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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa merupakan hal penting yang perlu dipelajari karena bahasa 

mempunyai fungsi dan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Fungsi 

utama bahasa yaitu sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh setiap manusia 

dalam kehidupan sehari-hari (Chaer, 2007:33). Pada umumnya seluruh kegiatan 

manusia selalu melibatkan bahasa sebagai sarana untuk berinteraksi antar sesama. 

Seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, keinginan, dan 

menyampaikan pendapat dan informasi melalui bahasa sehingga bahasa 

merupakan sarana komunikasi yang utama. 

Bahasa adalah salah satu alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. 

Komunikasi dapat terjadi apabila ada proses interaksi antarmanusia dalam 

kehidupan masyarakat. Manusia membutuhkan bahasa sebagai alat untuk 

menyampaikan ide, pikiran dan gagasan kepada pihak lain dalam suatu 

masyarakat. Bahasa juga dapat digunakan sebagai alat pengungkapan yang baik, 

yang dapat memberikan efek tertentu yang bukan saja menggambarkan objek itu 

semirip mungkin, tetapi juga dapat melahirkan setepat-tepatnya apa yang 

dimaksud penutur. 

Pada saat ini, sebagai orang yang telah dewasa, manusia sanggup 

mengutarakan pikiran dan perasaan melalui rangkaian kata-kata yang begitu 

banyak. Hal ini merupakan suatu karya besar dalam kehidupan individual tiap 
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orang, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran untuk mengaguminya sebagai 

suatu karya besar. Manusia sangat membutuhkan bahasa sebagai alat untuk 

menyampaikan pikiran dan ide-ide dengan maksud ingin mengutarakan kepada 

pihak lain yang disebut dengan interaksi. Semua interaksi dan segala macam 

kegiatan manusia dapat lumpuh tanpa bahasa. Bahasa juga merupakan ungkapan 

pengalaman batin seseorang yang berfungsi mewujudkan ide yang ada di dalam 

pikiran manusia. Salah satu alat untuk menyampaikan ide tersebut adalah melalui 

bahasa tulis. 

Setiap daerah memiliki kesenian sendiri dan menjadi sebuah ciri dari 

kebudayaan daerah tersebut. Berbagai media kesenian menjadi sarana untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu media 

kesenian itu adalah seni suara atau seni musik yang diungkapkan melalui sebuah 

pertunjukan ronggeng. Pada pertunjukan ronggeng syair yang berupa pantun 

sebagai unsur utama atau unsur inti yang dibawakan dalam pertunjukan ronggeng 

tersebut. 

Dalam menulis sebuah syair pada umumnya, pengarang menggunakan 

bahasa yang indah sehingga syair yang diciptakan mempunyai nilai lebih yang 

bisa dilihat dari bahasanya. Musik yang dibawakan tidak hanya dipandang 

menjadi sebuah sarana hiburan dan rekreasi, tetapi musik juga memililiki peran 

tersendiri dalam sebuah pendidikan dalam proses komunikasi, menyuarakan pesan 

maupun kritik terhadap suatu hal dengan gaya bahasa yang dimiliki pemusik 

tersebut. 
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Gaya bahasa termasuk salah satu unsur pembangun nilai keindahan dalam 

syair ronggeng. Gaya bahasa juga ikut menentukan keindahan syair ronggeng 

tersebut dalam segi makna maupun segi keindahan bunyi. Gaya bahasa 

mengandung kiat penyair untuk mengungkapkan perasaannya atau 

menggambarkan pemikirannya ke dalam perasannya atau kata-kata pada bait-bait 

puisi maupun lirik  syair ronggeng, salah satunya dengan menggunakan bahasa 

kias atau gaya bahasa. 

Keraf (2004:23) mengungkapkan sebuah kata yang tepat untuk 

menyatakan maksud tertentu pula diperhatikan kesesuaian dengan situasi yang 

dihadapi. Dalam hal ini diperlukan gaya yang tepat digunakan dalam suatu situasi. 

Gaya bahasa merupakan cara menggunakan bahasa. Gaya bahasa merupakan 

sebagian dari diksi pertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individu atau 

karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Dengan gaya bahasa 

memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan seseorang 

yang mempergunakan bahasa itu. Gaya bahasa itu juga dapat dimanfaatkan dalam 

pemikiran strategi dan perencanaan naskah, salah satunya yakni syair ronggeng 

yang inti utamanya adalah pantun. 

Keraf (2010: 112) menyatakan bahwa gaya atau khususnya gaya bahasa 

dikenal dalam retorika dengan istilah style. Gaya bahasa style menjadi masalah 

atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya 

pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadapi hirarki kebahasaan, 

pilihan kata secara individu, frasa, klausa, dan kalimat bahkan mencangkup pula 

sebuah wacana secara keseluruhan. Style atau gaya bahasa dapat dibatasi sebagai 
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cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperhatikan 

jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Jiwa dan kepribadian yang 

dimaksud adalah bagaimana seorang penulis menggambarkan seorang tokoh 

dengan bahasa yang khas dan gaya penulisannya.  

Ketika mendengar istilah ronggeng, yang terpikir pertama kali adalah 

salah satu seni tradisi dari Jawa yang berhubungan dengan ritus kesuburan. 

Namun tradisi ronggeng tersebut ternyata juga ditemukan di daerah Minangkabau 

yang jelas-jelas adat-istiadat serta tradisinya berbeda dengan Jawa. Lebih menarik, 

ronggeng di sini telah diakui sebagai salah satu seni tradisi Minangkabau, 

khususnya sebagai sebuah tradisi lisan dari daerah Minangkabau, tepatnya dari 

daerah Pasaman. 

Meskipun bahasa ataupun tradisi dari etnis Jawa tidak banyak 

mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah Pasaman ini, tapi yang menarik 

adalah salah satu tradisi lisan di daerah ini yang jelas-jelas dari namanya saja 

mengingatkan kita pada satu seni tradisi dari Jawa, yaitu ronggeng. Di daerah 

Pasaman ini, ronggeng tersebut biasa disebut ronggeng Pasaman untuk 

membedakannya dengan istilah ronggeng yang terdapat di Jawa. 

Di Jawa Ronggeng merupakan salah satu tradisi yang berhubungan dengan 

ritual atau upacara untuk meminta kesuburan tanah. Upacara ini dilakukan supaya 

hasil pertanian warga melimpah-ruah. Terkait dengan kesuburan inilah, gerakan 

dalam tarian yang dilakukan oleh penari perempuan (ledhek) dengan penari laki-

laki (pengibing) ini, mirip gerakan orang yang sedang bercinta. Tarian tersebut 
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memang terlihat erotis, tapi saat itu tariannya tak lebih dari sekadar 

melambangkan kesuburan saja (Ernanto, 2007). 

Tradisi ronggeng dari Jawa ini memang diakui oleh maestro ronggeng 

Pasaman masuk ke wilayah Pasaman pada masa penjajahan Belanda dulunya. 

Saat itu penari ronggeng dari Jawa juga didatangkan bersama para pekerja rodi 

untuk bekerja di perkebunan karet milik Belanda. Sementara itu, penari ronggeng 

didatangkan untuk menghibur orang-orang Belanda yang ada diperkebunan 

tersebut. 

Ronggeng pasaman sebagai sebuah seni tradisi mempunyai fungsi hiburan 

atau sebagai pelipur lara. Biasanya seni tradisi ini dipertunjukkan pada malam 

hari, mulai pukul sepuluh malam sampai pagi menjelang subuh (kira-kira pukul 

lima pagi). Tempat pertunjukan biasanya di lapangan terbuka atau di pentas yang 

dibuat khusus untuk pertunjukan dan dipertunjukkan dalam pesta perkawinan atau 

dalam acara peringatan keagamaan, seperti pada hari Raya Idul Fitri dan Idul 

Adha. 

Penampil (pemain) dalam pertunjukan ronggeng pasaman terdiri atas satu 

orang penampil `wanita‟ atau “ronggeng”, tiga orang atau lebih penampil pria, dan 

lima orang pemain musik. Dengan demikian, penampil (pemain) dalam ronggeng 

dapat dibagi tiga, yaitu penampil `wanita‟ atau “ronggeng”, penampil pria, dan 

pemain musik. Meskipun disebutkan ada penampil „wanita‟ atau “ronggeng”, 

namun dalam kenyataannya para penampil tersebut semuanya adalah laki-laki. 

Untuk penampil „perempun‟, laki-laki tersebut didandani seperti perempuan yang 
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memakai baju kurung dengan selendang. Peran pengganti perempuan saat ini 

tidak lagi berlaku dalam pertunjukan ronggeng Pasaman. 

Pertunjukan dimulai oleh lantunan musik berirama Melayu. Kemudian, 

penari „perempuan‟ atau „ronggeng‟ berdiri diiringi oleh penari laki-laki. Sambil 

menari, „ronggeng‟ mendendangkan pantun, dan kemudian pantun itu dibalas oleh 

penari pria. Penari pria menari berpasangan dengan „ronggeng‟ secara bergantian. 

Penari pria yang sedang berpasangan dengan „ronggeng‟ inilah yang harus 

membalas pantun-pantun dari „ronggeng‟. 

Oleh karena alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Pada Syair Ronggeng 

“Anak Dagang” vokal Kiyet dan Sayus. Penelitian ini berusaha mengungkapkan 

bagaimana penggunaan gaya bahasa pada syair ronggeng “Anak Dagang” ini 

mampu mewakili maksud dan tujuan serta makna yang terkandung dalam syair 

ronggeng “Anak Dagang” pada saat di sampaikan di depan khalayak ramai. 

1.2. Jangkauan Masalah 

Penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Gaya Bahasa pada Syair 

Ronggeng “Anak Dagang” vokal Kiyet dan Sayus”. Penelitian ini mempunyai 

jangkauan masalah yang luas. Keraf (1994: 117-145) mengatakan bahwa gaya 

bahasa dapat dilihat dari segi nonbahasa dan segi bahasa. Dari segi nonbahasa, 

gaya bahasa terdiri atas (1) gaya bahasa berdasarkan pengarang (2) gaya bahasa 

berdasarkan masa: kurun waktu (3) gaya bahasa berdasarkan medium (4) gaya 

bahasa berdasarkan subjek (5) gaya bahasa berdasarkan tempat: lokasi atau 

geografis, (6) gaya bahasa berdasarkan hadirin, (7) gaya bahasa berdasarkan 
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tujuan. Adapun dari segi bahasa, dapat dibedakan berdasarkan titik tolak unsur 

bahasa yang digunakan yaitu: (1) gaya bahasa berdasarkan pilihan kata (2) gaya 

bahasa berdasarkan nada (3) gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat (4) gaya 

bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna.  

Adapun dilihat dari segi bentuknya, Tarigan (1986:6) memilah-milah gaya 

bahasa menjadi 4 kelompok (1) gaya bahasa perbandingan (2) gaya bahasa 

pertentangan (3) gaya bahasa pertautan dan (4) gaya bahasa perulangan. Gaya 

bahasa perbandingan meliputi: perumpamaan, metafora, personifikasi, 

depersonifikasi, alegori, antitesis, pleonasme dan taotalogi, perifrasis, antisipasi 

atau prolepsis dan koreksio atau epanortesis. Gaya bahasa pertentangan meliputi: 

hiperbola, litotes, ironi, oksimoron, paronomasia, paralipsis, zeugma dan silepsis, 

satire, inuendo, antiprasis, paradoks, klimaks, anti klimaks, apostrof, anastrof atau 

inversi, apofasis atau preteresio, histeron proteron, hipalase, sinisme, dan 

sarkasme. Gaya bahasa pertautan meliputi: metonimia, sinekdoke, alusi, 

eufimisme, eponim, epitet, antonomasia, erotesis, paralelisme, elipsis, gradasi, 

asindeton dan polisindeton. Gaya bahasa perulangan meliputi: aliterasi, asonansi, 

antanaklasis, kiasmus, epizeukis, tautotes, anafora, epistrofa, simploke, 

mesodiplosis, epanalepsis dan anadiplosis.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat cakupan dan lingkup permaslahan dalam penelitian sangat luas, 

maka perlu diadakan pembatasan sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Selain itu juga karena terbatasnya kemampuan, tenaga dan waktu, maka peneliti 

membatasi penelitian bentuk gaya bahasa tersebut hanya dilihat dari  aspek bahasanya 
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yakni dari segi penggunaan gaya bahasa, khususnya berkenaan dengan wujud yang 

peneliti batasi sesuai batasan menurut Tarigan (1986:6) yaitu: gaya bahasa 

pertentangan, dan gaya bahasa perulangan serta dari segi fungsi yaitu: fungsi emotif 

dan fungsi informasi serta makna gaya bahasa yang digunakan pada Syair Ronggeng 

“Anak Dagang” tersebut. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut ada tiga masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

a) Bagaimana bentuk gaya bahasa yang terdapat dalam Syair Ronggeng 

“Anak Dagang” vokal Kiyet dan Sayus? 

b) Bagaimana fungsi gaya bahasa yang terdapat dalam syair Ronggeng 

“Anak Dagang” vokal Kiyet dan Sayus? 

c) Bagaimana makna gaya bahasa yang terdapat dalam syair Ronggeng 

“Anak Dagang” vokal Kiyet dan Sayus? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang akan dicapai dalam  peletian ini adalah. 

a) Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa yang terdapat dalam Syair 

Ronggeng “Anak Dagang” vokal Kiyet dan Sayus 

b) Mendeskripsikan fungsi gaya bahasa yang terdapat dalam Syair 

Ronggeng “Anak Dagang” vokal Kiyet dan Sayus 

c) Mendeskripsikan makna gaya bahasa yang terdapat dalam Syair 

Ronggeng “Anak Dagang” vokal Kiyet dan Sayus 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai analisis penggunaan gaya bahasa pada Syair 

Ronggeng “Anak Dagang” vokal Kiyet dan Sayus diharapkan dapat memberi 

manfaat baik teoritis maupun praktis. 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 

a. Untuk memperkaya perbendaharaan pengetahuan tentang gaya bahasa. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan di bidang bahasa, 

khususnya menggunakan gaya bahasa. 

c. Dijadikan sebagai referensi dalam pengkajian bahasa 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagi berikut: 

a. Bagi guru bahasa sastra Indonesia dan bahasa daerah dapat memberikan 

pengetahuan dan pengalaman mengenai bahasa dalam suatu wacana 

b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai gaya bahasa yang 

terdapat dalam syair ronggeng. 

c. Bagi masyarakat, khususnya pemerhati seni dapat dijadikan sumber 

informasi yang mengulas tentang penggunaan gaya bahasa dalam Syair 

Ronggeng “Anak Dagang”, sehingga dapat memahami maksud 

pengarang. 

1.7  Penegasan Istilah 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dianggap perlu untuk 

dijelaskan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

menafsirkan istilah yang digunakan dalam penelitian. 

1. Gaya Bahasa 



10 
 

Gaya bahasa adalah cara menggungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan kepribadian penulis atau pemakaian bahasa 

(Keraf, 1997:13). Sedangkan menurut Tarigan (1987: 5) gaya bahasa 

merupakan bentuk retorik, yaitu kata-kata dalam berbicara dan menulis 

untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. Tarigan 

mengatakan pula bahwa gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan 

untukmeningkatkan efek estetik dengan jalan memperkenalkan serta 

memperbandingkan suatu benda atauhal tertentu dengan benda atau hal 

lain yang lebih umum. 

2. Bentuk Gaya Bahasa  

Bentuk gaya bahasa berupa bahasa secara keseluruhan yang dipilih secara 

tepat dan bijaksana. Dalam penelitian ini bentuk gaya bahasa dapat 

diartikan dari segi bentuk macam-macam gaya bahasa yang 

dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu gaya bahasa perbandingan, 

pertentangan, pertautan dan perulangan (Tarigan, 1986:6). 

3. Fungsi Gaya Bahasa 

Fungsi adalah kegunaan suatu hal, pekerjaan yang dilakukan (jabatan yang 

dilaksanakan), kemampuan yang dimiliki sesuai dengan pekerjaan atau 

tugasnya (Daryanto, 1997: 207). Dalam penelitian ini yang dimaksud 

fungsi adalah kegunaan gaya bahasa yang dipakai oleh pengarang untuk 

menciptakan karyanya.   

 

4. Makna Gaya Bahasa 
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Makna adalah arti, maksud suatu hal (Daryanto, 1997: 207).  Dalam 

penelitian ini yang dimaksud makna gaya bahasa yang digunakan oleh 

pengarang. 

5. Syair 

Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan 

irama sebuah sajak atau pantun. 

6. Ronggeng Pasaman 

Ronggeng Pasaman adalah satu tradisi lisan berupa seni pertunjukan yang 

terdiri atas pantun, tari atau joget, dan musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


