisa dari bunga sakura yang gugur dan luruh ke

tanah. Haiku di atas memperlihatkan pemandangan bunga sakura mulai dari awal

munculnya sampai bunga sakura tersebut gugur dan jatuh ke tanah. Tahun demi

tahun, pohon-pohon sakura terus dijaga dan dipelihara agar selalu tumbuh subur,

tetapi setelah berminggu-minggu sakura mekar, hanya berselang tiga hari dari

waktu mekarnya, bunga sakura akan gugur dan menjadi sampah (Candra,2009:4).

Haiku karya Matsuo Basho yang bertema sakura ini merupakan salah satu

karyanya, dimana kita dapat melihat bahwa bunga sakura merupakan simbol yang
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mewakili kehidupan yang singkat di dunia. Matshuo Basho kembali menampilkan

bunga sakura sebagai tema utama dalam haikunya, tetapi dalam pemaknaan yang

berbeda dari haiku yang telah dibahas sebelumnya.

Haiku kedua ini, menampilkan Sakura sebagai bunga kebanggan masyarakat

Jepang, tapi juga terutama menjadi simbol yang mewakili kehidupan manusia di

dunia. Baris pertama dalam haiku yang berarti “tahun demi tahun” menunjukkan

jangka waktu keberadaan bunga sakura yang telah berabad-abad lamanya.

Kalimat pertama dalam baris haiku ini menunjukkan bahwa bunga sakura telah

berabad-abad lamanya dikenal dalam kehidupan masyarakat Jepang. Baris kedua

dalam haiku, yaitu “menyuburkan sakura” adalah suatu usaha yang terus

dilakukan agar  bunga Sakura dapat terus tumbuh serta selalu dapat dinikmati oleh

masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang selalu berusaha untuk menyuburkan dan

melestarikan keberadaan bunga sakura, agar terus dikenal sebagai bunga

kebanggaan dan terus dapat membawa keindahan bagi setiap orang yang

melihatnya. Baris ketiga dalam haiku merupakan hal yang sangat bertolak

belakang dengan baris sebelumnya, “sisa-sia bunga sakura yang berguguran”.

Tentu yang dimaksud “bunga” dalam baris ini adalah bunga sakura.

Dalam haiku, sebagian besar bahkan kebanyakan kata hana menunjuk  kepada

bunga Sakura sebagai bunga fenomenal dan merupakan kebanggan bagi

masyarakat Jepang. Tapi jika baris kedua dan ketiga dihubungkan, tidak ada

kesinambungan sama sekali. Pada baris kedua Basho menyatakan kesuburan

bunga sakura, sedangkan pada baris ketiga Basho justru mencoba menampilkan

image “sisa-sia bunga sakura yang berguguran”. Kesuburan dan menjadi gugur
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adalah dua hal yang sangat berlawanan, tetapi jika dikaji lebih dalam, kesuburan

dan sisa-sia bunga sakura yang berguguran, yang ditampilkan Basho dalam

haikunya, justru lebih tepat dalam menggambarkan bagaimana kehidupan manusia

di  dunia menurut jangka waktunya. Sisa-sisa bunga sakura yang berguguran

dalam haiku ini  jika dikaitkan dengan kebudayaan penganut ajaran Buddha

seperti yang dianut oleh Basho, maka kita akan dapat melihat hal yang

berkesinambungan di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa jika hidup

manusia telah berakhir  di dunia, maka menurut ajaran Buddha, jasad mereka akan

dibakar sehingga menjadi debu dan kembali ke asal mereka yang semula, menyatu

dengan tanah. Hal ini yang coba diperlihatkan Basho dalam haikunya dengan

menghubungkan budaya atau tradisi yang selalu ditekankan dalam agama Budha,

bahwa kehidupan manusia sangatlah singkat.

Dari ketiga baris haiku di atas, penulis mengkaji seluruh isi puisi, dan

menemukan makna, bahwa Basho ingin mengungkapkan kehidupan manusia yang

singkat dari tahun. Sama seperti bunga sakura, meskipun dari tahun ke tahun terus

diberi pupuk hingga subur, tetapi hanya dalam hitungan hari setelah sakura mekar,

bunga-bunganya akan jatuh ke tanah, berguguran dan kembali menjadi debu.

Kehidupan manusia yang singkat, bagaimanapun kuatnya fisik seorang

manusia, cepat atau lambat mereka akan kembali menjadi debu dan bersatu

kembali dengan tanah. Melalui haikunya, Basho menyadari betapa singkat

kehidupan manusia sama halnya jika dianalogikan dengan bunga sakura yang

mekar, tetapi sebentar saja gugur dan berubah kembali menjadi debu, dan

keindahannya hanya bersifat sementara. Begitupun keindahan dan segala
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kenikmatan yang dinikmati di dunia yang sifatnya tidak kekal. Hidup manusia

yang singkat serta ketidakkekalan yang ada di dunia diwujudkan sebagai bunga

sakura. Hal ini dimaksudkan Basho agar pembaca lebih mudah memahami makna

kehidupan  dalam haiku yang ditulisnya.

Dalam haiku ini, Basho tentu ingin memperlihatkan bagaimana seharusnya

manusia menghabiskan waktu yang masih ada untuk hidup secara bijak. Ajaran

tentang hidup yang diperlihatkan Basho dalam haiku ini berkaitan dengan ajaran

Zen dalam agama Buddha, yang memakai setiap hal yang ada di alam sebagai

bahan pembelajaran untuk menggunakan kehidupan yang ada secara lebih

bijaksana (Japan an Ilustrated Encyclopedia, 1995:1772). Dalam hal ini Basho

memakai bunga sakura sebagai simbol dari pembelajaran tentang kehidupan.

Berdasarkan pada pengaruh ajaran agama Buddha yang ada di Jepang, masyarakat

Jepang khususnya para penyair memetaforakan bunga Sakura sebagai kehidupan

yang sementara dan ketidakkekalan artinya setiap hal yang ada di dunia

mengalami akhir.

Haiku-haiku yang ditulis oleh Basho kebanyakan bercerita dan memakai

simbol-simbol yang ada di alam, hal ini dipengaruhi oleh ajaran Zen Buddha yang

dianutnya, yang mengajar untuk dapat mencintai dan menyatu dengan alam serta

kehidupan di dunia yang penting untuk dijalani sebaik mungkin. Perjalanan-

perjalanan yang dilakukan Basho dalam waktu yang lama juga secara tidak

langsung membuatnya dapat melebur dengan alam.

3.おうぎにて

さけくむ かげや
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ちる さくら(Barnhill,2004:71)

Romaji :

Ougi nite

Sakekumu kage ya

Chiru sakura

Barnhill mengartikannya sebagai berikut :

With fan

Sake drink shadow

Falling cherry blossoms (Barnhill,2004:196)

Penulis mengartikannya sebagai berikut :

Menyerupai kipas

Mengambil sake

Bayangan sakura yang gugur

“Nite（にて）”, berasal dari kata niru yang berarti “mirip”; “menyerupai”

(Matsuura, 1994:725-726). “Ougi”, berarti “kipas” (Matsuura, 1994:751). Dalam

hal ini, kipas yang dimaksud adalah kipas lipat. Dalam KUBI (2001:697) kipas

memiliki arti harafiah, alat untuk menggerakkan udara sering berbentuk setengah

bulatan dan bertangkai; dapat ditutup dibuka.

Baris yang kedua pada haiku, terdapat frase “sakekumu” yang memiliki arti

“mengambil sake”. “Kumu” dalam kamus Kenji Matsuura berarti mengambil

sesuatu benda yang bersifat cair, contohnya air (1994:564). “Sake” yang terdapat

dalam KUBI (2001:1200) adalah sejenis minuman keras terbuat dari beras; arak

Jepang yang dapat memabukkan.
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Kata “kage”, memiliki arti “bayangan” atau “siluet”, tetapi dalam kamus

bahasa Jepang Kenji Matsura, kage lebih sering diartikan “bayangan” (Matsuura,

1994:394), sedangkan kata “ya” yang mengikutinya merupakan kireji, atau juga

dikenal sebagai spasi dalam haiku. Pada haiku ketiga ini, penulis tidak

menerjemahkan kata “ya”, karena pada umumnya kata  “ya” tidak memiliki arti,

hanya berbentuk tanda baca atau jeda dalam haiku.

Dalam KUBI (2001:138), kata “bayangan” memiliki arti sebagai berikut :

Bayangan: 1. Gambaran. 2. Wujud hitam atau remang-remang yang tampak

di belakang benda yang tertimpa cahaya. 3. Gambaran di alam pikiran. 4.

Khayalan

Penulis kemudian memakai “wujud hitam atau remang-remang yang tampak

di belakang benda yang tertimpa cahaya” sebagai arti harafiah pada kata

“bayangan” yang digunakan dalam haiku ketiga ini.

Pada baris ketiga, terdapat klausa “chiru sakura” secara harafiah diartikan

sebagai “sakura yang gugur”. Kata “chiru” dalam kamus Jepang-Indonesia Kenji

Matsura memiliki arti “gugur” (Matsuura, 1994:110). Dalam KUBI (2001:473),

kata “gugur” diartikan sebagai berikut :

Gugur : 1. Luruh, jatuh sebelum waktunya (karena angin yang kencang). 2.

Jatuh, berpindah.

Meminum sake adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat Jepang selama

menikmati pemandangan bunga sakura pada malam hari. Sake diminum untuk

menghangatkan badan dari udara di luar rumah pada malam hari. “Kage” yang

diartikan sebagai “bayangan” dipakai untuk lebih mempertegas, bahwa kegiatan
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minum sake ini dilakukan bersama-sama pada malam hari. Hal yang spesial dalam

tradisi menikmati bunga sakura pada malam hari, adalah memandangi kelopak-

kelopak bunga sakura yang gugur yang bayangannya tertimpa cahaya bulan.

Sungguh kebiasaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jepang, saat bunga

sakura bermekaran dinikmati dengan minum sake di bawah pohon sakura.

Ditambah lagi dengan pemandangan bulan  di malam hari, dan bayangan bunga-

bunga sakura yang berguguran tertimpa cahaya bulan. Pemandangan yang

diungkapkan Basho dalam haiku ini adalah seperti sedang mengipas, angin pada

malam hari membuat bunga sakura jatuh berguguran.

Penulis mengkaji dan menganalisis bunga sakura pada haiku ketiga dari

Matsuo Basho ini, menyiratkan makna kesedihan. Dalam keceriaan dan suasana

yang nyaman saat menikmati pemandangan bunga sakura yang tertimpa cahaya

bulan pada malam hari, sakura yang berguguran, justru diibaratkan sebagai

kesedihan dan kehampaan. Kesedihan dan kehampaan ini lebih didukung lagi

dengan suasana malam hari yang menjadi latar belakang suasana dalam haiku.

Kegelapan lebih menyiratkan suasana hampa dan sedih dalam haiku. Sakura yang

gugur sebelum waktunya, memang lebih sering terjadi pada malam hari, ketika

angin malam bertiup, menyebabkan beberapa kelopak sakura mulai gugur.

Pemandangan yang terjadi di dalam haiku digambarkan oleh penulis, yaitu

kegiatan minum sake bersama-sama, sambil melihat bayangan bunga sakura yang

gugur diterpa cahaya bulan pada malam hari. Sake tentunya menjadi minuman

yang pas disajikan saat malam hari untuk menghangatkan suhu tubuh, sambil
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menikmati pemandangan bunga sakura diluar rumah, yang berguguran tertiup

angin.

Sakura dalam haiku ini bisa bermakna kehampaan, karena umurnya yang

singkat, dalam satu malam jika tertiup angin akan berguguran. Pemandangan

sakura yang gugur dalam haiku ini, juga bisa bermakna kesedihan. Setelah mekar

dalam beberapa hari, bunga sakura tentu membawa suasana kegembiraan dan

keceriaan saat orang-orang berkumpul dan menyaksikan pohon-pohon sakura

yang bunganya sedang bermekaran. Tetapi atmosfir kegembiraan dan perayaan

akan hilang dalam sekejap saat sakura mulai berguguran. Suasana saat sakura

berguguran tentu sedikit membawa perasaan sedih, karena kegembiraan,

kesenangan serta keindahan bunga sakura yang mekar akan segera berakhir,

bersamaan dengan gugurnya kelopak bunga sakura.

Penulis memaknai bahwa bayangan dari bunga sakura yang gugur, di saat-saat

sedang menikmati sake, merupakan perasaan sedih yang ingin di ungkapkan

Basho melalui haikunya. Bayangan sakura yang gugur merupakan kesedihan yang

coba untuk disembunyikan dibelakang keceriaan dan kegembiraan pesta minum

sake. Sesungguhnya kesedihan yang dirasakan dalam haiku Basho ini,

disembunyikan sama seperti sakura yang gugur yang diselimuti dalam bayangan

yang tertimpa cahaya bulan. “Kage” dalam kamus Zkanji, dimaknai sebagai

bayangan yang timbul saat terkena cahaya bulan atau bintang. Kesedihan yang

dituangkan Basho melalui haikunya ini bisa disebabkan karena keceriaan dan

kegembiraan yang muncul saat sakura mekar, akan segera berakhir bersamaan

dengan gugurnya kelopak-kelopak sakura yang menandakan musim semi
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sekaligus masa mekarnya bunga sakura akan segera berlalu. Seperti yang telah

dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa haiku berisi rekaman perasaan tentang

hal-hal yang membangkitkan semangat, juga kenangan-kenangan tentang memori

yang menyedihkan (Higginson,1985:3). Sedangkan kehampaan yang tersirat

dalam haiku ini disimbolkan oleh bunga sakura yang gugur yang menandakan,

bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki akhir, tidak kekal. Bahkan

kegembiraan yang dirasakan saat bunga sakura mekar adalah kegembiraan yang

hampa, yang tidak memiliki arti apa-apa, yang dengan cepat berakhir bersamaan

dengan gugurnya bunga sakura.

Haiku karya Matsuo Basho ini sebenarnya hanya ingin memberitahukan

perasaan sedih dan hampa yang dirasakan saat memandang bunga sakura yang

berguguran. Tetapi dalam haiku tidak cukup jika kita hanya memberitahukan

perasaan, tanpa menjelaskan alasan atau penyebabnya secara rinci. Hal ini

dimaksudkan agar pembaca juga dapat turut merasakan suasana atau perasaan

yang tertuang dalam haiku.
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B. Makna puitis dalam haiku bertema Sakura karya Taigo Ryokan

散る桜

残る桜も

散る桜

Romaji :

Chiru sakura

Nokoru sakura mo

Chiru sakura

Gabor Terebess mengartikannya sebagai berikut :

Falling cherry blossoms
Those remaining
Also will fall

Penulis mengartikannya sebagia berikut :

Sakura berguguran

Sakura yang masih tersisa pun

Akan gugur

Haiku terakhir ini adalah haiku yang ditulis oleh Taigu Ryokan (1758–1831).

Haiku ini juga bertemakan bunga Sakura. Kedekatan Ryokan dengan alam,

seringkali menjadi sumber inspirasinya dalam menulis haiku. Baris pertama dalam

haiku karya Ryokan ini menggambarkan bunga sakura yang gugur. Seperti yang

telah dijelaskan dalam haiku Basho sebelumnya, “chiru (散る)” berarti “gugur”
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(Matsuura, 1994:110), sedangkan “chiru sakura” adalah “sakura yang

gugur/berguguran”. “Sakura yang gugur” diartikan sebagai bunga sakura yang

luruh atau jatuh.

Pada baris kedua haiku Ryokan ini, terdapat kata “nokoru (残る)”. “Nokoru”

memiliki arti “tersisa”; “tertinggal” (Matsuura, 1994:732-733). Berdasarkan

pengertian tersebut, penulis memakai “tersisa” sebagai arti dari kata “nokoru”.

Dalam KUBI (2001:1336) kata “tersisa” diartikan tertinggal setelah diambil,

dimakan, atau diminum. Pada klausa “nokoru sakura mo” penulis mengartikannya

sebagai bunga sakura yang masih tertinggal di ranting-ranting pohon, setelah

beberapa kelopak sakura yang lain telah berguguran.

Baris ketiga dalam haiku Taigo Ryokan ini memiliki klausa yang sama dengan

baris pertama, yaitu “chiru sakura”. “Chiru sakura” pada baris ketiga ini penulis

artikan sebagai bunga sakura yang masih tertinggal di ranting-ranting pohon yang

pada waktunya nanti juga akan mengalami masa gugur dan jatuh/luruh ke tanah

sehingga akan disebut sebagai sakura yang gugur. Tidak membutuhkan waktu

yang lama untuk bunga sakura berguguran, karena waktu mekar sakura yang

sangat singkat kurang dari seminggu.

Secara harafiah keseluruhan haiku di atas berisi tentang siklus kehidupan yang

terjadi pada bunga sakura. Bunga sakura tumbuh, mekar, dan kemudian akan

berguguran. Siklus ini akan terjadi sama secara terus menerus, mekar kemudian

gugur. Bahkan pada baris kedua dalam haiku ditunjukkan, bahwa sakura yang

masih tersisa atau tumbuh pada ranting-ranting pohon nantinya akan berguguran
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juga. Ini adalah suatu hal yang pasti terjadi, bunga sakura yang mekar pasti juga

akan mengalami masa gugur dan jatuh ketanah. Haiku Ryokan ini secara harafiah

juga memperlihatkan pergantian waktu. Waktu yang terus berjalan ditandai

dengan mekar dan gugurnya bunga sakura.

Berdasarkan keseluruhan analisis pada tiap kata, maka menurut penulis objek

keseluruhan dari haiku keempat ini adalah bunga sakura yang gugur. Makna

referensial secara keseluruhan dari haiku yang ditulis oleh Ryokan ini adalah

ketidakkekalan yang disimbolkan oleh bunga sakura yang gugur.

散る桜

残る桜も

散る桜

Chiru sakura

Nokoru sakura mo

Chiru sakura

Haiku di atas dapat menggambarkan dengan jelas makna ketidakkekalan yang

diperlihatkan oleh simbol bunga sakura. Ditulis dengan jelas oleh Taigo Ryokan

dengan memakai simbol “nokoru sakuramo”, yang penulis artikan sebagai sakura

yang masih tersisa di pohon, nantinya akan gugur dan jatuh ke tanah sama seperti

kelopak bunga sakura yang lainnya. Hal ini dimaknai sebagai ketidakkekalan

dalam kehidupan manusia dan dimetaforakan oleh bunga sakura yang masih

tersisa pada ranting-ranting pohon, yang bila waktunya telah tiba, mereka juga
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akan gugur seperti kelopak sakura yang lain. Dalam waktu yang singkat, bunga

sakura akan berguguran dan wujud keindahannya pun akan hilang.

Takada dalam Rike menyatakan bahwa, menurut ajaran agama Buddha,

kehidupan manusia hanya bersifat sementara, tidak abadi dan penuh penderitaan.

Semuanya tidak ada yang kekal, suatu saat nanti kita manusia akan menjadi tua,

jatuh sakit dan pasti mati (2009:20). Setiap manusia mengalami kelahiran,

menjadi dewasa dan mati, inilah siklus kehidupan manusia yang tidak  bisa

terelakkan dan pasti terjadi, bahwa di dalam dunia ini, termasuk kita manusia

tidak ada yang mengalami kekekalan. Seiring waktu semuanya pasti akan

bergerak menuju pada perubahan. Berkaitan dengan ajaran Buddha ini, orang-

orang Jepang memetaforakan sakura sebagai kehidupan yang sementara,

ketidakkekalan dan kecantikan sesaat.

Bunga sakura memiliki masa berbunga yang singkat, dan saat kelopak bunga

mulai berguguran, ada perasaan sedih yang timbul dalam hati setiap masyarakat

Jepang, karena kegembiraan dan keceriaan menikmati bunga sakura yang mekar

akan segera berakhir bersamaan dengan gugurnya bunga sakura. Perasaan inilah

yang sering dituangkan ke dalam haiku oleh para penyair. Menurut Keene, bagi

penyair-penyair Jepang sakura yang gugur serta jasad seseorang memiliki makna

yang sama. Keduanya mengacu pada ketidakabadian (2002:33). Ketidak

abadian/ketidakkekalan serta kematian yang disimbolkan dengan bunga sakura

lebih memberi nilai seni pada karya tersebut. Dalam haiku terakhir karya Taigo

Ryokan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa makna puitis dari bunga sakura

yang ingin diperlihatkan penyair dalam haikunya ini adalah ketidakkekalan.
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4.2.2 Nilai Kehidupan Yang Disimbolkan dalam Haiku Karya Matsuo Basho

dan Taigo Ryokan

Salah satu tujuan haiku adalah untuk menjelaskan sesuatu hal yang pernah kita

rasakan dengan tujuan kita ingin orang lain juga bisa ikut merasakan dengan

pengalaman dan perasaan mereka sendiri, apa yang ditulis oleh penyair dalam

haiku. Saat membaca haiku kita diberikan waktu untuk dapat melihat berbagai hal

atau peristiwa dengan lebih jelas dibandingkan dengan apa yang kita lihat

sebelumnya.

Hal yang identik dalam penulisan haiku, adalah setiap haiku mengandung kigo

yang diartikan sebagai ‘kata musim’. Kandungan kigo tersebut berfungsi untuk

melambangkan atau mendalami suatu masa atau musim di dalam puisi, sehingga

dapat menunjukkan keterangan mengenai waktu (pagi, siang, senja dan malam),

musim (semi, gugur, panas, dingin) dan unsur-unsur alam di dunia nyata untuk

menunjukkan lokasinya (Reichhold, 2002:24-25)

Berbagai peristiwa alam identik dengan pergantian musim di Jepang. Salah

satu di antaranya, yaitu menculnya bunga sakura sebagai pertanda musim semi.

Bunga sakura yang sering menjadi simbol musim semi dalam haiku menyiratkan

berbagai makna tentang kehidupan. Matsuo Basho dan Taigo Ryokan dalam

haikunya pun memakai bunga sakura sebagai salah satu simbol yang mewakili

berbagai hal tentang nilai-nilai kehidupan.

Dari keempat haiku yang telah dianalisis oleh penulis, dapat dilihat bahwa

bunga sakura yang terdapat dalam haiku merupakan metafora dari kehidupan, di

antaranya adalah makna tentang kebersamaan yang  ada dalam haiku pertama
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karya Matsuo Basho. Kebersamaan yang selalu dirindukan oleh masyarakat

Jepang terkait dengan tradisi hanami yang dilakukan pada saat musim semi

khususnya saat bunga sakura bermekaran. Kebersamaan yang terjalin dalam

masyarakat Jepang setiap kali melakukan hanami benar-benar menjadi peristiwa

yang selalu ditunggu-tunggu, tidak pernah terlupakan dan akan terus dikenang

dalam hati mereka. Kebersamaan dan kebahagiaan saat berkumpul bersama

keluarga dan teman-teman sambil menikmati hidangan khas musim semi dan

minum sake bersama-sama merupakan salah satu kemanfaatan yang didapatkan

dari peristiwa mekarnya bunga sakura. Kebersamaan dan kekerabatan inilah yang

menjadi salah satu nilai kehidupan yang disimbolkan dari bunga sakura, yang sulit

untuk dilupakan masyarakat Jepang saat musim semi akan berakhir.

Dalam haiku Basho yang kedua tersirat nilai kehidupan yang terkait dengan

waktu yang terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Dalam haiku ini, sakura

menjadi simbol dari berlalunya waktu. Masa mekar dan masa gugur sakura yang

singkat dan cepat seakan-akan menjadi pengingat untuk memberikan kesadaran

bahwa waktu terus bergerak maju. Hal ini terlihat dari arti kutipan pada baris

pertama dalam haiku, “tahun demi tahun”. Basho memperlihatkan kehidupan di

dunia yang terus berjalan dan begitu singkat. Dari kutipan haiku pada baris kedua

dan ketiga, bunga sakura yang selalu dipupuk agar tumbuh subur akhirnya

kembali menjadi debu. Manusia yang terus menerus bertumbuh, seiring waktu

akan mengalami sakit dan mati. Haiku karya Basho yang bertema sakura ini

merupakan salah satu karyanya, dimana kita dapat menemukan bahwa bunga

sakura merupakan simbol yang mewakili kehidupan manusia di dunia. Kehidupan
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manusia yang singkat menjadi salah satu nilai yang dimetaforakan oleh bunga

sakura. Ajaran tentang kehidupan yang singkat ini dapat dijadikan sebagai bahan

pembelajaran untuk menjalani hidup secara lebih bijaksana, karena setiap hal yang

ada di dunia memiliki akhir.

Dalam haiku keempat karya Taigo Ryokan, secara harafiah menunjukkan

siklus kehidupan dari bunga sakura. Tetapi haiku terakhir ini lebih terfokus pada

bunga sakura yang gugur. Haiku keempat ini memperlihatkan peristiwa alami

yang pasti terjadi, yaitu masa dimana bunga sakura yang bermekaran akan gugur

dan jatuh ke tanah. Haiku ini menyiratkan tentang nilai kehidupan, yaitu

ketidakkekalan pada semua hal yang ada di dunia. Kecantikan, keindahan,

kegembiraan dan keceriaan di dunia tidak ada yang abadi, semuanya memiliki

waktu untuk berakhir. Setiap hal di dunia dan yang melekat dalam diri manusia

bersifat sementara. Seiring dengan perjalanan waktu semuanya akan bergerak

maju dan mengalami perubahan. Kehidupan yang tidak kekal dan abadi menjadi

salah satu nilai yang disimbolkan oleh bunga Sakura dalam haiku keempat karya

Taigo Ryokan.

4.2.3 Keterkaitan antara makna bunga Sakura dalam haiku karya Matsuo

Basho dan Taigo Ryokan dengan pandangan masyarakat Jepang

secara umum tentang bunga Sakura

Beberapa pandangan masyarakat Jepang tentang bunga sakura yang

didapatkan melalui hasil wawancara dengan 12 orang Jepang, dimana 1 orang

memiliki 3 pandangan atau lebih tentang bunga sakura. Hasil wawancara tersebut
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disusun secara teratur dalam bentuk tabel.  Pandangan mereka tentang bunga

sakura, yaitu :

NO. PANDANGAN SECARA UMUM
TENTANG BUNGA SAKURA

JUMLAH

1. Bunga sakura sebagai penanda awal
musim semi

5/12

2. Bunga sakura adalah penanda dari
sesuatu yang baru

6/12

3. Bunga sakura sebagai pemberi
semangat

1/12

4. Bunga sakura sebagai simbol dari
pertemuan dan perpisahan

2/12

5. Bunga sakura sebagai lambing dari
negara Jepang

1/12

Bagi masyarakat Jepang secara umum, bunga sakura dimaknai sebagai

penanda atau merupakan simbol dari datangnya musim semi. Secara umum,

sakura memang menjadi simbol dari  musim semi, tetapi pemaknaan bunga sakura

tidak hanya sampai disitu saja. Bunga sakura rupanya memiliki makna khusus

yang dalam bagi masing-masing pribadi orang Jepang.

Bagi beberapa orang Jepang, sakura dimaknai sebagai awal dari sesuatu yang

baru. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, munculnya bunga sakura

bertepatan dengan awal semester baru di sekola-sekolah dan awal tahun

penerimaan bagi karyawan di perusahaan-perusahaan. Hal yang serupa juga

diungkapkan oleh Matsuo Basho dalam haikunya yang pertama :

さまざまの

ことおもいだす
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さくらかな

Samazamano

Koto omoidasu

Sakura kana

Penulis menerjemahkannya sebagai berikut :

Bermacam-macam

Kenangan teringat:

Oh bunga Sakura!

Kenangan-kenangan yang diungkapkan Matsuo Basho dalam haikunya ini

membawa ingatannya kembali pada bunga sakura di musim semi. Salah satunya

adalah ingatan dan kenangan saat mulai memasuki awal yang baru dalam fase

kehidupan, yang tentunya menyimpan banyak kenangan. Ada semangat baru yang

timbul dalam diri setiap orang Jepang saat bunga Sakura mulai muncul dan

bermekaran.

Keindahan bunga sakura sering dinikmati bersama-sama keluarga, kerabat dan

teman sekerja sambil bersantai minum sake, sama seperti haiku ketiga yang ditulis

oleh Matsuo Basho :

おうぎにて

さけくむ かげや

ちる さくら

Ougi nite
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Sakekumu kage ya

Chiru sakura

Penulis mengartikannya sebagai berikut :

Menyerupai kipas

Mengambil sake

bayangan sakura yang gugur

Minum sake bersama kerabat dan orang-orang yang disayangi, sambil

menikmati hanami adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempererat hubungan

di antara keluarga atau rekan sekerja. Rutinitas masyarakat Jepang yang dipenuhi

dengan pekerjaan membuat kegiatan hanami menjadi hal yang paling dinanti-

nantikan oleh masyarakat Jepang setiap tahunnya, karena kegiatan hanami ini

semakin mempererat hubungan mereka.

Pada musim semi, bagi sebagian orang Jepang, sakura melambangkan

pertemuan dan perpisahan, juga menjadi simbol dari ‘permulaan’ dan ‘akhir’.

Makna pertemuan dan perpisahan serta ‘permulaan’ dan ‘akhir’ ini didapatkan

melalui berakhirnya semester yang lama, juga sekaligus menjadi awal semester

yang baru di sekolah-sekolah, universitas dan tempat kerja, dimana masyarakat

Jepang mulai bertemu dan berkenalan dengan teman atau rekan kerja yang baru.

Haiku kedua matsuo Basho yang telah dibahas sebelumnya juga berhubungan

dengan pandangan masyarakat Jepang yang memandang bunga sakura sebagai

simbol awal dan akhir, yaitu :
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としどしや

さくら を こやす

はな の ちり

Toshidoshi ya

Sakura wo koyasu

Hana no chiri

Penulis mengartikannya sebagai berikut :

Tahun demi tahun

Menyuburkan sakura

Sisa-sisa bunga sakura yang berguguran

Haiku di atas dengan jelas menyiratkan simbol awal dan akhir. ‘Menyuburkan

sakura’ menjadi simbol dari suatu permulaan fase kehidupan yang baru. Usaha

menyuburkan sakura adalah awal untuk membuat bunga sakura yang baru dapat

tumbuh dengan baik seperti yang diharapkan. Sedangkan ‘debu bunga’ menjadi

simbol dari berakhirnya suatu kehidupan. ‘Debu bunga’ menyiratkan bahwa

segala sesuatu yang ada di dunia sudah pasti memiliki akhir dan akan kembali

menjadi debu.

Membandingkan sudut pandang masyarakat Jepang secara umum dengan

pandangan para penyair tentang bunga sakura, maka pemaknaan yang paling

umum dari simbol bunga sakura, yaitu sakura sebagai simbol dari awal harapan

yang baru, pertemuan dan perpisahan. Seperti yang telah dibahas dalam
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pemaknaan haiku sebelumnya, serta dari hasil wawancara dengan beberapa

masyarakat Jepang.

Jika makna dari bunga sakura lebih didalami lagi, maka pemaknaan yang

timbul dari simbol bunga sakura adalah seperti dalam haiku karya Matsuo Basho

dan Taigo Ryokan yang telah dibahas sebelumnya, bahwa bunga sakura dapat

menjadi simbol dari kesedihan, kematian, keindahan, juga kehidupan yang singkat.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam haiku karya Matsuo Basho dan Taigo Ryokan, simbol bunga sakura

mewakili beberapa nilai kehidupan, antara lain bunga sakura yang mekar menjadi

simbol dari kenangan tentang kegembiraan serta kemanfaatan yang muncul

bersamaan dengan waktu mekarnya bunga sakura. Kelopak bunga sakura yang

gugur pada malam hari menyiratkan kehampaan dalam tiap kegembiraan pada

saat menikmati peristiwa mekarnya bunga sakura, serta bunga sakura yang luruh

ke tanah menjadi simbol dari kehidupan yang singkat di dunia.

Nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam haiku karya Matsuo Basho dan

Taigo Ryokan adalah kekerabatan, kegembiraan, keceriaan, kesedihan, kehidupan

yang singkat dan ketidakkekalan utnuk setiap hal yang ada di dunia.

Keterkaitan antara makna bunga sakura dalam haiku karya Matsuo Basho dan

Taigo Ryokan dengan konvensi masyarakat Jepang tentang bunga sakura, yaitu

sakura sebagai penanda datangnya musim semi. Selain itu sakura juga menjadi

simbol harapan dan keceriaan untuk memasuki awal yang baru dalam fase

kehidupan.

5.2 Saran

 Dalam melakukan penelitian atau pengkajian terhadap karya sastra, hal

yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah penguasaan terhadap isi dari
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karya sastra tersebut, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang penting untuk diteliti.

 Teori-teori yang baik dipakai sebagai penunjang penelitian adalah teori

yang terkait dengan masalah yang ditemukan, serta yang berasal dari sumber

terpercaya dan teori tersebut bersifat ilmiah.

 Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji dan meneliti karya sastra,

sebaiknya menggunakan hasil penelitian orang-orang terdahulu sebagai

penunjang tambahan dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian atau karya

ilmiah terdahulu yang akan digunakan harus berkaitan dengan metode serta

permasalahn yang ingin dikaji.

 Bagi para peneliti yang juga ingin mengkaji tentang haiku, sebaiknya juga

memahami nilai-nilai kehidupan masyarakat Jepang, serta aturan-aturan yang

terkait dalam penulisan haiku. Tetapi akan lebih baik jika peneliti selanjutnya

yang akan meneliti kesusasteraan Jepang juga mencoba untuk mengambil

haikai,tanka, dan kesusasteraan Jepang lainnya sebagai objek penelitian.
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Haiku-haiku bertema bunga sakura karya Matsuo Basho (Barnhil, 2004 :34-133) :

1. いのちふたつの なかにいきたる さくらかな。

inochi futatsu no / naka ni ikitaru / sakura kana

2. よしのにて さくらみしょうぞ ひのきがさ

yoshino nite / sakura misho¯  zo / hinokigasa

3. こえよくば うたおうものを さくらちる

koe yokuba / utao¯  mono o / sakura chiru

4. はるのよは 桜にあけて しまいけり

haru no yo wa / sakura ni akete / shimaikeri

5. さくらがり きどくやひびに ごりろくり

sakuragari / kidoku ya hibi ni / go-ri roku-ri

6. さくらより まつはふたき をみつきごし

sakura yori / matsu wa futaki o / mitsukigoshi

7. ゆうばれや さくらにすずむ なみのはな

yu¯ bare ya / sakura ni suzumu / nami no hana

8. きのもとに しるもなますも さくらかな

ki no moto ni / shiru mo namasu mo / sakura kana

9. にあわしや まめのこめしに さくらがり

niawashi ya / mame no komeshi ni / sakuragari

10.りょうのてに ももとさくらや くさのもちゃ

ryo¯  no te ni / momo to sakura ya / kusa no mocha
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Haiku-haiku Karya Taigo Ryokan yang bertema Sakura (Terebess, 1-25) adalah :

11.この宮やこぶしのはなにちるさくら

kono miya ya / kobushi no hana ni / chiru sakura

12.世の中はさくらの花になりけり

yo no naka wa / sakura no hana / ni nari keri

13.この宮や辛夷の花に散る桜

kono miya ya / kobushi no hana ni / chiru sakura
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Daftar Istilah :
1. Kayo : Nyanyian rakyat yang biasanya digunakan oleh pria dan wanita

Jepang pada zaman dahulu sebagai alat berkomunikasi.

2. Waka : Salah satu bentuk puisi Jepang yang sudah ada sejak zaman Asuka

dan zaman Nara (akhir abad ke-6 hingga abad ke-8). Waka terdiri dari

chōka, tanka, sedōka, katauta, dan bussokusekika. Dalam pengertian

sempit, waka sering hanya berarti tanka yang secara keseluruhan terdiri

dari 31 suku kata (aksara). Oleh karena itu, waka juga disebut

misohitomoji (arti harfiah: 31 aksara).

3. Manyoshu :Kayo dan waka yang ditulis dalam buku kumpulan syair yang

dikenal dengan nama manyoshu. Manyoshu disusun oleh beberapa penyair

Jepang selama ratusan tahun. Manyoshu, warna puisinya berkaitan dengan

perasaan yang diungkapkan secara langsung ke hadapan orang di

sekitarnya.

4. Renga : Puisi bersahut-sahutan

5. Haiku : puisi paling singkat di dunia yang hanya terdiri atas 17 suku kata

yang terdiri dari 3 matra (baris) yang masing-masing tersusun dari 5,7, dan

5 suku kata secara berurutan

6. Hanami : Tradisi masyarakat Jepang melihat bunga Sakura pada saat

musim semi.

7. Kimono : Pakaian tradisional Jepang.

8. Sakuramochi : Kue moci yang dibungkus daun sakura
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