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ABSTRAKSI 

GAYA BAHASA PERULANGAN PADA KUMPULAN PUISI  

MAWAR MERAH KARYA CHALIK  

 

 

Yuli Dian Supraptiwi, A310080173, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 

Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan bentuk-bentuk gaya 

bahasa perulangan dalam kumpulan puisi Mawar Merah karya Chalik Hamid, 

memaparkan makna dari wacana puisi yang mengandung gaya bahasa perulangan 

dalam kumpulan puisi Mawar Merah karya Chalik Hamid, dan memaparkan 

bentuk gaya bahasa perulangan yang dominan dalam kumpulan puisi Mawar 

Merah karya Chalik Hamid.Objek dalam penelitian ini yaitu bahasa puisi yang 

mengandung gaya bahasa perulangan. Data dalam penelitian ini berupa frase, 

ungkapan, dan kalimat dalam wacana puisi, adapun sumber data berupa sebuah 

buku kumpulan puisi yang berjudul Mawar Merah karya Chalik Hamid, penerbit 

Ultinus, Bandung, cetakan pertama tahun 2008 dan buku-buku referansi lainnya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik simak dengan teknik lanjutan yaitu teknik catat. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan dilaksanakan dengan teknik 

dasar pilah unsur penentu (PUP). Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Bentuk gaya bahasa perulangan berupa gaya bahasa repetisi dan 

diklasifikasikan menjadi lima macam, antara lain; a) repetisi epizeuksis sebanyak 

58 data, b) repetisi tautotes sebanyak 1 data, c) repetisi anafora sebanyak 66 data, 

d) repetisi epistrofa sebanyak 6 data, e) repetisi mesodiplosis sebanyak 17 data. 

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. Bentuk 

perulangan atau repetisi yang dominan yaitu jenis repetisi anafora dengan hasil 

persentase sebanyak 44, 29 % yaitu 66 data yang ditemukan dari 72 data.  

  

Kata kunci : Gaya bahasa, kumpulan puisi 

 

 

 

 

 



 

1. Pendahuluan 

Menulis sebuah puisi atau karya sastra, banyak penulis yang 

menggunakan gaya bahasa sebagai sarana untuk mendapatkan efek 

keindahan yang menonjol. Pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa disamping 

untuk membangkitkan suasana dan kesan tertentu, tanggapan indera tertentu, 

juga dimaksudkan untuk memperindah penuturan itu sendiri 

(Nurgiantoro,2009: 297). Penggunaan gaya bahasa terutama dalam puisi 

memang mempengaruhi gaya dan keindahan bahasa yang bersangkutan. 

Keraf dalam Al Ma‟ruf (2009: 9), gaya bahasa merupakan cara 

pengungkapan pikiran melalui bahasa khas yang memperlihatkan jiwa dan 

kepribadian pengarang. Mengkaji gaya bahasa memungkinkan dapat menilai 

pribadi, karakter, dan kemampuan pengarang yang menggunakan bahasa itu. 

Setiap pengarang mempunyai gaya penulisan bahasa yang berbeda-beda 

dalam mengungkapkan ide atau gagasannya ke dalam tulisan.  

Banyak juga pengarang yang menulis bahasanya dengan mengulang-

ulang suku kata, kata, dan bagian kalimat yang dianggap penting untuk 

memberi tekanan dalam sebuah konteks tertentu.Setiap pengarang 

mempunyai gaya penulisan bahasa yang berbeda-beda dalam 

mengungkapkan ide atau gagasannya ke dalam tulisan. Banyak juga 

pengarang yang menulis bahasanya dengan mengulang-ulang suku kata, kata, 

dan bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam 

sebuah konteks tertentu. Dalam meneliti gaya bahasa pada kumpulan puisi 

karya Chalik Hamid ini peneliti sangat tertarik, karena peneliti ingin 

mengungkapkan bentuk gaya bahasa perulangan yang terdapat dalam puisi-

puisinya Cholik Hamid tersebut. Dalam menganalisis gaya bahasa di dalam 

kumpulan puisi ini dimaksudkan peneliti dapat memaparkan bentuk gaya 

bahasa perulangan, makna yang terkandung dalam wacana puisi tersebut, dan 

memaparkan bentuk gaya bahasa perulangan yang dominan. Pembatasan 

masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena pokok bahasan 

mengenai gaya bahasa yang dimungkinkan untuk diadakan penelitian yang 



lebih lanjut. Mengingat kemampuan peneliti yang terbatas, penelitian ini 

dibatasi pada bentuk gaya bahasa perulangan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan bentuk-bentuk 

gaya bahasa perulangan yang terdapat dalam kumpulan puisi Mawar Merah 

karya Chalik Hamid, memaparkan makna dari wacana puisi yang 

mengandung gaya bahasa perulangan dalam kumpulan puisi Mawar Merah 

karya Chalik Hamid, dan memaparkan bentuk gaya bahasa perulangan yang 

dominan dalam kumpulan puisi Mawar Merah karya Chalik Hamid. 

Penelitian ini mempunyai berbagai manfaat bagi penulis sendiri maupun 

pembaca, diantaranya yaitu dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan 

terutama di bidang Bahasa dan Sastra Indonesia, serta menambah wawasan 

dan pengetahuan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualiatatif. Menurut 

Maleong (2008: 6), pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi dan sebagainya. Dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan metode alamiah. 

 

2. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji gaya bahasa 

perulangan dalam kumpulan puisi Mawar Merah karya Chalid Hamid 

adalah pendekatan kualitatif. Menurut Maleong (2008: 6), pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

apa yang dialami oleh subjek penelitian. Strategi penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang. Sutopo (2006:139) 

mengemukakan bahwa, studi kasus tunggal terpancang adalah strategi 

penelitian yang sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang 

dijadikan sasaran dalam penelitian. 

 



b. Objek Penelitian 

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah bahasa puisi yang 

mengandung gaya bahasa perulangan pada kumpulan puisi Mawar Merah 

karya Chalid Hamid. 

c. Data dan Sumber data 

Data dalam penelitian ini adalah frase, ungkapan, dan kalimat yang 

terdapat pada kumpulan puisi Mawar Merah karya Chalid Hamid. 

Sedangkan sumber data adalah sumber darimana data diperoleh. Sumber 

data dari penelitian ini adalah teks kumpulan puisi Mawar Merah, dan 

buku-buku referensi lainnya. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode simak dan teknik catat. Metode simak adalah metode yang 

digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa, sedangkan teknik catat adalah teknik lanjutan yang 

dilakukan ketika menerapkan metode simak (Mahsun: 2005, 92-93). Dari 

sumber-sumber tertulis yang ada, peneliti menyimak dan selanjutnya 

mencatat hal-hal yang diperlukan, setelah itu penulis mulai mengkaji 

pokok permasalahan tentang gaya bahasa. 

e. Teknik Analisis Data 

Pada tahapan analisis data, penulis berupaya meneliti secara langsung 

pokok permasalahan tentang bentuk gaya bahasa repetisi. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengamati dan diikuti dengan mengkaji pokok 

masalah yang bersangkutan dengan cara tertentu. Metode analisis data 



yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode padan. Menurut 

Sudaryanto (dalam Kesuma: 2007: 13) metode padan adalah metode 

analisis data yang alat penentunya berada diluar, terlepas dan tidak 

menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Metode padan 

dilaksanakan dengan teknik pilah unsur penentu (PUP). Sesuai dengan 

jenis penentunya yaitu bentuk gaya bahasa perulangan yang digunakan 

dalam frasa, klausa, dan kalimat yang terdapat dalam kumpulan puisi 

Mawar Merah karya Chalid Hamid. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Deskripsi Data 

Chalik Hamid adalah seorang penyair yang berasal dari Sumatra 

Utara. Chalik dilahirkan di kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra 

Utara 16 Mei 1938. Kedua orang tuanya adalah petani berasal dari suku 

Batak. Setelah menamatkan  ia melanjutkan sekolah ke SMA 

“Pembaruan” di Medan. Kemudian melanjutkan studi di Akademi 

Kesenian Medan. Dari Medan pindah ke Jakarta untuk meneruskan 

pendidikan di Akademi Ilmu Sosial “Aliarcham” (AISA). Chalik adalah 

seorang penyair yang puisi-puisinya penuh kekelaman, kepiluan, drama, 

dan tragedi kemanusiaan di tanah airnya Indonesia.  

Sebagai penyair yang lama terpisah dengan tanah airnya (sejak 

1964) dan lalu menetap di luar negeri hingga saat ini karena pernah bias 

pergi dan lalu tak bias kembali oleh peristiwa G30S, Chalik Hamid 

meneropong tanah airnya dari kejauhan, dari jarak yang cukup besar dan 

dalam waktu yang cukup lama dan bahkan sangat lama bila ia sampai 

untuk selama-lamanya tidak bosa kembali ke kampung halamannya. Jarak 

dan waktu membuat jiwa puisinya bernada kerinduan, kekecawaan, dan 

pula kemarahan. Meskipun dalam bentuk kekesalan, tapi pada Chalik 



hamid, emosi dan fantsi tidak berdominasi, terutama fantasinya yang 

tanpa terasa ada tekanan kesengajaan darinya. Satu contoh dalam salah 

satu puisinya pada kumpulannya yang sekarang Mawar Merah, yaitu: 

“Bendera Koyak Compang-Camping. Itu sebuah sajak yang cukup 

panjang tapi dalam tempo arus deras dengan kelancaran kata-kata yang 

mengalir bebas. Puisi Chalik Hamid adalah puisi dengan sasaran-sasaran 

tertentu, untuk musuh-musuhnya, untuk teman-teman yang dicintainya.  

 

2. Klasifikasi Bentuk Gaya Bahasa Perulangan 

 

No Bentuk Gaya Bahasa Perulangan Jumlah Data Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Epizeuksis 

Tautotes 

Anafora 

Epistrofa 

Mesodiplosis 

58 

1 

66 

6 

17 

39,59 % 

0,8 % 

44,29 % 

4,02 % 

11,40 % 

 

3. Analisis Makna Pada Bentuk Gaya Bahasa Perulangan 

a. Epizeuksis 

Keraf (2007: 127) menyatakan bahwa epizeuksis merupakan 

repetisi atau perulangan yang bersifat langsung, artinya kata yang 

dipentingkan diulang-ulang beberapa kali berturut-turut. Dalam 

kumpulan puisi “Mawar Merah” karya Chalik Hamid terdapat 58 kali 

gaya bahasa perulangan epizeuksis. Berikut analisisnya: 

1) Puisi “Di Schipphol” 

(1.a)  untuk pertama kali 

ku injakkan kaki di tanah ini  

dan aku berada di bumi lain bumi berkabut  

namun hangat dan lembut. 



Pada puisi di atas terdapat gaya bahasa perulangan bentuk 

epizeuksis yaitu pada data (1.a), kata „bumi‟ dulang dua kali untuk 

menekankan sebuah maksud bahwa penyair sendiri berada di 

tempat lain  (bumi) yang baru pertama kali diinjakknya. Bagi 

penyair tempat itu asing karena dia baru pertama kali 

menginjakkan kakinya di sana. 

(1.b)  di tiang-tiang tinggi 

  bendera merah-putih-biru 

  yang pernah kami koyak dan bakar   

  kami kubur di Indonesia 

  kini menyambutku dengan lambaian  

  selamat datang, selamat datang. 

Pada baris ke 6 bait ke dua puisi diatas terdapat gaya 

bahasa perulangan bentuk epizeuksis yaitu pada data (1.b) „selamat 

datang‟ diulang dua kali untuk menekankan sebuah maksud bahwa 

saat pertama kali penyair datang ke tempat itu dia disambut dengan 

bendera kebangsaan negara tersebut dan penyair mengibaratkannya 

dengan selamat datang. 

 

b. Tautotes 

Tautotes merupakan repetisi atas sebuah kata berulang-ulang 

dalam sebuah konstruksi (Keraf, 2007: 127). Dalam kumpulan puisi 

“Mawar Merah” karya Chalik Hamid terdapat 1 kali  gaya bahasa 

perulangan bentuk tautotes. Berikut analisisnya: 

1) Puisi “Matinya Seorang Penyair” 

zaman yang engkau saksikan sudak semakin gila 

dulu monyet berkembang jadi manusia 

sekarang manusia berubah jadi monyet 

telanjang bulat melompat-lompat 

Pada puisi di atas terdapat perulangan tautotes yaitu “dulu 

monyet berkembang jadi manusia sekarang manusia berubah jadi 



monyet”, makna dari perulangan monyet dan manusia itu adalah 

penyair menggambarkan dulu monyet sudah bertingkah seperti 

manusia tetapi sekarang ini sikap manusia yang bertindak dan 

berkelakuan tanpa memikirkan akibat sehingga seperti sikap binatang 

(monyet). 

 

c. Anafora 

Anafora adalah repetisi yang berwujud perulangan kata 

pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya (Keraf, 2007: 127). 

Dalam kumpulan puisi “Mawar Merah” karya Chalik Hamid terdapat 

66 kali gaya bahasa perulangan bentuk Anafora. Berikut analisisnya: 

1) Puisi “Di Rosendal” 

(1. a) sebulan lamanya aku di sini 

   menanti harapan dan kasih 

ku jamah tembok-tembok yang bersih 

ku jelajah jalan-jalan yang rata 

ku hirup udara segar 

di pagi cerah atau di malam terang 

(1. b) ya, aku datang dari negeri katulistiwa 

di mana jenderal memegang kuasa 

di mana jenderal menjadi penguasa 

di mana jenderal menajdi tuan tanah 

di mana jenderal menjadi tuan perkebunan 

di mana jenderal menjadi gubenur dan walikota 

di mana jenderal menyimpan gundik dan istri muda. 

Pada puisi di atas terdapat gaya bahasa perulangan jenis 

anafora yaitu pada data (1.a) dan (1.b). Pada data (1.a) perulangan 

„ku‟ memiliki makna dalam kalimat yaitu penyair sendiri. Penyair 

menggambarkan dirinya yang berada di negara asing baginya. 

Pada data (1.b) perulangan „di mana jenderal‟ memiliki makna 



dalam kalimat yaitu penyair menyatakan tentang pemimpin atau 

jenderal di negaranya yang menjadi penguasa. 

 

d. Epistrofa 

Keraf (2007: 128) mengungkapkan bahwa epistrofa adalah repetisi 

yang berwujud perulangan kata atau frasa pada akhir baris atau 

kalimat berurutan. Dalam kumpulan puisi “Mawar Merah” karya 

Chalik Hamid terdapat 1 kali  gaya bahasa perulangan bentuk 

tautotes. Berikut analisisnya: 

1. Puisi “ Mogok Makan” 

kau menggonggong tentang pancasila 

tapi kaulah pembunuh pancasila. 

Pada puisi di atas terdapat gaya bahasa perulangan jenis epistrofa 

yaitu 'pancasila'. Perulangan 'pancasila' mempunyai makna dalam 

kalimat yaitu dasar negara Indonesia. 

 

e. Mesodiplosis 

Mesodiplosis adalah repetisi di tengah-tengah baris-baris atau 

beberapa kalimat berurutan (Keraf, 2007: 128). Dalam kumpulan 

puisi “Mawar Merah” karya Chalik Hamid terdapat 17 kali gaya 

bahasa perulangan mesodiplosis. Berikut analisisnya: 

1. Puisi “Sekarang Aku Jadi Raksasa” 

 sekarang aku pegawai bank desa 

 lalu menjadi pegawai mangkunegara. 

Pada puisi di atas terdapat gaya bahasa perulangan jenis 

mesodiplosis yaitu pada perulangan 'pegawai'. Perulangan pegawai 

mempunyai makna dalam kalimat yaitu orang yang bekerja pada 

pemerintahan. Penyair menggambarkan seseorang yang menjadi 

pegawai bank desa dan setelah itu menjadi pegawai mangkunegara. 

 

 



4. Bentuk Gaya Bahasa Perulangan yang Dominan 

Hasil analisis kumpulan puisi “Mawar Merah” karya Chalik Hamid 

di atas menunjukkan bahwa Chalik Hamid banyak menggunakan gaya 

bahasa perulangan bentuk anafora. Hal itu terbukti bahwa yang paling 

dominan dipakai dalam kumpulan puisi tersebut adalah perulangan 

berbentuk anafora dengan hasil persentase sebanyak 44,29 % yaitu 66 data 

yang ditemukan dari 72 data. Tujuan pemakaian perulangan bentuk 

anafora dalam kumpulan puisi “Mawar Merah” adalah hal ini selaras 

dengan kajian teori bahwa perulangan anafora adalah repetisi yang 

berwujud perulangan kata pertama pada tiapa baris atau kalimat 

berikutnya. Jadi gaya bahasa perulangan bentuk anafora dalam kumpulan 

puisi “Mawar Merah” karya Chalik Hamid adalah untuk memberi tekanan 

dalam sebuah konteks kalimat serta menekankan sebuah makna yang 

dianggap penting oleh penyair.  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

kumpulan puisi “Mawar Merah” karya Chalik Hamid digunakan beberapa 

gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan tersebut meliputi 

epzeuksis, tautotes, anafora, epistrofa, dan mesodiplosis. Makna yang 

ditemukan pada wacana puisi yang mengandung gaya bahasa perulangan 

yaitu makna tentang kesedihan, kerinduan, kemarahan, kesunyian dan 

kekecewaan  yang dialami sendiri oleh penyairnya sendiri. Gaya bahasa 

perulangan yang paling dominan adalah perulangan bentuk anafora dengan 

hasil persentase sebanyak 44,29 % yaitu 66 data yang ditemukan dari 72 data. 

Tujuan pemakaian perulangan bentuk anafora dalam kumpulan puisi “Mawar 

Merah” karya Chalik Hamid adalah hal ini selaras dengan kajian teori bahwa 

perulangan anafora adalah repetisi yang berwujud perulangan kata pertama 

pada tiap baris atau kalimat berikutnya. Jadi pada perulangan anafora dalam 

kumpulan puisi tersebut digunakan untuk memberi tekanan pada suatu 



konteks serta untuk menekankan sebuah makna yang dianggap penting oleh 

penyairnya. 
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