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sasterawan 4 

 

ruangan SASTERA 

    MEMPERKATAKAN SAJAK 

    satu panduan untuk chalon2 pepereksaan S.A.P.,   
    bagi kertas soalan ‘kesusasteraan’. 

    oleh: Muhammad Ariff Ahmad. 

 

 Melihat kertas2 soalan ‘Kesusasteraan Melayu’ bagi peperiksaan2 yang telah lalu, 

nampaknya, soalan2 yang dibuat mengenai sajak2 pada peringkat ini adalah berkisar 

mengenai:- 

1. pemahaman tentang isi (content) sajak dengan panduan soalan2 tertentu 

mengenai bagian2 ini sajak; 

2. tapsiran menyeluruh tentang isi sesebuah sajak; 

3. tapsiran tentang ungkapan2 dan/atau simbolikan yang digunakan penyair 

dalam pengantaran massage2nya menerusi sajak; 

4. pemerosaan sebuah atau sebagian daripada sebuah sajak atau beberapa 

untaian/rangkapan daripada sebuah sajak; 

5. perbinchangan umum tentang teknik sajak berkenaan dengan: 

5.1 tema sesebuah sajak; 

5.2 bentuk sesebuah sajak; 

5.3 rima dan irama sajak – termasuk unsur2 aliterasi, asonansi dan         

      disonansi 

5.4 perkembangan dan kesatuan idea2 dalam sajak; 

5.5 gayabahasa sesebuah sajak; 

6. aliran pikiran dan perasaan penyair yang dapat ditangkap menerusi sajak; dan 

7. kesan2 sebuah sajak yang mempengaruhi pembacha – se-kurang2nya 

mengenai  diri chalon2 itu sendiri.  

 Sebelum mula membinchangkan aspek2 diatas itu, eloklah rasanya kita berkenalan 

dulu dengan bentuk dan sipat gubahan2 yang kita namai ‘sajak’ itu. Sajak yalah sebuah 

gubahan ‘puisi’. Sebagai puisi ia harus mempunyai 3 sipat mutlak bagi puisi, yaitu: 

untaian/rangkapan, rima/rhyme, dan irama. 

 Untaian atau rangkapan yalah sukatan/ikatan sesuatu isi puisi; biasanya tiap untaian 

itu mempunyai sesuatu maksud yang boleh ditapsirkan. Tiap untaian itu terdiri daripada 

beberapa frasa (yang frasa2 itu ditunjukkan ber-baris2). Jumlah frasa (baris) puisi itu tidak 



tetap – ada untaian2 tunggal, ada yang dua2an, tiga2an, empat2an dan sebagainya. Pada 

‘karmina’ kita ditunjukkan untaian duaan, pada ‘tersina’ untaian tigaan, pada ‘pantun’ dan ‘sair’ 

untaian empatan atau kuartrin, pada ‘talibun’ kita dapati untaian enaman, pada ‘soneta’ pula 

untaian empatbelasan, tetapi pada sajak kita temui untaian bebas – kalau kita se-wenang2 

(dalam penger-tidak terikat kepada sejumlah frasa yang tertentu). 

 Rima/rhyme yalah persamaan bunyi yang kedapatan diahir tiap2 frasa dalam untaian 

itu. Kesamaan2 bunyi diahir frasa ini menjadi satu kemestian dalam pantun, sair dan talibun, 

tetapi untuk ‘sajak’ rima itu boleh kedapatan di-mana2 – samada dipangkal, ditengah, di ujung 

frasa2 itu. Yang penting bagi rima sesebuah sajak yalah keharmonian bunyinya, tidak kira 

rima itu duduk di frasa yang sama atau tidak. Menurut bentuknya, rima ini dapat dikenal 

sebagai rima penuh, rima paruh, rima rangka, rima pangkal (aliterasi), rima tengah 

(assonansi), sajak tingkah (disonansi). Menurut kedudukannya rima2 itu dikenal sebagai rima 

tegak (rima awal dan rima ahir) dan rima datar (aliterasi, asonansi dan disonansi). 

 Irama pula yalah alunan suara ketika membacha sajak2 itu. Irama terbentuk daripada 

‘melodi’ dan ‘metrum’. Melodi yalah pergantian alunan suara yang bertinggi-rendah serta 

keadaan chepat-lambatnya, dan metrum yalah pergantian keadaan suara yang keras dan 

yang lunak. Menerusi irama sajak itulah biasanya kita dapat membacha perasaan penyair, 

sebab irama sajak itu sejalan dengan gerak jiwa atau getaran sukma penyair itu. Kechekapan 

chalon2 menangkap irama sajak itu akan menolongnya menjawab soalan jenis ke-6 yang 

tersebut diatas. 

 Soalan jenis ke-4 ‘pemerosaan’ sangat berkait rapat dengan soalan2 jenis pertama, 

ke-2 dan ke-3; manakala soalan jenis ke-7 berkait pula dengan kepastian2 atau kesimpulan2 

yang diperoleh menerusi soalan2 jenis pertama, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-6. 

 Rasanya memadailah sudah panduan2 singkat untuk menjawab soalan2 

‘kesusasteraan’ itu diberikan, sekarang marilah kita chuba menjawabnya pula. Mari kita mulai 

memahami isi sajak menurut jenis soalan ke-2 (tapsiran menyeluruh tentang isi sebuah sajak).  

Saya pilih, mula2, Sajak Noor S.I., yang terdapat di antoloji Sajak2 Melayu Baru 1946 – 1961 

pada mukasurat 112:  

 

 

 

 

 



   BARAT DAN TIMUR 

   Di wajah tinggal piala berisi anggur 
   perchintaan luhur ditimpa musim gugur 
 
   Tinggal kampung halaman sendiri tua. 
 
   Di wajah tinggal chalaran bekas balur 
   sedang pertemuan berahirlah di pantai Timur. 
 
   Tinggal orang berdua dihadapan kacha tua.  
 
 
 Soalan jenis ke-2 itu mungkin berbunyi: 

 “Setelah membacha dengan teliti sajak BARAT DAN TIMUR itu, terangkan lah 

 maksud yang hendak disampaikan penyair menerusi sajak itu.” 

 Jawapan: 

 Menerusi sajak BARAT DAN TIMUR itu penyair hendak menampakkan adanya orang2 

Timur yang telah kemabukan modern chara orang2 Barat. Sipat2 ketimuran yang murni dalam 

kebudayaan dan peradabannya mungkin luntur malah mungkin musnah oleh desakan dan 

kegilaannya terhadap ‘modern’ orang2 Barat yang telah menyebabkan orang2 Timur itu 

melupakan hakikat ketimurannya. Ibu pertiwi dan tanah tumpah darahnya pun dilupakan 

begitu saja sehingga kampung halamannya menjadi uzur dengan sendirinya. Tetapi setelah 

menyedari bahwa kegilaannya terhadap ‘modern’ itu mengakibatkan kekechiwaannya sendiri 

keinsapannya pun timbul dan dengan sedar mereka kembali ke Timur. Ahirnya mereka 

mengukur dan menilai kehidupannya dengan ukuran dan nilai2 lamanya juga – nilai2 Timur.  

 

 Soalan jenis ke-3, mungkin berbunyi: 

 “Berdasarkan sajak BARAT DAN TIMUR diatas itu, nyatakanlah apakah yang 

 dimaksudkan dengan ungkapan2 dibawah ini:- 

a) piala berisi anggur: 

b) sendiri tua; 

c) chalaran bekas balur; 

d) kacha tua.” 

 

 



 Jawapan: 

a) piala berisi anggur: dimaksudkan ‘gelas yang berisi arak’, simbolikan ini 

menampakkan satu chara hidup orang2 Barat – tidaklah meriah dan mungkin tidak 

bermarwah sesuatu majlis (kehidupan) orang2 Barat tanpa ‘piala berisi anggur’ itu. 

Anggur itu sendiri sipatnya memabukkan. Jadi ungkapan itu melambangkan orang2 

Timur yang kemabukan Barat. 

b) sendiri tua: dimaksudkan uzur dengan sendirinya. Ini melambangkan kebudayaan 

Timur layu (ketinggalan tanpa kepedulian) karena orang2 Timur itu sendiri sedang 

kemabukan Barat. 

c) chalaran bekas balur: dimaksudkan kechachatan atau parut bekas kena chabuk. 

Menghukum chabuk itu merupakan satu chara keadilan Barat. Kesedaran orang Timur 

daripada kemabukan Barat itu disipatkan orang2 yang baru bebas dari hukuman 

chabuk. Luka sudah hilang parut tinggal juga. 

d) kacha tua: dimaksudkan chermin (tempat kita melihat muka sendiri) tua dimaksudkan 

lama. Kacha tua – ukuran lama, ukuran turun-temurun.  

 

 Sebagai chontoh bagi soalan jenis ke-6, mungkin kita temui pertanyaan: 

a) “Fahami seluruh sajak itu, kemudian terangkanlah bagaimana perasaan 

penulis yang mendorongnya menchipta sajak tersebut.” atau 

b) Bacha dan fahami isi sajak diatas itu, kemudian nyatakanlah aliran pikiran 

sajak itu.” 

 Jawapan:  

a) Melihat kepada topik sajak itu saja kita sudah dapat menduga bahwa penyair 

BARAT DAN TIMUR itu merasai kurang senang terhadap sikap orang2 Timur 

yang suka meniru chara2 hidup orang2 Barat. Orang2 Timur yang 

dimaksudkan itu mungkin orang2 Melayu. Penyair tidak berkenan terhadap 

telatah orang2 yang kemabukan ‘modern’ yang merosakkan kemurnian sipat2 

ketimuran. Seluruh sajaknya menggambarkan keadaan ‘modern’ yang 

demikian itu merugikan. Kekesalannya dinyatakan dalam untaian ke-2: ‘tinggal 

kampung halaman sendiri tua’. Akibat gila ‘modern’ itu digambarkan pula di 

untaian ke-4: ‘tinggal orang berdua dihadapan kacha tua’. 

b) Untuk menjawab soalan (b), chalon2 haruslah kenal kepada aliran2 seni yang 

biasanya dijadikan juga ukuran2 aliran kesusasteraan. Beberapa aliran yang 

biasa menjadi pegangan penyair2 yalah: aliran realisma, aliran naturalisma, 



romantik (aktip-romantik atau pasip romantik), sentimentalisma, impresionisma 

dan Ekspresionisma. 

 Aliran realisma dan aliran naturalisma: se-akan2 sama, ke-dua2nya dimaksudkan 

dengan pengeluaran buah pikiran atau idea2 yang nyata, benar dan yang sesuai dengan 

keadaan yang benar2 berlaku. Perbedaan antara kedua aliran itu terletak pada sipat2 

kesusilaan. Yang realisma itu menyatakan sesuatu dengan terus-terang tetapi masih didalam 

batas2 kesopanan yang wajar, sedangkan yang naturalisma itu menyatakan sesuatu dengan 

terang tanpa selindung2an dan tidak mempedulikan tatasusila. 

 Aliran romantik dimaksudkan dengan pengeluaran idea yang disalur dengan hayalan2, 

menyatakan sesuatu yang indah2 belaka. Karya sastera yang romantik selalu membawa 

pembacha2 ke alam hayal – keluar dari alam nyata. Sipat hayal yang melemahkan semangat 

dinamakan pasip-romantik, dan sipat hayal yang membangkitkan semangat dinamakan aktip-

romantik. 

 Sebuah karya sastera (termasuk sajak) yang penuh diselaputi perasaan dan imosi 

dikatakan beraliran sentimentalisma. 

 Impresionisma biasanya dipadankan dengan sajak2 yang terlalu sabjektip. Penyair 

menggubahnya dipengaruhi oleh perasaannya sendiri. Nilai2 benar atau salah yang 

dikemukakan menerusi sajak itu berdasarkan nilai2 ukuran penyair itu sendiri. Kadang2, 

penyair impresionisma ini lupa memikirkan tentang orang lain. Penyair itulah menjadi 

pendakwa, dia juga jadi pembela dan dialah juga hakim yang memutuskan ‘kes’ yang 

dibicharakan. 

 Ekspresionisma yalah lawan impresionisma. Aliran ekspresionisma ini menampakkan 

kelebihan mutu karyasastera itu, ia lebih mementingkan penerimaan dan kesan baiknya 

kepada masarakat, pengaruhnya kepada masarakat daripada buah chiptanya itu sendiri. 

 Saudara2 pembacha atau chalon2 bolehlah membacha sendiri sajak Noor S.I., 

bertajuk BARAT DAN TIMUR itu kemudian membuat kesimpulan berdasarkan keterangan 

diatas: apakah aliran pikiran sajak itu. 

 Untuk perchubaan saudara menjawab sendiri soalan2 yang lain, bachalah sajak 

Usman Awang ini, yang juga dapat ditemui dalam antoloji sajak2 Melayu Baru itu, pada 

mukasurat 6:- 

 

 

 



   LAGU DAN TARI 

   Semalam ku lihat sebuah tari:  
   Dada montok berlenggok, gila menchari, 
   Napsu jalang dan mata penuh berahi, 
   Dengan muzik nada liar memunchak tinggi. 
 
   Mata penonton berkisar melebar, 
   Paha2 putih dalam napsu menjalar. 
 
     Segala terbuka dan segala mendamba, 
   Dan berahi me-matuk2 pada diri, meminta. 
 
   Itulah lagu dengan tari pada malam panjang,  
   Sentiasa berulang pada zaman gila perang; 
   Sedang esok segala hati dan tulisan memuji, 
   Inilah seni hasil gemilang seniman sejati! 
 
 Soalan: 

 Setelah membacha sajak LAGU DAN TARI itu dengan teliti, jawablah soalan2 berikut 

 ini:- 

1. Dengan menggunakan karangan prosa, chuba kamu terangkan maksud sajak diatas 

itu. 

2. Terangkan apakah aliran pikiran sajak diatas itu. 

3. Terangkan makna perkataan2 ini berdasarkan sajak itu: 

a) montok f) napsu jalang 

b) berahi  g) nada liar 

c) berkisar h) berahi me-matuk2 

d) mendamba i) gila perang 

e) seniman j) malam panjang 

4. Nyatakan tema sajak diatas itu, kemudian terangkan perasaan penyair berdasarkan 

keseluruhan isi sajak tersebut. 

 

SELAMAT MENCHUBA, hingga bertemu lagi diterbitan akan datang.  
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