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PENGGUNAAN GAYA BAHASA DALAM PUISI TENTANG RASA 

MENGIKLASKAN KARYA PANJI RAMDANA: TINJAUAN STILISTIKA 

DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBELAJARAN DI SMA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur instrinsik yang ada didalam puisi, 

gaya bahasa atau majas yang ada didalam puisi dengan tinjuan stilistikan dan 

relevansi puisi tentang rasa mengikhlaska karya Panji Ramdana dalam pembelajaran 

karya sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif 

menggunakan metode analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan teknik pustaka, simak dan catat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 

Unsur instrinsik yang ada dalam puisi, meliputi, diksi, imaji, bahasa figuratif (majas), 

bunyi, rima, ritme (irama) dan tema, (2) Penggunaan majas serta tinjauan sltilistika 

dalam puisi tentang rasa mengikhlaskan karya Panji Ramdana dan (3) Tinjauan 

stilistika dan relevansinya pada pembelajaran dalam puisi tentang rasa mengikhlakan 

karya Panji Ramdana pada pembelajaran sastra di SMA. 

 

Kata kunci: stilistika, gaya bahasa, puisi 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the intrinsic elements contained in poetry, language 

style or figure of speech in poetry with stylistic review and the relevance of poetry 

about the sense of belonging by Panji Ramdana in learning literary works in high 

school. This study uses a qualitative descriptive approach using analytical methods. 

The data collection technique used is the library technique, listen and take notes. The 

results of this study indicate that (1) the intrinsic elements in poetry include, diction, 

image, figurative language (figure of speech), sound, rhyme, rhythm (rhythm) and 

theme, (2) the use of figure of speech and sltilistic reviews in poetry about taste. 

mengikhlkan work of Panji Ramdana and (3) Review of stylistics and its relevance to 

learning in poetry about a sense of belonging to the work of Panji Ramdana in 

literature learning in high school. 

 

Keywords: stylistics, language style, poetry 

 

1. PENDAHULUAN 

Sastra adalah produk seni, karya kreatif yang imajinatif, dengan mengedepankan 

aspek estetika dan artistik. Karya sastra adalah salah satu jenis karya seni yang 

diciptakan oleh manusia, dan keindahan yang dikandungnya adalah nilai estetika 

dalam mengapresiasi suatu karya, inilah yang membuat karya sastra menjadi indah 
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dan dapat diapresiasi oleh banyak kalangan. Menurut Waluyo dalam Suyanto 

(2015:2) sastra merupakan suatu karya yang bersifat imajinatif dan memiliki nilai 

keindahan. 

Karya sastra secara umum terbagi menjadi beberapa bagian yaitu puisi, prosa 

dan drama. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada karya sastra berupa 

puisi. Sebagai salah satu jenis karya sastra, puisi dapat mengekspresikan pemikiran, 

pengalaman dan emosi penyair, serta dapat memahami dan menikmati karya sastra 

berupa puisi melalui apresiasi puisi. Menurut Nurgiyantoro (2010: 272) dalam 

Septiani bahwa bahasa adalah salah satu elemen terpenting dari sebuah karya sastra. 

Sama halnya dengan paparan dari Sudjiman (1993: 7), karya sastra merupakan 

wacana yang berbeda di mana ungkapan bahasa dimanfaatkan dengan sangat 

kemungkinan yang ada dengan maksimal. 

Menurut Abrams dalam Hidayat (2017:36) stilistika (stylistics) ilmu yang 

meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra. Dapat dikatakan 

bahwa stilistika adalah proses menganalisis dengan mengkaji unsur-unsur bahasa 

sebagai medium karya sastra yang digunakan sastrawan sehingga terlihat bagaimana 

perlakuan sastrawan terhadap bahasa dalam menuangkan gagasannya (subjeck 

mater). 

Laila (2016:12) puisi adalah salah satu hasil dari karya sastra. Puisi diciptakan 

oleh penyair menggunakan bahasa pilihan dan mempunyai makna yang terkandung 

dari kata dan bait dalam puisi. Puisi biasanya terdiri dari bait dan baris, dan 

menggunakan gaya bahasa tertentu untuk menambah keindahan puisi. Oleh karena 

itu, puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang menggunakan kata-kata indah 

untuk menggambarkan emosi penyair, puisi mengandung makna yang dalam yang 

membuat pembacanya tergerak. 

Agni (2009:7) puisi (dari bagasa Yunani kuno: poiéo/poió=I create) 

merupakan seni tertulis dimana bahasa digunakan untuk kualitas estetiknya untuk 

tambahan, atau selain arti semantiknya. Puisi adalah karya sastra yang 

mengungkapkan pikiran dan emosi penyair secara imajinatif yang dibangun dengan 
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memusatkan seluruh kekuatan bahasa dan memusatkan perhatian pada struktur tubuh 

dan struktur batin penyair. Dalam KBBI, puisi diartikan sebagai puisi yang mengacu 

pada segala jenis karya sastra yang bahasanya terikat oleh susunan irama, dimensi, 

pantun, baris dan bagian, serta susunan bahasanya. Penyusunan bahasa-bahasa 

tersebut telah ditata dengan cermat. dipilih dan diatur untuk meningkatkan kesadaran 

Rakyat. Pengalaman hidup, dan menghasilkan reaksi khusus melalui aransemen 

suara, ritme dan makna khusus. Oleh karena itu, bagi setiap penikmat puisi selalu 

memiliki nilai keindahan tersendiri. 

Puisi merupakan karya sastra yang memuat pemikiran, konsep, ide-ide, dan 

informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Penyampaian 

semacam ini terkadang tidak dapat dikomunikasikan kepada pembaca, atau berbeda 

dengan pemahaman pembaca seperti yang telah dituliskan oleh penulis. Untuk 

mengapresiasi puisi dengan baik, pembaca harus memiliki pemahaman, apresiasi dan 

keindahan puisi. Misalnya, upaya mengapresiasi puisi dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan dan mengembangkan minat baca atau mendengarkan puisi. Unsur 

instrinsik dalam puisi menurut Citraningrum dibagi menjadi beberapa komponen. 

Komponen yang ada didalam unsur instrinsik puisi meliputi diksi, imaji, bahasa 

figuratif, bunyi, rima, ritme, dan tema.  

Menurut Keraf dalam Anggraini (2009:4) ada empat jenis majas yang 

disampaikan dalam aplikasi majas, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, 

majas penegasan, dan majas sindiran. Menurut Nurgiyantoro (2014: 215-218) 

pemajasan (figurative language, figures of thought) merupakan teknik pengungkapan 

bahasa, penggayabahasaan, yang maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah kata-

kata yang mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan atau makna 

yang tersirat. 

Dari berbagai studi telah banyak dilakukan penelitian majas dan gaya bahasa 

secara meluas. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartavi, 

dkk. (2019) yang menganalisis majas atau gaya bahasa dalam puisi. Penelitian ini 
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bertujuan untuk menganalisis unsur instrinsik yang ada dalam puisi, gaya bahasa atau 

majas dan relevansinya dalam pembelajaran di SMA.  

 

2. METODE  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur instrinsik, gaya bahasa atau majas 

yang ada didalam puisi dan relevansi dalam pembelajaran di SMA dengan tinjuan 

stilistika dalam puisi tentang rasa mengikhlaskan karya Panji Ramdana. Berdasarkan 

karakteristik permasalahan dari tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini 

menggunakan metode diskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah buku tentang rasa mengikhlaskan karya Panji Ramdana. Data 

dalam penelitian ini adalah penggalan puisi yang diambil dari buku tentang rasa 

mengikhlaskan.  

Teknik pengumpulan data yang digunakanan dalam penelitian ini dengan 

teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka adalah dengan mengambil sumber 

data yang relevan utnuk perbandingan data dan menganalisinya. Teknik simak adalah 

teknik yang dilakukan penulis untuk menganalisis, memahami dan membaca puisi 

Panji Ramdana. Sedangkan, teknik catat adalah teknik lanjutan dari teknik simak 

yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting dalam menentukan objek 

penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode agih, teknik 

baca markah dan teknik delesi atau lesap. Keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik trianggulasi.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Unsur instrinsik puisi tentang rasa mengikhlaskan karya Panji Ramdana meliputi 

diksi, imajinasi, bahasa figuratif (majas), bunyi, rima, ritme (irama) dan tema. Puisi 

ini ditulis sendiri oleh Panji Ramdana dengan imajinasi dan gaya bahasa yang 

diciptakan sendiri. 

Menurut Keraf dalam Anggraini (2009:4) ada empat jenis majas yang 

disampaikan dalam aplikasi majas, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, 
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majas penegasan, dan majas sindiran. Hasil penelitian ini, gaya bahasa atau majas 

yang akan dianalisis terdapat dalam beberapa kumpulan puisi yang akan dipaparkan 

dibawah ini: 

Tabel 1. Puisi Kesadaranku Akhirnya Tiba 

No Gaya Bahasa/Majas Kutipan Puisi 

1. Sinedok Untuk kamu yang membaca ini: 

Selamat menyambut hari yang 

baru 

Selamat menentukan jalan hidup 

yang baru 

 

2. Kontra Diksi Interminis Lakukanlah, hanya untuk 

menggaapai ridha-Nya. 

 

3. Retorik Meski bukan bahagia yang 

dikarenakanku? 

 

4. Retorik Setiap langkah dan arah 

hidupmu? 

 

 

(1a.) Kata “kamu” adalah keselurahan orang yang membaca puisi tersebut, 

sedang yang dimaksud penyair adalah satu orang yang telah disadarkan itu. Kuitipan 

puisi tersebut termasuk kedalam majas sinedok yang masuk kedalam majas totem pro 

parte yang pada hakikatnya satu kesatuan dalam majas sinedok. Majas sinedok adalah 

majas yang menunjukkan sesuatu atau perwakilanya dalam suatu susunan kata, dalam 

majas sinedok dibagi menjadi dua bagian yaitu pas pro toto dan totem pro parte.  

(2a) Majas kontra diksi interminis adalah gaya bahasa atau majas yang 

ungkapannya menyangkal ujaran yang sudah dipaparkan sebelumnya dan biasanya 

gaya bahasa ini diikuti oleh konjungsi. Seperti kutipan puisi (2) Lakukanlah, hanya 

untuk menggaapai ridha-Nya. Dari kutipan puisi diatas kata “hanya” sebagai 

konjungsi dalam kutipan tersebut.  
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(3a) Majas Retorik adalah kalimat tanya yang tidak semestinya tidak perlu 

untuk dijawab. Kutipan puisi diatas termasuk kedalam majas retorik, karena sajaknya 

termasuk kalimat tanya yang tidak perlu untuk dijawab.  

(4a) Kutipan puisi “Setiap langkah dan arah hidupmu?” juga termasuk 

kedalam majas retoris yang kalimatnya tidak diperlukan jawabnya. Kalaupun akan 

menjawabnya juga bisa namun tidak perlu dijawab juga tidak menjadi masalah.  

Beberapa gaya bahasa yang ditemukan dalam puisi “Kapan mau move on?” 

yang akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Puisi Kapan mau move on? 

No. Gaya 

Bahasa/Majas 

Kutipan Puisi 

1.  Sinisme Kalau kamu masih apa-apa, 

berarti kamu belum move on 

2.  Pleonasme Kamu masih saja ada di sudut 

sana, tak mau beranjak. 

3.  Pleonasme Segeralah angkat kakimu dan 

tinggalkan semua tentangnya. 

4.  Pararelisme Pantaskan dirimu untuk 

seseorang yang memang pantas 

untukmu. 

 

(1a) Majas sinisme adalah majas sindiran yang ungkapannya diberikan untuk 

memberi sindirian secara langsung. Kutipan puisi “Kalau kamu masih apa-apa, 

berarti kamu belum move on” kalimat itu ungkapannya mengansung unsur sindirian 

yang diungkapkan secara langsung yang maknanya, kalau kamu masih ada apa-apa, 

masih memikirkan, masih perhatian dan lain-lainya berarti kamu masih belum move 

on. 

(2a) Majas Pleonasme adalah majas penegasan. Majas ini menggunakan 

makna yang sama untuk menegaskan sesuatu hal. Gaya bahasa atau majas yang 

dimaksudkan dalam kutipan “Kamu masih saja ada di sudut sana, tak mau beranjak” 

adalah diminta untuk segera pergi jangan hanya diam disitu saja.  
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(3a) Majas Pleonasme adalah majas penegasan. Majas ini menggunakan 

makna yang sama untuk menegaskan sesuatu hal. Kutipan “Segeralah angkat kakimu 

dan tinggalkan semua tentangnya” adalah ungkapan yang ditegaskan untung segera 

pergi dari semuanya tentang orang itu.  

(4a) Majas Pararelisme adalah gaya bahasa yang mengulang-ulang makna 

yang sama untuk satu penegasan tertentu. Pada kutipan puisi “Pantaskan dirimu untuk 

seseorang yang memang pantas untukmu” memperlihatkan bahwa dirimu diminta 

untuk memantakan diri untuk dirinya sendiri, ungkapan itu diulang-ulang dua kali 

untuk menegaskan satu makna itu.  

Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian meliputi persamaan dan 

perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang relevan:  

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Hartavi (2019) yaitu 

sama-sama menemukan majas atau gaya bahasa dalam puisi, dalam penelitian ini 

gaya bahasa yang ditemukan terdapat 28 gaya bahasa dalam beberapa puisi karya 

Panji Ramdana. Sedangkan perbedaanya dengan penelitian ini adalah fokus 

penemuan analisisnya lebih luas dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian ini 

menganalisis unsur instriksik puisi, gaya bahasa dan relevansinya dalam 

pembelajaran di SMA.  

 Persamaan penelitian Martono (2013) dengan penelitian ini adalah berkaitan 

dengan relevansi pada pembelajaran di sekolah, namun dalam penelitian Martono 

terfokus pada relevansi dalam pembelajarannya saja. Sedangkan perbedaanya adalah 

tidak menunjukan dan tidak memperlihatkan majas yang terkandung dalam puisi dan 

penelitian ini menganalisis unsur instrinsik, gaya bahasa atau majas dan relevansinya 

jadi penelitian ini lebih luas dibandingkan dengan penelitian Martono.  

Hidajati (2020) dalam penelitiannya memiliki persamaan dalam penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan tinjuan stilistika yang mengfokus pada unsur 

instriksik puisi dan citraan yang terdapat pada puisi karya Panji Ramdana. 

Sendangkan perbedaanya pada penelitian ini adalah tidak menganalisi mengenai 
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citraan yang terdapat dalam puisi dan penelitian ini menganalisis unsur intrinsik dan 

mengaitkan dengan relevansi dalam pembelajaran di SMA.  

Persamaan penelitian Alamsyah (2020) dengan penelitian ini adalah sama-

sama menganalisis pengunaan gaya bahasa. Gaya bahasa yang ditemukan didalam 

penelitian Alamsyah adalah majas retoris dan majas kiasan, masing-masing majas 

tersebut dibagi dalam berbagai bagian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Alamsyah (2020) adalah tidak menganalisis unsur instrinsik dalam puisi 

dan juga relevansi dalam pembelajaran sastra di sekolah. Pada penelitian ini 

menganalisis unsur intrinsik puisi, gaya bahasa atau majas dalam puisi dan relevansi 

dengan tinjuan stilistika pada pembelajaran di SMA.  

Penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2020) menunjukkan bahwa 

penelitian ini mendeskripsikan berbagai kata dan gambar yang terdapat dalam puisi 

Mishima Goenawan Mohamad. Hasil penelitian Prihastuti (2017) menjelaskan bahwa 

majas hiperbola ialah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-

lebihan baik jumlah, ukuran, ataupun sifatnya dengan tujuan untuk menekan, 

memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Andrianto, dkk. (2020) menunjukkan bahwa 

tidak terdapat karakter senyum, karakter antropomorfik, karakter berlebihan, metafora 

dan puisi yang terdapat pada karakter senyum, personifikasi, berlebihan dan metafora. 

Kesamaan dalam penelitian Andrianto et al. Penelitian tahun (2020) ini telah 

menentukan gaya bahasa atau retorika puisi. Perbedaannya adalah fokus penelitian 

tidak seluas penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faizun (2020) menunjukkan bahwa gaya 

bahasa dalam puisi Ada Tilgram Tiba Senja karya W.S. Rendra. Bahasa sastra, 

terlebih pada puisi, berbeda dengan bahasa sehari-hari yang digunakan dalam 

komunikasi. Hal tersebut disebabkan oleh wewenang sastrawan untuk keluar dari 

kaidah bahasa (licentia poetica), menjadikan bentuk bahasa sastra semakin berjarak 

dari bahasa konvensional. Sehingga untuk memahami makna karya sastra dengan 

baik dan valid membutuhkan kajian gaya bahasa. Persamaan penelitian Faizun (2020) 
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dengan penelitian ini adalah fokus penelitian juga pada gaya bahasa yang tertulis 

dalam puisi. Sedangkan perbedaanya adalah fokus penelitian dan cakupan 

penelitiannya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, dkk. (2019) penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan gaya bahasa yang paling dominan dalam empat 

puisi karya Fadli Zon yang terdiri dari “Sajak Orang Kaget”, “Doa yang Ditukar”, 

“Arah Baru”, “Rakyat Bergerak” adalah gaya bahasa repetisi dan pertentangan. 

Adanya temuan gaya bahasa seperti inuendo, sarkasme, sinisme, personifikasi, epitet, 

epizeukis, anafora, dan anadiplosis, pada puisi-puisi tersebut lebih menggambarkan 

tentang berbagai macam perasaan pencipta atau bentuk kritikan terhadap kebijakan 

pemerintah terhadap situasi pemerintahan yang terjadi di tanah air.  

Penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2020) menunjukan bahwa penelitian 

yang didapatkan terdapat unsur fisik dan batin pada puisi Malu Aku Jadi Orang 

Indonesia. Temuan yang dari unsur fisik terdapat lima diksi, dua imaji, tiga kata 

konkret, dua gaya bahasa perbandingan dan gaya bahasa penegasan yang masing-

masing memiliki bagian, terdapat dua rima atau irama, dan dua tipografi. Temuan 

dari unsur batin puisi terdapat satu tema, satu nada, tiga rasa dan satu amanat. Unsur 

fisik yang mendominasi dalam temuan penelitian adalah penggunaan diksi yang 

digunakan penyair, sedangkan unsur batin yang mendominasi adalah rasa dalam puisi 

bagaimana seorang penyair menyampaikan rasa kepada pembaca melalui tulisan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan, dkk. (2020) menunjukkan bahwa 

ditemukannya tiga gaya bahasa atau majas yang ada didalam puisi “Danau Toba”, 

diantaranya gaya bahasa penegasan, gaya bahasa perbandingan, dan gaya bahasa 

pertentangan. Persamaan penelitian Painjaitan, dkk. (2020) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menganalisis gaya bahasa atau majas yang ada didalam puisi. 

Sedangkan, perbedaanya adalah tidak menganalisis unsur instrinsik yang ada didalam 

puisi serta direlevansi kedalam pembelajaran sastra di Sekolah.  

Hasil penelitian Wulandari (2015) menjelaskan bahwa, ditemukan sebanyak 

enam puluh lima penggunaan majas yang terdiri dari majas perbandingan meliputi 
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perumpamaan satu penggunaan, metafora delapan penggunaan, personifikasi delapan 

penggunaan, depersonifikasi tujuh penggunaan, pleonasme dua penggunaan, 

antisipasi atau prolepsis dua penggunaan, majas pertautan meliputi epitet satu 

penggunaan, antonomasia satu penggunaan, erotesis tujuh penggunaan, elipsis 

sepuluh penggunaan, asindenton sebanyak sembilan penggunaan, dan majas 

pertentangan meliputi hiperbola lima penggunaan, paradoks satu penggunaan, 

klimaks satu penggunaan, antiklimaks satu penggunaan, sinisme satu penggunaan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penggunaan gaya bahasa dalam puisi 

“Tentang Rasa Mengikhlaskan karya Panji Ramdana: Tinjauan Stilistika dan 

Relevansinya dalam Pembelajaran di SMA”, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Unsur-unsur batin puisi tentang melepaskan perasaan Panji Ramdana 

meliputi kamus, imajinasi, bahasa kiasan (ucapan), bunyi, irama, irama (irama) dan 

tema. Puisi ini ditulis oleh Panji Ramdana dengan imajinasi dan gayanya sendiri. (2) 

Penggunaan gaya bahasa atau alat retorika dalam puisi tentang penyerahan perasaan 

Panji Ramdani. Ada beberapa gaya bahasa, termasuk Synedok, antonim, retorika, 

paradoks, berlebihan, personifikasi, Fungsionalisme, sinisme, spasme pleura, 

paralelisme, perumpamaan dan pengulangan yang ditemukan dalam 28 kutipan puisi. 

(3) 3. Tinjau stilistika dan relevansi yang terkandung dalam puisi, yang yang 

berkaitan dengan studi sastra di SMA. 
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