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Abstrak 

Subagio masih tetap menggunakan pendekatan mitopuik. Hal ini diperkuat oleh uraian 

Subagio mengenai tahap-tahap perkembangan penulisan sajak pada diri Sitor dengan 

menggunakan pendekatan historis. Subagio memakai pendekatan struktural. Pendekatan ini 

digunakannya pada sebagian besar pembahasan tentang sajak-sajak Sitor Situmorang. 

Kata-kata kunci: Subagio Sastro Wardoyo, Sitor Situmorang 

Simbolisme Sitor Situmorang 

Pembahasan sajak-sajak Sitor Situmorang terangkum dalam analisis “Manusia Terasing di 

Balik Simbolisme Sitor”. Dari judulnya dapat kita duga bahwa Sitor banyak memakai simbol-

simbol atau lambang-lambang dalam sajak-sajaknya. Menurut Subagio, Sitor mendasarkan 

sajak-sajaknya tersebut pada simbolisme pantun dan simbolisme yang berkembang di Prancis. 

Adanya kesamaan antara aliran simbolisme yang berkembang di Prancis dan unsur-unsur 

simbolisme yang terdapat dalam tradisi sastra masyarakat Melayu, pantun, inilah yang digunakan 

Sitor Situmorang dalam menulis sajak-sajaknya. Sajak Gadis Itali merupakan salah satu contoh 

sajak Sitor yang didasarkan pada simbolisme pantun, sedangkan Kebun Binatang terlihat adanya 

pengaruh simbolisme Prancis. 

Menurut Subagio, para penyair simbolis tidak langsung menyebut dan menunjuk kepada 

gejala batin, melainkan melalui peristiwa lahir yang sekedar menyaran. Ia kemudian 

membandingkan sajak Sitor Kebun Binatang dengan sajak bergaya prosa karya penyair simbolis 

Prancis Rimbaud berjudul Royaute. Persamaan kedua sajak itu adalah adanya pengejewantahan 

pengalaman batin dengan cara pembayangan. Kedua sajak tersebut merupakan ungkapan batin 

penyairnya untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Lambang-lambang yang digunakan 

Sitor maupun Rimbaud tidak langsung, tetapi hanya membayang saja. Menurut Subagio justru 

karena hanya menyaran tersebut, lambang-lambang tersebut dapat mewakili kandungan batin 

penyair dengan lebih hidup meskipun secara tidak langsung dapat mengupas dan menjelaskan. 

Sastra Bandingan 

Melalui uraian di atas sebenarnya Subagio telah membahas sastra bandingan. Meskipun 

pada satu bagian ia mengatakan Sitor terpengaruh oleh sajak-sajak penyair simbolisme Prancis 

dan diperkuat oleh kenyataan bahwa ia pernah tinggal di Prancis1, tetapi pada bagian lain ia 

mengatakan bahwa Sitor sebenarnya terpengaruh oleh lingkungan budaya Indonesia. Lingkungan 

budaya Indonesia sebenarnya telah menyiapkan lahan yang subur untuk menumbuhkan 

simbolisme dalam persajakannya. Kebiasaan masyarakat Indonesia berbicara tidak langsung 

dengan menggunakan berbagai lambang telah menimbulkan kecendrungan pada simbolisme 

tersebut. Dengan demikian, dalam menerima pengaruh cara menyajak penyair-penyair Prancis 

tersebut Sitor masih tetap mempertahankan ciri pribadinya sebagai masyarakat Indonesia. 

                                                             
1 Sastrowardoyo, Sosok Pribadi dalam Sajak (Jakarta:  Pustaka Jaya,  1980),  hlm. 61. 



Selain mengemukakan sastra bandingan, Subagio pun mengupas secara rinci beberapa 

sajak Sitor dari segi intrinsik. Pada sajak Amoy-Aimee2 ia menguraikan adanya unsur loncatan 

yang mengantarkan peralihan pikiran. Demikian pula dalam sajak Chathedrale de Chartres3 

terdapat pula lompatan atau loncatan-loncatan pada bait-bait terakhir.4 Terdapatnya loncatan-

loncatan seperti itu menurut Subagio, merupakan ciri yang mencolok dalam soneta-soneta Sitor. 

Karena  terdapat ciri yang unik inilah, lebih jauh lagi Subagio mengatakan bahwa sajak-sajak 

Sitor merupakan perkawinan antara gaya pantun dan sonata, kemudian Subagio  pun mengulas 

pula tema yang sama antara sajak Place St. Sulpice karya Sitor dengan Harmonie de Soir karya 

Baudelaire, penyair Prancis, yaitu rindu kepada kekasih. Pada sajak Sitor menurut Subagio terasa 

lebih menari karena kesederhanaan unsur-unsur simbol yang ditulis, sedangkan pada sajak 

Baudelaire terlalu terpaku oleh aturan-aturan simbolisme Prancis. 

Melalui uraian di atas dapat dikatakan bahwa Subagio memakai pendekatan struktural. 

Pendekatan ini digunakannya pada sebagian besar pembahasan tentang sajak-sajak Sitor 

Situmorang. 

Selanjutnya masih dalam buku yang sama, Subagio menjabarkan bahwa ada keterkaitan 

antara kandungan batin Sitor Situmorang dengan sajak-sajak yang dihasilkannya. Lebih jauh ia 

menjelaskan bahwa Sitor dalam menyuarakan sajak-sajaknya terlihat seperti terpenjara oleh 

dunianya sendiri. Sitor tidak dapat menyatukan diri dengan lingkungan sekitarnya (Indonesia). 

Seperti halnya Chairil Anwar, Sitor pun berkiblat pada budaya Barat (Prancis). Untuk itulah 

penyair asal Sumatera Utara ini merasa asing dengan lingkungannya. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataannya sendiri bahwa ia akan memakai istilah-istilah asing yang tidak dapat dimengerti 

oleh masyarakat Indonesia.5 Sajak-sajak Condition dan Anak adalah salah satu contoh 

keterasingan Sitor terhadap lingkungannya. 

Pendekatan psikologi digunakan Subagio untuk mengulas faktor kejiwaan dalam sajak-

sajak Sitor. Menurutnya, hal itu adalah keinginan Sitor untuk mencapai dan menyatukan diri 

dengan alam, Tuhan, kawan dan kekasih menemui kegagalan. Kegagalan dalam 

pengembaraannya inilah yang menjadi tema berulang-ulang dan banyak menjiwai sajak-

sajaknya. Contoh kegagalan Sitor dalam menyatukan cinta dengan kekasihnya terdapat dalam 

sajak Lagu Gadis Itali atau sajak Pulau Samosir adalah contoh kegagalan  Sitor menyatukan 

dirnya dengan kampung halamannya. 

Simpulan 

Mengacu pada uraian Sitor Situmorang di atas,  dapat disimpulkan bahwa Subagio masih 

tetap menggunakan pendekatan mitopuik. Hal ini diperkuat oleh uraian Subagio mengenai tahap-

tahap perkembangan penulisan sajak pada diri Sitor dengan menggunakan pendekatan historis. 

Tahap pertama penulisan sajak Sitor Situomoarang  adalah tahap keinginannya untuk menulis 

sajak dengan pengaruh budaya Barat (Eropa). Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap kegagalan 

Sitor untuk menyatukan diri dengan Tuhan, alam adan sesamanya, kemudian tahap berikutnya 

adalah tahap saat Sitor berbalik haluan dari budaya Barat yang selama ini dianutnya dan 

                                                             
2 Sitor Situmorang, Bunga di Atas Batu (Si Anak Hilang) (Jakarta:  PT Gramedia,  1989), hlm. 25. 
3 Ibid, hlm. 30 et Seq. 
4 Sastrowardoyo, Op. Cit., hlm. 76 et Seq. 
5 Ibid, hlm. 96 et Seq 



menentang nilai-nilai budaya Eropa tersebut. Pada tahap ini ia menulis sajak antara lain 

Pulangnya Dia Si Anak Hilang. Tahap berikutnya kembali pada kegagalan Sitor untuk 

menyatukan diri dan sekaligus merasa asing dengan lingkungannya, seperti terlihat pada sajak 

Orang Asing. Sampai pada akhirnya ia menyerah pada keadaan yang terombang-ambing antara 

dunia Barat dan Timur. Subagio menambahkan bahwa Sitor sebenarnya dalam menulis sajak-

sajaknya tidak mewakili bangsanya dan menyuarakan semangat zamannya. Ia menulis sajak-

sajaknya sebagai orang yang terpisah dari dunia sekelilingnya, sebagai manusia terasing. 

Pada bagian lain Subagio mengulas pula bahwa adanya sikap berfilsafat pada diri Sitor 

Situmorang. Menurur Subagio, Sitor mampu memadukan secara matang unsur-unsur pikiran 

eksistensialisme Prancis dengan gaya simbolisme Prancis dalam menulis sajak-sajaknya. 

Subagio memberi contoh bahwa sajak-sajak Sitor yang ditulis dalam keadaan terasing dari 

lingkungan, resah dan tegang pada diri penyairnya telah terasuki filsafat hidup. Sebab 

ketegangan dan keresahan  tersebut dapat diluluhkan oleh cara bersajak Sitor yang tenang, 

terpikir dan terpelihara serta tidak meledak-ledak seperti yang kita lihat pada sajak-sajak Chairil 

Anwar. Bagian ini lebih memperjelas bahwa Subagio ingin pula membahas aspek filsafat. 

Pendekatan mitopuik yang digunakan oleh Subagio terlihat semakin jelas melalui usahanya 

yuntuk memakai berbagai pendekatan seperti psikologi dan historis serta sastra bandingan dan 

aspek filsafat. 
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