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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

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 
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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 bagian kolom 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. 

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. Dalam 

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.   
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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 dan personifikasi ini disusun kerena mengingat penggunaan 

repetisi dan personifikasi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan efek 
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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, yaitu dari segi repetisi dan personifikasi. 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk menganalisis 

puisi dari segi bahasa yaitu gaya bahasannya dengan memfokuskan pada 

penggunaan gaya bahasa repetisi dan personifikasi. Peneliti tertarik 

menganalisis puisi dalam surat kabar Kompas karena kebanyakan penelitian 

lain dalam menganalisis puisi lebih memfokuskan penelitiannya ke sastra 

dibandingkan ke bahasa, disamping itu penggunaan pengulangan dan kiasan 

dalam puisi menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam. Berdasarkan 

pemaparan tersebut peneliti tertarik mengambil judul penelitian “ Penggunaan 

gaya bahasa repetisi dan personifikasi pada kolom puisi surat kabar Kompas 

edisi November 2012- Januari 2013”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Penelitian mengenai puisi pada surat kabar Kompas akan dianalisis 

menggunakan gaya bahasa repetisi dan personifikasi. Agar penelitian ini tidak 

meluas dari lingkup penelitian yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Penelitiangaya bahasa repetisi dan personifikasi yang dibahas dalam penelitian 

ini terbatas pada penggunaan gaya bahasa repetisi dan personifikasi yang 

terdapat pada kolom puisi surat kabar Kompas. 

 

C. Perumusan Masalah 

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? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini 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. 
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2. Mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa personifikasi dan maknanya 

yang digunakan pada kolom puisi surat kabar Kompas edisi November 

2012- Januari 2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian harus dapat memberikan manfaat kepada pembacanya, 

baik yang bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

serta memberi wawasan di bidang bahasa, khususnya di bidang gaya 

bahasa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca 

Mengetahui bagaimana bentuk repetisi dan personifikasi dalam 

menganalisis sebuah puisi. Penelitian jenis penggunaan gaya bahasa 

repetisi dan bentuk personifikasi pada kolom puisi surat kabar Kompas 

edisi November 2012- Januari 2013 ini juga dapat digunakan  sebagai 

bahan acuan perbandingan dengan penelitian yang pernah diteliti oleh 

peneliti lain yang sebelumnya mengkaji tentang gaya bahasa repetisi 

dan personifikasi. 

b. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk 

melakukan penelitian di bidang bahasa khususnya di bidang gaya 
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bahasa repetisi dan personifikasi, serta bermanfaat untuk memicu 

gagasan-gagasan dan ide-ide untuk melakukan penelitian dimasa yang 

akan datang.  

c. Bagi peneliti lain 

Diharapkan penelitian ini memotivasi bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian yang lebih baik dalam bidang bahasa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori. Bab ini terdiri atas tinjauan pustaka, kajian 

teori, serta kerangka pemikiran. 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

keabsahan data, teknik analisis data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi mengenai 

deskripsi data, data penelitian, analisis data, dan temuan studi yang 

dihubungkan dengan kajian teori. 

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi simpulan, implikasi, dan saran. 

 

 


