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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Puisi merupakan bentuk karya sastra yang sangat populer di kalangan 

masyarakat sampai saat ini. Puisi digemari oleh semua lapisan masyarakat, karena 

kemajuan masyarakat dari waktu ke waktu selalu meningkat, maka corak sikap dan 

bentuk puisi pun selalu berubah mengikuti perkembangan selera, konsep estetik 

yang selalu berubah, dan kemajuan intelektual yang selalu meningkat. Setiap puisi 

pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin disampaikan penyair kepada 

masyarakat sebagai pembacanya. Secara etimologi, Aminuddin (2011:6) 

menjelaskan bahwa puisi berasal dari bahasa Yunani poeima ‘membuat’ atau 

poeisis ‘pembuatan’, dan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry. Melalui 

puisi seseorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri, yang mungkin 

menggambarkan suasana-suasana baik fisik maupun batin.  

 Sebagai karya sastra puisi menggunakan bahasa sebagai media untuk 

mengungkapkan dan menyampaikan makna. Begitu juga dengan karya sastra yang 

lain seperti novel, cerpen, dan roman juga menjadikan bahasa sebagai hal penting 

untuk menyampaikan pesan. Yang menjadikan sebuah puisi lebih menarik untuk 

dikaji, salah satunya dari segi estetika bahasa yang sengaja dipadatkan oleh penyair. 

Estetika puisi juga berkaitan dengan penggunaan gaya bahasa. 

 Gaya bahasa merupakan salah satu cara penulis berekspresi, dan 

menggambarkan diri penyair. Salah satu jenis gaya bahasa ialah gaya bahasa 

repetisi. Menurut Tarigan (2013: 175), repetisi atau perulangan adalah gaya bahasa 
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yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, kata atau frasa, ataupun bagian 

kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang 

sesuai. Repetisi berfungsi untuk menegaskan ide penyair, mempengaruhi atau 

meyakinkan pembaca, sebagai ciri khas, selain itu untuk memperindah karya sastra. 

Setiap penyair mempunyai cara penulisan yang berbeda, baik dari penulisan bentuk, 

isi dan penggunaan bahasanya. Secara singkat penggunaan gaya bahasa tertentu 

dapat mengubah dan menimbulkan kiasan tertentu.  

 Repetisi juga tidak lepas dari penggunaan diksi, di setiap kata atau kalimat 

yang diulang-ulang dalam karya sastra merupakan salah satu pilihan kata yang 

dilakukan oleh penyair. Menurut Keraf  (2010: 24) diksi atau pilihan kata mencakup 

kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana 

membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-

ungkapan yang tepat, gaya mana yang paling baik digunakan dalam situasi. Penyair 

melakukan banyak pertimbangan dalam menuliskan kata-kata yang kemudian 

digunakan untuk mengungkapkan, menegaskan, dan memperjelas gagasan di dalam 

karyanya. Kesesuain kata merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah puisi 

agar menimbulkan kesan dan pesan tertentu, apalagi bahasa terus mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu. Penggunaan bahasa di dalam puisi lama dan 

modern pun berbeda. 

 Salah satu wujud puisi modern yang lagi marak di masyarakat, khususnya 

remaja yakni karya Tere Liye. Kumpulan sajak Dikatakan atau Tidak Dikatakan 

itu Tetap Cinta (DATDITC) adalah salah satu judul kumpulan sajak Tere Liye yang 

dihiasi dengan ilustrasi. Sebagaimana judulnya, kumpulan sajak ini berisikan sajak-
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sajak tentang kehidupan, serta segala makna yang mungkin melekat padanya seperti 

cinta, motivasi, cara saling menghargai antar sesama dan wujud syukur kepada 

Tuhan. Selain itu, penggunaan bahasa yang bervariasi menjadikan isi lebih menarik 

bagi pembaca karya sastra untuk mengetahui gagasan yang ingin disampaikan oleh 

penyair. Puisi-puisi Tere Liye lebih masuk pada perasaan dan emosi pembaca, 

karena penggunaan bahasa sehari-hari dan bahasa kiasan yang mudah dimengerti. 

Dalam puisi-puisinya tercermin bahwa Tere Liye adalah penyair yang 

memposisikan dirinya sebagai seorang penyair yang terkenal dengan karyanya yang 

berisi pesan moral dan sosial. Bukan hanya hal tersebut, puisi-puisi yang ditulis 

oleh Tere Liye merupakan puisi sederhana yang diambil dari kisah kehidupan 

sekitar tentang potret kehidupan anak muda, yang terkesan unik kemudian 

bahasanya cenderung dibolak-balik, mengajak pembaca merenung, mengerutkan 

dahi atau hanya sekedar tersenyum.  

 Pemilihan kumpulan sajak Dikatakan atau Tidak Dikatakan itu Tetap Cinta 

(DATDITC) karya Tere Liye sebagai objek penelitian dari sudut pandang gaya 

bahasanya. Kumpulan sajak DATDITC ini menarik untuk dikaji lebih jauh, karena 

penggunaan gaya bahasa yang menarik, untuk mengungkapkan makna yang 

terkandung di dalam puisi-puisi tersebut. Bahasa penulisan Tere Liye menunjukkan 

kekhasan pada aspek perulangan kata atau frasa untuk menegaskan kembali 

gagasannya dan untuk keindahan karyanya. Selain itu, karya-karyanya sering 

diangkat ke layar lebar karena Tere Liye selalu mengangkat hal-hal yang sederhana 

namun sarat pesan dan makna serta mampu menggugah hati para pembaca. Hal 

tersebut, menjadikan banyak masyarakat yang jatuh cinta kepada karya-karya Tere 
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Liye. Peneliti tertarik mengkaji kumpulan sajak tersebut menggunakan teori repetisi 

karena penyair banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Di dalam puisi tersebut 

banyak perulangan kata dan frasa di setiap baris, hal tersebut merupakan gaya 

bahasa Tere Liye yang ingin menegaskan atau menyampaikan gagasannya kepada 

pembaca.  

 Penelitian tentang gaya bahasa repetisi sudah pernah dilakukan sebelumnya 

oleh Yuli Dian Supraptiwi (2012) dengan penelitian yang berjudul Gaya Bahasa 

Perulangan pada Kumpulan Puisi Mawar Merah Karya Chalik Hamid. Penelitian 

tersebut difokuskan pada bentuk, makna dan bentuk gaya bahasa perulangan yang 

dominan. Hasil penelitian menggambarkan adanya bentuk gaya bahasa perulangan 

berupa gaya bahasa repetisi dan diklasifikasikan menjadi lima macam, antara lain; 

a) repetisi epizeuksis, b) repetisi tautotes, c) repetisi anafora, d) repetisi epistrofa, 

dan e) repetisi mesodiplosis. Kemudian, makna pada wacana puisi yang 

mengandung gaya bahasa perulangan ditemukan sebanyak lima macam, antara lain; 

makna tentang kesedihan, kerinduan, kemarahan, kesunyian, dan kekecewaan yang 

dialami penyairnya sendiri. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan 

kuantitatif, untuk melihat bentuk repetisi yang dominan. 

 Penelitian tentang gaya bahasa repetisi juga dilakukan oleh Nofita 

Handayani (2012) dengan judul Gaya Bahasa Perulangan pada Antologi 

Geguritan “Garising Pepesthen” Karya R. Bambang Nursinggih. Penelitian 

tersebut memfokuskan pada analisis bentuk, fungsi dan makna repetisi yang 

terdapat di dalam Geguritan “Garising Pepesthen”. Adapun hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jenis-jenis gaya bahasa perulangan yang muncul dalam 



 
 

5 
 

antologi tersebut berupa gaya bahasa perulangan aliterasi, asonansi, antanaklasis, 

kiasmus, epizukis, anafora, epistrofa, simploke, mesodiplosis, epanalepsis dan 

anadiplosis. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya fungsi gaya bahasa 

perulangan berupa fungsi intensitas, ekspresifitas, ritmis dan pemadatan arti.  

 Untuk itu, peneliti menetapkan judul “Repetisi pada Kumpulan Sajak 

Dikatakan atau Tidak Dikatakan itu Tetap Cinta karya Tere Liye” yang difokuskan 

pada bentuk, makna, dan fungsi repetisi, perbedaannya terletak pada objek yang 

dikaji yakni kumpulan sajak Dikatakan atau Tidak Dikatakan itu Tetap Cinta karya 

Tere Liye. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian 

tentang bentuk, makna, dan fungsi repetisi untuk mengungkapkan, memperjelas 

dan mempertegas gagasan penyair agar pembaca dapat memahami maksud secara 

menyeluruh terkait dengan pengkajian repetisi pada kumpulan sajak DATDITC 

karya Tere Liye. Dalam hal ini, sajak merupakan sinonim dari puisi, untuk itu dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan istilah puisi. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Gaya bahasa merupakan faktor terpenting dalam sebuah karya sastra. 

Menurut Tarigan (2013: 5), ada empat jenis gaya bahasa, yakni gaya bahasa repetisi 

atau perulangan, perbandingan, pertentangan dan pertautan. Maka ruang lingkup 

permasalahan penelitian ini yakni penggunaan gaya bahasa repetisi. 

 Bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, atau juga yang ditulis dan 

digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya yang terstruktur dan 

karena terstruktur maka bangunan kebahasaan itu dapat dibedah, diurai-uraikan, 

dan dijelaskan hubungannya menggunakan bentuk, makna, dan fungsi (de Sausuure 
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dalam Mbete, 2004:25). Adapun penelitian tentang repetisi pada kumpulan sajak 

DATDITC karya Tere Liye dianggap penting karena dalam kumpulan sajak tersebut 

tidak secara langsung mengungkapkan tentang makna, tetapi penyair banyak 

menggunakan kata, frasa, atau klausa yang diulang-ulang. Berdasarkan hal itu, 

penelitian ini dibatasi pada analisis bentuk, fungsi dan makna repetisi agar pembaca 

memahami maksud secara menyeluruh terkait dengan pengkajian repetisi pada 

kumpulan sajak DATDITC karya Tere Liye. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk repetisi yang terdapat di dalam kumpulan sajak Dikatakan 

atau Tidak Dikatakan itu Tetap Cinta karya Tere Liye? 

2) Bagaimana makna repetisi di dalam kumpulan sajak Dikatakan atau Tidak 

Dikatakan itu Tetap Cinta karya Tere Liye? 

3) Bagaimana fungsi repetisi yang terdapat di dalam kumpulan sajak Dikatakan 

atau Tidak Dikatakan itu Tetap Cinta karya Tere Liye?  

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk repetisi yang terdapat di dalam kumpulan sajak 

Dikatakan atau Tidak Dikatakan itu Tetap Cinta karya Tere Liye. 

2) Mendeskripsikan makna repetisi di dalam kumpulan sajak Dikatakan atau Tidak 

Dikatakan itu Tetap Cinta karya Tere Liye.  
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3) Mendeskripsikan fungsi repetisi yang terdapat di dalam kumpulan sajak 

Dikatakan atau Tidak Dikatakan itu Tetap Cinta karya Tere Liye. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara teoretis, dapat 

menunjang pengembangan teori gaya bahasa khususnya gaya bahasa repetisi. 

Secara praktis, penelitian ini juga dapat menambah khasanah pengetahuan bagi 

pembaca tentang gaya bahasa repetisi. Selain itu, manfaat juga dapat diambil bagi 

mahasiswa atau penenliti yang ingin meneliti lagi mengenai repetisi, penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai referensi. 

1.6 Definisi Istilah 

1) Gaya Bahasa 

 Gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh 

orang tertentu untuk maksud tertentu (Sudjiman, 1993: 13). Adapun yang dimaksud 

dengan gaya bahasa dalam penelitian ini adalah cara khas penggunaan bahasa untuk 

menyatakan pikiran dan perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis, yang 

dapat menimbulkan suatu keindahan, khususnya dalam bentuk perulangan. 

2) Repetisi 

 Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang 

dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Keraf, 

2010: 127). Repetisi dalam penelitian ini adalah perulangan kata, frasa atau klausa 

pada setiap baris atau setiap kalimat berikutnya dan perulangan berpola untuk 

menegaskan yang terkandung di dalamnya. 
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3) Sajak 

 Sajak merupakan sinonim dari puisi. Adapun yang dimaksud dengan sajak 

dalam penelitian ini adalah puisi. Puisi adalah emosi, imajinasi, pemikiran, ide, 

nada, irama, kesan pancaindra, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan 

perasaan yang bercampur-baur Shahnon Ahmad (dalam Pradopo, 1987: 7), maksud 

dalam penelitian ini yakni karya Tere Liye yang menunjukkan pemakaian repetisi. 

4) Bentuk 

 Bentuk adalah wujud (KBBI, 2003: 135). Bentuk gaya bahasa adalah wujud 

gaya bahasa repetisi yang dapat berupa kata-kata atau kalimat yang dipilih oleh 

penyair dalam keseluruhan karyanya. 

5) Fungsi 

 Fungsi adalah kegunaan suatu hal (KBBI, 2003: 322), maksud dalam 

penelitian ini yaitu kegunaan gaya bahasa repetisi yang dipakai oleh penyair di 

dalam karyanya. 

6) Makna 

 Makna adalah arti atau pengertian (KBBI, 2003: 703), yang dimaksud makna 

dalam penelitian ini yakni arti atau maksud penggunaan gaya bahasa repetisi, oleh 

penyair. 

 

 

 

 

 


