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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini ada dua. (1) Mendeskripsikan jenis gaya bahasa 

repetisi dan maknanya yang digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas 

edisi November 2012- Januari 2013. (2) Mendeskripsikan penggunaan gaya 

bahasa personifikasi dan maknanya yang digunakan pada kolom puisi surat 

kabar Kompas edisi November 2012- Januari 2013. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bahasa 

puisi yang mengandung repetisi dan personifikasi pada kolom puisi surat kabar 

Kompas edisi November 2012- Januari 2013. Data dalam penelitian ini adalah 

penggunaan gaya bahasa repetisi dan personifikasi berupa frase, kata, maupun 

kalimat yang terdapat pada kolom puisi surat kabar Kompas. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar Kompas edisi November 2012- 

Januari 2013. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan metode agih. Hasil yang diperoleh diantaranya. 1) Jenis  

penggunaan repetisi yang digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi 

November 2012- Januari 2013 berjumlah 7 jenis bentuk penggunaan gaya bahasa 

repetisi. Jenis pengulangan repetisi yang digunakan adalah epizeuksis, anaphora, 

epistrofa, simploke, mesodiplosis, epanalepsis, anadiplosis. Adapun makna 

repetisi yang dominan digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas yaitu 

penggunaan makna tempat, harapan, rasa, dan kesesatan dalam sebuah 

kehidupan. 2) Penggunaan personifikasi pada kolom puisi surat kabar Kompas 

edisi November 2012- Januari 2013 berjumlah 23 bentuk penggunaan gaya 

bahasa personifikasi. Adapun makna personifikasi yang dominan pada kolom 

puisi surat kabar Kompas yaitu penggunaan makna tindakan dan sifat. 

 

Kata kunci: gaya bahasa, repetisi, personifikasi, kolom puisi, surat kabar. 
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PENDAHULUAN 

Manusia memiliki berbagai macam potensi dan kreativitas dalam 

berimajinasi. Dalam menuangkan kemampuannya, manusia memiliki cara yang 

bervariasi dan beragam jenisnnya. Salah satu hasilnya adalah berbentuk puisi. 

Puisi merupakan ungkapan perasaan atau pikiran imajinasi penyairnya yang 

dituangkan dalam bentuk yang utuh dan padu. Kaitanya dengan sebuah karya 

puisi pasti tidak akan terlepas dari peran sebuah bahasa. Bahasa memiliki peran 

penting dalam kehidupan untuk berkomunikasi satu sama lain, akan tetapi bahasa 

juga diperlukan untuk menjalankan segala pemberitaan bahkan untuk 

menyampaikan pikiran, pandangan serta perasaan seseorang.     

Salah satu wadah untuk menuangkan ide kreatifnya, penyair memiliki media 

untuk menuangkanya, salah satunya yaitu melalui media surat kabar. Surat kabar 

sendiri berfungsi sebagai sarana informasi dan sarana penyampaian inspirasi 

seseorang yang di tujukan untuk orang lain. Pendapat tersebut sejalan dengan 

pendapat Suryawati (2011:40) yang menyebutkan bahwa surat kabar adalah media 

komunikasi yang berisikan informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, 

seperti politik, ekonomi, sosial, kriminal, budaya, seni, olahraga, luar negeri, 

dalam negeri, dan sebagainya. Dalam surat kabar terdapat rubrik yang berisikan 

kolom-kolom yang menyajikan hasil kreativitas dan pemikiran seseorang yang 

akan dimuat dalam surat kabar tersebut. Kolom dalam sebuah surat kabar bisa 

untuk ajang menyalurkan bakat dan kreativitas, selain untuk menyalurkan 

kreativitas, kolom juga bisa berisi pendapat-pendapat pribadi mengenai sesuatu 

hal.  

Menulis kolom dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari kalangan manapun 

dengan mengumpulkan bahasan tulisannya, kemudian diedit sebelum dikirim ke 

media cetak atau surat kabar. Hampir semua dalam surat kabar terdapat kolom. 

Salah satu yang menyajikan adalah surat kabar Kompas. Dalam surat kabar 

Kompas terdapat kolom puisi yang berada dalam rubrik seni. Kolom puisi tersebut 

memuat hasil karya puisi terbaik seluruh Indonesia, baik dari karya penyair yang 

belum ternama sampai yang sudah ternama, semisal Goenawan Mohamad.  
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Kolom puisi pada surat kabar Kompas tidak terbit setiap hari akan tetapi 

terbit setiap hari minggu. Dalam wacana puisi tersebut terdapat berbagai bentuk 

macam puisi dari puisi yang bersifat asmara, politik, dan realita kehidupan sang 

penyairnya. Pemahaman tentang surat kabar khususnya dalam wacana kolom 

tidak bisa ditinggalkan oleh siapa saja yang ingin menguasai informasi dan 

pengetahuan. Pemahaman ini diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuannya tentang bahasa dalam komunikasi. Pada kolom surat kabar, teks 

tersusun dari unsur-unsur yang berkaitan, yang dalam satu kesatuaan utuh seperti 

halnya puisi. Dalam penulisan sebuah puisi pasti tidak akan jauh dengan 

penggunaan gaya bahasa.   

Gaya bahasa merupakan bahasa indah yang dipergunakan penutur untuk 

mengungkapkan maksud pemikirannya melalui bahasa lisan maupun tertulis 

dengan menggunakan cara yang khas serta memperbandingkan suatu benda atau 

hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Secara umum, gaya 

bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa 

(Keraf, 2005:113). Gaya bahasa terdiri dari berbagai jenis, diantarannya gaya 

bahasa repetisi dan personifikasi.  

Keraf  (2005:35) gaya bahasa repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, 

kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam 

sebuah konteks yang sesuai.  Gaya bahasa repetisi sendiri dibedakan menjadi 

delapan jenis, yaitu repetisi epizeuksis, tautotes, anafora, epistrofa, simploke, 

mesodiplosis, epanalepsis, dan anadiplosis. Keraf (2005:140) menjelaskan gaya 

bahasa personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-

benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-

sifat kemanusiaan. 

Puisi merupakan bentuk karya sastra yang indah untuk dinikmati karena 

dalam puisi kata-kata tidaklah keluar dari simpanan ingatan melainkan kata-kata 

dalam puisi itu dibentuk pada waktu pengucapannya sendiri. Unsur yang sangat 

lengkap dan kompleks dalam puisi mencangkup gaya bahasa repetisi dan 

personifikasi  yang merupakan jenis gaya bahasa. Analisis gaya bahasa repetisi 
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dan personifikasi ini disusun kerena mengingat penggunaan repetisi dan 

personifikasi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan efek intensitas makna 

bahasa, kejelasan informasi, dan keindahan penggunaan bahasanya.  

Penggunaan gaya bahasa repetisi dan personifikasi pada dasarnya menjadi 

unsur penting bagi terbentuknya wacana yang baik dan memiliki hubungan 

kalimat satu dengan kalimat yang lainya seperti halnya pada wacana puisi, akan 

tetapi penggunaan pengulangan dan kiasan yang berlebihan dapat membosankan 

dan menimbulkan kejenuhan bagi pembacannya. Pengulangan itu berarti 

mempertahankan ide atau topik. Pengulangan yang terkait antara  kalimat yang 

satu dengan kalimat sebelumnya yang diulang seperti dalam puisi agar 

menghasilkan karya yang enak untuk dinikmati dan dibaca. Puisi merupakan 

bagian dari karya sastra yang menarik untuk dikaji dari berbagai segi, tidak hanya 

dikaji dari segi sastra namun dari segi gaya bahasanya juga menarik untuk diteliti, 

yakni dari segi repetisi dan personifikasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada dua masalah dalam 

penelitian ini yang perlu dibahasa. 1) Bagaimana jenis gaya bahasa repetisi dan 

maknanya yang digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi November 

2012- Januari 2013. 2) Bagaimana penggunaan gaya bahasa personifikasi dan 

maknanya yang digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi November 

2012- Januari 2013? 

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat dua tujuan yang ingin 

dicapai. 1) Mendeskripsikan jenis gaya bahasa repetisi dan maknanya yang 

digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi November 2012- Januari 

2013. 2) Mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa personifikasi dan maknanya 

yang digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi November 2012- 

Januari 2013. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bahasa puisi yang 

mengandung repetisi dan personifikasi pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi 
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November 2012- Januari 2013. Data penelitian ini adalah penggunaan gaya 

bahasa repetisi dan personifikasi berupa frase, kata, maupun kalimat yang terdapat 

pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi November 2012- Januari 2013. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa 

wacana puisi yang terdapat pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi November 

2012- Januari 2013.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, 

simak, dan catat. Teknik pustaka merupakan teknik yang menggunakan sumber-

sumber dokumen tertulis untuk memperoleh data. Teknik simak dilakukan dengan 

cara penyimakan terhadap pemakaian bahasa. Teknik catat adalah teknik lanjutan 

yang dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan teknik lanjutan 

(Mahsun, 2007:93). Dalam hal ini adalah peneliti melakukan penyimakan terlebih 

dahulu dilanjutkan dengan pencatatan data yang sesuai dengan apa yang akan 

dianalisis pada surat kabar Kompas edisi November 2012- Januari 2013. 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi teori. 

Trianggulasi teori merupakan teknik yang dilakukan peneliti dengan 

menggunakan prespektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang 

dikaji.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

agih. Menurut Sudaryanto (1993:15), metode agih adalah metode analisis bahasa 

dengan alat penentunya yang berasal dari bagian bahasa itu sendiri. Teknik yang 

digunakan adalah teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar yang digunakan 

adalah teknik dasar bagi unsur langsung. Teknik ini digunakan untuk membagi 

data menjadi bagian satuan lingual yang ada berdasarkan jenis penggunaan 

repetisi pada wacana puisi surat kabar Kompas. Teknik lanjutan yang digunakan 

adalah teknik baca markah, teknik ini digunakan untuk memahami hubungan 

makna antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dengan melihat 

langsung pemarkah yang bersangkutan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Jenis Penggunaan dan Makna Penggunaan Gaya Bahasa Repetisi  

Jenis penggunaan gaya bahasa repetisi dalam wacana puisi pada 

kolom puisi surat kabar Kompas edisi November 2012- Januari 2013 terdapat 

7 (tujuh) jenis penggunaan gaya bahasa repetisi. 

 

Tabel Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Jenis Penggunaan dan Makna Gaya Bahasa Repetisi  

NO 

Jenis Penggunaan 

Repetisi Makna   

Jumlah 

Temuan 

Data 

1.  Epizeuksis  1. Tindakan 15 

  2. Harapan 

3. Tempat 

4. Suara 

5. Pantang menyerah 

6. Alat  

7. Perbedaan 

8. Tempat 

9. Kehidupan 

10. Rasa 

11. Etika kesopanan  
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12. Kebimbangan 

13. Kesesatan 

14. Pilihan hidup 

15. Tempat 

2. Anaphora  16. Tekat  9 

  17. Kesesatan 

18. Rasa 

19. Saksi mata  

20. Kesatria 

21. Putus asa 

22. Tak berarti 

23. Pesimis 

24. Sifat 

3. Epistrofa  25. Keterangan 2 

  26. Larangan/pantangan 

4. Simploke  27. Perbuatan 2 

  28. Amanat 

5. Mesodiplosis  29. Tempat 1 

6. Epanalepsis  30. Harapan 1 
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7. Anadiplosis  31. Terlupakan  1 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terlihat bahwa jenis 

penggunaan gaya bahasa repetisi pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi 

November 2012- Januari 2013 terdapat 7 jenis repetisi yang digunakan, terdiri 

dari 31 data. Jenis repetisi yang digunakan penulis dalam membuat karya puisi 

tersebut antara lain, repetisi epizeuksis, repetisi anaphora, repetisi epistrofa, 

repetisi simploke, repetisi mesodiplosis, repetisi epanalepis, repetisi anadiplosis. 

Adapun penggunaan makna repetisi yang dominan digunakan pada kolom puisi 

surat kabar Kompas yaitu penggunaan makna tempat, harapan, rasa, dan kesesatan 

dalam sebuah kehidupan.  

Tujuan penggunaan gaya bahasa repetisi pada kolom puisi surat kabar 

Kompas edisi November 2012- Januari 2013 adalah  untuk memberi tekanan 

dalam sebuah konteks yang sesuai.  Jadi gaya bahasa repetisi pada kolom puisi 

surat kabar Kompas memberi penegasan agar pembaca bisa turut merasakan dan 

menciptakan imajinasi berdasarkan repetisi yang digunakan penulis dalam 

membuat puisi serta memberi penekanan isi dalam puisi dengan cara 

menggunakan pengulangan kata dan makna yang terkandung dalam pengulangan 

tersebut. 

 

 

B. Penggunaan dan Makna Gaya Bahasa Personifikasi  

Bentuk penggunaan gaya bahasa personifikasi yang digunakan 

dalam wacana puisi pada kolom puisi surat kabar kompas edisi November 

2012- Januari 2013 berjumlah 23 (duapuluh tiga) penggunaan gaya bahasa 

personifikasi.  
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Tabel Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Penggunaan dan Makna Gaya Bahasa Personifikasi  

No 

Penggunaan Personifikasi 

 

Makna  

Jumlah 

Temuan 

Data 

1 
Puisi “Hujan Kecil” karya Joko Pinurbo. 

 

Hujan tumbuh di kepalaku 

 

(DK/18/11/12) 

 

 

Timbul 

 

23 

2 Puisi “Airmata” karya Joko Pinurbo. 

 

Biarkan hujan yang haus itu melahap 

airmata yang mendidih di cangkirmu  

 

(DK/18/11/12) 

 

 

Tindakan  

3 Puisi “Sungai” karya Joko Pinurbo. 

 

Bila aku tidur, sungaiku berkelana 

menyusuri garis-garis nasibku  

 

 

(DK/11/12) 

 

 

Mengembara  

4 Puisi “Keranjang” karya Joko Pinurbo. 

 

Bila malam haus cahaya, bayi mungil itu 

menyala dan keranjang dirubung sepi di 

beranda  

(DK/18/11/12) 

 

 

Sifat  

5 Puisi “Petir” karya Joko Pinurbo.  

 

Petir yang pecicilan itu terkapar dihajar 

sepi yang sedang mabuk diatas sajakku  

 

(DK/18/11/12) 

 

 

Terbelalak 

 

6 Puisi “Tentang Usinara” karya Goenawan 

Mohammad. 

 

Langit menggantungkan dacin pada tiang 

lapuk neraka sejak cina dibunuh  

 

(DK/25/11/12) 

 

 

 

Tindakan  
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7 Puisi “Kelahiran” karya Faisal 

Kamandobat. 

 

Derita ini memanjat menara daging  

tubuhmu  

 

(DK/04/11/12) 

 

 

 

Tindakan 

8 Puisi “Kelahiran” karya Faisal 

Kamandobat. 

 

Lihat, planet-planet tergelincir ke dalam 

dadaku  

 

 

(DK/04/11/12) 

 

 

 

Tindakan 

9 Puisi “Diatopik” karya A Muttaqin. 

 

Aku tak tau, kenapa bulan itu kerap 

berkedib seperti mata malam 

mengintipku.  

 

(DK/11/11/12) 

 

 

Melakukan 

10 Puisi “Percakapan dalam Lumpur” karya 

Faziz Manna. 

 

Matahari angslup seperti matamu yang 

surup, angin membuat bayangan 

rambutmu kian panjang  

 

(DK/02/12/12) 

 

 

 

Melakukan  

11 Puisi “Percakapan dalam Lumpur” karya 

Faziz Manna. 

 

Bulan hitam mengglinding dihembus 

angin 

 

(DK/02/12/12) 

 

 

 

Bergerak 

 

12 Puisi “Hantu Kolam” karya Mashuri. 

 

Mataku berenang bersama-sama ikan  

 

(DK/02/12/12) 

 

 

Melakukan 

13 Puisi “Melawat Pagu, Merawat Hari Lalu” 

karya Esa Tegar Putra. 

 

Gelegak santan panas bergulambai 

 

 

 

Mengemasi  
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menyimpan dusta air susu dari bekas air 

menanak nasi  

(DK/09/12/12) 

14 Puisi “Oslan dan Lagu Palinggam” karya 

Esa Tegar Putra. 

 

Aku terniang dendang lama, oslan 

memainkan gitarnya, ombak menari 

bersimbatun di kbarang bukit  

 

(DK/09/12/12) 

 

 

 

Tindakan  

15 Puisi “Lima Kuku Si Pincang” karya 

Alizar Tanjung. 

 

Sepuluh kuku tanganmu si angkuh yang 

tidak mau tahu  

 

(DK/16/12/12) 

 

 

 

Sifat 

16 Puisi “Lima Kuku Si Pincang” karya 

Alizar Tanjung. 

 

Tetapi sebelah matamu mengatakan lima 

kuku itu melompat keluar jendela yang 

kacanya pecah tepat di depanmu  

 

 

(DK/16/12/12) 

 

 

 

Melakukan 

17 Puisi “Kutaraja” karya Nezar Patria. 

 

Pada laras senapan yang ria ayat-ayat 

sembunyi di arus kali, lidah naga menari 

 

(DK/16/12/12) 

 

 

Tindakan 

 

18 Puisi “Kutaraja” karya Nezar Patria. 

 

Bulan runcing, berlari di ujung lembing  

 

(DK/16/12/12) 

 

 

Tindakan 

19 Puisi “ Kutaraja” karya Nezar Patria. 

 

Kapal-kapal berlagak, dari kanon bau 

mesiu merambat  

 

(DK/16/12/12) 

 

 

Sifat 

20 Puisi “Perjamuan” karya Mario F Lawi. 
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Tiga botol selai berdebar di hadapanmu  

 

(DK/30/12/12) 

Tindakan 

21 Puisi “Jurus Menjelang Tumbang” karya 

Dody Kristanto. 

 

Di atasmu, bintang-bintang datang 

mendekat   

 

(DK/13/01/13) 

 

 

 

Melakukan 

22 Puisi “Pembastian” karya Irma Agrayanti. 

 

Sebaris ayat begitu santun bagai doa 

musim semi 

 

(DK/13/01/13) 

 

 

Sifat 

23 Puisi “Melankoni Ingatan” karya Irma 

Agriyanti. 

 

Tahun-tahun menatapnya tahun-tahun 

yang melukai  

 

(DK/13/01/13) 

 

 

 

Tindakan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terlihat bahwa 

penggunaan gaya bahasa personifikasi pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi 

November 2012- Januari 2013 terdapat 23 penggunaan personifikasi. Adapun 

penggunaan makna personifikasi yang dominan pada kolom puisi surat kabar 

Kompas yaitu penggunaan makna tentang tindakan dan sifat. Fungsi makna 

tersebut sebagai penegasan dan untuk memperindah penggunaan gaya bahasa 

dalam puisi. 
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SIMPULAN 

Berdasrakan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa hal yang 

dapat disimpulkan.  

1. Jenis penggunaan gaya bahasa repetisi yang digunakan dalam wacana 

puisi pada kolom puisi surat kabar kompas edisi November 2012- Januari 

2013 berjumlah 7 (tujuh) jenis bentuk penggunaan gaya bahasa repetisi. 

Jenis pengulangan repetisi yang digunakan penyair adalah epizeuksis 

sebanyak 15 (limabelas) data, anaphora sebanyak 9 (Sembilan) data, 

epistrofa sebanyak 2 (dua) data, simploke sebanyak 2 (dua) data, 

mesodiplosis sebanyak 1 (satu) data, epanalepsis sebanyak 1 (satu) data, 

anadiplosis sebanyak 1 (satu) data.  Adapun makna repetisi yang dominan 

digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas yaitu penggunaan makna 

tempat, harapan, rasa, dan kesesatan dalam sebuah kehidupan.   

2. Penggunaan gaya bahasa personifikasi yang digunakan dalam wacana 

puisi pada kolom puisi surat kabar kompas edisi November 2012- Januari 

2013 berjumlah 23 (duapuluh tiga) penggunaan gaya bahasa personifikasi, 

yang menggambarkan benda-benda mati tidak bernyawa seolah-olah 

hidup memiliki sifat manusia dan berfungsi untuk memberi maksud dan 

pesan yang terkandung dalam isi puisi tersebut. Adapun makna 

personifikasi yang dominan pada kolom puisi surat kabar Kompas yaitu 

penggunaan makna tindakan dan sifat.  
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