
 

ABSTRACT 
 
 
 

Sebagai bahan penulisan skripsi ini saya memilih puisi karena selain isinya 

menarik, saya mendapati bahwa makna yang terkandung dalam setiap baris puisi 

seringkali berbeda dengan makna yang tersurat dalam puisi tersebut sehingga 

dibutuhkan waktu untuk mengerti apa maksud sang penulis. Saya memilih puisi-

puisi karya A. B. Paterson dan Henry Lawson karena baik Paterson maupun 

Lawson adalah penulis yang sangat terkenal dengan keahlian mereka dalam 

mendeskripsikan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Maka dari itu, saya 

memilih untuk menganalisa gambaran tentang daerah terpencil Australia 

(Australian Bush) pada puisi-puisi mereka. 

Saya membagi skripsi ini dalam dua bagian. Bagian pertama berisi empat 

buah puisi, dua puisi dari masing-masing penulis. Pada bagian ini, kedua penulis 

menulis puisi tentang daerah terpencil Australia berdasarkan pendapat mereka 

sendiri, tanpa dipengaruhi oleh pandangan yang lainnya. Bagian kedua dari skripsi 

ini juga berisi empat puisi, dua dari masing-masing penulis. Bedanya adalah, pada 

bagian ini kedua penulis beradu pandangan satu dengan lainnya. Puisi-puisi 

mereka merupakan jawaban atau balasan kepada puisi-puisi sebelumnya yang 

ditulis secara berkesinambungan. Isi puisi-puisi tersebut tetap berfokus pada 
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penggambaran daerah terpencil Australia, ditambah dengan komentar masing-

masing penulis mengenai pandangan penulis lain yang bertentangan. 

Dalam menulis skripsi ini, saya akan menggunakan pendekatan biografis 

(Biographical Approach) dengan anggapan bahwa pendekatan ini paling sesuai 

diterapkan dalam menganalisa sebuah karya karena pengalaman dan latar 

belakang penulis biasanya mempengaruhi pendapat dan karya mereka. 

Saya memilih karya-karya dari kedua penulis ini karena saya menganggap 

bahwa kedua penulis ini adalah penulis yang hebat dan saya secara pribadi 

menyukai gaya bahasa dan pengungkapan mereka dalam karya-karya mereka. 
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