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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pemahaman tentang wacana tidak bisa ditinggalkan jika kita ingin 

mendapatkan dan menguasai informasi dari bacaan. Wacana pada dasarnya 

adalah kesatuan dari kalimat, bisa dikatakan sebagai pemahaman terhadap teks 

yang diperlukan masyarakat bahasa untuk memperoleh informasi yang utuh. 

Seperti yang diungkapkan Sumarlam (2003:15), wacana adalah satuan bahasa 

terlengkap yang dinyatakan secara lisan misalnya pidato, ceramah, dialog, dan 

khotbah, atau secara tertulis misalnya cerpen, novel, buku, surat, dan dokumen 

tertulis yang dilihat dari struktur lahirnya (dari segi bentuk) bersifat kohesif, 

saling terkait dengan struktur batinnya (dari segi makna) bersifat koheren 

terpadu.   

Gaya bahasa atau majas sebagai pemanfaatan kekayaan bahasa, 

pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri 

bahasa oleh sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyatakan pikiran 

serta perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa merupakan salah satu 

unsur terpenting dalam sebuah karya sastra. Berdasarkan yang diungkapkan 

Nurgiyantoro (2007: 272) bahasa dalam seni sastra ini dapat disamakan dengan 

cat warna. Keduanya merupakan unsur bahan, alat, dan sarana yang mengandung 

nilai lebih untuk dijadikan sebuah karya. Sebagai salah satu unsur terpenting 
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tersebut, maka bahasa berperan sebagai sarana pengungkapan dan penyampaian 

pesan dalam sastra. 

Bahasa dalam karya sastra mengandung unsur keindahan. Keindahan 

adalah aspek dari estetika. Keindahan dalam karya seni sastra dibangun oleh seni 

kata atau seni bahasa tersebut berupa kata-kata yang indah yang terwujud dari 

ekspresi jiwa. Sebuah buku sastra atau bacaan yang mengandung nilai estetik 

memang dapat membuat pembaca lebih bersemangat dan tertarik untuk 

membacanya.  

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya fiksi 

yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya. Unsur-unsur tersebut sengaja 

dipadukan pengarang dan dibuat mirip dengan dunia yang nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa di dalamnya, sehingga tampak seperti sungguh ada dan 

terjadi. Unsur inilah yang akan menyebabkan karya sastra (novel) hadir. 

Keterpaduan berbagai unsur intrinsik ini akan menjadikan sebuah novel yang 

sangat bagus sehingga diperlukan pengolahan bahasa. 

Menurut Hidayati (2012:119-137) gaya bahasa (majas) terbagi dalam 

empat macam, yaitu: majas perbandingan, majas penegasan, majas pertentangan, 

dan majas sindiran. Majas perbandingan terdapat 23 macam, diantaranya alegori, 

alusio, simile, metafora, antropomorfisme, sinestesia, antonomasia, aptronim, 

metonimia, hipokorisme, litotes, hiperbola, personifikasi, depersonifikasi, pars 

pro toto, totum pro parte, eufemisme, disfemisme, fabel, parabel, perifrase, 

eponym, dan simbolik. Majas penegasan terdapat 24 macam, yaitu apofasis, 
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pleonasme, repetisi, pararima, aliterasi, paralelisme, tautologi, sigmatisme, 

antanaklasis, klimaks, antiklimaks, anastrof, retoris, ellipsis, koreksio, sindenton, 

interupsi, eksklamasio, enumerasio, preterito, alonim, kolokasi, silepsis, dan 

zeugma. Majas pertentangan terdapat 5 macam yaitu paradoks, oksimoron, 

antithesis, kontradiksi interminus, dan anakronisme. Majas sindiran terdapat 5 

macam, diantaranya ironi, sarkasme, sinisme, satire, dan innuendo. 

Repetisi termasuk dalam majas atau gaya bahasa penegasan. Repetisi bisa 

diartikan perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap 

penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. 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. 

Gaya Tere Liye yang khas muncul dalam pengisahan di novel ini. Pilihan 

kata yang digunakan tepat. Berdasarkan pengamatan setelah membaca novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu banyak kalimat-kalimat yang sulit ditafsirkan 

maknanya sehingga masyarakat pembaca merasa kesulitan untuk menangkap 
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pesan yang disampaikan pengarang. Atas dasar itulah dilakukan telaah terhadap 

gaya bahasa khususnya pada tataran majas yang berfokus pada repetisi. 

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. 

Pelajaran yang dapat diambil dari novel ini adalah hidup ini sebenarnya 

sungguh adil. Hidup ini merupakan sebuah sebab akibat. Semua yang terjadi di 

dunia ini sudah ada pada garisnya masing-masing. Penulis sebagai manusia 

hanya perlu berusaha dan bersabar dalam menjalaninya. Novel ini menjelaskan 

bahwa sesuatu yang untuk penulis pasti akan menjadi milik penulis, selama 

apapun itu dan sejauh apapun itu akan tetap menjadi milik penulis. Karena Tuhan 

tidak akan pernah keliru dan akan selalu adil. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berminat untuk 

menganalisis repetisi yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu. Alasan peneliti memilih repetisi karena dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu memiliki pengulangan kata, frasa, dan klausa pada 

kalimat-kalimat sehingga judul penelitian ini adalah Analisis Repetisi pada Novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye.  
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B. Pembatasan Masalah 

Pembahasan tentang repetisi dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere-Liye pada bahasa sangat luas pengkajiannya. Untuk itu 

penulis menyempitkan pembahasan agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran dari 

tujuan penelitian. Penelitian ini membatasi permasalahan yaitu pada jenis dan 

bentuk repetisi dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere-Liye. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa 

masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana jenis repetisi dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

karya Tere-Liye? 

2. Bagaimana bentuk repetisi dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

karya Tere-Liye? 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dikemukakan 

tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis repetisi dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

karya Tere-Liye. 

2. Mendeskripsikan bentuk repetisi dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere-Liye. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat diperoleh manfaat baik 

manfaat teoretis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memperkaya hasil penelitian tentang repetisi khususnya pada novel. 

b. Sebagai kerangka berpikir bagi penegasan teori yang telah ada terutama 

berhubungan dengan repetisi. 

c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca dan penikmat bahasa 

 Penelitian analisis repetisi pada novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere-Liye dapat digunakan sebagai pembanding bagi 

peneliti lain, khususnya dalam menganalisis repetisi pada novel tersebut. 

b. Bagi pendidikan 

 Penelitian ini mampu digunakan oleh guru Bahasa dan Sastra 

Indonesia di sekolah sebagai materi ajar khususnya. 

c. Bagi peneliti yang lain 

 Penelitian analisis repetisi pada novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere-Liye ini memberikan motivasi bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian dengan hasil yang lebih baik. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sangat penting untuk melihat gambaran secara jelas 

mengenai urutan penulisan hasil penelitian. Hasil penelitian ini ditulis dalam 

bentuk karya ilmiah yang terdiri atas lima bab. 

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

Bab kedua yaitu landasan teori yang memuat tinjauan pustaka yang berisi 

persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selain itu, 

pada bab ini juga memuat kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, objek 

penelitian data, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis 

data, dan metode penyajian analisis data. 

Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan yang berisi hasil penelitian dan 

pembahasannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. 

Bab kelima yaitu bagian penutup yang akan memberikan simpulan dan 

saran atas masalah yang terdapat dalam penelitian ini. 

 

 

 


