
BABIV 

PENUTUP 

IV.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang saya ambil setelah menganalisis aspek fonetis dan aspek 

semantis puisi cina klasik yang berjudul Mendaki Tinggi (f Deng G~o) karya 

Du Fu (±tlj) ini adalah sebagai berikut, penyair cukup memperhatikan beberapa 

kategori aspek fonetis. Kategori aspek fonetis yang diperhatikan Du Fu adalah 

penyelarasan irama, pengaturan bunyi dan nada, serta pengaturan suku kata. 

Dalam retorika, ada beberapa unsur dalam kalegori penyelarasan irama 

serta pengaturan bunyi, rima, dan nada; Du Fu memperhatikan beberapa unsur 

dalam ketiga kategori tersebut. Unsur dalam kategori dalam penyelarasan irama 

yang diperhatikan DuFu adalab pemilihan gabungan suku kata. 

Selain itu Du Fu juga memanfaatkan pengaturan bunyi, ritme, dan nada 

mengatur bunyi serta nada keharmonisan nada tinggi-rendah (keharmonisan 

ritme). Disebut harmonis jika menghasilkan nada yang tinggi-rendah, seimbang, 

atau sama. Dalam aspek pengaturan bunyi, ritme, dan nada, yang termasuk 

kedalam kategori aspek tersebut juga dimanfaatkan dalam puisi ini, seperti 

kealamian rima akhir, Lianmianci (Morfem Beruntun), serta Shunkou 

(Pengucapan Mudah). 

Pada larik I terdapat 4 gabungan suku kata yang masing-masing terdiri 

dari 2 suku kata atau 2 kata, yaitu "\ (f~ng ji: angin kencang)", "# (tin 

g~o: langit tinggi)", "3&9# (yu~n xi~o:kera meraung)", dan "9#& (xi~o ~i: meraung 

sedih)". 

Pada larik 2 terdapat 3 gabungan suku kata yang terdiri dari 3 suku kata, 

yaitu t#/ (zh~ qing sh~: dibeting berpasir yang tenang)". Selain itu ada juga 

gabungan suku kata yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu "~](b~i ni~o: burung 

putih)" dan " [EI(fei: terbang terbang)". 
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Pada larik 3 tcrdapat 3 gabungan suku kata yang terdiri dari 2 suku kata 

yaitu, "Eih (w bi~n: tiada batasnya) dan "{ f (lu~ m~: rontok pohon)". Selain 

itu ada juga gabungan suku kata yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu "jf #ff F(xi~o 

xi~o xi~: terlepas menderu) 

Pada larik 4 terdapat tiga gabungan suku kata yang terdiri dari 2 suku kata 

yaitu, "JR (b jin: tidak habisnya)" dan " {I (ch~ng ji~ng: sungai panjang)". 

Selain itu juga ada gabungan suku kata yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu 

k (gin gun l~i: datang bergelombang)". 

Pada larik 5 terdapat 3 gabungan suku kata yang terdiri dari 2suku kata 

yaitu, "7 (w~n II: puluhan ribu li)" dan "{rk (b~i qi~: berduka di musim 

gugur)". Selain itu adajuga gabungan suku kata tang terdiri dari 3 suku kata yaitu, 

"/gz (ch~ng zu~ k~ : sering merantau)". 

Pada larik 6 terdapat 4 gabungan suku kata yang masing-masing terdiri 

dari 2 suku kata yaitu, "it (bi nian: ratusan tahun)", "34l; (du~ bing: banyak 

penyakit", "4 K (du d~ng: seorang diri naik)", dan "{ (deng t~i: naik 

panggung)". 

Pada larik 7 terdapat 4 gabungan suku kata yang masing-masing terdiri 

dari 2 suku kata yaitu, "Yt (jian n~n: sulit,sukar)", "tf! (~ hen: pahit,sesal)", 

"$3 (fan shu~ng: banyak uban)" dan "T (shung bin: uban dipelipis)". 

Pada larik 8 terdapat 4 gabungan suku kata yang masing-masing terdiri 

dari 2 suku kata yaitu, "!'] (lido d~o: patah semangat)", "f9 (&in ting: baru 

menghentikan)", "kt (zhub ji~: arak keruh)", dan "@ (ji~ bei: secangkir 

arak)". 

Meskipun terdapat ketentuan pola ritme Qiyan Lshi, tetapi ritme dalam 

puisi Mendaki Tinggi (r Deng G~o) karya Du Fu (ht#) ini, tidak sepenuhnya 

sesuai dengan pola yang ditentukan. Du Fu melakukan variasi; dan variasi yang 

dibuat Du Fu juga menarik. Du Fu juga memanfaatkan pengucapan mudah dengan 

menggunakan bagian yang rimanya lebih rapi, yaitu rima Ouyun yang jika dilihat 

tiap dua lariknya berima akhir yang sama. 
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Du Fu juga memanfaatkan Lianmian pada larik 3, 4, dan 8. Lianmian 

konsonan awal ganda yang dimanfaatkan DuFu yaitu "#f #fj (xi~o xi~o: menderu)", 

"EI (Chang Jiang: Sungai Panjang)", dan "&& (g~n g~n: bergelombang)". 

Lianmian pengulangan bunyi akhir yaitu, "fj #f; (xi~o xi~o: menderu)", "I 

(Ch~ng Ji~ng: Sungai Panjang)", "&k (g~n gun: bergelombang)", dan "kt 'Bl 

(lido d~o: patah semangat)". Lianmian radikal ganda yaitu, "jf jf (xi~o xi~o: 

menderu)" dan (gn gin: bergelombang)". 

Dan yang terakhir dalam analisis aspek fonetis puisi Du Fu ini 

memanfaatkan pengaturan suku kata yaitu suatu pengulangan bunyi yang 

terbentuk dari kata dan struktur perkataan berdasarkan ungkapan berima yang 

memiliki pola pengulangan partial AAB pada larik 3 dan 4 yaitu, "jf## F (i~o 

xi~o xi~ : terlepas menderu)", Bentuk dan struktur perkataan atau ungkapan "jf 

#ff F (xi~o xi~o xi~: terlepas menderu)", dan &&k ( gin gin l~di : datang 

bergelombang)". 

Du Fu juga memanfaatkan beberapa kategori aspek semantis, relasi 

kumpulan makna dan wamna kata. Ada beberapa unsur dalam kategori kumpulan 

makna dan warna kata, dan Du Fu memanfaatkan beberapa unsur dalam kedua 

kategori tersebut. 

Unsur-unsur dalam kategori relasi kurnpulan makna yang dimanfaatkan 

Du Fu adalah relasi sinonimis, relasi polisemis, dan relasi antonimis. 

Bagian-bagian relasi sinonimis yang dimanfaatkan Du Fu adalah Biarwen 

dan Lianyong. Jenis Bianwen yang dimanfaatkan Du Fu adalah Bifu dan Biaoyi. 

Untuk menghindari duplikat atau pengulangan makna kata, maka Du Fu 

menggunakan sinonim atau kata yang mirip, yaitu "{ (~i: sedih) di larik I, dan 

" (b~i: berduka) di larik 5. Kedua kata tersebut bisa saling menggantikan. 

Untuk menghindari duplikat atau pengulangan makna kata, maka Du Fu 

juga menggunakan sinonim atau kata yang mirip, yaitu "8 (lu~: sedih) dan 

(xiii: terlepas) di larik 3. Kedua kata tersebut bisa saling menggantikan. 
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Untuk menghindari duplikat atau pengulangan makna kata, maka Du Fu 

juga menggunakan sinonim atau kata yang mirip, yaitu "3 (du~: banyak) di larik 

6, dan " (f~n: banyak) di larik 7. Kedua kata tersebut bisa saling menggantikan. 

Selain itu, untuk menghindari duplikat atau pengulangan makna kata, 

maka Du Fu juga menggunakan sinonim atau kata yang mirip, yaitu "j/ (ji~n: 

sulit) dan "yf (n~n: sukar) di larik 7. Kedua kata tersebut diletakkan berdekatan 

untuk menunjukkan penekanan terhadap makna "sulit" atau"sukar". 

Du Fu memanfaatkan perbedaan tipis dua buah kata yang berelasi 

sinonimis, yaitu "~ (b~i: putih)" di baris 2, dan kata "1 (shu~ng: putih, uban)" di 

baris 7, untuk menekankan pengutaraan. Kedua kata terse but tidak bisa saling 

menggantikan. 

Terdapat perangkaian kata adjektival dalam larik I puisi tersebut, yaitu 

adjektiva " (ian: sulit), "# (nan: sukar", "# (k: pahit), dan "t& (hen: 

sesal)". Keempat adjektiva yang terangkai dalam larik 7 puisi tersebut memiliki 

relasi makna yang mengacu pada suatu perasaan yang tidak menyenangkan, yaitu 

sulit, sukar, pahit, dan sesal. Selain itu, struktur kedua verba tersebut pun sama, 

yaitu masing-masing bersuku kata tunggal atau masing-masing terdiri dari I buruf. 

Terdapat perangkaian kata verbal dalam larik I puisi tersebut, yaitu verba "It 

(xi~o: meraung)" dan verba " (~i: sedih)". Kedua verba yang terangkai dalam 

baris l puisi tersebut memiliki relasi makna yang mengacu pada suatu perbuatan 

yang sangat emosional, yaitu meraung dan bersedih. Selain itu, struktur kedua 

verba tersebut pun sama, yaitu masing-masing bersuku kata tunggal atau masing 

masing terdiri dari I huruf. 

Terdapat perangkaian kata verbal dalam baris 2 puisi tersebut, yaitu verba 

" (fei: terbang)" dan verba "[E] (huf: pulang)". Kedua verba yang terangkai 

dalam larik 2 puisi tersebut memiliki relasi makna yang mengacu pada suatu 

aktivitas yang dilakukan untuk kembali ke tempat asal, yaitu terbang untuk pulang. 

Selain itu, struktur kedua verba tersebut pun sama, yaitu masing-masing bersuku 

kata tunggal atau masing-masing terdiri dari I huruf. 
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Bgian relasi polisemis yang dimanfaatkan Du Fu adalah Shuangguan ; dan 
jenis Shuangguan yang dimanfaatkan Du Fu adalah Xieyi Shuangguan. Du Fu 
memanfaatkan faktor ambiguitas kata-kata yang memiliki makna lapis luar dan 
dalam. Makna lapis untuk mengutarakan dan menekankan maksud. Makna lapis 

dalam, yaitu "l (f~ng ji: angin kencang)", "&9# (yuan xi~o: kera meraung)" 

di larik I, dan "& (lu m~: rontok pohon)" di larik 3, serta " Lt&# (Chang 

Ji~ng gin g~n: Sungai Panjang bergelombang)" digunakan Du Fu untuk 

mengutarakan dan menekankan maksud, yaitu menggambarkan suasana bidup 

yang penuh rintangan. 
Du Fu juga memanfaatkan faktor ambiguitas kata-kata lain yang memiliki 

makna lapis luar dan dalam. Makna lapis untuk mengutarakan dan menekankan 

maksud. Makna lapis dalam lain, yaitu " t, [E] (b~i nio fei hui: burung putih 

terbang pulang)" di larik 2, dan "Eih%# (w bi~n lu m~: tiada batasnya 

rontok pohon)" di larik 3, digunakan Du Fu untuk mengutarakan dan menekankan 

maksud, yaitu menggambarkan suasana di usia tua untuk kembali ke tempat asal. 

Bagian relasi antonimis yang dimanfaatkan Du Fu adalah Antitesis. Du Fu 
menggunakan beberapa kata yang maknanya bertentangan atau yang memiliki 

hubungan antonimis yang saling mengontraskan. Kata "j (ti~n: langit)" di baris I 

memiliki hubungan antonimis dengan kata ";I (i~ng: sungai)" di larik 4. Langit 

adalah suatu tempat yang tinggi di atas; sedangkan sungai adalah suatu tempat 

yang rendah menjorok ke dalam. 

Du Fu juga menggunakan beberapa kata lain yang maknanya bertentangan 

atau yang memiliki hubungan antonimis yang saling mengontraskan. Kata "{ (ji: 

kencang)" di larik 1 memiliki hubungan antonimis dengan kata ")' (qing: tenang)" 

di larik 2."Kencang" adalah suatu keadaan yang cepat, tergesa-gesa, atau tidak 

tenang; sedangkan "tenang" adalah suatu keadaan yang tentram dan tidak tergesa 

gesa. 

I 
I 
I 
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Du Fu juga menggunakan beberapa kata lain yang maknanya bertentangan 

atau yang memiliki hubungan antonimis yang saling mengontraskan. Kata "El 

(hui: pulang)" di larik 2 memiliki hubungan antonimis dengan kata "k (l~i: 

datang)" di larik 4. Pulang" adalah suatu aktivitas kembali ke tempat asal; 

sedangkan "datang" adalah suatu aktivitas mengunjungi suatu tempat. 

Selain itu, unsur kategori wama kata yang dimanfaatkan Du Fu adalah 

Xingxiang Secai ; dan bagian Xingxiang Secai yang dimanfaatkan Du Fu adalah 

Huise, Mozhuang, dan Zengdong. Du Fu memanfaatkan kata berwarna, yaitu "~] 

(b~i: putih)" di larik 2, untuk menggambarkan wama obyektif suatu mahluk hidup, 

yaitu "I, (nio: burung)" yang berbulu putih. 

Du Fu juga memanfaatkan kata berwama putih yang lain, yaitu ":Iii (shuiing: 

putih, uban)" di larik 7, untuk menggambarkan wama obyektif suatu bagian di 

kepala, yaitu "t (bin: pelipis)" yang berambut putih atau beruban. 

Du Fu memanfaatkan kata berpola AAB yang berwama citraan penglihatan 

dan pendengaran yang lebih kuat, yaitu "jf df F (xi~o xi~o xi~: terlepas menderu)" 

di larik 3, untuk menggarnbarkan kesan terhadap keadaan sesuatu, yaitu 

kegelisahan di musim gugur. 

Du Fu juga memanfaatkan kata berpola AAB lain yang berwama citraan 

penglihatan dan pendengaran yang lebih kuat, yaitu @#k (g~n g~n l~i: datang 

bergelombang)" di larik 4, untuk menggarnbarkan kesan yang sarna terhadap 

keadaan sesuatu, yaitu kegelisahan di musim gugur. 

Du Fu mengutarakan perasaan dinamis atau perasaan tiga dimensi yang lebih 

kuat dengan memilih kata yang penuh dinamika dan paling bisa menyampaikan 

maksud secara hidup, yaitu verba "{ (~i: sedih)" yang mengandung personifikasi 

di larik I. 
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Du Fu juga mengutarakan perasaan dinamis atau perasaan tiga dimensi 

yang lebih kuat dengan memilih kata lain yang penuh dinamika dan paling bisa 

menyampaikan maksud secara hidup, yaitu verba "[El (hui: pulang)" yang 

mengandung personifikasi di larik 2. 

Du Fu juga mengutarakan perasaan dinamis atau perasaan tiga dimensi yang 

lebih lruat dengan memilih kata lain yang penuh dinamika dan paling bisa 

menyampaikan maksud secara hidup, yaitu verba " j  (l~i: datang)" yang 

mengandung personifikasi di larik 4. 

Inspirasi yang saya dapat dari puisi ini adalah kegagalan dalam hidup bukan 

untuk diratapi atau disesali, melainkan sebagai acuan untuk menjadi yang lebih 

baik lagi. 
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