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ABSTRAK 

 

Riska Putri Murniati, A 310 100 080, Jurusan Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis repetisi pada novel Rembulan 
Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye dan mendeskripsikan bentuk repetisi pada novel 
Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye. Data dalam penelitian ini adalah kata, frasa, 
klausa, dan kalimat yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah teknik simak yang dilanjutkan dengan teknik catat. Sedangkan metode 
analisis data menggunakan metode padan referensial. Teknik yang digunakan adalah teknik dasar 
pilah unsur penentu (PUP) yaitu memilah-milah data yang bersangkutan sesuai dengan referen 
atau acuan. Referen bahasa yang diteliti yaitu kata, frasa, dan klausa dalam novel Rembulan 
Tenggelam di Wajahmu serta mengelompokkan dalam jenis dan bentuk repetisi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya deskripsi dari jenis dan bentuk repetisi yang terdapat pada novel Rembulan 
Tenggelam di Wajahmu. Jenis repetisi yang ditemukan yaitu epizeuksis terdapat 24 data, tautotes 
terdapat 3 data, anafora terdapat 32 data, epistrofa terdapat 14 data, simploke terdapat 5 data, 
mesodiplosis terdapat 8 data, epanelepsis terdapat 7 data, dan anadiplosis terdapat 4 data. 
Sedangkan bentuk repetisi yang ditemukan yaitu pengulangan penuh terdapat 17 data, 
pengulangan dengan bentuk lain terdapat 14 data, dan pengulangan dengan penggantian terdapat 
55 data. 
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A. PENDAHULUAN 

Repetisi termasuk dalam majas atau gaya bahasa penegasan. Hidayati (2012:128) 

mengungkapkan bahwa repetisi adalah perulangan kata, frase, dan klausa yang sama dalam 

suatu kalimat atau wacana. Repetisi bisa diartikan perulangan bunyi, suku kata, kata atau 

bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang 

sesuai (Keraf, 2005:127). Selain kata atau kalimat, repetisi bisa berupa frasa dan klausa. 

Perulangan terjadi di awal, tengah, atau akhir kalimat. 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu pertama diterbitkan oleh Grafindo tahun 2006, 

kemudian tahun 2009 diterbitkan oleh Republika. Novel tersebut adalah karya dari seorang 

pengarang yaitu Tere-Liye. Novel itu mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat. 

Karya Tere-Liye biasanya mengetengahkan seputar pengetahuan, moral, dan agama Islam. 

Penyampaian bahasa yang unik serta sederhana menjadi nilai tambah pada tiap novel karya 

Tere-Liye. 

Cerita novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu mengisahkan tentang seorang pasien 

berumur 60 tahun bernama Rehan yang mulai sadar dari koma panjangnya selama 6 bulan. 

Dalam novel ini diceritakan bahwa Rehan diberi kesempatan oleh seseorang dengan wajah 

menyenangkan (semacam malaikat mungkin) untuk dapat kembali mengingat kejadian-

kejadian masa lalunya, bahkan masa lalu yang sama sekali tidak dia ketahui sebelumnya. 

Dia juga diberi lima kesempatan untuk bertanya tentang rahasia kehidupan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan jenis repetisi yang terdapat pada 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye dan (2) mendeskripsikan bentuk 

repetisi  yang terdapat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye. 
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B. METODE PENELITIAN 

Objek penelitian adalah unsur-unsur yang bersama-sama dengan sasaran penelitian 

membentuk kata dan konteks data (Sudaryanto, 1993:30). Objek dalam penelitian ini adalah 

data yang mengandung repetisi dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-

Liye. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, dan klausa yang mengandung repetisi 

dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak. Metode ini 

dilanjutkan dengan teknik catat. Teknik catat merupakan pencatatan terhadap data yang 

dilanjutkan dengan klarifikasi data menggunakan alat tulis. Hal yang dicatat adalah repetisi 

yang ada pada sumber data karena data-datanya berupa teks. Adapun langkah-langkah 

dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: membaca novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu secara berulang-ulang, mencatat kata, frasa, klausa yang menyatakan pemakaian 

gaya bahasa repetisi.  

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan. Metode padan digunakan 

dalam analisis data penelitian ini, sebab repetisi yang diteliti memiliki hubungan dengan 

hal-hal di luar bahasa yang bersangkutan. Metode padan referensial merupakan metode yang 

alat penentunya adalah kenyataan yang ditunjukkan oleh bahasa atau referen bahasa 

(Sudaryanto, 1993: 14). Teknik yang digunakan adalah teknik dasar pilah unsur penentu 

(PUP) yaitu memilah-milah data yang bersangkutan sesuai dengan referen atau acuan. 

Referen bahasa yang diteliti yaitu kata, frasa, dan klausa dalam novel Rembulan Tenggelam 

di Wajahmu serta mengelompokkan dalam jenis dan bentuk repetisi. 

Penyajian hasil analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

informal. Penyajian informal yaitu berupa rumusan dengan menggunakan kata-kata biasa 
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(Sudaryanto, 1993:144). Repetisi yang muncul pada novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu adalah kata: sedikit, semua, buruk, lama, dia, soal, mimpi, dan lain-lain. Frasa: 

muka-muka, pasien itu, tidak ada, yang satu, meja kosong, kehidupan baru, dan lain-lain. 

Klausa: tak ada lagi, dia berharap malam, entah dari mana datangnya, dan lain-lain. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Jenis Repetisi pada Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere-Liye 

Dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye terdapat 190 data 

penelitian berdasarkan jenis dan bentuk repetisi. Walaupun demikian, dari semua data 

tersebut ditemukan 97 data yang termasuk dalam jenis repetisi. Adapun data yang 

terdapat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu  dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Epizeuksis 

(1) Bentakan ke angkutan sembarangan berhenti, sembarangan melaju (RTDW, 
19). 

(2) Sudah lama, lama sekali (RTDW, 19). 
(3) Sama sekali tidak berubah. Ruko-ruko berjejer. Lepau-lepau.Dan toilet, toilet 

umum terminal itu (RTDW, 19). 
(4) Mungkin karena tubuhnya yang ringkih, mungkin pula karena dia selama ini 

tidak pernah banyak ulah (RTDW, 25). 
(5) Ada banyak orang-orang yang tidak pernah menemukan tempat itu…. Tempat 

dia benar-benar merasa bahagia (RTDW, 30). 
(6) Pergi dari tempat yang tidak bisa dimengerti olehnya, tempat yang 

meninggalkan pertanyaan sama setiap hari sepanjang tahun selama tinggal di 
sana (RTDW, 40). 

(7) Musnah sudah kebahagiaan sepanjang pagi, kebahagiaan berjejer rapi shalat 
hari raya di saf terdepan (RTDW, 46). 

(8) Setiap orang selalu mendapatkan kesempatan itu, kesempatan untuk kembali…. 
Nah, malam itu penjaga Panti mendapatkan kesempatan menerima penjelasan 
atas pertanyaan-pertanyaannya selama ini (RTDW, 67).  

(9) Rehan maju…. Dia bilang…. Dia bilang, dialah yang merusak tasbih itu 
(RTDW, 72). 

(10) Rehan kesakitan, Rehan kesakitan demi melindungiku….(RTDW, 74). 
(11) Semua ini, semua ini menyentuh hatinya (RTDW, 102). 
(12) Bukan, bukan perjalanan mengenang masa lalu macam ini (RTDW, 147). 
(13) Semakin ke sini, Ray semakin sedikit bertanya (RTDW, 174). 
(14) Ternyata tidak ada, tidak ada yang bertugas melakukan itu (RTDW, 195). 
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(15) Anak ini, anak ini pasti salah satu korban selamat dari perbuatan masa-lalunya 
(RTDW, 198). 

(16) Eh…. Aku tahu…. Eh, aku tahu satu menit tiga puluh detik lagi aku harus 
pulang…. (RTDW, 260). 

(17) Inilah kehidupanku…. Buruk…. buruk sekali (RTDW, 270). 
(18) Seseorang terlihat amat perhatian, manis memperlakukanku seperti anaknya 

sendiri, membelikan boneka-boneka, malam itu…. Malam itu dia 
memperkosaku (RTDW, 271). 

(19) Senja itu, senja kesekian dalam kehidupan mereka yang menyenangkan 
(RTDW, 282). 

(20) Wajahnya yang lelap, wajahnya yang tertawa riang bercanda (RTDW, 313). 
(21) Tentu saja tidak ada yang salah dengan rutinitas, langit bahkan menciptakan 

hidup dengan rutinitas, tapi kau seharusnya memiliki kesenangan menjalani 
rutinitas itu, dengan sepenuh hati (RTDW, 318). 

(22) Tetapi setiap kali kesendirian ini datang, setiap kali malam tiba, setiap kali itu 
pula semua terasa kosong (RTDW, 344).  

(23) Kau tidak akan pernah menemukan apa yang kau cari setelah gedung itu berdiri, 
juga gedung berikutnya, gedung berikutnya (RTDW, 379). 

(24) Jangan-jangan… jangan-jangan akan seperti kaki sebelah kanannya (RTDW, 
409). 

b. Tautotes 

(25) Bandar dari tadi tak lepas menyeringai, setengah-mengejek setengah-
memancing agar Rehan terus mempertaruhkan sisa uang (RTDW, 51). 

(26) Maka dimulailah kehidupan baru itu. Tentu bukan kehidupan baru seperti yang 
dibayangkannya tiga hari lalu, melainkan kehidupan jalanan (RTDW, 53). 

(27) Kalian mungkin memiliki masa lalu yang buruk, tapi kalian memiliki kepal 
tangan untuk mengubahnya. Kepal tangan yang akan menentukan sendiri nasib 
kalian hari ini, kepal tangan yang akan melukis sendiri masa depan kalian 
(RTDW, 96).  

c. Anafora 

(28) Sedikit kasidahan. Menyerupai orkes melayu. Dangdut. Sedikit nge-rock juga 
ada (RTDW, 1). 

(29) Seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya dengan lembut. Seseorang yang 
sekaligus menegurnya dengan ramah. Seseorang yang sama sekali tidak 
dikenalinya (RTDW, 29). 

(30) Merasa bebas. Merasa memiliki hidup dan kehidupan (RTDW, 30). 
(31) Soal petugas zakat yang mengumpulkan uang sekian. Soal pembagiannya 

(RTDW, 39). 
(32) Mungkin karena mereka terlalu dibutakan oleh kehidupan itu sendiri. Mungkin 

karena mereka tidak pernah memiliki kemampuan untuk menggapai 
penjelasannya. Mungkin juga karena mereka terlalu berharap penjelasan itu 
datang dengan amat fantastis (RTDW, 42). 

(33) Kau menjadi sebab anak ringkih, lemah, dan polos itu menjemput takdir hidup 
yang bagai seribu saputan pelangi di langit saat kematiannya tiba. Kau menjadi 
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sebab seribu malaikat takzim mengucap salam ketika menjemput Diar di 
penghujung umurnya yang sayangnya masih amat muda (RTDW, 57). 

(34) Entah dari mana datangnya plastik berisi minyak tanah. Entah dari mana 
datanngnya suluh kain yang menyala-yala (RTDW, 62). 

(35) Ruangan di mana Diar terbaring tak berdaya. Ruangan di mana dia juga 
terbaring tak berdaya di ranjang seberangnya. Ruangan di mana penjaga Panti 
masih takzim menatap langit-langit kamar (RTDW, 69). 

(36) Saat Bapak memegang pecut rotan. Saat Bapak membentakku. Saat Bapak 
ingin memukulku (RTDW, 72). 

(37) Sungguh banyak sekali bagian kehidupan yang tidak diketahuinya. Sungguh 
banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya yang selama ini dijawab 
dengan keliru (RTDW, 75). 

(38) Bukankah nanti malam seluruh anak-anak Rumah Singgah akan pegi ke stasiun 
televisi. Bukankah nanti malam meeka akan membawa poster-poster: “Hidup 
Natan!” “Natan is The Best!” “Natan for The President!” “Vote Natan for 
Love!” (RTDW, 134) 

(39) Malam itu persis hujan deras sekali lagi mengguyur Ibukota. Malam itu, Ray 
yang kuyup kehujanan mampir ke rumah Plee (RTDW, 161). 

(40) Kau tidak seharusnya menjalani masa-masa gelapmu dengan alasan karena 
hidup ini tidak adil. Kau tidak seharusnya menyalahkan orang-orang yang 
membuat kehidupanmu buruk, lantas mencari pembenaran-pembenaran 
(RTDW, 166). 

(41) Ramai oleh suara beduk ditabuh bertalu-talu. Ramai oleh suara takbir yang 
menggema ke segenap penjuru (RTDW, 177). 

(42) Tidak ada lagi bangun kesiangan. Tidak ada lagi kebiasaan mengamen sampai 
larut malam di gerbong kereta (RTDW, 178). 

(43) Berpuluh-puluh tahun dia mencari tahu siapa yang melakukan perbuatan bejat 
itu. Berpuluh-puluh tahun dia hanya bisa menduga-duga siapa eksekutor 
perbuatan terkutuk itu. Berpuluh-puluh tahun rasa penasaran menggumpal di 
kepalanya (RTDW, 194). 

(44) Rindu sekali mendengar suara mereka memanggil namanya. Rindu sekali 
bersembunyi dalam peluknya (RTDW, 204). 

(45) Kota tempat dia dilahirkan. Kota tempat dia menghabiskan enam belas tahun di 
Panti (RTDW, 225). 

(46) Tidak ada ucapan terima kasih dari gadis itu. Tidak ada sepatah kata pun, yang 
ada hanya tatapan datar, kosong (RTDW, 229). 

(47) Menuju long-lorong rumah sakit. Menuju bangsal anak-anak (RTDW, 243). 
(48) Malam ini puncak peringatan hari jadi kota yang ke-500. Malam ini juga 

rembulan bersinar elok di angkasa (RTDW, 262). 
(49) Lilin-lilin yang diletakkan di lantai. Lilin-lilin yang diletakkan di batang bambu 

(RTDW, 262). 
(50) Kalau dia bisa pulang lebih cepat. Kalau dia bisa menemani istrinya (RTDW, 

291). 
(51) Kau bahagia melihat mereka tumbuh besar. Kau ikhlas dengan semua apa yang 

kulakukan untukmu. Kau menerima apa-adanya semua yang kulakukan 
untukmu, kau ridha (RTDW, 295). 
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(52) Mimpi yang tidak pernah terwujud. Mimpi yang berlebihan (RTDW, 335). 
(53) Pengusaha muda paling mencuat sepuluh tahun terakhir. Pengusaha yang 

memiliki insting setajam matanya (RTDW, 342). 
(54) Malam-malam sendiri di atap genting Rumah Singgah. Malam-malam sendiri di 

atas tower air. Di lantai 18 konstruksi gedung. Malam-malam itu meski amat 
dibencinya dia dengan keputusan Tuhan, amat marahnya dengan segala takdir, 
sepotong rembulan di atas selalu membuatnya berterima-kasih (RTDW, 343). 

(55) Siapa saja yang istrinya baru melahirkan. Siapa saja yang sakit dan  dirawat. 
Siapa saja yang mendapatkan kabar baik (RTDW, 343). 

(56) Lupakan pertanyaan-pertanyaan omong kosong ini. Lupakan semuanya 
(RTDW, 386).  

(57) Enam bulan berlalu sejak kematian Koh Cheu. Enam bulam berlalu yang lebih 
banyak dihabiskan Ray berkutat mencari modal, investor baru (RTDW, 391). 

(58) Apa masih kurang semua masa lalunya yang menyakitkan? Apa masih kurang 
masa-masa kehilangan Gigi Kelinci-nya? Apa masih kurang? (RTDW, 409-411) 

(59) Menatap sendu tanahMu, ya Tuhan. Menatap sendu tetes-tetes hujanMu. 
Menatap sendu langitMu (RTDW, 418). 

d. Epistrofa 

(60) Siapa yang sebenarnya bangsat? Penjaga Panti sok-suci inilah yang bangsat 
(RTDW, 12). 

(61) Hentikan… aku mohon hentikan…. (RTDW, 62). 
(62) Ujung jemarinya membiru. Bibirnya membiru…. Dan luka bekas pecutan rotan 

itu juga membiru….( RTDW, 73). 
(63) Saat-saat belajar jalan di rumah sakit, dan sekarang dia sudah berada jauh dari 

siapa pun. Tidak kenal siapa pun (RTDW, 88). 
(64) Anak-anak itu hanya mengangguk, tidak bertanya lagi. Buat apa bertanya lagi? 

(RTDW, 93) 
(65) Natan tipikal pekerja yang baik. Semua anak di Rumah Singgah itu tipikal 

pekerja yang baik (RTDW, 99). 
(66) Napas-napas tertahan. Seruan-seruan tertahan (RTDW, 138). 
(67) Memulai hari dengan mengamen. Mengakhiri hari dengan mengamen (RTDW, 

143). 
(68) Kau anak jalanan yang berbakat. Amat berbakat (RTDW, 163). 
(69) Lantas melangkah mencari meja kosong. Ada banyak meja kosong (RTDW, 

225).  
(70) Ray melihat telapak tangannya yang terbalut perban. Sekarang dua telapak 

tangannya terbalut perban (RTDW, 253). 
(71) Malam ini, lagi-lagi dia pulang terlambat. Amat terlambat (RTDW, 285). 
(72) Dulu dia sepi, sendiri. Sekarang, dia juga sepi, sendiri (RTDW, 371). 
(73) Lihatlah, dulu saat tubuh kecilnya terhinakan, dipukuli, lantas terlantar  genting 

Rumah Singgah, dia sendiri. Duduk menjuntai di atas tower air itu, dia sendiri 
(RTDW, 393). 
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e. Simploke 

(74) Padahal rasanya baru sebulan lalu. Sebulan lalu, Diar ingat sekali, Rehan kabur 
dari Panti setelah mencuri brankas milik penjaga Panti persis di hari raya 
(RTDW, 21). 

(75) Mungkin semua apa yang dilakukannya terlihat sia-sia, mungkin apa yang 
dilakukannya terlihat tidak ada harganya bagi orang lain, tapi dia tetap 
mengisinya sebaik mungkin (RTDW, 83). 

(76) Wajah lebam, wajah bengkak, wajah yang … Hei, wajah yang tesenyum amat 
memesona (RTDW, 84). 

(77) Mukanya menebar kebencian. Kebencian yang lebih besar dibandingkan saat 
melawan penjaga Panti dulu (RTDW, 105). 

(78) Tetapi malam-malam sepi seperti ini. Malam-malam sendiri seperti ini (RTDW, 
331). 

f. Mesodiplosis 

(79) Kau menjadi sebab bagi Diar….Dan Diar menjadi sebab bagi Penjaga Panti 
(RTDW, 67). 

(80) Tidak perlu memakai sepatu kalau kau tidak punya. Tapi kau harus memakai 
alas kaki, apa pun bentuknya (RTDW, 90). 

(81) Tetapi kalau Natan sudah mulai memetik gitarnya, kepala-kepala itu pelan 
terangkat. Bukan main. Lincah tangannya mengeluarkan intro. Kalau Natan 
sudah mulai dengan kalimat pertama lagunya, maka mata-mata itu akan 
memandang terpesona (RTDW, 98). 

(82) Sebenarnya sudah sejak muasal urusan ini bermula berbagai pertanyaan itu 
menumpuk. Tapi tersumpal oleh berbagai kenangan lama yang bagaimana 
caranya kembali begitu membingungkan (RTDW, 115). 

 
(83) Sejak beberapa menit lalu dia memutuskan untuk berhenti bertanya soal siapa 

orang ini. Juga berhenti bertanya tentang apa yang diinginkannya, apa maksud 
semua ini (RTDW, 165). 

(84) Bukan janji semu dadu bermata enam dalam tabung bambu, melainkan janji 
sebuah rencana yang tidak mungkin gagal (RTDW, 175).  

(85) Dan Ray menjadi pemimpin yang baik, disukai pekerja-pekerja. Dia tipikal 
pemimpin yang tidak banyak bicara, tidak banyak menyuruh, ringan tangan 
membantu, meski keras, disiplin, dan tekesan misterius (RTDW, 234-235). 

(86) Layar-layar perahu nelayan terlihat dari kejauhan. Tiang-tiang kapal kargo 
raksasa terlihat berkilatan (RTDW, 263). 

g. Epanelepsis 

(87) Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur (RTDW, 92). 
(88) Kalian akan tetap menjadi saudara di mana pun berada, kalian sungguh akan 

tetap menjadi saudara (RTDW, 97). 
(89) Suatu saat kau akan mengerti, terkadang pukulan tidak mesti dibalas pukulan. 

Luka tidak mesti dibalas luka (RTDW, 110).  
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(90) Tiga tahun yang menjanjikan di Rumah Singgah. Tiga tahun yang 
menyenangkan di Rumah Singgah (RTDW, 138). 

(91) Jangan pergi. Aku mohon …. Jangan pergi (RTDW, 142). 
(92) Biarlah darahnya habis dipindahkan, asal istrinya selamat. Biarlah, asal bayinya 

selamat (RTDW, 307). 
(93) Ada banyak hal yang harus dilakukan besok. Ada banyak hal yang ingin 

direncanakannya besok (RTDW, 328).  
h. Anadiplosis 

(94) Tangannya sempat menyambar kotak uang. Kotak itu bisa digunakan untuk 
menghajar seseorang. Seseorang yang harus bertanggung-jawab (RTDW, 58). 

(95) Apalagi Rumah Singgah dipenuhi oleh kebahagiaan baru. Kebahagiaan yang 
membuat semua penghuninya berseri-seri (RTDW, 118-119). 

(96) Kau tahu fakta itu, fakta Ayah Natan pergi meninggalkan Ibunya (RTDW, 171).  
(97) Menyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu tentang betapa dunia ini, sehebat apa 

pun dia, setinggi apa pun dia, ternyata tidak sejengkalpun, tidak sehastapun 
yang akan dibawa mati (RTDW, 383). 
 

2. Bentuk Repetisi pada Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere-Liye 

Dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye ditemukan 93 

data yang termasuk dalam bentuk repetisi. Adapun data yang terdapat pada novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Pengulangan penuh 

(1) Seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya dengan lembut. Seseorang yang 
sekaligus menegurnya dengan ramah. Seseorang yang sama sekali tidak 
dikenalinya (RTDW, 29). 

(2) Maka dimulailah kehidupan baru itu. Tentu bukan kehidupan baru seperti yang 
dibayangkannya tiga hari lalu, melainkan kehidupan jalanan (RTDW, 53). 

(3) Kalian mungkin memiliki masa lalu yang buruk, tapi kalian memiliki kepal 
tangan untuk mengubahnya. Kepal tangan yang akan menentukan sendiri nasib 
kalian hari ini, kepal tangan yang akan melukis sendiri masa depan kalian 
(RTDW, 96).  

(4) Mukanya menebar kebencian. Kebencian yang lebih besar dibandingkan saat 
melawan penjaga Panti dulu (RTDW, 105). 

(5) Orang-orang hanya menonton. Natan mengaduh, berteriak minta tolong. Orang-
orang hanya menonton. Sungguh hidup tak ada bedanya dengan hutan rimba 
(RTDW, 132). 

(6) Pertanyaan tentang nasib Natan yang tidak bisa bernyanyi lagi. Pertanyaan 
tentang kenapa langit tega sekali mengambil kebahagiaan seseorang padahal 
semuanya tinggal di depan mata (RTDW, 150). 
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(7) Dan Ray menjadi pemimpin yang baik, disukai pekerja-pekerja. Dia tipikal 
pemimpin yang tidak banyak bicara, tidak banyak menyuruh, ringan tangan 
membantu, meski keras, disiplin, dan tekesan misterius (RTDW, 234-235). 

(8) Kau bahagia melihat mereka tumbuh besar. Kau ikhlas dengan semua apa yang 
kulakukan untukmu. Kau menerima apa-adanya semua yang kulakukan 
untukmu, kau ridha (RTDW, 295). 

(9) Menuju lorong-lorong rumah sakit. Menuju bangsal anak-anak (RTDW, 243). 
(10) Ada banyak hal yang harus dilakukan besok. Ada banyak hal yang ingin 

direncanakannya besok (RTDW, 328). 
(11) Mimpi yang tidak pernah terwujud. Mimpi yang berlebihan (RTDW, 335). 
(12) Pengusaha muda paling mencuat sepuluh tahun terakhir. Pengusaha yang 

memiliki insting setajam matanya (RTDW, 342). 
(13) Malam-malam sendiri di atap genting Rumah Singgah. Malam-malam sendiri di 

atas tower air. Di lantai 18 konstruksi gedung. Malam-malam itu meski amat 
dibencinya dia dengan keputusan Tuhan, amat marahnya dengan segala takdir, 
sepotong rembulan di atas selalu membuatnya berterima-kasih (RTDW, 343). 

(14) Saat itulah Koh Cheu menyadari balasan penguasa bumi. Saat itulah dia 
menyadari kalau hidup ini adil (RTDW, 377). 

(15) Menyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu tentang betapa dunia ini, sehebat apa 
pun dia, setinggi apa pun dia, ternyata tidak sejengkalpun, tidak sehastapun yang 
akan dibawa mati (RTDW, 383). 

(16) Enam bulan berlalu sejak kematian Koh Cheu. Enam bulan berlalu yang lebih 
banyak dihabiskan Ray berkutat mencari modal, investor baru (RTDW, 391). 

(17) Menatap sendu tanahMu, ya Tuhan. Menatap sendu tetes-tetes huajnMu. 
Menatap sendu langitMu (RTDW, 418). 

b. Pengulangan dengan bentuk lain 

(18) Bukan karena memandang kesadaran yang mendadak datang dari tubuh Diar, 
lebih karena menyadari bentuk pertanyaan yang barusan keluar dari mulutnya 
(RTDW, 69).  

(19) Menyimak sabit yang membulat, rembulan yang menyabit (RTDW, 99). 
(20) Hadiah dari langit untuk pengembara di gurun pasir, pelaut di samudera luas, 

hingga pencari makna hidup dan kehidupan di senyapnya dunia (RTDW, 115). 
(21) Tubuhnya basah oleh peluh, meskipun malam terasa nyaman –senyaman di 

terminal beberapa menit lalu (RTDW, 115). 
(22) Ray ikut tertawa lebih lebar. Nyengir. Olok-olok itu. Natan mengolok-oloknya 

(RTDW, 127). 
(23) Mengajaknya berteman? Apa salahnya menjadi teman? (RTDW, 250) 
(24) Tidak mengenal rasa takut akan resiko. Bahkan ketakutan terbesar kalian justru 

perasaan takut atas ketakutan itu sendiri, bukan? (RTDW, 356) 
(25) Ah-ya ia ingin belajar menatap dengan tatapan tajam itu (RTDW, 358). 
(26) Ray tidak sempat berkunjung ke pusara istrinya. Lebih tepatnya tidak 

menyempatkan diri (RTDW, 391). 
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c. Pengulangan dengan penggantian 

(27) Bagi binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati, kehidupan adalah 
sebab-akibat. Mereka hanya menjalani hukum alam yang sudah ditentukan 
(RTDW, 56). 

(28) Diar mencicit. Tubuhnya gemetar (RTDW, 60). 
(29) Pasien berumur enam puluh tahun itu mendesis tertahan. Dia tidak tahu 

(RTDW, 61). 
(30) Petugas pendaftaran bertanya beberapa hal lagi. Ray menjawab pendek-pendek, 

lantas menyerahkan surat pengantar dari Bang Ape. Petugas itu tidak banyak 
berkomentar lagi, malas (RTDW, 89). 

(31) Ray mengangguk. Dia sedang belajar memetik gitar (RTDW, 94). 
(32) Anak-anak lain menjadi keluarga baginya. Mereka malah lebih dari sekadar 

keluarga (RTDW, 97). 
(33) Ray sibuk mengelap anak-anak tangga saat si kembar Oude dan Ouda tersengal 

menyampaikan berita. Mereka juga baru pulang dari sekolah (RTDW, 133).  
(34) Natan memeluknya amat bangga. Dia benar-benar tersentuh (RTDW, 137). 
(35) Plee merapikan peralatan. Memasukkannya ke dalam kotak. Dia harus 

membersihkan diri (RTDW, 190). 
(36) Ray, kita sudah tiba di pertanyaan keempatmu. Kau sudah menyebutkannya 

dalam kenangan itu berkali-kali (RTDW, 362). 
(37) Dia bahkan tidak sempat berjabat-tangan dengan Vin. Gadis itu melangkah 

masuk lebih dulu (RTDW, 386). 
(38) Itulah janji menatap wajahNya. Menatap wajah Tuhan (RTDW, 425). 
(39) Bagi binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati, kehidupan adalah 

sebab-akibat. Mereka hanya menjalani hukum alam yang sudah ditentukan 
(RTDW, 56). 

(40) Diar mencicit. Tubuhnya gemetar (RTDW, 60). 
(41) Pasien berumur enam puluh tahun itu mendesis tertahan. Dia tidak tahu 

(RTDW, 61). 
(42) Petugas pendaftaran bertanya beberapa hal lagi. Ray menjawab pendek-pendek, 

lantas menyerahkan surat pengantar dari Bang Ape. Petugas itu tidak banyak 
berkomentar lagi, malas (RTDW, 89). 

(43) Ray menyeringai tipis, menerima pulpen. Dia tahu. Masalahnya dia tidak pernah 
melakukannya (RTDW, 89). 

(44) Natan umurnya dua tahun lebih tua dibandingkan Ray, meski dari perawakan 
mereka terlihat sepantar (RTDW, 91). 

(45) Ray yang sedang menatap rembulan dari balik jendela kamar menoleh. 
Lamunannya terputus (RTDW, 93). 

(46) Ray mengangguk. Dia sedang belajar memetik gitar (RTDW, 94). 
(47) Rutinitas Ray bertambah. Bukan hanya ke Kelurahan pagi-pagi, balajar, lantas 

sorenya belajar memetik gitar. Dia sudah lumayan jago. Dia mulai sibuk 
belakangan karena sekali-dua justru mulai ikut Natan mengamen (RTDW, 94).  

(48) Anak-anak lain menjadi keluarga baginya. Mereka malah lebih dari sekadar 
keluarga (RTDW, 97). 

(49) Natan misalnya, mengamen tidak pernah seadanya. Dia menghibur (RTDW, 99). 
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(50) Ilham meringis. Bagaimana dia bisa menjelaskan? Napasnya masih tersengal tiga 
tarikan satu detik, keringat membanjir di sekujur tubuh. Dia baru saja lari 
pontang-panting menghindari kerumunan begundal tanggung yang 
mengganggunya (RTDW, 103). 

(51) Ray melepas kemejanya. Suaranya terdengar bagai perintah panglima pasukan 
perang, tak-terbantahkan (RTDW, 104). 

(52) Pasien itu menelan ludah. Setelah tidak mengerti apa yang harus dilakukannya di 
atap genting, akhirnya memutuskan ikut duduk di sebelah orang yang sedikit pun 
tidak dikenalinya (RTDW, 114). 

(53) Pasien itu jengkel mengusap wajahnya yang berkeringat. Dia berusaha 
melonggarkan piyama rumah sakit yang dikenakannya (RTDW, 115).  

(54) Orang dengan wajah menyenangkan itu sekali lagi menyentuh bahu pasien di 
sampingnya, menatap amat bijak dan memesona, “Kita hamper tiba di 
pertanyaan besar keduamu, Ray (RTDW, 116). 

(55) Ilham masih sungkan bicara, dia masih jerih membayangkan wajah buas Ray 
beberapa hari lalu. Selain dia masih sedih atas nasib lukisannya (RTDW, 117). 

(56) Setelah susah-payah bangkit dari jatuh, Ray mulai memberikan perlawanan yang 
layak. Dia tidak tahu saiapa mereka, apa mau mereka (RTDW, 121). 

(57) Preman-preman itulah yang bersalah. Kalau mereka mati pun tidak masalah 
(RTDW, 124). 

(58) Ray mencengkeram ujung-ujung meja. Hatinya benar-benar marah. Kalau saja 
dia tidak ingat betapa baiknya Bang Ape selama ini, sudah dari tadi dia akan 
berteriak-teriak membantah. Melawan. Tapi dia memutuskan diam (RTDW, 
125). 

(59) Ray hanya mendesah, tidak terlalu antusias dengan kalimat Natan yang akhirnya 
membela dia, dibandingkan membela logika berpikir bang Ape di kantor polisi 
tadi siang. Ray lamat menatap rembulan. Mereka berdua sedang duduk di atap 
genting (RTDW, 126). 

(60) Natan menelan ludah. Terdiam. Memang bukan urusannya (RTDW, 128). 
(61) Ray sibuk mengelap anak-anak tangga saat si kembar Oude dan Ouda tersengal 

menyampaikan berita. Mereka juga baru pulang dari sekolah (RTDW, 133). 
(62) Natan memeluknya amat bangga. Dia benar-benar tersentuh (RTDW, 137). 
(63) Pengamen ini berbeda dengan yang lain. Dia berpakaian rapi (RTDW, 141). 
(64) Sebulan lalu, saat Ray melewati Rumah Singgah, saat Ray hanya ingin melihat, 

saat itu dia rindu sekali dan memutuskan untuk berkunjung, ray justru tidak bisa 
bergerak dari kejauhan ketika melihat Natan (RTDW, 144). 

(65) Bosan, Ray memutuskan mengamen di bus. Baru satu lagu, saat asyik 
memainkan melodi panjang, melengking-lengking membetot gitar, senarnya 
putus. Serempak dua. Urung, Ray turun dari bus kota. Dia hanya pintar memetik 
gitar, tidak pintar menyanyi (RTDW, 148). 

(66) Anak-anak Rumah Singgah. Mereka riang, bergurau, saling melempari air 
tergenang, bekas hujan semalaman (RTDW, 149). 

(67) Orang itu tersenyum. Ray menelan ludah, meski tersenyum, wajah orang 
dihadapannya tidak terlihat terlalu menyenangkan. Gurat mukanya keras, tatapan 
matanya tajam. Umurnya mungkin berbilang empat-puluh tahun (RTDW, 154). 
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(68) Ray tertawa kecil. Menjelaskan dengan nada suara jauh lebih rileks. Sudah 
terbiasa. Dia malah bisa memanjat tower itu melalui tiang-tiangnya. Mudah. 
Tanpa perlu pegangan siku. Dari dulu biangnya soal memanjat (RTDW, 155). 

(69) Pasien berumur enam puluh tahun itu mengusap wajahnya yang kebas oleh 
terpaan angin. Tangannya mencengkeram tepi-tepi atap (RTDW, 165). 

(70) Ya, itu lukisan Ilham. Anak itu meninggal di usia tiga puluh (RTDW, 171). 
(71) Plee merapikan peralatan. Memasukkannya ke dalam kotak. Dia harus 

membersihkan diri (RTDW, 190). 
(72) Plee sungguh tidak tahu. Dan dia amat terpukul setelah membaca berita di 

potongan Koran yang sama dengan milikmu sehari persis setelah kebakaran 
disengaja tersebut (RTDW, 195). 

(73) Tangan Plee gemetar mengangkat tubuh Ray dari atas ranjang. Dia sudah 
memutuskan apa uang harus dilakukannya (RTDW, 198). 

(74) Apakah keadilan Tuhan tidak menjamah partner Plee malam itu, Ray? Lihat 
keluar… Lihatlah, saat orang itu berhasil menuruni tangga, kemudian bergegas 
membawa kau lari menjauh dari komplek perumahan, tangga bamboo itu toboh 
termakan api (RTDW, 211). 

(75) Luka di kaki Ray berangsur mengering. Fisiknya di atas rata-rata, cepat pulih 
(RTDW, 216).  

(76) Sepuluh tahun meninggalkan kota dekat pantai itu membuat Ray banyak lupa. 
Dia lupa sudut-sudut kota lamanya (RTDW, 233).  

(77) Ke sanalah Ray tiga bulan terakhir berlabuh. Gitar tuanya sudah dijual (RTDW, 
234). 

(78) Lagipula setiap malam Ray dan pekerja konstruksi punya kesenangan baru. 
Seluruh gedung sudah ditutup jaring-jaring. Mereka mulai mengerjakan bagian 
dalam (RTDW, 247). 

(79) Jo dan buruh lain tertawa bahak dari lantai 18. Mereka melihat dari kejauhan 
dengan teropong (RTDW, 255). 

(80) Gadis itu demi menatap pemandangan itu, tersenyum amat manisnya. Tidak, ia 
tidak menatap Ray. Ia sibuk menatap pemandangan di hadapan mereka (RTDW, 
263). 

(81) Sayang, anak itu terjatuh saat hendak turun panggung, menangis keras. Dia mirip 
sekali denganmu, ceroboh (RTDW, 302). 

(82) Hari ini Ray memutuskan pergi. Pergi menjauh. Dia tidak kuasa berada di rumah 
lereng pebukitan (RTDW, 321). 

(83) Ray bertanya ke kerumunan pekerja. Mereka sedang mengerjakan proyek 
properti prestisius di selatan Ibukota (RTDW, 323). 

(84) Ray tertawa kecil, mengusap ujung-ujung kemeja rapinya, “Ini akan jadi proyek 
yang paling ambisius, Jo. Aku mempertaruhkan semuanya dalam satu keranjang” 
(RTDW, 338). 

(85) Ray sengaja datang terlambat. Dia tidak ingin terlampau menarik perhatian 
(RTDW, 349). 

(86) Istri Koh Cheu menarik tangan suaminya. Melambaikan tangan, mereka turun ke 
lantai lebih dulu (RTDW, 352). 

(87) Ray, kita sudah tiba di pertanyaan keempatmu. Kau sudah menyebutkannya 
dalam kenangan itu berkali-kali (RTDW, 362). 
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(88) Dulu pernah hidup dua pemahat hebat… Mereka terkenal hingga diundang Raja 
berlomba di istananya. Mereka diberikan sebuah ruangan besar dengan tembok-
tembok batu berseberangan (RTDW, 380). 

(89) Dia bahkan tidak sempat berjabat-tangan dengan Vin. Gadis itu melangkah 
masuk lebih dulu (RTDW, 386). 

(90) Muka Ray pucat. Tubuhnya dingin. Ujung-ujung bibirnya membiru. Dalam 
hitungan detik, Ray sudah tidak sadarkan diri (RTDW, 402).  

(91) Ray memutuskan menerima segala takdir sakitnya dengan olok-olok. Baiklah dia 
akan melihat sejauh mana penyakit-penyakit ini akan menggerogoti hidupnya 
(RTDW, 411). 

(92) Nama anak itu Rinai. Ia lahir berdarah-darah sehari kemudian setelah kecelakaan 
tersebut dari rahim Ibunya yang sudah menjadi bangkai (RTDW, 420). 

(93) Itulah janji menatap wajahNya. Menatap wajah Tuhan (RTDW, 425). 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 

Tere-Liye mengenai jenis dan bentuk repetisi ditemukan 190 data. Berikut ini akan 

disimpulkan terkait dengan hasil analisis yaitu jenis dan bentuk repetisi yang telah 

dibahas sebelumnya.  

1. Epizeuksis yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ditemukan 

24 data.  

2. Tautotes yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ditemukan 3 

data.  

3. Anafora yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ditemukan 32 

data.  

4. Epistrofa yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ditemukan 14 

data. 

5. Simploke yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ditemukan 5 

data. 
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6. Mesodiplosis yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

ditemukan 8 data. 

7. Epanelepsis yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ditemukan 

7 data. 

8. Anadiplosis yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ditemukan 

4 data. 

9. Pengulangan penuh yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

ditemukan 17 data. 

10. Pengulangan dengan bentuk lain yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu ditemukan 14 data. 

11. Pengulangan dengan penggantian yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu ditemukan 55 data. 

b. Saran 

Saran-saran dibawah ini ditujukan pada pendidik, pembaca, dan peneliti sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan tugasnya masing-masing. 

1. Untuk Pendidik 

a) Novel  Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia khususnya sastra karena 

berhubungan dengan novel. Novel ini dapat digunakan sebagai bahan apresiasi 

terhadap jenis dan bentuk repetisi (pengulangan). 

b) Repetisi yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dapat 

digunakan sebagai bahan ajar pendidik untuk disampaikan pada peserta didik.    
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2. Untuk Peneliti 

Penelitian bahasa yang dilakukan oleh peneliti ini hanyalah sebagian kecil dari 

banyaknya penelitian dan pengkajian bahasa yang ada di Indonesia. Selain itu, masih 

ada beberapa penelitian yang bisa dilakukan dengan mengacu pada objek bahasa. 

Oleh karena itu, para peneliti bahasa diharapkan dapat mengkaji ilmu bahasa yang 

berbeda, sehingga dapat menemukan sendi-sendi kebahasaan dan dapat memperkaya 

khazanah ilmu bahasa di Indonesia.  
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