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ABSTRAK
Adisti Primi Wulan, S841008002. 2012. Analisis Stilistika dan Nilai Pendidikan
Pantun Melayu Pontianak Karya Abd Rachman Abror Tesis. Surakarta: Program
Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripskan: (1) unsur stilistika yang
digunakan penyair dalam Pantun Melayu meliputi diksi, gaya bahasa dan
pencitraan; (2) nilai pendidikan yang digunakan penyair dalam Pantun Melayu
meliputi nilai religi, moral, sosial, dan budaya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan
metode kualitatif deskriptif. Data penelitian berupa dokumentasi berbentuk
kumpulan pantun yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu Titik Temu Islam
dan Budaya Lokal Nusantara Karya Abd Rachman Abror. Teknik cuplikan yang
digunakan adalah purposive sampling, sampel mewakili informasinya. Teknik
pengumpulan data mengkaji dokumen melalui content analysis. Uji validasi data
menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis
data interaktif yang meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data,
dan simpulan.
Penelitian ini menyimpulkan (1) unsur stilistika pantun Melayu meliputi
(a) diksi, yakni pilihan kata (b) gaya bahasa, yakni perbandingan meliputi
hiperbola, metonomia, personifikasi, perumpaman, metafora, sinokdoke, alusio,
simile, asosiasi, epitet, eponim, dan pars pro toto, perulangan meliputi aliterasi,
anafora, anadiplosis, simploke, epizeukis, dan mesodiplosis; pertentangan
meliputi litotes, antitesis, dan oksimoron; penegasan meliputi repetisi dan
epifora. Gaya bahasa yang paling dominan dipakai dalam pantun Melayu adalah
repetisi dan anadiplosis; (c) pencitraan, yakni citra penglihatan (visual imagery),
citraan pendengaran (audio imagery) citraan penciuman (smell imagery), citraan
perabaan (tactile thermal imagery),dan citraan gerak (movement imgery), (2) Nilai
pendidikan yang terdapat dalam pantun Melayu berdasarkan hasil analisis terdiri
atas empat nilai adalah nilai relegius, nilai moral, nilai sosial,dan nilai budaya.
Nilai-nilai tersebut tersirat dalam isi kumpulan pantun Melayu di dalamnya
mengandung nasihat-nasihat yang lebih merujuk pada perbaikan moral remaja
pada zaman sekarang ini. Nilai relegius terungkap yaitu pesan kepada manusia
agar selalu ingat kepada Allah.Nilai moral yang terungkap dalam penelitian ini
yaitu nasehat bagi anak-anak dan remaja agar selalu berbuat baik. Nilai sosial
yang terungkap yaitu mengenai keadaan sosial dalam masyarakat. Nilai budaya
yang terungkap yaitu mengenai tradisi-tradisi yang harus dijaga.
Kata kunci: Pantun, Stilistika, Nilai
Pendidikan,
dan Melayu.
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ABSTRACT
Adisti primi Wulan, S841008002. 2012. Analysis and Value Education Stilistika
Pantun Malay Pontianak Abd Rachman Abror Thesis work. Surakarta: Education
Indonesian Studies Program, Graduate University 2012.
This study aims to mendeskripskan: (1) stilistika element used in Pantun
Malay poets include diction, style of language and imagery, (2) the value of
education which the poet used in Malay Pantun include the value of religious,
moral, social, and cultural.
This study is a qualitative research, using qualitative descriptive methods.
Documentation of research data collection form that collected poems in the book a
rally point Pantun Malay Islam and Local Culture Collection of Work Abd
Rachman Abror. The technique used was footage of purposive sampling, the
samples represent the information. Data collection techniques examine documents
through content analysis. Test data validation using triangulation theory. Analysis
technique used is an interactive data analysis that includes three components,
namely data reduction, data presentation, and conclusions.
This study concluded that (1) element of rhyme Malay stilistika include (a)
the diction, the choice of words (b) the style of language, namely the comparison
includes hyperbole, metonomia, personification, perumpaman, metaphor,
sinokdoke, alusio, simile, associations, epithet, eponym, and pars pro toto, looping
include alliteration, anaphora, anadiplosis, simploke, epizeukis, and mesodiplosis;
contention include litotes, antithesis, and oxymoron; assertion involves repetition
and epifora. The most dominant style of language used in Malay is the repetition
and rhyme anadiplosis; (c) imaging, the image of vision (visual imagery), auditory
imagery (imagery audio) image olfactory (smell imagery), image palpability
(tactile thermal imagery) and imagery motion (movement imgery), (2) educational
value contained in the Malay poem based on the results of the analysis consists of
four values is relegius values, moral values, social values, and cultural values.
Such values are implicit in the contents of a collection of poems Malays in it
contains advice which refers to the moral improvement of youth in this day and
age. Relegius value of the message revealed to mankind in order to always
remember the moral Allah.Nilai revealed in this study is advice for children and
adolescents in order to always do good. Revealed that the social value of the
social conditions in society. Cultural values which revealed that the traditions
must be maintained.
Key words: Poem, Stilistics, Values Education, and Malay.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat Melayu mempunyai banyak sastra lisan, baik yang berbentuk
prosa, puisi maupun drama. Sastra lisan ini memiliki peranan dan kedudukan yang
meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Jenis sastra lisan
berbentuk puisi, misalnya: pantun, syair, gurindam, mantera, dll. Sedangkan yang
termasuk prosa adalah mite, legenda, fabel, dongeng, dan cerita rakyat.
Pantun sebagai salah satu karya sastra yang lahir di tengah-tengah
masyarakat pernah memegang peranan penting dalam budaya masayarakat
Indonesia. Begitu pula pantun yang ada pada etnis Melayu Pontianak. Etnis
Melayu Pontianak merupakan etnis yang mempunyai karakteristik berbahasa
melayu, beragama islam, dan beradat Melayu. Dahulu, orang Melayu
mengungkapkan perasaan, hasrat, atau kata hatinya melalui pantun. Kepandaian
seseorang dalam berpantun mence

rminkan tingkat intelektualnya. Dengan

demikian, selain untuk sarana ekspresi, pantun mampu mewakili tingkat dan
derajat keilmuaan seseoarang.
Suku bangsa penduduk Kota Pontianak terdiri dari Dayak, Tionghoa,
Melayu, Bugis, Suku Jawa, Suku Madura dan lainnya. Sebagian besar penduduk
memeluk agama Islam (65%), Buddha dan kepercayaan Kong Hu Cu (2,8%),
Protestan (4%), Katolik (24%), Hindu (0,4%) dan lainnya. Penduduk sebagian
besar memahami bahasa Indonesia dan bahasa ibu masing-masing yakni bahasa
commit to user
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Melayu, bahasa Tiociu, bahasa Khek dan berbagai variasi bahasa Dayak. Etnis
melayu pontianak memiliki khazanah budaya yang belum banyak digali dan
diungkap, salah satunya adalah pantun sebagai bentuk genre puisi Melayu
tradisional (Abd. Rachman Abror, 2009: 23).
Bentuk puisi lama dalam sastra lisan Melayu yang sangat populer adalah
pantun. Dalam bahasa Melayu, pantun berarti quatrin, yaitu sajak yang berbaris
empat ( Fang, 1993: 13 ). Pantun dapat diartikan sajak pendek yang tiap kupletnya
terdiri dari empat baris. Dua baris pertama sebagai sampiran dan dua baris terakhir
berupa isi. Secara umum hubungan antara sampiran dan isi hanya hubungan
dalam hal saran dari bunyi, tapi pada pantun-pantun tertentu sering juga didapati
selain sebagai saran dari bunyi mempunyai hubungan makna. Hubungan bunyi
tersebut terwujud dalam bentuk persajakan atau rima. Persajakan atau rima dalam
pantun biasanya berstruktur aa-aa atau ab-ab.
Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang
dinyanyikan (Fang, 1993: 14). Pantun lahir sebagai akibat dari kesenangan orang
Melayu memakai kata-kata yang sebunyi atau sugertif. Untuk mengungkapkan
atau menyampaikan sesuatu orang Melayu biasanya menyampaikannya dalam
bentuk ungkapan pantun. Misalnya, seorang pemuda ingin berkenalan dengan
seorang gadis, maka pemuda Melayu biasanya menggunakan sebait pantun
(Chaniago, 1997: 57).
Pantun adalah puisi orang Melayu asli dan paling menarik karena
kemampuannya membawa makna yang besar yang konkrit dan abstrak. Ini dapat
dilihat aspek pemakaian lambang-lambang yang begitu ketara dan meluas di
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dalam pantun Melayu. Hal ini dinyatakan oleh R.J Wilkinson dan R.O Winstedt
(dalam Abd Rachman Abror, 2009; 9) yang meneliti kajian terhadap pantun
Melayu, telah menunjukkan tentang luasnya pemakaian lambang-lambang dalam
bentuk puisi Melayu jenis pantun. Pantun berkembang berdasarkan bahasa
lambang Wilkinson dan Windsted (Abd Rachman Abror, 2009: 9).
R.O Winstedt (Abd Rachman Abror, 2009: 9) mendepinisikan pantun
Melayu menunjukkan penggunaan nama tumbuh-tumbuhan, bunga, buah, pohon
dan berbagai jenis burung dan ikan dalam pantun-pantun Melayu, karena itu untuk
memahami pantun perlu juga memahami penggunaan lambang-lambang dari
alam. Kepiyawaian seseorang menciptakan pantun menggunakan lambanglambang akan menimbulkan kesan yang mengagumkan.
Dasar bahasa untuk pembuatan pantun Melayu berazas dan bersendikan
kepada adat resam dan budi bahasa yang mulia. Melalui bahasa yang santun orang
Melayu mengungkapan perasaan dan fikirannya sebagai perwuju dan kehalusan
dan kelembutan jiwa serta rasa sebagai kekhasan jati diri yang searah dengan
pentakrifan Melayu. Masyarakat Melayu juga menyanjung tinggi mereka yang
berbahasa. Bahasa dianggap pakaian suatu bangsa, malahan dipandang sebagai
jiwa suatu bangsa. Ini berarti bangsa yang tidak beradab sopan dalam berbahasa
dianggap sebagai bangsa yang tidak berjiwa (Ade Dharmawi, 2010).
Banyak jalan bisa ditempuh dalam rangka menikmati, memahami dan
menghayati sebuah karya sastra pada umumnya dan pantun pada khususnya.
Salah satunya adalah melalui pengkajian stilistika. Stilistika sebagai salah satu sub
ilmu dalam kesusastraan, banyak berperan dalam pengkajian sastra karena
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stilistika mengkaji cara sang sastrawan memanfaatkan unsur dan kaidah-kaidah
kebahasaan dengan mencari efek-efek yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa,
meneliti ciri khas penggunaan bahasa dalam sastra. Dalam stilistika dipelajari
aneka gaya bahasa dan hal-hal yang berkaitan dengan pendiksian, serta
pemanfaatan bunyi-bunyi bahasa, berupa irama, persajakan, serta segenap efek
yang ditimbulkannya. Karena karya sastra penuh dengan muatan ekspresi
kebahasaan yang unik dan kreatif, yang indah dan segar mempesona, maka studi
stilistika akan menemukan sawah ladangnya yang subur ketika berhadapan
dengan karya sastra.
Pengkajian stilistika juga menyadarkan kita akan kiat pengarang dalam
memanfaatkan kemungkinan yang tersedia dalam bahasa sebagai sarana
pengungkapannya (Panuti Sudjiman, 1993: viii). Stilistika berarti „studi tentang
gaya bahasa, mensugestikan sebuah ilmu, paling sedikit sebuah studi yang
metodis‟ (Turner G.W dalam Rachmat Djoko Pradopo, 2002: 254).
Stilistika sebagai salah satu sub ilmu dalam kesusastraan, banyak
berperan dalam pengkajian sastra karena stilistika mengkaji cara sang sastrawan
memanfaatkan unsur dan kaidah-kaidah kebahasaan dengan mencari efek-efek
yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa, meneliti ciri khas penggunaan bahasa
dalam sastra. Hakikatnya stilistika meneliti fungsi puitik karya sastra (Sudjiman,
1993: 3).
Menurut Aminuddin (1995: 46) stilistika merupakan studi tentang cara
sastrawan menggunakan sistem tanda untuk menyampaikan gagasan dengan
memperhatikan unsur pembentuk karya sastra, serta pertaliannya dengan dunia
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gagasan dan efek estetis yang dihasilkan. Karena itu, setuntas tuntasnya studi
stilistika adalah manakala diterapkan dalam karya sastra.
Pantun Melayu Pontianak dalam penciptaanya banyak menggunakan
bahasa kias, lambang, kata-kata yang berbunga-bunga, bahkan berisi sindiran
halus, sehingga dalam pantun Melayu Pontianak memiliki kekhasan dan keunikan
penggunaan bahasa yang digunakan setiap penulis dalam membuat karyakaryanya yaitu pantun. Pengkajian mengenai kehasan dan keunikan pemakaian
bahasa tersebut adalah untuk menemukan dan menandai ciri umum seorang
penulis pantun. Kemudian ilmu yang tepat untuk mengkaji penggunaan bahasa
dalam karya sastra dengan menggunakan pendekatan stilistika.
Saat ini keberadaan pantun terkesan dipingirkan. Sudah sangat jarang
orang ataupun para sastrawan menulis pantun (Mafrukhi, 2007: 92). Begitu juga
dengan eksistensi pantun melayu Pontianak. Keberadaannya sudah mulai tergusur
oleh jenis-jenis karya seni yang lain. Kalaupun pantun masih digunakan,
pembacaan pantun hanyalah sebagai pelengkap acara dan bukan sebagai sebuah
proses pewarisan nilai-nilai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tenas Effendy
(2004: 77) mendefenisikan bahwa dalam kehidupan masa kini pantun masih
“hidup” dan berkembang, tetapi isinya tidak lagi berpuncak kepada nilai-nilai
luhur budaya asalnya.
Menurut Tenas Effendy (2005: 34) Generasi muda bisa membaca pantun
dengan indah tetapi sayang tidak disertai pemahaman terhadap nilai-nilai yang di
kandung oleh pantun. Nilai-nilai yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah
nilai pendidikan. Kejadian tersebut tentu bukan merupakan kabar baik bagi
commit to user
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perkembangan dan eksistensi pantun Melayu Pontianak. Bagaimana akan
mempertahankan, menggali nilai-nilai luhur yang berisi nilai pendidikan, dan
menjadikannya sebagai tunjuk ajar untuk membangun dan mengekalkan identitas
Melayu jika pantun hanya dibaca sebagai pelengkap acara, agar sebuah acara
mempunyai nuansa Melayu. Fenomena tersebut, merupakan realitas yang cukup
memprihatinkan karena kegagalan mengkomunikasikan nilai-nilai pendidikan
dalam pembacaan pantun akan mereduksi pantun menjadi sekedar permainan
kata-kata dan hiburan penyemarak suasana.
Walaupun pantun masih sering dibacakan oleh puak-puak Melayu,
khususnya di daerah-daerah pedesaan, dalam berbagai upacara adat, pidato resmi
pemerintah, pementasan budaya, dan kegiatan-kegiatan keseharian lainnya, tetapi
pembacaan pantun hanyalah sebagai prasyarat (pelengkap) acara bukan sebuah
proses pewarisan nilai-nilai pendidikan. Pantun secara fisik hadir dalam
masyarakat, tetapi tidak demikian dengan nilai-nilainya.
Menurut Tenas Effendy (2005: 34) dalam kehidupan masa kini,
walaupun pantun masih dikenal dan dipakai orang, tetapi isinya tidak lagi
berpuncak kepada nilai-nilai luhur budaya asalnya. Isinya lebih bersifat senda
gurau atau ajak-mengajak antara pemuda dengan pujaannya. Akibatnya, pantun
sudah menjadi barang mainan, sudah kehilangan fungsi dan maknanya yang
hakiki, yakni sebagai media untuk memberikan “tunjuk ajar” serta pewarisan
nilai-nilai luhur budaya bangsa. Menurunnya nilai pantun dari sebagai tunjuk ajar
menjadi sekedar hiburan merupakan pertanda bahwa saat ini bangsa Melayu
sedang mengalami pengaburan identitas (jati diri) kemelayuannya.
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Peneliti menggambil

Pantun Melayu Pontianak

sebagai objek studi

stilistika menarik untuk dikaji lebih jauh. Pantun Melayu sangat bermanfaat
untuk diteliti, hal itu karena bahasa dalam Pantun Melayu sangat kompleks dan
dalam Pantun Melayu terkandung banyak nilai pendidikan. Selain itu, Pantun
Melayu Pontianak juga bisa digunakan sebagai pembaharuan materi ajar di semua
jenjang pendidikan. Pantun merupakan jenis puisi lama, namun dalam penyajian
materi pantun tidak selalu harus menggunakan pantun yang ditulis pada zaman
dahulu. Pembelajaran sastra di sekolah, khususnya pantun sangat sedikit porsinya
dalam buku ajar Bahasa Indonesia. Mungkin jika tidak ada penelitian yang
meneliti bait-bait pantun yang baru, tidak akan ada pembaharuan materi ajar
pada pantun atau bahkan sedikit demi sedikit materi ajar pantun bisa menghilang
dari pembelajaran sastra di sekolah.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukan di atas, maka sangat
beralasan bagi penulis untuk menganalisis stilistika dan nilai pendidikan pantun
Melayu Pontianak didasarkan pada alasan, yang pertama kajian mengenai
stilistika dalam pantun Melayu Pontianak masih sangat terbatas dan kurang, kedua
walaupun penggunaan pantun hingga kini masih marak, tetapi penggunaanya
tidak lebih sekedar formalitas belaka. Pantun telah kehilangan fungsi
pembelajaran dan pewarisan nilai-nilai sehingga meskipun pantun masih dibaca
dalam berbagai kesempatan, tetapi pantun hanya diposisikan sebagai pelengkap
dan hiburan belaka. Ketika pantun telah kehilangan roh untuk menghidupkan kata,
maka pantun bukan lagi berfungsi sebagai penuntun dan tunjuk ajar Melayu untuk
mengarungi kehidupan melainkan sekedar hiburan belaka, ketiga penulis
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menyukai pantun dan tinggal dalam lingkungan masyarakat Melayu Pontianak
Kaliamantan Barat, keempat penelitian tentang pantun Melayu Pontianak masih
sangat terbatas sehingga perlu adanya pelestarian dan telaah yang mendalam.
Harun Mat Piah (1989: 132) menyatakan keseluruhan isi pantun yang telah
dikaji baru 70% menggunakan sesuatu atau beberapa lambang yang terbiasa
dalam masyarakat Melayu atau Nusantara.
Anlaisis stilistika dan nilai pendidikan pantun Melayu Pontianak dalam
penelitian ini penulis menganalisis Pantun Melayu, yang terhimpun dalam buku
Pantun Melayu, Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd.
Rachman Abror. Penulis menganalisis pantun Melayu Pontianak yang
mengungkapkan analisis stilistika yang dipokuskan pada diksi, gaya bahasa, dan
citraan, sedangkan nilai pendidikan dipokuskan dalam pantun Melayu yaitu nilai
religi, moral, sosial, dan budaya. Amanat yang ingin disampaikan kepada
pembaca dirangkai dalam sebuah pantun yang mengandung nilai pendidikan,
sehingga dapat dijadikan sebagai data yang cocok untuk diteliti.
Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini
diungkapkan beberapa hal terkait dengan analisis pantun yang dilihat dari unsur
stilistika dan nilai pendidikan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul
penelitian ini berjudul Analisis Stilistika dan Nilai Pendidikan Pantun Melayu
Pontianak Karya Abd. Rachman Abror.

commit to user

9
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimanakah unsur-unsur stilistika Pantun Melayu Pontianak yang
terhimpun dalam buku Pantun Melayu, Titik Temu Islam dan Budaya Lokal
Nusantara karya Abd. Rachman Abror?

2.

Bagaimanakah Nilai Pendidikan yang digunakan dalam Pantun Melayu
Pontianak yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu, Titik Temu Islam
dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd. Rachman Abror?

C. Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan dan menjelaskan unsur-unsur stilistika yang digunakan
penyair dalam Pantun Melayu yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu,
Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd. Rachman Abror.
2.

Mendeskripsikan dan menjelaskan nilai-nilai pendidikan

yang digunakan

penyair dalam Pantun Melayu Pontianak yang terhimpun dalam buku Pantun
Melayu, Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd. Rachman
Abror.
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D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat
secara teoritis maupun manfaat praktis.
1. Manfaat Teoretis:
Penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah pengetahuan sastra
lisan yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih mendalam atas pantun Melayu
Pontianak, dengan kajian stilistika dan nilai pendidikan yang terkandung dalam
Pantun Melayu Pontianak Kalimantan Barat yang terhimpun dalam buku Pantun
Melayu, Titik temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd. Rachman
Abror.
2. Manfaat Praktis:
a.

Memberi sumbangan yang bermakna bagi pengembangan studi stilistika dan
nilai pendidikan di Indonesia. Oleh karena studi stilistika dan nilai pendidikan
perlu dikaji secara lebih intensif dan terus digalakan terutama pengkajian
stilistika terhadap kepengarangan sastrawan-satrawan Indonesia dibidang
sastra Melayu tradisional yaitu pantun Melayu Pontianak Kalimantan Barat.

b.

Kajian penelitian dapat memberikan masukan kepada mahasiswa dan guru,
khususnya program bahasa dan sastra dalam mengkaji dan menelaah stilistika
karya sastra. Kajian penelitian ini juga berkaitan dengan pengajaran bahasa
Indonesia yaitu: mengenai gaya bahasa dan sastra lisan (tradisional) pantun
yang mengandung nilai pendidikan sehingga dapat diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
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c.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau acuan bagi peneliti
lain yang berminat untuk melakukan penelitian lanjut mengenai kajian
stilistika dan nilai pendidikan. Dalam hal ini kajian mengenai gaya bahasa,
diksi dan citaraan serta nilai agama, moral, sosial, dan budaya yang sampai
saat ini masih kurang mendapat perhatian dari para peneliti.

d.

Memberikan sumbangan pada masyarakat Melayu Pontianak Kalimantan
Barat sebagai bentuk untuk melestarikan khasanah sastra Melayu yaitu
pantun, keberaadanya sudah mulai luntur dan hilang tergilas modernisasi.
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BAB II
KAJIAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, DAN
KERANGKA BERPIKIR
A. Kajian Teori

1. Hakikat Pantun
a. Pengertian Pantun
Harun Mat Piah (1989: 29) mengartikan pantun sebagai jenis puisi yang
pada umumnya terdiri dari empat baris serangkap, empat perkataan sebaris,
mempunyai rima akhir a-b-a-b, dengan sedikit variasi dan pengecualian. Pantun
merupakan sastra rakyat yang telah digunakan secara luas dalam masyarakat
Melayu. Pantun mengandungi falsafah hidup masyarakat Melayu dan sebagai
salah satu wadah penting dalam menyampaikan hasrat serta manifestasi pemikiran
mereka. Oleh karena itu, bertepatanlah pandangan Omardin (Juffri Bin Supa‟at,
2011: 24) bahwa “bahasa itu jiwa bangsa”, maka pantun adalah salah satu urat
sarafnya.
Selanjutnya Fang (1993: 195) mengungkapkan bahwa pantun merupakan
puisi tradisional melayu, pantun juga merupakan puisi lama. Pantun berasal dari
akar kata “ tun” yang mempunyai arti teratur. Disamping itu akar kata pantun
dalam dunia melayu juga bisa berarti arah, pelihara dan bimbing, seperti yang
ditunjukkan kata tunjuk dan tuntun. Kesimpulannya pantun ialah bahasa yang
terikat dan teratur atau tersusun.
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Herman J. Waluyo (2008: 9) menyatakan pantun dan syair menunjukkan
ikatan yang kuat dalam hal struktur kebahasaan dan tifografi atau struktur
fisiknya. Struktur temantik atau struktur makna dikemukakan menurut aturan
jenis pantun atau jenis syair. Ikatan yang memberikan nilai keindahan dalam
struktur kebahasaan itu berupa: (1) jumlah suku kata tiap baris; (2) jumlah baris
setiap bait;(3) jumlah bait tiap puisi: (4) aturan dalam rima dan ritma. Fang (1993:
197) berpendapat bahwa ada hubungan yang betul-betul antara pasangan pertama
dan kedua dalam pantun, yaitu hubungan bunyi. Dari pendapat tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa pasangan pertama yang merupakan sampiran memiliki
hubungan bunyi dengan pasangan kedua yaitu isi dalam pantun.
Dundes dalam Suwardi Endraswara (2009: 234) menjelaskan bahwa
sastra lisan sebagai “oral literature is a universal. All peoples have oral literature.
This is in contrast to written literature, which is not universal”. Secara fungsional,
dapat dipahami lewat masyarakat primitif (tidak melek aksara). Mereka memiliki
ekspresi estetis yang merupakan bagian komunikasi yang digunakan secara
komunikatif, misalkan pantun.
Wignesan. T. dalam Journal of the Institute of Asian Studies (1995)
mengungkapkan pendapatnya mengenai Pantun.
Pantun is not simply a quatrain. Of course it is the form in which it is most
to be found, but there exist other more complex forms of the pantun, such as,
the distique, the sextet (in two successive tercets, each tercet replacing the
roles of the distiques in the quatrain), the octave and the pantun berkait, the
last of which being a series of interwoven quatrains (quatrains crochetés),
that is to say, the second and fourth lines of the preceding quatrain are
repeated in the succeeding quatrain as the first and the third all along
several strophes (the same procedure applies to successive pantun(s) in
tercets alternating between the first and the third and the third and the first)
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while the series of pantun(s) is/are concluded or brought to an end by the
repetition of the first and the third line of the first quatrain.
Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Lazimnya pantun terdiri
atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak ab-ab. Pantun pada
mulanya merupakan sastra lisan, namun sekarang banyak dijumpai pantun yang
tertulis. Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi. Sampiran
adalah dua baris pertama, kerap kali tentang alam (flora dan fauna), dan biasanya
tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud. Dua
baris terakhir merupakan isi, dan tujuan dari pantun tersebut (Sarwiji Suwandi dan
Sutarmo, 2008: 15-16).
Pantun merupakan salah satu produk sastra yang sangat dikenal
dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pada umumnya pantun terdiri atas empat larik
atau empat baris dan terdiri atas sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris
pertama biasanya berkaitan dengan alam (mencirikan budaya masyarakat
pendukungnya) dan seringkali tidak mempunyai hubungan dengan bagian kedua.
Dua baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut
(Agni, 2009: 6). Pantun berfungsi sebagai alat pemelihara bahasa dan sebagai
media mengasah pikiran untuk lebih kreatif. Disamping itu, untuk berpantun
biasanya lebih mengarah kepada berpikir asosiatif secara spontanitas karena
merupakan arena permainan kata-kata sekaligus sebagai penyampai pesan.
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pantun sebagai
sajak pendek yang terdiri dari empat baris. Dua baris pertama sebagai sampiran
sedangkan dua baris berikutnya berupa isi. Secara umum, hubungan antara
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sampiran dengan isi hanya hubungan dalam hal saran dan bunyi. Hubungan bunyi
tersebut terwujud dalam bentuk persajakan atau rima yang berstruktur a-b-a-b.
b. Ciri-ciri Pantun
Pantun merupakan salah satu genre puisi Melayu tradisional. Konsep ”
tradisional” menurut Harun Mat Piah dalam Abror (2009: 79) mengandung
konsep yang dikenal sebagai:
“Puisi lisan” (oral poetry) dan “puisi rakyat” (folk poetry). Ini karena
puisi itu masih digunakan dalam kegiatan-kegiatan kesenian rakyat
(folklore) yang dipersembahkan, disampaikan, dan disebarkan dalam
bentuk lisan. Hampir semua nyanyian daerah atau senandung rakyat,
nyanyian-nyanyian yang mengiringi tarian, ungkapan-ungkapan dalam
istiadat-istiadat sosial dan keagamaan, dzikir yang dilagukan atau
mengiringi perlakuan yang bersifat magis, dipersembahkan dan
diabaiakan dalam bentuk puisi.
Memperhatikan ciri-ciri umum tersebut, dapat dikemukakan ciri-ciri puisi
Melayu tradisional menurut Harun Mat Piah dalam Abror (2009: 80), yaitu
sebagai berikut:
1. Ia diciptakan dan disebarkan secara lisan dan bersifat kolektif dan
funsional, yaitu tanpa mencantumkan pengarangnya dan digunakan dalam
kehidupan masyarakat.
2. Bentuknya terikat oleh konvensi-konvensi tertentu yang seterusnya
memberikan bentuk dan struktur pada puisi.
3. Sebagai puisi yang bersifat funsional yang digunakan dalam kehidupan
sehari-hari, sebuah genre tertentu digunakan untuk kegiatan, misalnya
pantun untuk kegiatan seni yang berunsur hiburan dan ritual.
4. Puisi tradisional berhubungan erat dengan magis dalam maksud dan
pengertian yang luas.
5. Sebagai bahan yang berunsur magis dan ritual, puisi, dianggap suci.
(sacred)
6. Puisi Melayu tradisional juga dapat dikatakan mengandung unsur musik.
Hampir semua pengucapannya disampaikan dalam lagu, irama, atau
intonasi yang tipikal.
7. Bahasanya padat, mengandung unsur-unsur perlambang, imaji, kias dan
perbandingan-perbandingan lain yang tepat dengan maksud dan funsinya.
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Harun Mat Piah dalam Abror (2009: 81) menyusun genre puisi Melayu
yang lengkap berjumlah dua belas, yaitu pantun, syair, nadzam, gurindam, seloka,
teka-teki, peribaha berangkap, teromba, talibun, prosa berirama atau puisi lirik,
mantra, dzikir. Berdasarkan kajian itu, Harun menegaskan bahwa dari dua belas
genre tersebut, genre pantun dan syair dapat dianggap paling muktamad/sah, tidak
ada yang menyangkal dalam penggolongannya, berdasarkan bentuk, pembagian
unit dan isinya, kecuali dalam hal penetuan sistem rima dan tema.
Sebagai salah satu genre puisi Melayu tradisional, secara umum dapat
dikemukakan dua aspek penting dari pantun, yakni aspek luar dan aspek dalam
(Mat Piah dalam Abror, 2009: 81).
1. Aspek luar adalah struktur dan seluruh ciri visual yang dapat dilihat dan
didengar, dan ini termasuk:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Terdiri dari rangkap-rangkap yang berasingan. Setiap rangkap dari garisgaris sejajar dan berpasangan, tetapi umumnya empat baris.
Setiap baris mengandung empat kata dasar. Jadi unit yang penting ialah
perkataan, sedangkan suku kata merupakan aspek sampingan.
Adanya klimaks, yaitu perpanjanganatau kelebihan jumlah unit suku kata
atau perkataan pada kuplet maksudnya.
Setiap stanza terbagi pada dua unit, yaitu sampiran dan maksud pada setiap
kupletnya.
Adanya skema rima yang tetap yaitu rima akhir a-b-a-b dengan variasi a-aa-a, selain rima, asonansi juga merupakan aspek yang dominan dalam
pembentukan sebuah pantun.
Setiap stanza pantun dalam semua bentuknya mengandung satu pikiran
yang bulat dan lengkap.

2. Aspek dalam adalah unsur-unsur yang dapat dirasakan secara subjektif
menurut pemgalaman dan pemahaman pendengar, yaitu:
a. Penggunaan lambang-lambang tertentu menurut anggapan dan word-view
masyarakat.
b. Adanya relasi makna antara pasangan sampiran dan pasangan maksud, juga
commit lambang-lambang.
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Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengkatagorikan
puisi Melayu tradisonal (pantun) diperlukan kriteria-kriteria yang dapat
memperjelas perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya, antara lain dari
segi bentuk, jenis, ciri-ciri pantun, aspek luar dan dalam pantun.
c. Bentuk dan Struktur Pantun
Pantun mempunyai bentuk dan ciri-ciri tertentu, di antaranya yang
terpenting adalah sejajar dan berpasangan, semetris, dan resiprokal (M. Haji
Salleh dalam Abd. Rachman Abror, 2009: 100-101). Pada umumnya, pantun
terdiri atas empat baris, dan biasa dilambangkan dengan huruf a-b-a-b; dua baris
pertama disebut “sampiran” dan dua baris terakhir disebut ”maksud/makna”.
Bentuk pantun tetap dan tidak berubah, pantun dapat dikelompokkan atas
dasar jumlah baris serangkap. Dengan penggelompokkan itu, ada pantun dua
baris, enam baris,, delapan baris, hingga enam belas baris, selain itu ada pantun
lain yang dikenal dengan “pantun berkait”.
Menurut Zainal Abidin Bakar dalam Abror, (2009: 100) umumnya pantun
dibagi empat:
1.
2.
3.
4.

pantun dua baris yang dikenal juga sebagai pameo atau pantun kilat,
pantun empat baris,
pantun lebih dari empat baris, dan
pantun berkait.
Pantun menurut Abd. Rachman Abror (2009: 29) adalah sejenis puisi asli

Melayu tradisional yang bersifat terikat, umumnya terdiri dari empat baris, dan
penulisannya dilambangkan dengan huruf a-b-a-b; dua baris pertama disebut
sampiran dan dua baris terakhir disebut isi atau tujuan. Menurut Ade Dharmawi
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dalam Abror, 2009: 126), isi pantun tersusun menurut urutan pilihan kata yang
selektif disertai keteraturan irama serta rima antara sampiran dan isi pada setiap
bait sebagai berikut.
Struktur pantun menurut Sutan Takdir Alisjahbana fungsi sampiran
terutama menyiapkan rima dan irama untuk mempermudah pendengar memahami
isi pantun. Ini dapat dipahami karena pantun merupakan sastra lisan. Meskipun
pada umumnya sampiran tak berhubungan dengan isi terkadang bentuk sampiran
membayangkan isi. Beberapa sarjana Eropa berusaha mencari aturan dalam
pantun maupun puisi lama lainnya. Misalnya satu larik pantun biasanya terdiri
atas 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Namun aturan ini tak selalu berlaku.
1. Sampiran
Fungsi

sampiran

terutama

menyiapkan

rima

dan

irama

untuk

mempermudah pendengar memahami isi pantun. Ini dapat dipahami karena
pantun merupakan sastra lisan, sehingga pada umumnya sampiran tak
berhubungan dengan isi terkadang bentuk sampiran membayangkan isi. Sampiran
pantun adalah bahasa tersirat dibuat bukan sekedar untuk kebutuhan persamaan
rima sehingga terkadang tanpa memperhatikan pertalian atau hubungan antara
sampiran dengan isi. Sampiran yang baik, merupakan pembayang yang dibuat
dengan mempertimbangkan persajakan dan rima, jumlah kata dan suku kata serta
hubungan yang munasabah dengan isi juga merupakan hasil dari pilahan dan
pilihan kata yang selektif sehingga membentuk suatu ungkapan yang padu dan
sepadan.
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Francois Rene Daillie dalam Abror (2009: 134) mendefenisikan sumbersumber rujukan sampiran yaitu:
This brief poem is an epitome of live and a uneverse in a grain of sand. It
carries with it self all the elements op the malay mans life: his land, his
house, his garden, his paddy field; his river, the sea or the forest; the
trees, fruits, animal, birds, fishes; the few simple things of everyday use;
it ekspresses his customs and tradition, wisdow, beliefs and feelings of all
sort, his love of man, woman and God. It lso sounds, very opten, like his
personal magic mantra, which everyone can use without the help of any
established pawang or bomoh-magician or sorcerer. It belongs to
everyone. It is composed of simplest word of everyday use, its syntax it
self is rather cryptic sometimes-and its rhythm deeply ingrained in
common ordinary speech.
Sampiran merupakan cerminan artikulasi fikiran pemantun, keberadaan
sampiran pada pantun jadi penentu luas dan dalamnya makna yang dikandung,
karena bahasa sampiran adalah bahasa cerdik pandai yang dibuat pandai pantun
karena mampu menangkap simbol alam makro untuk menuntun penyempurnaan
kemanusiaan manusia sebagai alam mikro melalui maksud tersirat dari kata yang
tersurat.
2. Isi
Isi merupakan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan pemantun. Isi
pantun merupakan bahagian kedua dari sebait pantun; irama dan bunyi isi pantun
mengikut kepada bahagian pertama. Jika bagian pertama menjadi bagian
pembayang tentang kata-kata yang akan mengiringinya maka bagian kedua
merupakan rangkaian kata sebagai isi fikiran dan perasaan. Dengan demikian, isi
pantun tidak dapat berdiri sendiri meskipun kedudukannya sebagai inti kalimat.
Bagi orang awam, dibukakan kulit baru tampak isi. Maksudnya mereka baru dapat
mengetahui maksud pantun ketika setelah membaca/mendengar isi setelah terlebih
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

20
digilib.uns.ac.id

dahulu dapat arahan dari sampirannya. Gejala demikian tampak pada cara orang
awam membuat pantun yang terlebih dahulu menetapkan isi pantun, baru mencari
rangkaian kata yang dapat dijadikan pembayang tanpa harus mempertimbangkan
hubungan antara baris pertama dengan baris kedua bahkan antara bahagian
sampiran dengan isi. Mereka hanya mementingkan kesepadanan rima pada akhir
kalimat.
Bagi pandai pantun, isi pantun yang mereka sampaikan bersifat samar dan
metaforis sehingga masih memerlukan kecerdasan penafsiran. Jenis pantun yang
demikian, umumnya dapat dijumpai pada pantun adat, pantun sindiran dan pantun
perumpamaan serta pantun peribahasa yang benar-benar bernas.
3. Hubungan Sampiran dengan Isi
Pantun memiliki dua bagian utama, yaitu pembayang dan maksud. Dua
bahagian ini ibarat dua struktur luaran dan dalaman; lahir dan batin yang
bergabung menjadi satu. Sumber-sumber yang ada dalam pembayang adalah dari
alam; ia bukan direka begitu saja. Begitu juga dengan maksud yang merupakan
jiwa atau roh pantun itu. Korpus datanya bersumber dari pengalaman inderawi
manusia, sehingga pada tataran demikian, pantun mengandungi persoalan yang
rasional dan logis dari kesan interaksi manusia dengan alam sekitarnya.
Aspek luaran pantun meliputi unsur estetika, begitu pula aspek dalaman
yang merupakan tema dan persoalan. Unsur estetika pantun dapat dilihat pada dua
aspek. Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambang-lambang tertentu
yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat
Melayu. Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang
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dengan pasangan maksud baik secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi,
maka tema atau persoalan pantun hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan
masyarakat Melayu.
Berdasarkan teori-teori atau konsep-konsep yang telah dipaparkan di
atas, bentuk dan struktur pantun dapat disintesiskan bermacam-macam. Ada
pantun yang berbentuk "nasihat", "adat", "agama", "teka-teki", "jenaka" dan juga
ada sesetengahnya berbentuk "peribahasa". Struktur terdiri atas dua bagian:
sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan
alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya), dan biasanya tak
punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk
mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan
tujuan dari pantun tersebut.
d. Tema dan Fungsi Pantun
Klasifikasi tema pantun menurut Abd. Rachman Abror (2009: 109-110),
yaitu:
1. Pantun anak-anak: secara struktur, pantun anak-anak lebih mudah berupa
ekspresi dengan cara rayuan, belaian, ayunan, dan nyanyian. Isi dan temanya
berupa nasihat harapan, dan pendidikan.
a. Permainan
b. Kasih sayang
c. Perasaan gembira (suka cita)
2. Pantun percintaan dan kasih sayang; tiap pasangan dikaruniai potensi untuk
saling menarik. Potensi ini mulai menampakkan gejala sejak individu sampai
pada tahap remaja dengan tanda tertarik pada lawan jenis dan mengadakan
interaksi intensif dengan lawan jenisnya.
a. Perkenalan
b. Berkasih mesra
c. Teruji dan gagal
d. Berpisah dan cerai
3. Pantun tentang telatah dan cara hidup masyarakat
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b. Jenaka dan permainan
c. Kias, ibarat, dan peribahasa
d. Teka-teki
Pantun nasihat, agama, dan adat
Perenungan terhadap nasib, kembara, dan perantauan
Pantun naratif
Pantun mantra; bentuk pengucapan sastra tua Melayu sebagai usaha
menghubungkan dirinya dengan makhluk gaib yang diyakini.
Menurut Budiman (dalam Murtofiah, 2008: 18-19) pantun dapat dibedakan

menjadi tiga yaitu pantun anak-anak, pantun remaja, dan pantun orang tua.
a.

b.

c.

Pantun anak-anak yaitu pantun yang digunakan anak-anak untuk
mengungkapkan perasaannya. Pantun anak terbagi menjadi dua yaitu pantun
bersuka cita dan pantun berduka. Pantun bersuka cita digunakan anak-anak
untuk mengungkapkan kegembiraan yang mereka rasakan. Pantun berduka
hati menjadi sarana mengungkapkan rasa sedih yang mereka rasakan.
Pantun orang muda merupakan pantun yang digunakan remaja untuk
mengungkapkan perasaan yang mereka rasakan. Pantun orang muda dapat
dibagi menjadi tiga yaitu pantun dagang, pantun muda, dan pantun jenaka.
Dengan pantun ini mereka dapat mengungkapkan rasa suka, rasa rindu pada
kekasihnya, dan juga rasa duka.
Pantun orang tua adalah pantun yang digunakan orang tua untuk menasehati
anak-anaknya. Pantun orang tua dapat dibagi menjadi tiga yaitu pantun
nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Melalui pantun ini, orang tua
biasanya menasehati pemuda dan anaknya agar selalu taat menjalankan
ibadah dan selalu melakukan perbuatan baik serta menghindari perbuatan
yang membahayakan.
Pantun berfungsi sebagai alat komunikasi secara

langsung atau tidak

langsung antar anggota masyarakat terlihat penggunaanya dalam berbagai
kegiatan, misalnya kegiatan yang berhubungan dengan hiburan, pengajaran, ritual,
upacara, adat, agama, dan kepercayaan. Menurut Harun Mat Piah dalam Abror
(2009: 122) berbagai kegiatan tersebut dapat diringkas menjadi tiga bagian, yaitu:
1) kegiatan yang berunsur hiburan, 2) kegiatan yang berunsur ritual, dan 3)
kegiatan yang berunsur agama dan kepercayaan. Fungsi pantun dalam kehidupan
masyarakat Melayu sangat luas, ketiga kelompok kegiatan tersebut belum
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menggambarkan seluruh aspek kehidupan mereka. Hal tersebut diakui sendiri oleh
Harun Mat Piah, yang menyatakan itu baru sebagian saja dari kaidah yang
sebenarnya (Mat Piah dalam Abror, 2009: 122).
Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas tema dan fungsi
pantun dapat disintesiskan menjadi tujuh kelompok, yaitu pantun anak-anak,
Pantun percintaan, pantun tentang telatah dan cara hidup masyarakat, pantun
nasihat, agama dan adat, pantun perenungan terhadap nasib kembara, dan
perantauan, pantun naratif dan pantun mantra. Fungsi pantun melayu ; 1) kegiatan
yang berunsur hiburan, 2) kegiatan yang berunsur ritual, dan 3) kegiatan yang
berunsur agama dan kepercayaan. Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan
yang kuat. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya
dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berfikir dan bermainmain dengan kata. Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah
sebagai alat penguat penyampaian pesan.
2. Hakikat Stilistika
a. Pengertian Stilistika
Stilistika berasala dari bahasa Inggris: stylistics, yang berarti studi mengenai
style gaya bahasa atau bahasa bergaya. Kata style (bahasa inggris) berasal dari
bahasa latin stilus yang berarti alat (berujung tajam) yang dipakai untuk menulis
di atas lempengan lilin (Shipley, 1979: 314; Leech & Short, 1984: 13). Kata stilus
kemudian dieja menjadi stylus oleh penulis-penulis selanjutnya karena ada
kesamaan makna dengan bahasa Yunani stulos (a pilar, bahasa inggris) yang
berarti alat tulis yang terbuat dari logam, kecil, dan berbentuk batang memiliki
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ujung yang tajam, Alat tersebut digunakan juga untuk menulis di atas kertas
berlapis lilin (scott, 1980: 280). Pada perkembangan dalam bahasa latin
kemudian, stylus memiliki arti khusus yang mendeskripsikan tentang penulisan;
kritik terhadap kualitas sebuah tulisan.
Nyoman Kutha Ratna (2007: 236) menyatakan stilistika merupakan ilmu
yang menyelidiki pemakaian bahasa dala karya sastra, dengan mempertimbangkan
aspek-aspek keindahanya. Bagi Simson (2004: 2), stilistika adalah sebuah metode
interpretasi tekstual karya saatra yang dipandang memiliki keunggulan dalam
pemberdayaan bahasa. Pengkajian stilistika karya satra dipandang penting karena
berbagai bentuk, pola, dan struktur lingistik dalam karya sastra memiliki fungsi
tertentu. Fungsi bahasa tekstual satra akan menyaran pada interpretasi maknanya.
Menurut Umar Yunus (1989: xvii), hakikat stilistika (stilistics) adalah: (1)
ilmu yang menyelidiki bahasa yang digunakan dalam karya sastra; ilmu
interdisipliner antara linguistik dan kesusastraan; (2) penerapan linguistik pada
penelitian gaya. Menurut Turner (1977: 7-8), stilistika tidak hanya merupakan
studi gaya bahasa dalam kesusatraan saja, melainkan juga studi gaya bahasa pada
umumnya meskipun fokus perhatiannya pada bahasa kesusastraan yang paling
sadar dan kompleks. Bagi Turner, stilistika adalah bagian linguistik yang
memusatkan diri pada variasi penggunaan bahasa. Cumming dan Simson (1886:
xvi) menambahkan, stilistika merupakan cabang linguistik dan analisisnya
berorientasi kepada linguistik.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa stilistika merupakan
ilmu yang mengkaji wujud pemakaian bahasa dalam karya satra yang meliputi
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seluruh pemberdayaan potensi, keunikan dan kekhasan bahasa serta gaya bahasa
dari bunyi bahasa, pilihan kata, kalimat, wacana, citraan, hingga bahasa figuratif.
Agar ranah kajian tidak terlalu luas, kajian stilistika lazim dibatasi pada karya
satra tertentu, dengan memperhatikan referensi penggunaan kata atau struktur
bahasa, mengamati antarhubungan pilihan itu untuk mengidentifikasi ciri-ciri
stilistika (stilistic feature) yang membedakan karya, pengarang, aliran, atau priode
tentang karya, pengarang, aliran, atau priode lainnya.
Stilistika dalam konteks bahasa dan sastra mengarah pada pengertian studi
tentang style (gaya bahasa), kajian terhadap wujud performasi kebahasaan
(Nugrgiyantoro, 1998:2179). Menurut Roland Barthes (dalam Aminuddin, 1995:
1-38)… style is a historical concept. Seiring pengertian itu, konsep bidang kajian
dan metode stilistika tentunya terus mengalami perkembangan yang beragam/
berbeda-beda dalam setiap disiplin ilmu, tetapi dapat saling melengkapi.
Dengan memahami gaya dalam perspektif kesejarahan, dapat diketahui
bahwa studi stilistika dalam konteks kajian sastra secara rasional dapat
memanfaatkan berbagai wawasan untuk menentukan sudut pandang maupun sikap
dan sifat kajian. Studi stilistika seakan-akan hanya perpanjangan tangan kajian
linguistik. Sedangkan dalam kenyataannya, studi stilistika tersebut ditinjau dari
sejarah perkembangannya dapat dihubungkan dengan sejumlah disiplin keilmuan,
baik retorika, semiotika, linguistik, maupun teori sastra (Aminuddin, 1995:2).
Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 1998: 280) stilistika kesastraan
merupakan sebuah metode analisis karya sastra yang mengkaji berbagai bentuk
dan tanda-tanda kebahasaan yang digunakan sperti yang terlihat pada struktur
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lahirnya. Metode analisis ini menjadi penting, karena dapat memberikan informasi
tentang karakteristik khusus sebuah karya sastra. Bahkan, menurut Wellek dan
Warren, ia dapat memberikan manfaat yang besar bagi studi sastra jika dapat
menentukan prinsip yang mendasari kesatuan karya sastra, dan jika dapat
menemukan suatu tujuan estetika umum yang menonjol dalam sebuah karya sastra
dari keseluruhan unsurnya (1993: 226).
Melalui pendekatan stilistika dapat dijelaskan interaksi yang rumit antara
bentuk dan makna yang sering luput dari perhatian dan pengamatan para kritikus
sastra (Panuti Sudjiman, 1993: vii). Sebab, kajian stilistika dalam sastra melihat
bagaimana unsur-unsur bahasa digunakan untuk melahirkan pesan-pesan dalam
karya sastra. Atau dengan kata lain, kajian stilistika berhubungan dengan
pengkajian pola-pola bahasa dan bagaimana bahasa digunakan dalam teks sastra
secara khas. Analisis bahasa yang dipolakan secara khas tersebut kita tuntut untuk
dapat menunjukkan kekompleksitasan dan kedalaman bahasa teks sastra tersebut
dan juga menjawab bagaimana bahasa tersebut memiliki kekuatan yang
menakjubkan, kekuatan kreatifitas karya sastra (Cummings dan Simmons, 1986:
vii).
Langkah pertama yang lazim diambil dalam analisis stalistika adalah
mengamati deviasi-deviasi seperti pengulangan bunyi, inverse susunan kata,
susunan hierarki klausa, yang semuanya mempunyai fungsi estetis seperti
penekanan, atau membuat kejelasan atau justru kebalikannya: usaha estetis untuk
mengaburkan dan membuat makna menjadi tidak jelas (Wellek dan Waren, 1993:
226).
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Untuk mengetahui ciri pembeda gaya sebuah teks dari teks lain, perlu
dilakukan penghitungan frekuensi pemunculan tanda-tanda linguistik yang
terdapat di dalamnya. Gaya kemudian “diukur” berdasarkan kadar deviasinya
terhadap bahasa yang wajar dan baku. Data kuantitatif yang diperoleh dari analisis
seperti ini dapat memberikan bukti-bukti konkret yang dapat menopang deskripsi
stilistika sebuah karya dengan cara yang lebih dapat dipertanggungjawabkan
(Nurgiyantoro, 1998: 283).
Lecch dan Short dalam Nurgiyantoro menjelaskan bahwa stilistika
(stylistics) menyaran pada pengertian studi tentang stile (gaya bahasa), kajian
terhadap wujud performansi kebahasaan, khususnya yang terdapat dalam karya
sastra, dan bagaimana pengarang mempergunakan tanda-tanda linguistic untuk
memperoleh efek khusus (1998: 279). Wellek dan Warren menjelaskan bahwa
manfaat stilistika yang sepenuhnya bersifat estetis, membatasi lingkup bidang ini
khusus untuk karya sastra dan kelompok karya satra yang dapat diuraikan fungsi
dan makna estetisnya, stilistika akan menjadi penting, karena hanya metode
stilistika yang dapat menjabarkan ciri-ciri khusus karya sastra (1995: 225).
b. Unsur-Unsur Stilistika
Unsur-unsur stilistika terdiri dari (a). fonologi, misalnya pola suara ucapan
dan irama,(b). sintaksis, misalnya jenis struktur kalimat, (c). leksikal, misalnya
penggunaan kata abstrak atau kongkret, frekuensi penggunaan kata benda, kerja,
sifat, dan (d). retorika berupa karakteristik penggunaan bahasa figurative,
misalnya bentuk-bentuk pemajasan, penyiasatan struktur, dan pencitraan
(Nurgiyantoro, 1998:280).
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1) Unsur Fonologi
Unsur fonogi yang dimaksud mengacu pada penggunaan pola suara
ucapan dan irama (aliterasi, irama, dan efek bunya) yang sengaja dipilih oleh
pengarang. Unsur fonologi dalam stilistika fiksi kurang begitu penting
kontribusinya karena frekuensi pemakaiannya dalam karya fiksi sangat
sedikit, unsur fonologi ini lebih penting untuk stilistika puisi.
2) Unsur Sintaksis
Unsur sintaksis yang dimaksud menyaran pada pengertian struktur
kalimat. Dalam kegiatan komunikasi bahasa, jika dilihat dari kepentingan
stile, kalimat lebih penting dan bermakna daripada sekedar kata walaupun
kegayaan kalimat dalam banyak hal juga dipengaruhi oleh pilihan katanya.
Unsur stile yang berwujud penyimpangan struktur kalimat biasanya berupa:
pembalikan, pemendekatan, pengulangan, penghilangan unsure tertentu, dan
lain-lain.
3) Unsur Leksikal
Unsur leksikal yang dimaksud sama pengertiannya dengan diksi, yaitu
yang mengacu pada pengertian penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja
dipilih oleh pengarang. Masalah pemilihan kata, menurut Chapman dalam
Nurgiyantoro (1994:290), dapat melalui pertimbangan-pertimbangan formal
tertentu. Pertama, pertimbangan fonologis, misalnya untuk kepentingan
aliterasi, irama, dan efek bunyi tertentu. Kedua, pertimbangan dari segi mode,
bentuk, dan makna yang dipergunakan sebagai sarana mengkonsentrasikan
gagasan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

29
digilib.uns.ac.id

4) Unsur Retorika
Retorika merupakan suatu cara penggunaan bahasa untuk memperoleh
efek estetis. Ia dapat diperoleh melalui kreativitas pengungkapan bahasa,
yaitu bagaimana pengarang menyiasati bahasa sebagai sarana untuk
mengungkapkan gagasannya. Unsur stile yang berwujud retorika ebagaimana
yang dikemukakan Abram dalam Nurgiyantoro (1994: 296) meliputi (1)
Pemajasan (bahasa figurative), (2) Penyiasatan Struktur, dan (3) Wujud
pencitraan (imageri).
c.

Lapangan Kajian Stilistika
Stilistika merupakan sebuah studi yang mempelajari gaya seseorang dalam

menyatakan maksud dengan media bahasa. Aminudin (1995: 44) menjelasksan
lapangan kajian stilistika dapat meliputi kata-kata, tanda baca, gambar, serta
bentuk tanda lain yang dianalogikan sebagai kata-kata. Lapangan kajian stilistika
tersebut terujud sebagai print-out ataupun tulisan dalam karya sastra. Secara
potensial print out itu dapat membuahkan (1) gambar objek atau peristiwa, (2)
gagasan, (3) satuan isi, dan (4) ideologi yang terkandung dalam karya sastra. Print
out tersebut merupakan wujud pelambangan sekaligus artefak kebudayaan yang
mengandung sesuatu yang lain di luar wuju konketnya sendiri. Dalam semiotika
atau studi tentang sistem lambang dan proses pemaknaannya, wujud pelambangan
tersebut disebut signal atau tanda. Wujud konkret pelambangan itu lazimnya
hanya dibatasi tataran kata, kalimat, dan wacana.
Sudjiman (1993: 12) mengartikan bahwa style dapat diterjemahkan
sebagai gaya bahasa dan gaya bahasa itu sendiri mencakup diksi, strukur kalimat,
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majas, citraan, pola rima, serta matra yang digunakan pengarang atau yang
terdapat dalam sebuah karya sastra. Stilistika sebagai bidang kajian yang
memperhatikan gaya integritas seluruh tingkat-tingkat dalam hierarki linguistik
suatu teks atau wacana (discourse) dan dalam aplikasinya dapat diterapkan
terhadap prosa, puisi, dan drama (Soediro Satoto, 1995: 83-84). Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa lapangan kajian stilistika mencakup penggunaan bahasa
dalam semua genre karya sastra.
1) Bunyi
Pantun Melayu mengandung banyak bunyi dan pengulangan kata. Adapun
yang diulang itu suara atau hurufnya, kadang kala kata‟ (Padmosoekatja, 1960
dalam Sutarjo, 2002: 60). Pantun Melayu ‟persajakan‟ ada tiga jenis yaitu
asonansi „persamaan bunyi vokal‟ aleterasi „persamaan bunyi konsonan dalam
pembentukan kata, kalimat, atau frasa‟, dan „pengulangan suku kata atau kata
yang telah digunakan pada bagian sebelumnya‟ (Padmosoekatja, 1960 dalam
Sutarjo, 2002: 60).
(a) Asonansi
Asonansi adalah semacam gaya bahasa retoris yang berdasarkan langsung
tidaknya makna yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama, atau asonansi
merupakan perulangan bunyi yang terdapat pada kata-kata tanpa selingan
persamaan bunyi konsonan.
(b)Aliterasi
Aliterasi adalah ulangan bunyi konsonan, lazimnya pada awal kata yang
berurutan untuk mencapai efek kesedapan bunyi, atau runtut konsonan (Panuti
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Sudjiman dalam Sutarjo, 2003: 23). (Gorys Keraf, 2004: 130) mengatakan bahwa
aleterasi adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama.
Biasanya dipergunakan dalam puisi atau prosa.
(c) Gaya bahasa repetisi
Repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata, kata, atau
bagian kalimat) yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah
konteks yang sesuai (Sumarlam, 2003: 32)
2) Diksi
Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh
pengarang dalam karyanya. Dalam konteks ini pengertian denotasi dan konotasi
tidak boleh diabaikan. Denotasi adalah arti lugas, yang sesuai dengan kamus,
sedangkan konotasi adalah arti kias, yang diasosiasikan atau disarankan.
Diksi berasal dari bahasa latin dicere, dictum yang berarti to say. Diksi
berarti pemilihan dan penyusunan kata-kata dalam tuturan atau penulisan (Scott,
1980: 170), atau pilihan leksikal dalam penulisan (Panuti Sudjiman, 1995: 13).
Diksi adalah kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide yang
meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa dan ungkapan. Fraselogi mencakup
persoalan kata-kata dalam pengelompokan atau susunannya, atau cara-cara yang
khusus berbentuk ungkapan. Gaya bahasa bertalian dengan ungkapan-ungkapan
individual atau karekteristik tertentu, yang memiliki nilai artistik yang tinggi
(Gorys Keraf, 1991: 23).
Diksi merupakan konsep kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek
tertentu dalam berbicara didepan umum atau dalam karang mengarang (Harimurti
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Kridalaksana, 1982: 35). Dapat pula dikatakan diksi adalah penentuan kata-kata
seorang penegarang untuk mengungkapkan gagasannya. Diksi yang baik adalah
diksi yang sesuai dengan tuntutan cerita, keadaan atau peristiwa, dan pembacanya
(Suhendra Yusuf, 1995: 68). Dengan demikian, diksi dalam konteks sastra
merupakan pilihan kata pengarang untuk mengungkapkan gagasan guna mencapai
efek tertentu dalam karya sastranya. Orang yang luas Kosakatanya, demikian
Gorys Keraf (1991: 24), akan memiliki pula kemampuan yang tinggi untuk
memilih.
Harimurti Kridalaksana (2001: 44) mengatakan bahwa diksi adalah pilihan
kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan
umum atau dalam karang mengarang. Lebih lanjut, Gorys Keraf (2004: 24)
memberikan batasan mengenai diksi sebagai berikut :
(a) Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai
untuk

menyampaikan

suatu

gagasan,

bagaimana

membentuk

pengelompokan kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan
yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalan suatu
situasi.
(b)Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan untuk membedakan secara
tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan
kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan
nilai rasa yang dimiliki masyarakat pendengar.
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(c) Pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh
penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata dalam
bahasa itu.
Sementara itu, Mustakim (1994: 41) berpendapat bahwa istilah diksi
berkaitan dengan semua, yaitu pemilihan kata dan pilihan kata. Pemilihan kata
adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan secara
tepat, sedangkan pilihan kata adalah hasil dari proses atau tindakan tersebut.
Dengan demikian, diksi bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata
mana yang perlu dipakai untuk mengungkapkan suatu gagasan, tetapi juga
meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Konteks
kata hendaknya dilihat bagi kepentingan arus dan wacana sastra secara
keseluruhan, bukan dalam arti sempit yang hanya terbatas pada kalimat tempat
kata tersebut berada. Jadi jelaslah bahwa pengertian diksi adalah pilihan kata
yang tepat, baik dalam kata, frasa maupun dalam kalimat untuk menyampaikan
gagasan dan kemampuan menemukan bentuk-bentuk yang sesuai dengan situasi
sehingga memperoleh efek tertentu.
Karakteristik diksi atau pilihan kata dalam pantun Melayu Pontianak karya
Abd Rachman Abror meliputi (a) kata konotatif, (b) kata sapaan khas dan nama
diri, dan (c) kata vulgar.
(a) Kata Konotatif
konotasi disebut juga makna konotasional, makna emotif, atau makna
evaluatif. Makna konotatif adalah suatu jenis makna di mana stimulus dan respons
user (2010: 29), Kata konotatif juga
mengandung nilai-nilai emosionalcommit
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dominan dalam karya sastra jenis pantun. Menurut Leech (2003: 23), arti
konotatif merupakan nilai komunikasi suatu ungkapan menurut apa yang diacu,
melebihi di atas isinya yang murni konseptual. Kata Konotatif adalah kata yang
memiliki makna tambahan yang terlepas dari makna harfiahnya yang didasarkan
pada perasaan atau pikiran yang timbul pada pengarang atau pembaca (Suhendra
Yusuf, 1995: 152); Harimurti Kridalaksana, (1992: 91). Jadi, kata konotatif adalah
kaya yang mengandung makna komunikatif yang telepas dari makna harfiahnya
yang didasarkan atas perasaan, dan atau pikiran pengarang atau persepsi
pengarang tentang sesuatu yang dibahasnya.
(b) Kata Sapaan Khas dan Nama diri
Menurut Uhlenbeck (1982: 373), nama diri yang semata-mata hanya
berfunsi sebagai penanda identitas diri atau identik dengan nama diri yang tidak
bermitivasi sedangkan nama diri berfungsi sebagai simbol identik dengan nama
diri yang bermotivasi. Dalam konteks itu, Ryle (dalam Wasiyati, 2000:8)
menyatakan bahwa nama memilki referen tetapi tidak memiliki makna. Arti
simbolik nama dan kata lain dibangun oleh budaya tertentu. Kebudayaa dapat
diartikan sebagai kesadaran akan nilai-nilai dalam kemestaannya (Al-Farugi,
1982: 37). Secara luas kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan,
dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang mejadi milik
manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1983: 183). Denga penamaan, orang
dapat mengidentifikasi nama dikaikan dengan jenis kelamin, status, dan
mengklaisifikasi orang dilingkungan sekitarnya.
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(c) kata vulgar
Kata-kata yang carut dan kasar atau kampungan disebut kata vulgar
(Suhendra Yusuf, 1995: 307). Kata vulgar merupakan kata-kata yang tidak
intelek, kurang beradab, dipandang tidak etis, dan melanggar sopan santun atau
etika sosial yang berlaku dalam masyarakat intelek. Simpulanya kata vulgar
dalam masayarakat intelek dipandang tabu untuk diucapkan atau digunakan dalam
berkomunikasi.
3) Gaya Bahasa
Gaya dalam hal ini tentu saja mengacu pada pemakaian atau penggunaan
bahasa dalam karya sastra (Pradopo, 2005: 161). Sebelum ada stilistika, bahasa
karya sastra sudah memiliki gaya yang memiliki keindahan. Gaya adalah segala
sesuatu yang “menyimpang” dari pemakaian biasa. Penyimpangan tersebut
bertujuan untuk keindahan. Keindahan ini banyak muncul dalam karya sastra,
karena sastra memang syarat dengan unsur estetik. Segala unsur estetik ini
menimbulkan manipulasi bahasa, plastik bahasa dan kado bahasa sehingga
mampu membugkus rapi gagasan penulis. (Endraswara, 2003: 71) dapat dikatakan
bahwa setiap karya sastra hanyalah seleksi beberapa bagian dari suatu bahasa
tertentu (Pradopo, 2005: 162).
Hubungan antara bahasa dan sastra sering bersifat dialektis. Sastra sering
mempengaruhi bahasa sementara itu sastra juga tidak mungkin diisolasi dari
pengaruh sosial dan intelektualitas. Analisis stilistika digunakan untuk
menemukan suatu tujuan estetika umum yang tampak dalam sebuah karya sastra
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dari keseluruhan unsurnya. Dengan demikian, analisis stilistika dapat diarahkan
untuk membahas isi.
Penelitian stilistika berdasarkan asumsi bahwa sastra mempunyai tugas
mulia (Endraswara, 2003: 72). Lebih lanjut, Suwardi menambahkan bahwa bahasa
memiliki pesan keindahan dan sekaligus membawa makna. Gaya bahasa sastra
berbeda dengan gaya bahasa sehari-hari. Gaya bahasa sastra digunakan untuk
memperindah teks sastra. Istilah gaya diangkat dari istilah style yang berasal
dari bahasa Latin stilus dan mengandung arti leksikal, alat untuk menulis‟
(Aminuddin, 2009: 72).
Aminuddin juga menjelaskan bahwa dalam karya sastra istilah gaya
mengandung pengertian cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya
dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis serta mampu
menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan
emosi pembaca. Sejalan dengan pengertian tersebut (Scharbach dalam Aminuddin
2009: 72) menyebut gaya sebagai hiasan, sebagai sesuatu yang suci, sebagai
sesuatu yang indah dan lemah gemulai serta sebagai perwujudan manusia itu
sendiri. Bagaimana seorang pengarang mengungkapkan gagasannya dalam
wacana ilmiah dengan cara pengarang dalam kreasi cipta sastra, dengan demikian
akan menunjukkan adanya perbedaan meskipun dua pengarang itu berangkat dari
satu ide yang sama.
Beracuan dari beberapa pendapat di atas gaya dapat disimpulkan dengan
tatanan yang bersifat lugas, jelas, dan menjauhkan unsur-unsur gaya bahasa yang
mengandung makna konotatif. Sedangkan pengarang dalam wacana sastra justru
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akan menggunakan pilihan kata yang mengandung makna padat, reflektif,
asosiatif, dan bersifat konotatif. Selain itu,

tatanan kalimat-kalimatnya juga

menunjukkkan adanya variasi dan harmoni sehinnga mampu menuansakan
keindahan dan bukan hanya nuansa makna tertentu saja. Oleh sebab itulah
masalah gaya dalam sastra akhirnya juga berkaitan erat dengan masalah gaya
dalam bahasa itu sendiri.
Sudjiman (1998: 13) menyatakan bahwa sesungguhnya gaya bahasa dapat
digunakan dalam segala ragam bahasa baik ragam lisan, tulis, nonsastra, dan
ragam sastra, karena gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks
tertentu oleh orang tertentu untuk maksud tertentu. Akan tetapi, secara tradisional
gaya bahasa selalu ditautkan dengan teks sastra, khususnya teks sastra tertulis.
Gaya bahasa mencakup diksi atau pilihan leksikal, struktur kalimat, majas dan
citraan, pola rima, matra yang digunakan seorang sastrawan atau yang terdapat
dalam sebuah karya sastra.
Jorgense dan Phillips (dalam Ratna, 2009: 84) mengatakan bahwa gaya
bahasa bukan sekedar saluran, tetapi alat yang menggerakkan sekaligus menyusun
kembali dunia sosial itu sendiri. Lebih jauh menurut Simpson (dalam Ratna, 2009:
84) gaya bahasa baik bagi penulis maupun pembaca berfungsi untuk
mengeksplorasi kemampuan bahasa khususnya bahasa yang digunakan. Stilistika
dengan demikian memperkaya cara berpikir, cara pemahaman, dan cara perolehan
terhadap substansi kultural pada umumnya.
Karya sastra adalah sebuah wacana yang memiliki kekhasan tersendiri.
Seorang pengarang dengan kreativitasnya mengekspresikan gagasannya dengan
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menggunakan bahasa dengan memanfaatkan semua media yang ada dalam
bahasa. Gaya berbahasa dan cara pandang seorang pegarang dalam memanfaatkan
dan menggunakan bahasa tidak akan sama satu sama lain dan tidak dapat ditiru
oleh pengarang lain karena hal ini sudah menjadi bagian dari pribadi seorang
pengarang. Kalaupun ada yang meniru pasti akan dapat ditelusuri sejauh mana
persamaan atau perbedaan antara karya yang satu dengan yang lainnya. Hal ini
dapat diketahui mana karya yang hanya sebuah jiplakan atau imitasi. Pemilihan
bentuk bahasa yang digunakan pengarang akan berkaitan fungsi dan konteks
pemakaiannya.
Pemakaian gaya dalam sastra selalu dikaitkan dengan konteks yang melatar
belakangi pemilihan dan pemakaian bahasa. Semua gaya bahasa itu berkaitan
langsung dengan latar sosial dan kehidupan di mana bahasa itu digunakan. Bahasa
sastra adalah bahasa khas (Endraswara, 2003: 72). Khas karena bahasanya telah
direkayasa dan dioles sedemikian rupa. Dari polesan itu kemudian muncul gaya
bahasa yang manis. Dengan demikian seharusnya pemakaian gaya bahasa harus
didasari penuh oleh pengarang. Bukan hanya suatu kebetulan gaya diciptakan oleh
pengarang demi keistimewaan karyanya. Jadi dapat dikatakan jika pengarang
pandai bersilat bahasa, kaya, dan mahir dalam menggunakan stilistika maka
karyanya akan semakin mempesona dan akan lebih berbobot. Stilstik adalah
penggunaan gaya bahasa secara khusus dalam karya sastra yang akan membangun
aspek keindahan karya sastra.
Pradopo (dalam Endraswara, 2003: 72) menyatakan bahwa nilai seni sastra
ditentukan oleh gaya bahasanya. Gaya bahasa dapat dikatakan sebagai keahlian
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seorang pengarang dalam mengolah kata-kata. Jangkauan gaya bahasa sangat luas,
tidak hanya menyangkut masalah kata tetapi juga rangkaian dari kata-kata tersebut
yang meliputi frasa, klausa, kalimat, dan wacana secara keseluruhan (Keraf, 2004:
112) termasuk kemahiran pengarang dalam memilih ungkapan yang menentukan
keberhasilan, keindahan, dan kemasukakalan suatu karya yang merupakan hasil
ekspresi diri (Sayuti, 2000: 110).
Sejalan dengan pendapat di atas Sayuti, Endraswara (2003: 73) juga
menyatakan bahwa gaya bahasa merupakan seni yang dipengaruhi oleh nurani.
Melalui gaya bahasa sastrawan menuangkan idenya. Bagaimanapun perasaan saat
menulis, jika menggunakan gaya bahasa, karya yang dihasilkan akan semakin
indah. Jadi, dapat dikatakan gaya bahasa adalah pembungkus ide yang akan
menghaluskan teks sastra. Melalui gaya bahasa pembaca dapat menilai
kepribadian dan kemampuan pengarang, semakin baik gaya bahasa yang
digunakan, semakin baik pula penilaian terhadapnya. Sering dikatakan bahwa
bahasa adalah pengarang yang terekam dalam karya yang dihaslkannya. Oleh
sebab itu setiap pengarang mempunyai gayanya masing-masing.
Zhang (1995: 155) menjelaskan bahwa ”Literary stylistics is a discipline
mediating between linguistics and literary criticism. Its concern can be simply
and broadly defined as thematically and artistically motivated verbal choices”
(“gaya bahasa sastra adalah disiplin mediasi antara linguistik dan kritik sastra.
Disisi lain dapat sederhana dan secara luas didefinisikan sebagai tematik dan
artistik termotivasi pilihan verbal”). Dengan kata lain, objek tersebut adalah
untuk mengetahui nilai-nilai tematik dan estetika yang dihasilkan oleh linguistik
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bentuk, nilai-nilai yang menyampaikan visi penulis, nada dan sikap, yang bisa
meningkatkan afektif atau kekuatan emotif pesan yang memberikan sumbangan
untuk karakterisasi dan membuat fiksi realitas fungsi lebih efektif dalam kesatuan
tematik.
Menurut Gorys Keraf (2000: 113) pengertiaan gaya atau khususnya gaya
bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Kata style itu sendiri
merupakan kata Latin dari stilus yaitu semacam alat untuk menulis pada
lempengan lilin. Akan tetapi, pengertian mengenai gaya bahasa dapat dibatasi,
sehingga gaya bahasa adalah cara pengungkapan pikiran melalui bahasa secara
khas yang memperlihatkan jiwa kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Sama
halnya dengan Gorys Keraf, dalam memberikan pengertian terhadap gaya bahasa.
Harimurti Kridalaksana (2001: 63) memberikan pengertian mengenai gaya
bahasa atau style adalah (1) pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang
dalam bertutur atau menulis; (2) pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh
efek-efek tertentu; (3) keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra.
Menurut Pradopo (1991: 137) gaya bahasa adalah cara penggunaan bahasa yang
khusus untuk mendapatkan efek-efek tertentu dalam suatu karya sastra.
Stile (style, gaya bahasa), adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa, atau
bagaimana seseorang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan (Abrams
dalam Burhan Nurgiantoro, 1995: 276). Style ditandai oleh ciri-ciri formal
kebahasaan seperti pemilihan kata, struktur kalimat, bentuk-bentuk bahasa
fiuratif, penggunaan kohesi dan lain-lain.
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Gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandang.
Pandangan terhadap gaya bahasa dapat dibedakan dari jenisnya dibagi menjadi
dua segi yakni segi non bahasa dan segi bahasa. Guna melihat gaya secara luas,
maka pembagian berdasarkan masalah non bahasa tetap diperlukan, namun gaya
bahasa dilihat dari aspek kebahasaan lebih diperlukan.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Stanton, Robert (1965: 31), Gaya
bahasa atau gaya adalah cara penyair menggunakan bahasa. Bahkan jika dua
penulis adalah untuk menggunakan plot yang sama, karakter, dan pengaturan,
hasilnya akan ada dua cerita berbeda karena gaya bahasa mereka berbeda dalam
kompleksitas, irama, panjang kalimat, kehalusan, serta jumlah dan jenis gambar
dan metafora.
Jakob Sumardjo dan Saini K.M. (1997: 127) menjelaskan bahwa gaya
bahasa merupakan cara menggunakan bahasa agar daya ungkap atau daya tarik
atau sekaligus kedua-duanya bertambah. Sadar akan hal itu, penyair tidak menyianyiakan dan menggunakan gaya bahasa dalam karyanya.
Panuti Sudjiman (1993: 13-14) gaya bahasa terdapat dalam segala ragam
bahasa, baik dalam ragam lisan, tulis, ragam nonsastra, dan ragam sastra. gaya
bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang-orang
tertentu untuk maksud tertentu. secara tradisional, gaya bahasa selalu ditautkan
dengan teks sastra, khusus teks sastra tertutlis. Gaya bahasa mencakup diksi,
pilihan leksikal, struktur kalimat, majas, dan citraan.
Nyoman Tusthi Eddy (1991:83) gaya bahasa pemakaiannya lebih spesifik,
yaitu khusus pada dunia sastra. gaya seorang pengarang dapat dicermati melalui
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bahasa dalam karyanya. gaya dibentuk ileh diksi (pilihan kata), ungkapan, dan
simbol.
Gaya bahasa ialah cara menggunakan bahasa agar daya ungkap atau daya
tarik atau sekaligus dua-duanya bertambah (Jakob Sumardjo dan Saini K.M.,
1997: 127). Di lain pihak, Wiyatmi (2009: 42) menjelaskan pengertian gaya
bahasa sebagai cara pengungkapan seorang yang khas bagi pengarang. Gaya
meliputi penggunaan diksi, imajeri (citraan), dan sintaksis (pilihan pola kalimat).
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gaya
bahasa atau majas adalah cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam
bentuk tulisan atau lisan. Kekhasan dari gaya bahasa ini terletak pada pemilihan
kata-katanya yang tidak secara langsung menyatakan makna yang sebenarnya.
Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapat
efek-efek tertentu. Oleh karena itu, penelitian gaya bahasa terutama dalam karya
sastra yang diteliti adalah wujud (bagaimana bentuk) gaya bahasa itu dan efek apa
yang ditimbulkan oleh penggunaannya atau apa fungsi penggunaan gaya bahasa
tersebut dalam karya sastra. Gaya bahasa yang digunakan oleh sastrawan
meskipun tidaklah terlalu luar biasa, namun unik karena selain dekat dengan
watak dan jiwa penyair juga membuat bahasa digunakannya berbeda

dalam

makna dan kemesraannya. Dengan demikian, gaya lebih merupakan pembawaan
pribadi.
Gaya bahasa dipakai pengarang hendak memberi bentuk terhadap apa yang
ingin disampaikan. Dengan gaya bahasa tertentu pula seorang pengarang dapat
mengekalkan pengalaman rohaninya dan penglihatan batinnya, serta dengan itu
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pula ia menyentuh hati pembacanya. Karena gaya bahasa itu berasal dari dalam
batin seorang pengarang maka gaya bahasa yang digunakan oleh seorang
pengarang dalam karyanya secara tidak langsung menggambarkan sikap atau
karakteristik pengarang tersebut. Demikian pula sebaliknya, seorang yang
melankolis memiliki kecenderungan bergaya bahasa yang romantis. Seorang yang
sinis memberi kemungkinan gaya bahasanya sinis dan ironis. Seorang yang gesit
dan lincah juga akan memilki gaya bahasa yang hidup dan lincah.
Perrin (dalam Tarigan, 1995: 141) membedakan gaya bahasa menjadi tiga.
Gaya bahasa tersebut yaitu: (1) perbandingan yang meliputi metafora, kesamaan,
dan analogi; (2) hubungan yang meliputi metonomia dan sinekdoke; (3)
pernyataan yang meliputi hiperbola, litotes, dan ironi. Moeliono (1989: 175)
membedakan gaya bahasa menjadi tiga. Gaya bahasa tersebut antara lain: (1)
perbandingan yang meliputi perumpamaan metafora, dan penginsanan; (2)
pertentangan yang meliputi hiperbola, litotes, dan ironi; (3) pertautan yang
meliputi metonomia, sinekdoke, kilatan, dan eufemisme.
Sementara itu, Ade Nurdin, Yani Maryani, dan Mumu (2002: 21-30)
berpendapat gaya bahasa dibagi menjadi lima golongan, yaitu: (1) gaya bahasa
penegasan, yang meliputi repetisi, paralelisme; (2) gaya bahasa perbandingan,
yang meliputi hiperbola, metonomia, personifikasi, perumpamaan, metafora,
sinekdoke, alusio, simile, asosiasi, eufemisme, pars pro toto, epitet, eponym, dan
hipalase; (3) gaya bahasa pertentangan mencakup paradoks, antithesis, litotes,
oksimoron, hysteron, prosteron, dan okupasi; (4) gaya bahasa sidiran meliputi
ironi, sinisme, innuendo, melosis, sarkasme, satire, dan antifarsis; (5) gaya bahasa
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perulangan meliputi aliterasi, antanaklasis, anaphora, anadiplosis, asonansi,
simploke, nisodiplosis, epanalipsis, dan epuzeukis”.
Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa dapat
dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: (1) gaya bahasa berbandingan, (2) gaya
bahasa perulangan, (3) gaya bahasa sindiran, (4) gaya bahasa pertentangan, (5)
gaya bahasa penegasan. Adapun penjelasan masing-masing gaya bahasa di atas
adalah sebagai berikut.
(a) Gaya Bahasa Perbandingan
Pradopo (2005: 62) berpendapat bahwa gaya bahasa perbandingan adalah
bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan yang lain dengan
mempergunakan kata-kata pembanding seperti: bagai, sebagai, bak, seperti,
semisal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding lain. Jadi dapat
disimpulkan bahwa gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang
mengandung maksud membandingkan dua hal yang dianggap mirip atau
mempunyai persamaan sifat (bentuk) dari dua hal yang dianggap sama. Adapun
gaya bahasa perbandingan ini meliputi: hiperbola, metonomia, personifikasi,
pleonasme,

metafora,

sinekdoke, alusi, simile, asosiasi, eufemisme, epitet,

eponym, dan hipalase.
(1) Hiperbola
Maulana (2008: 2) berpendapat bahwa hiperbola yaitu sepatah kata yang
diganti dengan kata lain yang memberikan pengertian lebih hebat dari pada kata.
Keraf (2004: 135) berpendapat bahwa hiperbola yaitu semacam gaya bahasa yang
mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan suatu
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hal. Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hiperbola adalah gaya
bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebihan dari kenyataan, contoh:
hatiku hancur mengenang dikau, berkeping-keping jadinya.
(2) Metonomia
Keraf (2004: 142) berpendapat bahwa metonomia adalah suatu gaya
bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena
mempunyai pertalian yang sangat dekat. Sementara iitu, Altenberd (dalam
Pradopo, 2005: 77) mengatakan bahwa metonomia adalah penggunaan bahasa
sebagai sebuah atribut sebuah objek atau penggunaan sesuatu yang sangat dekat
berhubungan dengannya untuk menggantikan objek tersebut. Dari pendapat
tersebut disimpulkan bahwa metonomia adalah penamaan terhadap suatu benda
dengan menggunakan nama yang sudah terkenal atau melekat pada suatu benta
tersebut, contoh: ayah membeli kijang.
(3) Personifikasi
Keraf (2004: 140) berpendapat bahwa personifikasi adalah semacam gaya
bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang
tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Personifikasi juga dapat
diartikan majas yang menerapakan sifat-sifat manusia terhadap benda mati
Maulana (2008: 1). Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa
personifikasi adalah gaya bahasa yang memperamalkan benda-benda mati seolaholah hidup atau mempunyai sifat kemanusiaan. Berdasarkan pendapat tersebut
gaya bahasa personifikasi mempunyai contoh: pohon melambai-lambai diterpa
angin.
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(4) Perumpamaan
Moeliono (1989: 175) berpendapat bahwa perumpamaan adalah gaya
bahasa

perbandingan yang pada hakikatnya membandingkan dua hal yang

berlainan dan yang dengan sengaja kita anggap sama. Gaya bahasa perumpamaan
dapat disimpulkan yaitu perbandingan dua hal yang hakikatnya berlainan dan
yang sengaja dianggap sama. Terdapat kata laksana, ibarat, dan sebagainya yang
dijadikan sebagai penghubung kata yang diperbandingkan. Dengan kata lain,
setiap kalimat yang dipakai dalam gaya bahasa perumpamaan, tidak dapat
disatukan, dan hanya bisa dibandingkan. Hal tersebut akan terlihat jelas pada
contoh berikut ini: setiap hari tanpamu laksana buku tanpa halaman.
(5) Pleonasme
Keraf (2004: 133) berpendapat bahwa pleonasme adalah semacam acuan
yang mempergunakan kata-kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk
menyatakan satu gagasan atau pikiran. Apabila kata yang berlebihan tersebut
dihilangkan maka tidak mengubah makna atau arti. Gaya bahasa pleonasme dapat
disimpulkan menggunakan dua kata yang sama arti sekaligus, tetapi sebenarnya
tidak perlu, baik untuk penegas arti maupun hanya sebagai gaya, contoh: ia
menyalakan lampu kamar, membuat supaya kamar menjadi terang.
(6) Metafora
Keraf (2004: 139) berpendapat bahwa metafora adalah semacam analogi
yang membandingkan dua hal yang secara langsung tetapi dalam bentuk yang
singkat. Sementara itu menurut Maulana (2008: 1) metafora juga dapat diartikan
dengan majas yang memperbandingkan suatu benda dengan benda lain. Kedua
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benda yang diperbandingkan itu mempunyai sifat yang sama, dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan
secara implisit yang tersusun singkat, padat, dan rapi; contoh: generasi muda
adalah tulang punggung negara.
(7) Alegori
Keraf (2004: 140) berpendapat bahwa alegori adalah gaya bahasa
perbandingan yang bertautan satu dengan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh.
Gaya bahasa alegori dapat disimpulkan kata yang digunakan sebagai lambang
yang untuk pendidikan serta mempunyai kesatuan yang utuh, contoh: hati-hatilah
kamu dalam mendayung bahtera rumah tangga, mengarungi lautan kehidupan
yang penuh dengan badai dan gelombang. Apabila suami istri, antara nahkoda
dan juru mudinya itu seia sekata dalam melayarkan bahteranya, niscaya ia akan
sampai ke pulau tujuan.
(8) Sinekdoke
Keraf (2004: 142) berpendapat bahwa sinekdoke adalah semacam bahasa
figuratif yang mempergunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan
keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Dari
pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sinekdoke adalah gaya bahasa yang
menggunakan nama sebagian untuk seluruhnya atau sebaliknya, contoh: akhirnya
Maya menampakkan batang hidungnya.
(9) Alusio
Keraf (2004: 141) berpendapat bahwa alusi adalah acuan yang berusaha
mensugestikan kesamaan antar orang, tempat, atau peristiwa. Dari pendapat
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tersebut dapat disimpulkan bahwa alusi adalah gaya bahasa yang menunjuk
sesuatu secara tidak langsung kesamaan antara orang, peristiwa atau tempat,
contoh: memberikan barang atau nasihat seperti itu kepadanya, engkau seperti
memberikan bunga kepada seekor kera.
(10) Simile
Keraf (2004: 138) berpendapat bahwa simile adalah perbandingan yang
bersifat eksplisit atau langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain.
Sementara itu simile atau perumpamaan dapat diartikan suatu majas
membandingkan dua hal/benda dengan menggunakan kata penghubung, contoh:
caranya bercinta selalu mengagetkan, seperti petasan.
(11) Asosiasi
Maulana (2008: 2) berpendapat asosiasi adalah gaya bahasa perbandingan
yang bersifat memperbandingkan sesuatu dengan keadaan lain yang sesuai
dengan keadaan yang dilukiskan. Pendapat tersebut menyiratkan bahwa asosiasi
adalah gaya bahasa yang berusaha membandingkan sesuatu dengan hal lain yang
sesuai dengan keadaan yang digambarkan, contoh: wajahnya pucat pasi bagaikan
bulan kesiangan.
(12) Eufemisme
Keraf (2004: 132) berpendapat bahwa eufemisme adalah acuan berupa
ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin
dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau menyugestikan sesuatu yang
tidak menyenangkan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa eufemisme
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adalah gaya bahasa yang berusaha menggunakan ungkapan-ungkapan lain dengan
maksud memperhalus, contoh: kaum tuna wisma makin bertambah saja di kotaku.
(13) Epitet
Keraf (2004: 141) berpendapat bahwa epitet adalah semacam acuan yang
menyatakan suatu sifat atau ciri yang khusus dari seseorang atau sesuatu hal.
Keterangan itu adalah suatu frasa deskriptif yang menjelaskan atau menggantikan
nama seseorang atau suatu barang. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan
epitet adalah gaya bahasa berwujud seseorang atau suatu benda tertentu sehingga
namanya dipakai untuk menyatakan sifat itu, contoh: raja siang sudah muncul, dia
belum bangun juga (matahari).
(14) Eponim
Keraf (2004: 141) menjelaskan bahwa eponim adalah suatu gaya bahasa di
mana seseorang yang namanya begitu sering dihubungkan dengan sifat tertentu
sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan sifat. Dari pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa eponim adalah pemakaian nama seseorang yang dihubungkan
berdasarkan sifat yang sudah melekat padanya,

contoh: kecantikannya bagai

Cleopatra.
(15) Hipalase
Keraf (2004: 142) berpendapat bahwa hipalase adalah semacam gaya
bahasa yang mempergunakan sebuah kata tertentu untuk menerangkan sebuah
kata yag seharusnya dikenakan pada sebuah kata yang lain. Maksud pendapat di
atas adalah hipalase merupakan gaya bahasa yang menerangkan sebuah kata tetapi
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sebenarnya kata tersebut untuk menjelaskan kata yang lain., contoh: dia berenang
di atas ombak yang gelisah. (bukan ombak yang gelisah, tetapi manusianya).
(16) Pars pro toto
Keraf (2004: 142) Pars pro toto adalah gaya bahasa yang melukiskan
sebagian untuk keseluruhaan. Maksud pendapat tersebut adalah pars pro toto
merupakan suatu bentuk penggunaan bahasa sebagai pengganti dari wakil
keseluruhan, contoh: sudah tiga hari, dia tidak kelihatan batang hidungnya.
(b) Gaya Bahasa Perulangan
Ade Nurdin, Yani Muryani, dan Mumu (2002: 28) berpendapat bahwa
gaya bahasa perulangan adalah gaya bahasa yang mengulang kata demi kata entah
itu yang diulang bagian depan, tengah, atau akhir, sebuah kalimat. Gaya bahasa
perulangan ini meliputi:aliterasi, anadiplosis, epanalipsis, epizeukis, mesodiplosis,
anafora.
(1) Aliterasi
Keraf (2004: 130) berpendapat bahwa aliterasi adalah gaya bahasa yang
berwujud perulangan konsonan yang sama. Suyoto (2008: 2) alitersi juga dapar
diartikan sebagai pengulangan bunyi konsonan yang sama. Jadi aliterasi adalah
gaya bahasa yang mengulang kata pertama yang diulang lagi pada kata
berikutnya, contoh: Malam kelam suram hatiku semakin muram.
(2) Anadiplosis
Keraf (2004: 128) berpendapat bahwa anadiplosis adalah kata atau frasa
terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi kata atau frasa pertama dari klausa
atau kalimat berikutnya. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
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anadiplosis adalah gaya bahasa yang mengulang kata pertama dari suatu kalimat
menjadi kata terakhir, contoh: dalam hati ada rasa, dalam rasa ada cinta, dalam
cinta, ada apa.
(3) Epanalipsis
Keraf (2004: 128) berpendapat bahwa epanalipsis adalah pengulangan
yang berwujud kata terakhir dari baris, klausa, atau kalimat mengulang kata
pertama. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa epanalipsis adalah
pengulangan kata pertama untuk ditempatkan pada akhir baris dari suatu kalimat,
contoh: kita gunakan akal pikiran kita.
(4) Epizeukis
Keraf (2004: 127) berpendapat bahwa yang dinamkan epizeukis adalah
repetisi yang bersifat langsung, artinya kata-kata yang dipentingkan diulang
beberapa kali berturut-turut. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa epizeukis
adalah pengulangan kata yang bersifat langsung secara berturut-turut untuk
menegaskan maksud, contoh: kita harus terus semangat, semangat, dan terus
semangat untuk menghadapi kehidupan ini.
(5) Mesodiplosis
Keraf (2004: 128) berpendapat bahwa mesodiplosis adalah repetisi di
tengah-tengah baris atau beberapa kalimat berurutan. Dari pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa mesodiplosis adalah gaya bahasa repetisi yang mengulang
kata di tengah-tengah baris atau kalimat. Contoh: Hidup bagaikan surga kalau
dianggap surga. Hidup bagaikan neraka kalau dianggap neraka. Namun, yang
penting hidup bagai sandiwara sementara.
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(6) Anafora
Keraf (2004: 127) berpendapat bahwa anaphora adalah repetisi yang
berwujud pengulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anafora adalah perulangan kata pertama
yang sama pada kalimat berikutnya, contoh: Kita tidak boleh lengah, Kita tidak
boleh kalah. Kita harus tetap semangat.
(3) Gaya Bahasa Sindiran
Keraf (2004: 143) berpendapat bahwa gaya bahasa sindiran atau ironi
adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud
berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Jadi yang
dimaksud dengan gaya bahasa sindiran adalah bentuk gaya bahasa yang rangkaian
kata-katanya berlainan dari apa yang dimaksudkan. Gaya bahasa sindiran ini
meliputi: melosis, sinisme, ironi, innuendo, antifrasis, sarkasme, satire.
(1) Melosis
Ade Nurdin, Yani Maryani, dan Mumu (2002: 27) berepndapat bahwa
melosis adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang merendah dengan
tujuan menekankan atau mementingkan hal yang dimaksud agar lebih berkesan
dan bersifat ironis. Jadi yang dimaksud melosis adalah gaya bahasa sindiran yang
merendah dengan tujuan menekankan suatu yang dimaksud, contoh: tampaknya
dia sudah lelah di atas, sehingga harus lengser.
(2) Sinisme
Keraf (2004; 143) berpendapat bahwa sinisme adalah gaya bahasa sebagai
suatu sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap
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keikhlasan dan ketulusan hati. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
sinisme adalah gaya bahasa yang bertujuan menyindir sesuatu secara kasar,
contoh: tak usah kuperdengarkan suaramu yang merdu dan memecahkan telinga
itu.
(3) Ironi
Hadi (2008: 2) berpendapat bahwa ironi adalah gaya bahasa yang berupa
sindiran halus berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna
sebenarnya. Pendapat tersebut disimpulkan bahwa ironi adalah gaya bahasa yang
bermakna tidak sebenarnya dengan tujuan untuk menyindir, contoh: pagi benar
engkau datang, Hen! Sekarang, baru pukul 11.00.
(4) Innuendo
Keraf (2004: 144) berpendapat bahwa innuendo adalah semacam sindiran
dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Pendapat tersebut disimpulkan
bahwa innuendo adalah gaya bahasa sindiran yang mengungkapkan kenyataan
lebih kecil dari yang sebenarnya, contoh: dia berhasil naik pangkat dengan sedikit
menyuap.
(5) Antifrasis
Keraf (2004: 132) menjelaskan bahwa antifrasis adalah semacam ironi
yang berwujud penggunaan sebuah kata dengan makna kebalikannya, yang bisa
saja dianggap ironi sendiri, atau kata-kata yang dipakai untuk menangkal
kejahatan, roh jahat, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
antifrasis adalah gaya bahasa dengan kata-kata yang bermakna kebalikannya
dengan tujuan menyindir, contoh: lihatlah si raksasa telah tiba (si cebol).
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(6) Sarkasme
Keraf (2004: 143) berpendapat bahwa sarkasme adalah suatu acuan yang
lebih kasar dari ironi yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Jadi
yang dimaksud dengan sarkasme adalah gaya bahasa penyindiran dengan
menggunakan kiata-kata yang kasar dan keras, contoh: Mulutmu berbisa bagai
ular kobra.
(7) Satire
Satire adalah gaya bahasa yang berbentuk ungkapan dengan maksud
menertawakan atau menolak sesuatu (Keraf, 2004: 144).Berdasarkan pendapat
tersebut disimpulkan bahwa satire adalah gaya bahasa yang menolak sesuatu
untuk mencari kebenarannya sebagai suatu sindiran, contoh: sekilas tampangnya
seperti anak berandal, tapi kita jangan langsung menuduhnya, jangan melihat dari
penampilan luarnya saja.
(d) Gaya Bahasa Pertentangan
Gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang maknanya
bertentangan dengan kata-kata yang ada. Gaya bahasa pertentangan meliputi:
litotes, paradoks, histeron prosteron, antithesis, oksimoron, dan okupasi.
(1) Litotes
Keraf (2004: 132) berpendapat bahwa litotes adalah gaya bahasa yang
mengandung pernyataan yang dikurangi (dikecilkan) dari makna sebenarnya.
Bagas (2007: 1) juga berpendapat bahwa litotes dapat diartikan sebagai ungkapan
berupa mengecilkan fakta dengan tujuan merendahkan diri. Dapat disimpulkan
bahwa litotes adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dikurangi
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(dikecilkan) dari makna yang sebenarnya, contoh: mampirlah ke rumah saya yang
berapa luas.
(2) Paradoks
Keraf (2004: 136) mengemukakan bahwa paradoks adalah semacam gaya
bahasa yang mengandung pertentangan yang ada dengan fakta-fakta yang ada.
Hadi (2008: 2) juga berpendapat paradoks dapat diartikan sebagai ungkapan yang
mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Dari pendapat
di atas dapat disimpulkan bahwa paradoks adalah gaya bahasa yang kata-katanya
mengandung pertentangan dengan fakta yang ada,

contoh: musuh sering

merupakan kawan yang akrab.
(3) Histeron Prosteron
Histeron prosteron adalah gaya bahasa yang menyatakan makna kebalikan
dari sesuatu yang logis atau dari kenyataan yang ada (Keraf, 2004: 133). Jadi
dapat dikatakan bahwa histeron prosteron adalah gaya bahasa yang menyatakan
makna kebalikannya yang dianggap bertentangan dengan kenyataan yang ada,
contoh: jalan kalian sangat lambat seperti kuda jantan.
(5) Antitesis
Keraf (2004: 126)
bahasa

yang

berpendapat bahwa

mengandung

gagasan-gagasan

antitesis adalah sebuah gaya
yang

bertentangan

dengan

mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Hadi (2008: 7)
juga berpendapat bahwa antitesis

dapat diartikan dengan gaya bahasa yang

membandingkan dua hal yang berlawanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
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antithesis adalah gaya bahasa yang kata-katanya merupakan dua hal yang
bertentangan, contoh: suka duka kita akan selalu bersama.
(6) Oksimoron
Keraf (2004: 136) oksimoron adalah suatu acuan yang berusaha untuk
menggabungkan kata-kata untuk mencapai efek yang bertentangan. Suyoto
(2008:2) berpendapat bahwa oksimoron juga dapat diartikan mempertentangkan
secara berlawanan bagian demi bagian. Dapat disimpulkan bahwa oksimoron
adalah gaya bahasa yang menyatakan dua hal yang bagian-bagiannya saling
bertentangan, contoh: kekalahan adalah kemenangan yang tertunda.
(7) Okupasi
Hadi (2008: 2) berpendapat okupasi merupakan gaya bahasa yang
melukiskan sesuatu dengan bantahan, tetapi kemudian diberi tambahan penjelasan
atau diakhiri dengan kesimpulan. Jadi dapat dijelaskan bahwa okupasi adalah
gaya bahasa yang isinya bantahan terhadap sesuatu tetapi diikuti dengan
penjelasan yang mendukung, contoh: merokok itu merusak kesehatan, akan tetapi
si perokok tidak dapat menghentikan kebiasaannya. Maka, muncullah pabrikpabrik rokok karena untungnya banyak.
e) Gaya Bahasa Penegasan
Gaya bahasa penegasan adalah gaya bahasa yang mengulang kata-katanya
dalam satu baris kalimat. Gaya bahasa penegasan meliputi: paralelisme, erotesis,
klimaks, repetisi, dan anti klimaks.
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(1) Paralelisme
Suyoto (2008:3) berpendapat bahwa paralelisme dapat diartikan sebagai
pengulangan ungkapan yang sama dengan tujuan memperkuat nuansa makna.
Jadi dapat dijelaskan bahwa pararelisme adalah salah satu gaya bahasa yang
berusaha mengulang kata atau yang menduduki fungsi gramatikal yang sama
untuk mencapai suatu kesejajaran, contoh: hidup adalah perjuangan, hidup adalah
persaingan, hidup adalah kesia-siaan.
(2) Epifora
Keraf (2004: 136) berpendapat bahwa epifora adalah pengulangan kata
pada akhir kalimat atau di tengah kalimat. Simpulan gaya bahasa epifora adalah
gaya bahasa dengan mengulang kata di akhir atau tengah kalimat, contoh: Yang
kurindu adalah kasihmu. Yang kudamba adalah kasihmu.
(3) Erotesis
Keraf (2004:134) mengemukakan bahwa erotesis adalah semacam
pertanyaan yang dipergunakan dalam pidato atau tulisan dengan tujuan untuk
mencapai efek yang lebih mendalam dan penekanan yang wajar, dan sama sekali
tidak menghendaki adanya suatu jawaban. Simpulan gaya bahasa erotesis adalah
gaya bahasa yang bertujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam tanpa
membutuhkan jawaban, contoh: rakyatkah yang harus menanggung akibat semua
korupsi dan manipulasi di negara ini?
(4) Klimaks
Keraf (2004: 124) berpendapat bahwa gaya bahasa klimaks adalah semacam
gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin
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meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Jadi dapat
dijelaskan klimaks adalah pemaparan pikiran atau hal berturut-turut dari
sederhana dan kurang penting meningkat kepada hal atau gagasan yang penting
atau kompleks, contoh: generasi muda dapat mentediakan, mencurahkan,
mengorbankan seluruh jiwa raganya kepada bangsa.
(5) Repetisi
Keraf (2004: 127) berpendapat bahwa repetisi adalah perulangan bunyi,
suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk member tekanan
dalam sebuah konteks yang nyata. Hadi (2008: 2) berpendapat repetisi juga dapat
diartikan dengan sebuah majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan
mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali yang biasanya dipergunakan
dalam pidato. Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa repetisi adalah gaya
bahasa yang mengulang kata-kata sebagai suatu penegasan terhadap maksudnya,
contoh: kita junjung dia sebagai pemimpin, kita junjung dia sebagai pelindung.
(6)Anti klimaks
Keraf (2004: 124) berpendapat bahwa anti klimaks adalah gaya bahasa
yang gagasan-gagasannya diurutkan dari yang terpenting berturut-turut kegagasan
yang kurang penting. Hadi (2008: 2) berpendapat anti klimaks juga dapat
diartikan sebagai gaya bahasa kebalikan dari klimaks. Disimpulkan bahwa gaya
bahasa antiklimaks adalah gaya bahasa yang susunan ungkapannya disusun makin
lama makin menurun, contoh: bukan hanya Kepala Sekolah dan Guru yang
mengumpulkan dana untuk korban kerusuhan, para murid ikut menyumbang
semampu mereka.
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Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas dapat disintesiskan
bahwa gaya bahasa atau majas adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian
ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa
sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan
perasaan, baik secara lisan maupun tulis. Jenis-jenis gaya bahasa ada 4 yaitu: gaya
bahasa perbandinag, sindiran, penegasan pertentangan. Gaya bahasa Perbandingan
antara lain :Simile, Metafora, Metonimia, Hiperbola,dsb. Gaya bahasa sindiran
antara lain: Ironi, Sarkasme, Sinisme, Satire, innuendo. Gaya bahasa penegasan
antara lain: Paralelisme, Apofasis, Pleonasme, Repetisi, Sigmatisme, Klimaks,
Antiklimaks, Inversi, Interupsi, Ekskalamasio. Gaya bahasa pertentangan:
Paradoks, Oksimoron, Antitesis, Kontradiksi interminus, Anakronisme.
4)

Pencitraan (Imagery)
Pencitraan dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan

pembayangan imajinatif,membentuk gambaran mental, dan dapat membangkitkan
pengalaman tertentu pada pembaca. Pencitraan kata (imagery) berasal dari bahasa
latin imago (image) dengan bentuk verbannya imatari ( to imitate). Penceritaan
merupakan kumpulan citra (the collection of images), yang digunakan untuk
melukiskan objek dan kualitas tanggapan indera yang digunakan dalam karya
sastra, baik dengan deskripsi secara harfiah maupun secara kias (Abrams, 1981:
78).
Sejalan dengan Abrams, menurut Sumito A. Sayuti (2000: 1740, pencitraan
dapat diartikan sebagai kata atau serangkaian kata yang dapat membentuk
gambaran mental atu dapat membangkitkan pengalam tertentu. Dalam fiksi
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pencitraan dibedakan menjadi citraan literal dan citraan figuratif. Citraan literal
tidak menyebabkan perubahan atau perluasan arti kata-kata sedangkan citraan
figuratif (majas) merupakan citraan yang harus dipahami dalam arti.
Setiap gambaran pikiran disebut citra imaji (image). Gambaran pikiran itu
adalah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai (lukisan) yang dihasilkan oleh
penangkapan-penangkapan pembaca terhadap suatu objek yang dapat dilihat oleh
mata, saraf penglihatan dan daerah-daerah otak yang berhubungan (yang
bersangkutan). Berhubung dengan hal itu, arti kata harus diketahui, mungkin juga
berarti bahawa pembaca harus dapat mengingat sebuah pengalaman keindraan
atas objek-objek yang disebutkan atau diterangkan (Altenbernd dan Lewis, 1970:
12).
Pencitraan kata merupakan penggambaran angan-angan dalam karya sastra.
Sastrawan tidak hanya pencipta verbal, tetapi juga pencipta gambaran dalam katakata untuk mendeskripsikan sesuatu sehingga pembaca dapat melihat, merasakan,
dan mendengarkanya (Scott, 1980: 139). Penggambaran angan-angan tersebut
untuk menimbulkan suasana khusus, membuat lebih hidup gambaran dalam
pikiran dan penginderaan serta untuk menaraik perhatian pembaca.
Setiap pengarang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri yang dapat
membedakan pengarang satu dengan yang lainya. Pencitraan dalam karya sastra
dapat mencerminkan kekhasan individual pengarangya. Salah satu bentuk
penciptaan kerangka seni adalah pemaknaan bahasa yang khas melalui pencitraan.
Hal ini mudah dipahami mengingat sastra adalah framing (penciptaan karya seni)
di samping disinterested contemplation (kontemplasi objektif) dan aesthetic
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distance( jarak estetis) (Wellek & Warren, 1993: 18). Dalam hal ini, bahasa
merupakan medium sastra, dan hubungan bahasa denga sastra dinyatakan oleh
Soediro Satoto (1995: 1) sebagai lingkaran bahasa yang diterobos oleh lingkaran
sastra di wilayah bahasa. Di sinilah kekhasan dan keunikan bahasa personal
pengarang, sebagai sarana bahasa untuk mencitrakan pengalaman lahiriah dan
batiniah pengarang. Dengan demikian, bagi pengarang, bahasa adalah alat untuk
menggambarkan citraan yang berpijak pada pengalaman hidup yang istimewa.
Pencitraan kata, pada dasarnya, terefleksi melalui bahasa kias. Dengan
demikian, ada hubungan erat antara pencitraan dengan kias. Cuddon (1979: 316)
menjelaskan bahwa pencitraan kata meluputi penggunaan bahasa untuk
menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, penyataanh dan
setiap pengalaman indera yang istimewa.
Antara diksi dan pencitraan kata terdapat hubungan yang erat. Diksi yang
dipilih dalam pencitraan harus menghasilkan pengimajian agar apa yang ingin
diungkapkan menjadi lebih kongkret, dan dapat dihayati melalui penglihatan,
pendengaran, atau citra rasa. Untuk membangkitkan citraan pembaca. Maka katakata dalam karya satra harus diperjelas dengan kata kongkret ( Herman J. Waluyo,
1991: 78-81).
Pencitraan banyak digunakan dalam karya satra, baik puisi, fiksi, maupun
drama karena dapat menjadi daya tarik bagi indera melalui kata-kata. Seperti
dikatakan Burton (1984: 97), citraan kata dalam karya satra merupakan daya
penarik indera melalui kata-kata yang mampu mengobarkan emosi dan intelektual
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pembaca. Melalui pencitraan itu, emosi dan intelektualitas pembaca dapat
dikobarkan dengan cepat.
Altenbernd & Lewis (1970: 3) menyatakan citraan biasanya lebih
mengingatkan kembali daripada membuat baru kesan pikiran sehinhgga pembaca
terlibat dalam ktreasi puitis. Dengan citraan, pembaca akan mudah menanggapi
hal-hal yang dalam pengalamannya tersedia simpanan imaji yang kaya.
Penciptaan citraan dalam karya satra dilatarbelakangi oleh realitas bahwa
pada dasarnya gagasan yang ingin dikemukakan kepada pemabaca melalui
karyanya itu banyak dn padat. Adapun fungsi citraan dalam karya sastra adalah
membuat hidup gambaran dalam penginderaan dan pikiran, menarik perhatian,
dan membngkitkan intelektualitas dan emosi pembaca dengan cepat. Oleh karena
itu, melalui pencitraan kata, pengarang mengeksploitasi segenap potensi bahasa
untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, penyataan,
dan setiap pengalaman indera istimewa guna menimbulkan daya pikat bagi
pembaca.
Dalam karya sastra. Citraan kata berfungsi menbuat lebih hidup gambaran
dalam

penginderaan

dan

pikiran,

menarik

perhatian,

membangkitkan

inetelektualitas dan emosi pembaca denga cepat. Karena itu citraan kata dapat
melalui: (1) citraan penglihatan (visual imagery), (2) citraan pendengaran
(auditory imagery, (3) citraan penciuman (smell imagery), (4) citraan pengecapan
(taste imagery), (5) citraan gerak (kinesthetic imagery), (6) citraan intelektual
(intellectual imagery), dan (7) citraan perabaan (tactile thermal imagery) (Brett,
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1983:22; Rachmat Djoko Pradopo, 1993: 81-87 dan Burhan Nurgintoro, 1988:
304).
Berikut akan dipaparkan pengertian jenis-jenis citraan yang diduga
produktif dimanfaatkan dalam pantun Melayu Pontianak.
(a) Citraan penglihatan (visual imagery)
Mengikuti pemahaman citraan sebagaimana diformulasikan Wellek dan
Warren sebagai reproduksi mental, suatu ingatan masa lalu yang bersifat inderawi
dan berasarkan persepsi dan tidak selalu bersifat visual, maka ekspresi
pengalaman masa lalu akan terekpresikan sedemikian rup oleh pengarang dengan
instrument bahasa (Sutejo, 2010: 20). Citraan penglihatan biasanya dapat
memberikan rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang semula
terlihat akan tampak atau hadir di depan penikmat (Sutejo: 2010: 21).
(b) Citraan pendengaran (audio imagery)
Sedangkan citra pendengaran merupakan bagaimana pelukisan bahasa
yang merupakan perujudan dari pengalaman pendengaran (audio). Citra
pendengaran juga memberi rangsangan kepada indera pendengaran sehingga
mengusik imajinasi pebaca untuk memahami teks sastraa secara lebih utuh
(Sutejo, 2010: 22). Citra pendengaran biasanya dapat memberikan rangsangan
kepada indera pendengaran sehingga hal-hal yang semula tidak terlihat akan
tampak atau hadir di depan penikmat dengan rangsangan pendengaran.
(c) Citraan penciuman (smell imagery)
Citraan ini jarang digunakan oleh pengarang dan penyair. Karena
pencitraan penciuman ialah penggambaran
yang diperoleh melalui pengalaman
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indera penciuman. Selanjutnya pencitraan jenis ini dapat membangkitkan emosi
penciuman pembaca untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh atas pegalaman
indera yang lain (Sutejo, 2010: 23).
(d) Citraan perabaan (tactile thermal imagery)
Citraan yang juga jarang dipergunakan oeh pengarang dan penyair adalah
citran perabaan. Citraan perabaan ialah penggambaran atau pembayangan dalam
cerita yang diperoleh melalui pengalaman indera perabaan. Citra perabaan
seringkali menggambarkan bagaimana sesuatu secara “erotic” dan “sensual” dapat
memancing imajinasi pembaca (Sutejo, 2010: 24).
(e) Citraan gerak (kinesthetic imagery)
Citraan ini barangkali lebih banyak digunakan pengarang dibandingan
dengan

pencitraan

penciuman

dan

pencitraan

perabaan.

Citraan

ini

menggambarkan sesuatu yang sesungguhnya tidak bergerak, tetapi dilukiskan
sebagai dapat bergerak, ataupun gambaran gerak pada umumnya.
3.

Hakikat Nilai Pendidikan
a. Pengertian Nilai
Herman J. Waluyo (2007: 98) menyatakan bahwa nilai merupakan

fenomena psikis manusia yang menganggap sesuatu hal bermanfaat dan berharga
dalam kehidupannya, sehingga seseorang dengan suka rela terlibat fisik dan
masuk ke dalam fenomena tersebut. Sementara itu Louis O. Kattasoff (2004: 324)
berpendapat bahwa nilai merupakan obejek keinginan, menyebabkan orang
mengambil sikap “menyetujui” atau mempunyai sifat tertentu.
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Nilai adalah konsep-konsep dalam alam pikiran sebagian besar warga
masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting
dalam hidup seseorang, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang
memberikan arah dan orientasi kepada masyarakat (Koentjaraningrat, 1990: 26).
Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna
bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi
kehidupan manusia. Nilai sebagai kualitas yang independen memiliki ketetapan
yaitu tidak berubah yang terjadi pada objek yang dikenai nilai. Persahabatan
sebagai nilai yang baik akan berubah esensinya manakala ada pengkhianatan
antara dua yang bersahabat. Artinya nilai adalah suatu ketetapan yang ada
bagaimanapun keadaan di sekitarnya berlangsung.
Sastra dan tata

nilai merupakan dua fenomena sosial yang saling

melengkapi dalam hakikat mereka sebagai sesuatu yang eksistensial. Sastra
sebagai produk kehidupan., mengandung nilai-nilai sosial, filsafat, religi, dan
sebagainya baik yang bertolak dari pengungkapan kembali maupun yang
mempunyai penyodoran konsep baru (Suyitno, 1986: 3). Sastra tidak hanya
memasuki ruang serta nilai-nilai kehidupan personal, tetapi juga nilai-nilai
kehidupan manusia dalam arti total.
Menilai

oleh

Setiadi

(2006:

110)

dikatakan

sebagai

kegiatan

menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga diperoleh menjadi
suatu keputusan yang menyatakan sesuatu itu berguna atau tidak berguna, benar
atau tidak benar, baik, atau buruk, manusiawi atau tidak manusiawi, religius atau
tidak religius, berdasarkan jenis tersebutlah nilai ada. Lasyo (dalam Setiadi 2006:
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117) menyatakan, nilai manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala
tingkah laku atau perbuatannya. Sejalan dengan Lasyo, Setiadi (2006: 117)
mendefinisikan nilai merupakan sesuatu yang berguna bagi manusia baik jasmani
maupun rohani. Sedangkan Soekanto (1983: 161) menyatakan, nilai-nilai
merupakan abstraksi daripada pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan
sesamanya. Pada hakikatnya, nilai yang tertinggi selalu berujung pada nilai yang
terdalam dan terabstrak bagi manusia, yaitu menyangkut tentang hal-hal yang
bersifat hakki.
Berdasarkan pendapat di atas pengertian nilai dapat disimpulkan sebagai
sesuatu yang bernilai, berharga, bermutu, akan

menunjukkan suatu kualitas

berguna bagi kehidupan manusia.
b. Pengertian Pendidikan
Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “Paedogogike”,
yang terdiri atas kata “Pais” yang berarti Anak” dan kata “Ago” yang berarti “Aku
membimbing” (Hadi, 2003: 17). Soedomo Hadi menyimpulkan paedogogike
berarti aku membimbing anak. Purwanto (1986:11) menyatakan bahwa
pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anakanak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.
Hakikat pendidikan bertujuan untuk mendewasakan anak didik, maka seorang
pendidik haruslah orang yang dewasa, karena tidak mungkin dapat mendewasakan
anak didik jika pendidiknya sendiri belum dewasa. Selanjutnya pendidikan
menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Muri, 1992: 24) sebagai daya upaya untuk
memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar
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mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat
mencapai keselamatan dan kebahagian lahir dan batin yang setinggi-tinggi.
Selanjutnya Hidayanto (1988: 14) menyatakan

pendidikan merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, manusia dapat
dibedakan dengan mahkluk lain yang menempati alam ini. Kenyataan ini
menunjukkan bahwa manusia tidak dapat dikatakan manusia apabila tanpa
pendidikan. Pendidikan bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya melainkan
diusahakan oleh manusia. John Dewey (dalam Muri, 1983: 23) menyatakan
pendidikan sebagai berikut:
Education is continent of experiencess of revising of recognizing
experiencess. He interprets education as follow. Since life means growth,
a living creature living a trully and positively at one stage as at another,
with the same instrinsic tallness and the enterprice of supplying the
conditions which insure growth, or edagually of live prespective of age.
The process of education is continues of adjestiment, having as at aim at
very stage and added capacity growth.
Tilaar (2002 : 435) mengatakan hakikat pendidikan adalah memanusiakan
manusia. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, memanusiakan manusia atau proses
humanisasi melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya.
Eksistensi ini menurut penulis adalah menempatkan kedudukan manusia pada
tempatnya yang terhormat dan bermartabat. Kehormatan itu tentunya tidak lepas
dari nilai-nilai luhur yang selalu dipegang umat manusia.
Pendidikan pada hakikatnya juga berarti mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dari pernyataan tersebut terdapat tiga unsur pokok dalam pendidikan, yaitu: a)
cerdas, berarti memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
persoalan nyata. Cerdas bermakna kreatif, inovatif dan siap mengaplikasikan
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ilmunya; b) hidup, memiliki filosofi untuk menghargai kehidupan dan melakukan
hal-hal yang terbaik untuk kehidupan itu sendiri.
Hidup itu berarti merenungi bahwa suatu hari kita akan mati, dan segala
amalan kita akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Filosofi hidup ini sangat
syarat akan makna individualisme yang artinya mengangkat kehidupan seseorang,
memanusiakan manusia, memberikan makanan kehidupan berupa semangat, nilai
moral, dan tujuan hidup; c) bangsa, berarti manusia selain sebagai individu juga
merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain. Setiap
individu berkewajiban menyumbangkan pengetahuannya untuk masyarakat
meningkatkan derajat kemuliaan masyarakat sekitar dengan ilmu, sesuai dengan
yang diajarkan agama dan pendidikan. Indikator terpenting kemajuan suatu
bangsa adalah pendidikan dan pengajaran (Ratna, 2005: 449).
Pendidikan pada kahikatnya merupakan upaya membantu peserta didik
untuk menyadari nilai-nilai yang dimilikinya dan berupaya memfasilitasi mereka
agar terbuka wawasan dan perasaannya untuk memiliki dan meyakini nilai yang
lebih hakiki, lebih tahan lama, dan merupakan kebenaran yang dihormati dan
diyakini secara sahih sebagai manusia yang beradab (Setiadi, 2006: 114). Adler
(dalam Arifin, 1993: 12) mengartikan pendidikan sebagai proses dimana seluruh
kemampuan manusia dipengaruhi oleh pembiasaan yang baik untuk untuk
membantu orang lain dan dirinya sendiri mencapai kebiasaan yang baik. Secara
etimologis, sastra juga berarti alat untuk mendidik (Ratna, 2009: 447). Masih
menurut Ratna, lebih jauh dikaitkan dengan pesan dan muatannya, hampir secara
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keseluruhan karya sastra merupakan sarana-sarana etika. Jadinya antara
pendidikan dan karya sastra (pantun) adalah dua hal yang saling berkaitan.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa nilai pendidikan
merupakan segala sesuatu yang baik maupun buruk yang berguna bagi kehidupan
manusia yang diperoleh melalui proses pengubahan sikap dan tata laku dalam
upaya mendewasakan diri manusis melalui upaya pengajaran. Dihubungkan
dengan eksistensi dan kehidupan manusia, nilai-nilai pendidikan diarahkan pada
pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, dan
berbudaya.
Nilai-nilai

pendidikan

yang

tersirat

dalam

berbagai

hal

dapat

mengembangkan masyarakat dalam berbagai hal dapat mengembangkan
masyarakat dengan berbagai dimensinya dan nilai-nilai tersebut mutlak dihayati
dan diresapi manusia sebab nilai mengarah pada kebaikan dalam berpikir dan
bertindak sehingga dapat memajukan budi pekerti serta pikiran/ intelegensinya.
Nilai-nilai pendidikan dapat ditangkap manusia melalui berbagai hal diantaranya
melalui pemahaman dan penikmatan sebuah karya sastra khususnya pantun.
Sastra khususnya humaniora sangat berperan penting sebagai media dalam
pentransformasian sebuah nilai termasuk halnya nilai pendidikan.
c. Macam-macam Nilai Pendidikan
Sastra sebagai hasil kehidupan mengandung nilai-nilai sosial, filosofi,
religi dan sebagainya. Baik yang bertolak dari pengungkapan kembali maupun
yang merupakan menciptakan terbaru semuanya dirumuskan secara tersurat dan
tersirat. Sastra tidak saja lahir karena kejadian, tetapi juga dari kesadaran
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penciptaannya bahwa sastra sebagai sesuatu yang imajinatif, fiktif, dll, juga harus
melayani misi-misi yang dapat dipertanggungjawabkan serta bertendens.
Sastrawan pada waktu menciptakan karyanya tidak saja didorong oleh hasrat
untuk menciptakan keindahan, tetapi juga berkehendak untuk menyampaikan
pikiran-pikirannya, pendapat-pendapatnya, dan kesan-kesan perasaannya terhadap
sesuatu. Mencari nilai luhur dari karya sastra adalah menentukan kreativitas
terhadap hubungan kehidupannya. Dalam karya sastra akan tersimpan nilai atau
pesan yang berisi amanat atau nasihat. Melalui karyanya, pencipta karya sastra
berusaha untuk mempengaruhi pola pikir pembaca dan ikut mengkaji tentang baik
dan buruk, benar mengambil pelajaran, teladan yang patut ditiru sebaliknya, untuk
dicela bagi yang tidak baik.
Karya sastra diciptakan bukan sekedar untuk dinikmati, akan tetapi untuk
dipahami dan diambil manfaatnya. Karya sastra tidak sekedar benda mati yang
tidak berarti, tetapi didalamnya termuat suatu ajaran berupa nilai-nilai hidup dan
pesan-pesan luhur yang mampu menambah wawasan manusia dalam memahami
kehidupan. Dalam karya sastra, berbagai nilai hidup dihadirkan karena hal ini
merupakan hal positif yang mampu mendidik manusia, sehingga manusia
mencapai hidup yang lebih baik sebagai makhluk yang dikaruniai oleh akal,
pikiran, dan perasaan. Pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang
banyak memberikan penjelasan secara jelas tentang sistem nilai. Nilai itu
mengungkapkan perbuatan apa yang dipuji dan dicela, pandangan hidup mana
yang dianut dan dijauhi, dan hal apa saja yang dijunjung tinggi. Adapun nilai-nilai
pendidikan dalam pantun sebagai berikut.
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1) Nilai Pendidikan Religius
Religi merupakan suatu kesadaran yang menggejala secara mendalam
dalam lubuk hati manusia sebagai human nature. Religi tidak hanya menyangkut
segi kehidupan secara lahiriah melainkan juga menyangkut keseluruhan diri
pribadi manusia secara total dalam integrasinya hubungan ke dalam keesaan
Tuhan (Rosyadi, 1995: 90). Mangunwijaya (dalam Nurgiyantoro, 2000: 326)
menyatakan unsur relegius dan keagamaan dalam karya sastra adalah seumur
dengan keberadaan karya itu sendiri. Bahkan, sastra tumbuh dari sesuatu yang
bersifat relegius. Sedangkan Shadily dalam Suwondo (1987: 125) menyatakan
religius berasal dari kata religi yang berarti sikap khidmat dalam pemujaan; sikap
yang berhubungan dengan hal yang suci dan supranatural.
Sedangkan menurut Sayid Sabiq, relegius adalah keimanan, keimanan
adalah merupakan kaidah pokok, yang di atasnya berdiri syari‟at Islam, kemudian
dari pokok itu keluarlah cabang-cabangnya yang berupa perbuatan (amal).
Perbuatan dan keimanan, atau dengan kata lain sambung menyambung,
berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.
(http://ppss.or.id/klipping/religius-islam-dalam-sastra-sunda/). Glock dan stark
menjelaskan bahwa pemahaman relegius adalah tentang percaya ajaran-ajaran
agama tertentu dan dampak dari ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat (1965: 110). Selanjutnya Ervizal A. Zuhud memformulasikan bahwa
sesungguhnya nilai religius adalah nilai yang tidak semata berkatan dengan
kehidupan ritual keagamaan seseorang, tetapi tercermin juga dalam kehidupan
sehari-hari seperti menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tertentu, seperti kejujuran,
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keikhlasan, kesedian untuk berkorban, dan perbuatan yang mencerminkan suatu
ketaatan serta kesetian (http: kabarindonesia. com/berita.php? pil=4=nilai
relegius).
Pendapat berbeda dikemukan oleh Subijantoro Atmosuwito, bahwa nilai
religius adalah keterikatan manusia terhadap Tuhan sebagai sumber ketentaraman
dan kebahagia (http://ppss.or.id/kliping/religius-islam-dalam-sastra-sunda/). Nilainilai religius bertujuan untuk mendidik agar manusia lebih baik menurut tuntunan
agama dan selalu ingat kepada Tuhan. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam
karya sastra dimaksudkan agar penikmat karya tersebut mendapatkan renunganrenungan batin dalam kehidupan yang bersumber pada nilai-nilai agama. Nilainilai religius dalam sastra bersifat individual dan personal.Kehadiran unsur religi
dalam sastra adalah sebuah keberadaan sastra itu sendiri (Nurgiyantoro, 2005:
326). Semi (1993: 21) menyatakan, agama merupakan kunci sejarah, kita batu
memahami jiwa suatu masyarakat bila kita memahami agamanya.
Semi (1993: 21) juga menambahkan, kita tidak mengerti hasil-hasil
kebudayaanya, kecuali bila kita paham akan kepercayaan atau agama yang
mengilhaminya. Religi lebih pada hati, nurani, dan pribadi manusia itu sendiri.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai religius yang
merupakan nilai keohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada
kepercayaan atau keyakinan manusia.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan nilai pendidikan religius
adalah nilai yang mencerminkan upaya manusia memenuhi kewajiban sebagai
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hamba Tuhan, sikap khidmat dalam pemujaan dan penyerahan diri sepenuhnya
mengikuti ajaran agama.
2) Nilai Pendidikan Moral
Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada
pembaca, merupakan makna yang terkandung dalam karya sastra, makna yang
disaratkan lewat cerita. Moral dapat dipandang sebagai tema dalam bentuk yang
sederhana, tetapi tidak semua tema merupaka moral (Kenny dalam Nurgiyantoro,
2005: 320). Moral merupakan pandangan pengarang tentang nilai-nilai kebenaran
dan pandangan itu yang ingin disampaikan kepada pembaca.
Hasbullah (2005: 194) menyatakan bahwa, moral merupakan kemampuan
seseorang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nilai moral yang
terkandung dalam karya sastra bertujuan untuk mendidik manusia agar mengenal
nilai-nilai etika merupakan nilai baik buruk suatu perbuatan, apa yang harus
dihindari, dan apa yang harus dikerjakan, sehingga tercipta suatu tatanan
hubungan manusia dalam masyarakat yang dianggap baik, serasi, dan bermanfaat
bagi manusia , masyarakat, lingkungan, dan alam sekitar.
Uzey (2009: 2) berpendapat bahwa nilai moral adalah suatu bagian dari
nilai, yaitu nilai yang menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia. Moral
selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral.
Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nilai moral inilah
yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Dapat
disimpulkan bahwa nilai pendidikan moral menunjukkan peraturan-peraturan
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tingkah laku dan adat istiadat dari seorang individu dari suatu kelompok yang
meliputi perilaku. Untuk karya menjunjung tinggi budi pekerti dan nilai susila.
3). Nilai Pendidikan Sosial
Sosial berarti kemasyarakatan atau hal-hal yang berkenaan dengan
masyarakat. Hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat, dinyatakan dengan
adanya interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Mengenai
hubungan itu Hartoko (1989: 25) berpendapat bahwa manusia dan masyarakatnya
merupakan dua momen dari satu realitahidup manusia, sebab kedua momen
tersebut saling melengkapi.
Kata “sosial” berarti hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat/
kepentingan umum. Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari
perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku sosial brupa sikap seseorang
terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang
lain, cara berpikir, dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Nilai sosial
yang ada dalam karya sastra dapat dilihat dari cerminan kehidupan masyarakat
yang diinterpretasikan (Rosyadi, 1995: 80). Nilai pendidikan sosial akan
menjadikan manusia sadar akan pentingnya kehidupan berkelompok dalam ikatan
kekeluargaan antara satu individu dengan individu lainnya.
Selanjutnya Hendropuspito (1985: 23) mensintesiskan bahwa nilai adalah
segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional
bagi perkembangan kehidupan manusia. Pendapat lain dikemukakan oleh Kimball
Young menjelaskan bahwa nilai sosial adalah asumsi yang abstrak dan sering
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disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat (dalam
http://smaeli-pare.org).
Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Wood menyatakan nilai sosial
merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan
tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari (http://smaeli-pare.org).
Nilai sosial mengacu pada hubungan individu dengan individu yang lain dalam
sebuah masyarakat. Bagaimana seseorang harus bersikap, bagaimana cara mereka
menyelesaikan masalah, dan menghadapi situasi tertentu juga termasuk dalam
nilai sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam coraknya,
pengendalian diri adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga
keseimbangan masyarakat.
Philip L. Smith (1999: 60) mengemukakan bahwa “ A sosial Value is
something valued withem society in question, meaning something though of
favorably or viewed in a positive and negative ligh”. Pendapat tersebut dapat
diartikan bahwa nilai sosial adalah sesuatu yang bernilai dalam masyarakat yang
bersangkutan, yang berarti memikirkan sesuatu yang positif dan negatif.
Sejalan dengan tersebut nilai sosial dapat diartikan sebagai landasan bagi
masyarakat untuk merumuskan apa yang benar dan penting, memiliki ciri-ciri
tersendiri, dan berperan penting untuk mendorong dan mengarahkan individu agar
berbuat sesuai norma yang berlaku. Uzey (2009: 7) juga berpendapat bahwa nilai
sosial mengacu pada pertimbangan terhadap suatu tindakan benda, cara untuk
mengambil keputusan apakah sesuatu
keindahan, dan nilai ketuhanan.

yang bernilai itu memiliki kebenaran,
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Jadi nilai sosial dapat disimpulkan sebagai kumpulan sikap dan perasaan
yang diwujudkan melalui perilaku yang mempengaruhi perilaku seseorang yang
memiliki nilai tersebut. Nilai sosial merupakan sikap-sikap dan perasaan yang
diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan apa
yang benar dan apa yang penting.
4) Nilai Pendidikan Budaya
Nilai budaya menurut Rosyadi (1995: 74) merupakan sesuatu yang
dianggap baik dan berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa
yang belum tentu dipandang baik pula oleh kelompok masyarakat atau suku
bangsa lain sebab nilai budaya membatasi dan memberikan karakteristik pada
suku masyarakat dan kebudayaannya.
Nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat, hidup dan
berakar dalam alam pikiran masyarakat, dan sukar diganti dengan nilai budaya
lain dalam waktu singkat. Uzey (2009: 1) berpendapat mengenai pemahaman
tentang nilai budaya dalam kehidupan manusia diperoleh karena manusia
memaknai ruang dan waktu. Makna itu akan bersifat intersubyektif karena
ditumbuh-kembangkan secara individual, namun dihayati secara bersama,
diterima, dan disetujui oleh masyarakat hingga menjadi latar budaya yang terpadu
bagi fenomena yang digambarkan.
Sistem nilai budaya merupakan inti kebudayaan, sebagai intinya ia akan
mempengaruhi dan menata elemen-elemen yang berada pada struktur permukaan
dari kehidupan manusia yang meliputi perilaku sebagai kesatuan gejala dan
benda-benda sebagai kesatuan material. Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsicommit to user
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konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat,
mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena
itu, suatu sisitem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi
kelakuan manusia.
Dapat disimpulkan dari pendapat tersebut

sistem nilai budaya

menempatkan pada posisi sentral dan penting dalam kerangka suatu kebudayaan
yang sifatnya abstrak dan hanya dapat diungkapkan atau dinyatakan melalui
pengamatan pada gejala-gejala yang lebih nyata seperti tingkah laku dan bendabenda material sebagai hasil dari penuangan konsep-konsep nilai melalui tindakan
berpola.
B. Penelitian Relevan
Hasil Penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat dijadikan acuan serta
masukan pada penelitian ini. Penelitian yang relevan dengan yang peneliti teliti.
Peneliti menemukan satu penelitian yang relevan seperti yang dilakukan oleh
Yant Mujianto, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Surakarta tahun 2007 dengan judul “Pemanfaatan Gaya Bahasa dalam Sesobek
Buku Harian Indonesia Antologi Puisi Emha Ainun Najib (Studi Stilistika).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Antologi Puisi “ Sesobek
Buku Harian Indonesia” karya Emha Ainun Najib memanfaatkan sejumlah gaya
bahasa yaitu: metafoara, personifikasi, simile, repetisio, paradoks, asonanansi,
alisterasi, hiperbola, litotes, klimaks, antiklimak, ineude, ironi, sinisme, apostrof,
antonomasia, pertanyan retoris, hipolase. Dengan pemanfaatan berbagai gaya
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dengan hidup dan bernas peristiwa-peristiwa kehidupan yang terdapat dalam
puisi; (2) mengkongkretkan sesuatu yang masih abstraks dan lebih mempertajam
pengungkapan dunia imajiner, pemikiran, perenungan, obsesi sang penyair dalam
puisi-puisinya;(3) mengintensifkan ekspresi dan memfokuskan dengan stressing
tertentu ide puisi; (4) membangun nuansa puitis melalui persajakan kehidupan
yang terdapat dalam puisi; (5) membangun efek dramatis dan sugestif puisi-puisi
dengan tema yang kental. Penelitian lain yang senada dengan judul yang peneliti
angkat antara lain dilakukan oleh Eko Marini dalam tesisnya di UNS yang
berjudul “Analisis Stilistika Dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata”
penelitian ini memfokuskan pada aspek morfologis dan sintaksis dari novel
Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.
Heni Purwati (2011) Gaya Bahasa Dalam Cerita Sambung Karya AY.
Suharyono. Tesis, Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini adalah
bagaimana gaya bahasa yang terdapat dalam cerita sambung Sang Fotografer
karya AY. Suharyono yang mencakup pilihan kata (diksi), pilihan kalimat, dan
majas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang
digunakan AY. Suharyono dalam cerita sambung Sang Fotografer. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan stilistika dengan metode
struktural dilakukan dengan menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam cerita
sambung Sang Fotografer yang meliputi diksi (pilihan kata), pilihan kalimat, dan
majas. Dengan menganalisis gaya bahasa maka ciri khas penggunaan bahasa
seorang sastrawan akan diketahui.
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Munika Indra R. Gaya Bahasa Dalam Kumpulan Cerita Misteri Jagading
Lelembut Pada Majalah Djaka Lodang (2001) Tesis. Universitas Negeri
Semarang. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gaya bahasa dalam
kumpulan cerita misteri Jagading Lelembut pada majalah Djaka Lodang tahun
2001 pada unsur diksi. Penggunaan kata benda (nomina) yang bersifat konkret
cenderung menggunakan kata-kata benda. Analisis struktur kalimat dapat
menimbulkan efek yang menyeramkan bagi pembaca yaitu didominasi pada
penggunaan

kalimat

berdasarkan

kategori

predikatnya,

bertujuan

untuk

memperjelas dan mempertegas maksud pada kalimat yang ingin disampaikan oleh
pengarang. Analisis pemajasan memperlihatkan majas-majas yang memberikan
efek menyeramkan bagi pembaca. Majas yang mendominasi yaitu majas
personifikasi dan majas simile. Penggunaan majas dalam kumpulan cerita misteri
Jagading Lelembut pada majalah Djaka Lodang tahun 2001 bertujuan untuk
memperhalus dan menyangatkan kalimat, serta memberikan efek menyeramkan
terhadap peristiwa yang terjadi di dalam cerita tersebut.
Penelitian oleh Wijaya (2001) dalam tesisnya dengan judul “Kajian
Stilistika Puisi Indonesia Tahun 1990-an”. Penelitian ini menyimpulkan : (1)
kata-kata yang terdapat dalam puisi Indonesia tahun 1990-an merupakan kata-kata
yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Apabila bahasa keseharian
tersebut mempunyai makna dan konterks keseluruhan puisi yang disebabkan oleh
adanya kata benda atau kata sifat yang dibedakan; (2) Terdapat kosakata yang
dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing; (3) Diksi dalam puisi Indonesia
tahun 1990-an dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu: (a) Diksi dengan
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objek realitas alam dan (b) Diksi yang bersifat pribadi; (4) Bahasa figuratif
mencakup metafora, simile, dan metonimia. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan kajian stilistika

untuk

menganalisis karya sastra, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian terdahulu yakni objek penelitian dan data penelitian. Objek penelitian
ini yaitu Analisis Stilistika dan Nilai Pantun Melayu Pontianak karya Abd.
Rachman Abror dan data penelitiannya adalah pantun Melayu yang mengkaji
diksi, gaya bahasa, pencitraan dan nilai pendidikan meliputi nilai relegius, moral,
sosial dan budaya.
C. Kerangka Berpikir
Gambar bagan dibawah ini dapat dideskripsikan, bahwa pantun Melayu
Pontianak sebagai tradisi lisan dan tulisan yang dilestarikan oleh pelakunya
menjadi kekayaan kebudayaan Indonesia yang telah hidup sejak lama. Pantun
lahir dan berkembang dalam masyarakat. Penyampaian dan penyebarannya hanya
dilakukan dalam bentuk lisan. Tapi, hal ini dianggap penting oleh kehidupan
orang Melayu dalam hal menyampaikan pikiran, perasaan, berhibur, memberi
nasihat, pengajaran, dan berdakwah.
Dengan demikian, Penelitian ini membahas Pantun Melayu yang dihimpun
oleh Abd. Rachman Abror dan ditengarai mengandung unsur stilistika dan nilai
pendidikan. Kajian mendeskripsikan unsur stilistika meliputi, diksi, gaya bahasa,
dan pencitraan yang digunakan pantun Melayu Pontianak karya Abd. Rachman
Abror yang terhimpun dalam buku Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara
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memiliki keunikan dan kekhasan bahasa pantun Melayu ini dapat dikaji dari sudut
pandang stilistika.
Pantun Melayu Pontinak ditenggarai mengandung nilai pendidikan. Wujud
nilai-nilai pendidikan dalam pantun adalah nilai moral, nilai agama, nilai budaya,
dan nilai sosial. Nilai-nilai tersebut tersirat dalam isi kumpulan pantun di
dalamnya mengandung nasihat-nasihat yang lebih merujuk pada perbaikan moral
remaja pada zaman sekarang ini. Nilai moral yang terungkap dalam penelitian ini
yaitu nasehat bagi anak-anak dan remaja agar selalu berbuat baik. Nilai agama
terungkap yaitu pesan kepada manusia agar selalu ingat kepada Allah. Nilai
budaya yang terungkap yaitu mengenai tradisi-tradisi yang harus dijaga. Nilai
sosial yang terungkap yaitu mengenai keadaan sosial dalam masyarakat.

Pantun Melayu Pontianak

Analisis Nilai
Pendidikan

Analisis Stilistika

a. Religius

Diksi

Gaya Bahasa

Pencitraan

b. Moral

c. Sosial
d. Budaya

Simpulan
user
Gambar 1.commit
Bagan to
Kerangka
Berpikir

82
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis data dokumen
berupa naskah (teks) sastra, pantun Melayu Pontianak yang terhimpun dalam
buku Pantun Melayu, Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd.
Rachman Abror sebagai objek penelitiannya, sehingga penelitian ini tidak
terikat atau terpancang tempat. Adapun rincian waktu dan pelaksanaan jenis
kegiatan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini:
Tabel 1. Rincian Waktu dan Jadwal Kegiatan Penelitian
Waktu
NO

Bulan
Ke1
xx

Kegiatan

1.

Persiapan

2.

Pembuatan Proposal

3.

Revisi Proposal

4.

Pengumpulan Data

5.

Pengolahan dan Analisis
Data

6.

Penyusunan
hasil penelitian

7.

Revisi Laporan
Penelitian

Ke-2

Ke-3

Ke-4

Ke-5

Ke-6

xx
xx
xx

xx
xx

Laporan

x

xxxx

Hasil

xx

xx
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B. Bentuk dan Strategi Penelitian
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode content
analysis atau analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan apa
yang menjadi masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada.
Metode content analysis atau analisis isi yang digunakan untuk menelaah isi dari
suatu dokumen, dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah pantun
Melayu Pontianak yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu Titik Temu Islam
Dan Budaya Lokal Nusantara.
Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content
analysis). Analisis isi digunakan sebagai metode penelitian sampai beberapa
dekade terakhir. Banyak studi saat ini menggunakan analisis isi kualitatif. Analisis
isi kualitatif telah didefinisikan oleh Yan Zhang and Barbara M. Wildemuth
(2011: 1) sebagai berikut:
“a research method for the subjective interpretation of the content of text
data through the systematic classification process of coding and
identifying themes or patterns” (Hsieh & Shannon, 2005, p.1278), “an
approach of empirical, methodological controlled analysis of texts within
their context of communication, following content analytic rules and step
by step models, without rash quantification” (Mayring, 2000, p.2),
and“any qualitative data reduction and sense-making effort that takes a
volume of qualitative material and attempts to identify core consistencies
and meanings” (Patton, 2002, p.453). Di lain pihak, Peer dan Nesbitt
menyampaikan prosedur analisis isi. The content analysis includes all
types of information that appear all fall within the scope of this study.
The analysis consists of counting and classifying types of content. While
gathered information, the bulk of the analysis focused on each content
item in depth (Limor Peer dan Mary Nesbitt, 2004).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis konten adalah teknik
penelitian yang digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid dari data pada
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teks dan membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan peneliti.
Analisis konten atau kajian isi adalah suatu bentuk teknik penelitian yang
memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik simpulan yang sahih dari
sebuah buku atau dokumen, buku atau dokumen yang digunakan daam penelitian
ini adalah Pantun Melayu Pontianak yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu,
Titik temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd. Rachman Abror.
Tujuan yang paling umum adalah mendeskripsikan data yang kompleks.
Peneliti mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta dan hubungan kausal dari fenomena yang diteliti yang ada di dalam
Pantun Melayu Pontianak yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu, Titik temu
Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd. Rachman Abror. Data yang
berupa pencatatan dan dokumen yang berupa kata-kata bukan angka-angka.

C. Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini berupa data lunak yang berwujud kata-kata dan
kalimat yang termuat dalam kumpulana pantun Melayu yang terhimpun dalam
buku Pantun Melayu, Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd.
Rachman Abror.
Sumber data dalam penelitian ini hanya memperoleh data primer. Sumber
data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti
untuk tujuan khusus. Sumber data primer berupa teks pantun dalam buku Pantun
Melayu Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara Karya Abd. Rachman
Abror.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik catat, karena data-datanya berupa teks. Adapun langkah-langkah dalam
pengumpulan data adalah sebagai berikut: membaca Pantun Melayu Pontianak
yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu, Titik temu Islam dan Budaya Lokal
Nusantara karya Abd. Rachman Abror secara berulang-ulang, mencatat kalimatkalimat yang menyatakan pemakaian unsur stilistika dan nilai pendidikan.
Teknik yang digunakan selama pengumpulan data yaitu mencatat
dokumen atau arsip (content analysis). Krippendrooff (2004: 18) mendefiniskan
Content analysis “is research method for making replicable and valid reference
data or their contexs”. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat
inferensi-inferensi (cara data dikaitkan dengan konteksnya) yang dapat ditiru
(replicable) dan data sahih dengan memperhatikan konteksnya. Langkah
kerjanya adalah:
a) Menentukan teks yang dipakai sebagai objek penelitian, yaitu

pantun

Melayu Pontianak yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu, Titik temu
Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd. Rachman Abror.
b) Melakukan dua tahap pembacaan sastra, heuristik dan hermeneutik.
Membaca pantun Melayu dan sumber-sumber tertulis lain.
(1) Teknik simak, yakni melakukan penyimakan secara cermat, terarah,
dan teliti terhadap data primer yaitu pantun Melayu. Data sekunder
berupa buku, artikel, dan jurnal dalam rangka memperoleh data tentang
stilistikan dan nilai-nilai yang terdapat dalam pantun Melayu tersebut.
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Teknik simak dilakukan secara berulang-ulang sambil memberi tanda
khusus pada data yang diperlukan.
(2) Teknik catat, hasil penyimakan terhadap data primer dan sekunder
ditampung dan dicatat untuk digunakan dalam penyusunan laporan.
c). Menganalisis objek penelitian, dengan tahap-tahap sebagai berikut.
1) mendaftar kata-kata yang menampilkan unsur stilistika dan nilai-nilai
pendidikan dalam teks;
2) menyalin keseluruhan tuturan teks sebagai penanda;
3) menafsirkan teks untuk dipahami isinya.

E. Teknik Sampling
Teknik sampling merupakan bentuk khusus atau proses bagi pemusatan
sumber data dalam penelitian yang mengarah pada seleksi dari sifatnya yang
internal tersebut mengarah pada kemungkinan generalisasi teoriti (Sutopo, 2006:
63). Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling
yaitu,
Sumber data yang digunakan di sini tidak sebagai sumber data yang
mewakili populasinya tetapi seperti telah disebutkan di depan, lebih
cenderung mewakili informasi yang berkaitan dengan permasalahannya
secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang
mantap, (Sutopo, 2006: 64).
Penelitian mencuplik bagian-bagian dalam pantun Melayu Pontinak yang
terimpun dalam buku Pantun Melayu Titik Temu Islam dan Budaya Lokal
Nusantara karya Abd Rachman Abror yang mewakili informasi penting agar bisa
digunakan untuk analisis serta diperbandingkan dalam rangka mengetahui makna
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totalitas pantun. Selain itu, penelitian juga mencuplik bagian pokok jurnal, artikel,
buku dan internet yang bisa memberikan informasi penunjang.

F. Uji Validitas Data
Data yang terkumpul diperiksa keabsahannya. Oleh karena itu, untuk
mengusahakan terjadinya validitas data yang diperoleh maka digunakan
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi terdiri dari empat
macam, yaitu triangulasi sumber (data), penelitian, metodologi, teori. Dalam
mendapatkan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Adapun
triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teori, yaitu penelitian terhadap topik
yang sama dengan menggunakan teori yang berbeda dalam menganalisa data.
Triangulasi teori mengecek kebenaran data berdasarkan prespektif teori
yang berbeda. Dari beberapa prespektif teori tersebut akan diperoleh pandangan
yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik
kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Adapun alasan digunakannya
triangulasi data dan teori ini karena cara menggali data dari sumber yang berbedabeda akan dapat menguji kemantapan dan kebenaran data yang diteliti serta
mengingat sumber datanya berupa dokumen digunakanlah triangulasi ini dan
sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan.
Ada beberapa komponen yang dapat dikatakan oleh Miles dan Huberman
bahwa proses analisis data kualitatif akan melibatkan tiga komponen, yaitu data
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reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusions drawing
and verifying (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Oleh karena itu, dalam
penelitian ini data dianalisis secara induktif. Dengan demikian, pengumpulan dan
analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana dalam
penelitian kuantitatif dimana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian
dianalisis (Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 1992: 60).
Data yang didapat mengenai unsur stilistika dan nilai pendidikan yang
terhimpun dalam buku Pantun Melayu, Titik temu Islam dan Budaya Lokal
Nusantara karya Abd. Rachman Abror disusun dan dianalisis tiap bagian.

G. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses pengorganisasian data ke dalam

pola,

kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, karena data yang diteliti
adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung.
Penelitian

kualitatif

mengedepankan

analisis

induktif

dengan

menghadirkan uraian-uraian mengenai bermacam-macam pemakaian unsur
stilistika dan nilai pendidikan

yang terdapat dalam pantun Melayu yang

terhimpun dalam buku Pantun Melayu, Titik temu Islam dan Budaya Lokal
Nusantara karya Abd. Rachman Abror, diikuti dengan uraian pemaknaan tiap-tiap
unsur stilistika dan nilai pendidikan dalam konteks larik dan bait maupun
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keutuhan pantun. Selanjutnya, pembahasan mengerucut dan mengkristal ke
perumusan-perumusan singkat padat dan kesimpulan.
Ada tiga komponen analisis data (Herman J. Waluyo, 1991: 37) yang
mewujudkan penelitian ini, yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan
kesimpulan.
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi

data

adalah

suatu

bentuk

analisis

yang

mempertegas,

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan
mengatur data sedemikian cermat sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan.
Pada langkah ini data yang diperolah dicatat dalam uraian yang terperinci. Dari
data-data yang sudah dicatat tersebut, kemudian dilakukan penyederhanaan data.
Data-data yang dipilih hanya data yang berkaitan dengan masalah yang akan
dianalisis, dalam hal ini tentang ragam bahasa, gaya bahasa dan nilai pendidikan
yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu, Titik temu Islam dan Budaya Lokal
Nusantara karya Abd. Rachman Abror. Data berupa proses seleksi, pemfokusan,
penyederhanaan, dan abstraksi data yang berupa data kasar dan konsep-konsep
yang umum dan terpisah-pisah. Proses ini berlangsung hingga laporan akhir
penelitian selesai ditulis. Juga dipilih data yang sesuai dengan penelitian, yaitu
data-data yang di dalamnya terdapat pemanfaatan potensi bahasa untuk
menghasilkan ungkapan-ungkapan yang bernas dan memikat.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian

data

adalah

suatu

rakitan

organisasi

informal

yang

memungkinkan kesimpulam sebuah penelitian dilakukan. Melalui sajian data
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peneliti akan mengerti, apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan
sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian
data yang baik dan sistematik akan membantu peneliti. Adanya kualifikasi data
mengisyaratkan bahwa kita sudah memasuki daerah analisis penelitian. Data
tentang ragam bahasa, gaya bahasa dan nilai pendidikan dikelompokkan atau
dikualifikasikan masing-masing.
3. Simpulan (Conclution Drawing)
Proses ini sudah memasuki penarikan kesimpulan dari data yang sudah
diperoleh sejak awal penelitian. Kesimpulan masih bersifat sementara, jadi
bersifat terbuka, tidak tertutup kemungkinan adanya kesimpulan-kesimpulan
berikutnya secara eksplisit dan memiliki landasan yang kuat.
Adapun model analisis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Pengumpulan Data

Data Reduction
(Reduksi Data)

Display Data
(Penyajian Data)

Conclusion Drawing
(Kesimpulan)

Bagan 2: Skema Analisis Interaktif Data, Miles & Huberman, (Sumber: Miles &
Huberman, 1992: 20).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Pada bab IV akan diuraikan dan dijelaskan tentang, (1) Unsur stilistika
yang digunakan penyair dalam Pantun Melayu yang terhimpun dalam buku
Pantun Melayu, Titik temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd.
Rachman Abror, (2) Nilai pendidikan yang digunakan penyair dalam Pantun
Melayu Pontianak yang terhimpun dalam buku Pantun Melayu, Titik temu Islam
dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd. Rachman Abror.
1. Unsur Stilistika Pantun Melayu Pontianak Karya Abd. Rachman Abror
Karya sastra jenis pantun merupakan karya seni yang mengungkapakan
gagasan tentang kehidupan masyarakat Melayu yang kompleks, baik demensi
kemanusian, sosial politik, ketuhanan, moralitas, maupun perspektif jender
dengan menggunakan bahasa sebagai medium.
Pendeskripsian stilistika pantun Melayu diupayakan dengan mengkaji
berbagai pemanfaatan segenap potensi bahasa dan manipulasinya yang unik dan
khas pantun Melayu Pontianak. Kajian stilistika pantun Melayu Pontianak ini
akan dipokuskan dan dibatasi pada pembahasan mengenai keunikan dan kekhasan
tiga unsur yakni: (1) diksi (gaya kata), (2) gaya bahasa, dan (3) Citraan. Hal ini
berdasarkan alasan bahwa ketiga unsur tersebut dipandang dominan fungsinya
dalam stilistika pantun Melayu Pontianak Karya Abd. Rachman Abror untuk
mencapai efek estetik dan makna tertentu.
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a. Gaya Kata (Diksi) Pantun Melayu Pontinak
Deskripsi

diksi

pantun

Melayu

Pontianak

dilakukan

dengan

memperhatikan wujud kata sebagai simbol dan maknanya sesuai dengan
kehidupana masyarakat Melayu Pontianak Kalimantan Barat.
Deskripsi diksi dimulai dengan mengidentipikasi penggunaan diksi,
kemudian mengkatagorikannya ke dalam jenis-jenis diksi, baru diakhiri dengan
analisis secara induktif dan deduktif disertai dengan argumentasi kritis. Pada akhir
deskripsi tiap-tiap jenis diksi disertai dengan rangkuman atas penggunaan diksi
yang ada. Deskripsi diksi dibagi menjadi tiga bagian yakni: a. Kata Konotatif, b.
kata sapaan khas dan nama diri, dan c. kata vulgar.
1) Kata Konotatif
Pertimbangan terhadap pemilihan kata sangat tergantung pada maknanya,
kedudukan kata tersebut di tengah kata lain dalam kalimat, dan kedudukan kata
dalam kesuluruhan isi pantun Melayu Pontianak. Kata-kata yang dipilih penyair
merupakan kata-kata yang dianggap paling tepat dalam konteks pantun tersebut.
Makna konotatif merupakan nilai komunikatif dari suatu ungkapan
menurut apa yang diacu, melebihi diatas isinya yang murni konseptual (Leech,
2003: 23). Salah satu aspek stilistika bahasa sastra adalah diksi (gaya kata), gaya
bahasa, dan citraan. Diantara diksi yang variatif dalam karya sastra jenis pantun
Melayu Pontianak. Kata konotatif

kata yang banyak dijumpai dalam pantun

Melayu Pontianak yang terdapat konotasi tertentu atas sesuatu hal sebagai upaya
untuk mencapai efek estetik.
commit to user

93
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Beragam

kata

konotatif

terdapat

dalam

pantun

Melayu

untuk

menyampaikan gagasan tertentu. Sebagai ilustrasi, berikut ditampilkan bait
konotatif pantun Melayu Pontianak.
(1) Orang haji berbaju panjang
Memakai sorban dengan sepatu
Duduk mengaji, duduk sembahyang
Jangan lupa dengan waktu
(Ramlah dalam Rachman, 2009: 284)
(2) Pisang nipah di Batu Layang,
Anyam ketupat di ujung tanjung;
Hati susah bawa sembahyang,
Disini teman iman bergantung
(Sulaiman Daud dalam Rchman, 2009: 271)
(3) Burung merpati dua sejoli
Terbang dua sekawan
Di mana ada matahari
Di situ ada bulan
(Sharifah Laila dalam Rachman, 2009: 370)
Kutipan data (1) PMP orang berhaji berbaju panjang merupakan kata
yang menimbulkan konotasi positif yang menimbulkan efek asosiasi bahwa orang
haji selalu identik dengan baju yang besar dan tertutup, menimbulkan kesan orang
yang taat beragama, senantiasi mengisi waktu dengan hal-hal yang baik yakni,
duduk mengaji, duduk sembahyang mengandung makna selalu ingat pada Tuhan
Yang Esa, jangan lupa dengan waktu. Kehidupan tidak mempokuskan hanya pada
Tuhan semata, tetapi hubungan dengan sesama makhluk Tuhan menjadi
kewajiban setiap manusia.
Pisang nipah di Batu layang... Pada data (2) PMP merupakan kata-kata
yang menimbulkan konotasi latar tempat yang menyatakan letak buah pisang ada
di Batu Layang. Batu layang adalah salah satu kota di Pontianak tempat di mana
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Raja Pontianak dimakamkan beserta kerabat kerabatnya. Hati susah bawa
sembahyang, Disini teman iman bergantung baris pantun tersebut mengandung
konotatif menampilkan suasana hati seseorang yang sedang gelisah dan gundah,
konotasi tersebut mengandung makna bahwa setiap manusia tidak boleh putus asa
dan pasrah, jiwa yang gersang dan hampa akan menjadi damai dan tentram
apabila kita selalu mengingat Tuhan.
Kutipan data (3) PMP memiliki asosiasi yang samar dengan menghadirkan
penggunaan lambang-lambang dari objek yang kongkret dan digunakan sebagai
perbandingan pada ide yang abstrak, misalnya merpati melambangkan kesetian
kekasih. Kesetian tersebut terletak pada pantun Di mana ada matahari Di situ
ada bulan mengkonotasikan bahwa hidup ini penuh cinta, saling melengkapi satu
dengan yang lainnya seperti matahari dan bulan.
Pantun Melayu pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tradisi yang
berlangsung dalam bentuk kias, ibarat, dan metafora (Hamidy, 1986: 26). Orang
melayu lebih suka menggunakan pikiran dan perasaan melalui kata-kata konotatif,
bukan denotatif, sehingga orang lain mengganggapnya tidak logis dan tidak
ilmiah (Hamidy: 1986: 30).
2) Kata Sapaan Khas dan Nama Diri.
Salah satu diksi yang menarik dikaji dalam karya sastra adalah nama diri
atau sapaan. Nama diri atau sapaan merupakan satuan lingual yang dapat disebut
sebagai tanda. Tanda merupakan kombinasi dari konsep (petanda) dan bentuk
(yang ditulis atau diucapkan) atau penanda (Saussure, 1998: 147). Tanda tanda itu
berupa tanda konvensional yang disebut simbol memegang peranan penting dalam
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komunikasi (Sudjiman dan Zoest, 1996: 9). Dengan demikian kata sapaan khas
dari nama diri selain berfungsi sebagai penanda identitas, juga dapat merupakan
simbol.
Kata sapaan khas dari nama diri dalam pantun Melayu Pontianak cukup
banyak dimanfaatkan pengarang. Pemanfaatan kata sapaan khas dan nama diri
tersebut tentu memiliki latar belakang tertentu yang berkaiatan dengan pencapaian
estetis. Kata sapaan dalam masayarakat Melayu memiliki muatan makna tertentu
sesuai dengan kata dalam nama atau sapaan tersebut. Kata sapaan dapat berupa
kata frase yang digunakan untuk menyapa atau menyebut seseorang. Penyapaan
itu dapat didasarkan pada kedudukan, jabatan, hubungan kekerabatan, gelar
kebangsawaan, status sosial ekonomi, status sosial kemasyarakatan, dan untuk
menyebutkan nama Tuhan.
Berikut ini dipaparkan penggunaan kata sapaan dalam pantun Melayu
Pontianak. Kata sapaan yang dipakai untuk menunjukan hubungan kekerabatan.
(4) Buah sukun Buah bidara
Cik Minut jatuh tenggelam
Rukun islam lima perkara
Itulah penganut orang islam
(Sharifah Laila dalam Rachman, 2009: 370)
Kata Sapaan khas pada baris kedua data (4) PMP Cik Minut berarti
menunjukkan identitas seorang perempuan paruh baya. Kata sapaan disini untuk
memanggil seorang perempuan dengan sapaan hormat. Masyarakat Melayu
Pontianak menggunakan sapaan untuk kakak perempuan yang lebih tua biasanya
menyebutkan mak long, kak long yang memiliki arti bahwa sapaan itu untuk
seorang perempuan. Konotasi yang muncul Cik Minut jatuh tenggelam, bahwa ia
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lalai dalam menjalankan ibadah, tidak menjalankan rukun Islam salah satunya
adalah shalat lima waktu, di antara ibadah mahdahah lainya, tampaknya shalat
yang dapat membawa manusia dekat kepada Tuhan. Itulah penganut orang islam
jika benar-benar dipahami dengan khusyuk dan tawadhu, di dalamnya terjadi
hubungan langsung dengan Tuhan dan manusia, baik secara verbal dan non
verbal. Shalat adalah hal yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Sebagai
penganut islam mengakui keagungan Allah, berserah diri, dan menyatakan pujian
atas kesucia-Nya, dengan shalat menghindarkan diri dari sifat tercela.
(5) Cik Ude anak cik Dayang
Duduk menulis minum kahwa;
Mana ibunda tak sayang;
Rupanya manis serta ketawa.
(Zainab dalam Rachman, 2009: 357)
Data (5) PMP di atas menggunakan kata penyapaan gelar kebangsawaan
Cik Ude anak cik Dayang. Dayang adalah nama untuk seorang wanita. Nama
Dayang identik dengan gelar bangsawaan atau masih memiliki keturunan darah
kebangsaan.
(6) Selasih airnya biru
Tangkap rusa tambat ke tiang
Abang kasih jangan cemburu
Saya tetap sayangkan abang
(Sulaiman Daud dalam Rchman, 2009: 274)
Analisis stilistika data (6) dalam PMP memperlihatkan pemilihan kata
kiasan alam yang eksotis. Hal ini merupakan bukti kontemplasi penyair terhadap
alam sekitarnya yang bersentuhan dengan kreatif dan imaji penyair selasih airnya
biru penggunaaan kata-kata kiasan alam selasih cukup efektif dan efisien untuk
memberikan imaji atau pembayangan yang timbul terhadap puisi yang memiliki
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arti kasih, karena juga dilengkapi pemakaian simbol atau perlambang yang
dinyatakan dengan bahasa kiasan; metafora, personifikasi, sehingga menimbulkan
pantun yang lebih berjiwa dan hidup. Abang kasih jangan cemburu, saya tetap
sayangkan abang, konotasi yang muncul menyiratkan bahwa sang kekasih selalu
setia walaupun sang kekasih sedang jauh.
(7) Dua kali perang mempawah
Sayang Penembah mudik ke hulu
Tidak kuturut serba salah
Sudah perintah duli tuanku
(Ramlah dalam Rachman, 2009: 156)
Pantun pada data (7) Menceritakan tentang perang saudara antara Sultan
Syarif Kasim dari Kerajaan Pontianak dan pamannya Asiwijaya yang bergelar
Gusti Jati, dari kerajaan Mempawah. Sultan syarif Kasim menyerang kerajaan
Mempawah dan berhasil mengalahkan pamannya. Gusti Jati pun meyingkir ke
daerah kerajaan lama diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Setelah menghimpun
kekuatan, Gusti Jati melakukan serangan balik terhadap Sultan Syarif Kasim yang
berada dibenteng pertahanan, yang terletak di samping kiri kraton kerajaan
Mempawah. Akhirnya, Sultan Syarif Kasim dapat dikalahkan dan melarikan diri
ke Pontianak. Maka, dalam pantun data (7) di atas dikatakan Dua kali Perang
Mempawah. Kemudian untuk menghindari serangan balik dari Kerajaan
Pontianak, Gusti Jati memutuskan untuk meninggalkan kota Mempawah menuju
perhuluan (Alqadrie & Tangdililing, 1980: 62). Walaupun keputusan ini terasa
berat di mata para pengikutnya (Tidak kuturut serba salah), karena ini perintah
raja, mereka terpaksa mematuhinya (Sudah Perintah duli tuanku). Konotasi yang
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terdapat dalam pantun menunjukkan latar suasana peristiwa perang (perang dua
kali Mempawah).
Sapaan yang di pakai dalam PMP data (7) menggunakan sapaan hormat
untuk menanda kedudukan sebagai seorang raja. Sultan Syarif Kasim kata Sultan
untuk menyatakan sapaan yang mulia, Syarif adalah sebutan nama untuk turunan
raja Pontianak yang merujuk pada jenis kelamin laki-laki. Kemudian setiap daerah
dalam memberi nama orang yang masih bergelar kebangsaan memiliki
perbedaan, kerajaan mempawah dengan sebutan Gusti.
(8) Batang said berkelit-kelit
Melilit di belakang kota
Sultan Syarif mudik berbalik
Takut ditembak Bujang Lela Malaka
(Alqadrie & Tangdililing, 1980: 62).
Pantun pada data (8) menceritakan perang antara Sultan Syarif Kasim dari
kerajaan Pontianak dan Pangeran Usman, yang bergelar Panembahan Usman
Paku Kesuma Negara, dari kerajaan Sanggau. Walaupun kedua kerajaan telah
lama menjalin persahabatan, misalnya lewat pernikahan, konflik di antara
keduanya berakhir dengan peperangan. Mungkin yang menjadi penyebab
peperangan tersebut adalah perluasan wilayah/perebutan pengaruh dan persoalan
cukai kapal yang banyak melintasi Sungai Kapuas. Ternyata, serangan Sultan
Syarif Kasim dapat dipatahkan dan dipukul mundur, Takut ditembak Bujang Lela
Malaka.
3) Kata Vulgar
Penggunaan kata vulgar pantun Melayu Pontianak ditemukan sebagai kata
yang dimanfaatkan oleh penulis pantun Melayu Pontianak untuk mencapai efek
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estetis yakni untuk mengekspresikan gagasan tertentu, dalam kehidupan sosial,
senda gurau, dan humor dapat mencairkan suasana kepenatan yang sangat tegang,
berat, dan serius, selain dapat menghilangkan kepenatan dan memecah kesunyian
ketika bersama-bersama. Termasuk menyindir seseorang terhadap pihak-pihak
lain. Seluruhnya hampir dinyatakan secara tidak langsung dan tanpa unsur
menyakiti. Sopan santun dan kehalusan budi yang dituntut oleh nilai-nilai
masyarakat tetap dijaga. Beragam kata vulgar terdapat dalam pantun Melayu
untuk menyampaikan gagasan tertentu. Sebagai ilustrasi, berikut ditampilkan bait
vulgar pantun Melayu Pontianak.
9) Pisau raut, pisau renjong
Terselit di tepi dinding;
Hantu laut, hantu tanjung
Bulu puki emaknya meriding
10) Pucuk ubi terlembak-lembak
Terlembak di atas tanggul
Bulu puki emaknya terlembak
Kelentitnya tersembul
(Bujang Daim dalam Rachman, 2009: 321-323)
Data (9) dan (10) PMP di atas menggunakan bahasa yang kurang sopan,
karena bagi orang yang mendengarnya akan merasa malu. Bulu puki emaknya
meriding. Dalam bahasa Melayu kata puki adalah untuk menyatakan jenis kelamin
perempuan. Puki mengandung kata vulgar dan jorok konotasi yang ditimbulkan
menyebakan kadar asosiasinya berubah tidak menyenangkan, karena kata puki
biasanya digunakan untuk memaki. Hantu laut, hantu tanjung, Bulu puki emaknya
meriding bahasa yang digunakan adalah untuk mengusir roh jahat atau mantra
yang masuk kedalam tubuh seseorang. Pembacaan pantun pada data di atas pun
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harus berulang-ulang dengan suara yang keras, sehingga makna dalam PMP
tersebut terkesan kasar dan tidak sopan.
11) Jelanggar, jelengger
Makan buah terong hulu
Terlanggar batang peler
Tersenyum Puki berbulu
12) Jelarak, jelerong
Hilir raket dari kota
Tujuh kali hentak, enam kali sorong
Kelap-kelip biji mata
Bujang Daim dalam Rachman, 2009: 321-323)
Berdasarkan data (11) dan (12) PMP mengandung makna yang erotis dan
vulgar karena maksud pada pantun tersebut tidak bernilai mendidik tapi hanya
untuk hiburan belaka, pantun ini biasanya untuk menyindir pasangan pengantin
baru yang baru menikah digambarkan bahwa gelora dan nafsu seksnya sangat
menggebu-gebu. Terlanggar batang peler, Tersenyum Puki berbulu, maksudnya
untuk sepasang suami istri yang melakukan hubungan suami istri. Kemudian
Tujuh kali hentak, enam kali sorong, Kelap-kelip biji mata, maksudnya adalah
penggambaran hubungan seks antara sepasang suami istri tetapi menggunakan
kata kiasan yang samar dalam penikmatannya.
13) Pulau Sarawak, pulau Serutu
Buahku ini buah semangka
Saya ketawa menengok susu
Baru ini saya berjumpa.
14) Burung tiung, burung beregam
Mati disumpit Raja Mempawah
Hidung dicium, susu dipegang
Minta sedikit barang di bawah
(Bujang Daim dalam Rachman, 2009: 321-323)
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

101
digilib.uns.ac.id

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan (Q.S. 5: 49: 36).
Masing-masing pasangan dikarunia potensi untuk saling menarik. Potensi ini
mulai menampakan gejalanya sejak individu menginjak tahap perkembangan
masa remaja. Sebagai makhluk Tuhan manusia memiliki hawa nafsu dan
keinginan dalam dirinya seperti terungkap data PMP (13) dan (14) Saya ketawa
menengok susu, Baru ini saya berjumpa. Proses ini berkelanjutan hingga mereka
memadu kasih dan masing-masing merasa saling membutuhkan secara psikologis,
selain kebutuhan jasmani dan sosial. Kebutuhan seks bagi orang yang beragama,
baru dapat dipenuhi melalui pernikahan. Jadi, mendambakan pasangan pada
hakikatnya merupakan fitrah sebelum manusia dewasa, dan dorongan ini sukar
dibendung setelah dewasa (Quraish Shihap, 1996: 192). Hidung dicium, susu
dipegang, Minta sedikit barang di bawah Pemenuhan atau penyaluran fitrah
manusia pernikahan akan menghantar pasangan laki-laki dan perempuan pada
kehidupan yang damai.
Pantun jenis ini, selain untuk mengejek dan bercumbu, juga untuk
memperlihatkan sisi ironis kehidupan membawakan makna dan peristiwa, situasi,
dan perasaan dalam suasana yang agak ringan. Walaupun mungkin pantun
tersebut bernada erotis atau vulgar, isinya dapat dicerna menurut kemampuan
pendengar, misalnya tertawa (Muhammad Haji Salleh, 1996: 131-132).
b. Gaya Bahasa Pantun Melayu Pontianak
Gaya bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya bahasa
pantun Melayu yang terhimpun dalam buku pantun Melayu, titik temu Islam dan
Budaya Lokal Nusantara Karya Abd. Rachman Abror. Berdasarkan data yang
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terkumpul pada penelitian ini diketahui ada empat jenis gaya bahasa yaitu gaya
bahasa

perbandingan

meliputi

hiperbola,

metonomia,

personifikasi,

perumpamaan, metafora, gaya bahasa perulangan meliputi aliterasi, anadiplosis,
epizeukis, mesodiplosis, simploke, anafora, gaya bahasa pertentangan meliputi
litotes, antitesis, oksimoron, dan gaya bahasa penegasan meliputi epifora, repetisi.
1) Gaya Bahasa Perbandingan
Gaya bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya bahasa
perbandingan yang terdapat dalam (PMP) yaitu: hiperbola, personifikasi, dan
Perumpamaan.
(a) Gaya Bahasa Hiperbola
15)

Sapu tangan dipukul ribut
Tercampak di tanah seberang
Di mulut naga lagi ditekak
Apakan lagi di tangan orang
( Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 271)

16) Api-api kulitnya manis
Tambat rakit di tangan puan
Laki-laki mulutnya manis
Pandai membujuk hati perempuan
( Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 271)
Berdasarkan data (15) di atas merupakan jenis pantun percintaan yang
menggunakan gaya bahasa hiperbola yang ditunjukkan pada baris pertama dan
kedua merupakan sampiran,baris ketiga dan keempat adalah isi.“Sapu tangan
dipukul ribut, Tercampak di tanah seberang”.Pada baris pertama dan kedua
merupakan sampiran pantun menggunakan gaya bahasa hiperbola. Sapu tangan
merupakan benda yang lembut tidak akan menimbulkan suara yang keras apalagi
ribut dan tidak mengkin terlempar atau sampai tercampak jauh kalau tidak dibawa
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manusia karena sapu tangan tidak bisa terbang. Data di atas menunjukan bahasa
yang sangat berlebihan.“Di mulut naga lagi ditekak, Apakan lagi di tangan
orang” baris ketiga pantun menggunakan gaya bahasa hiperbola, berdasarkan
pilihan kata yang berlebihan karena manusia sekuat apapun untuk mengambil
sesuatu dari mulut naga sangat mustahil. Tetapi karena cinta seseorang bisa
melakukan apapun termasuk mengorban diri untuk pujaan hati ditunjukkan pada
baris keempat merupakan isi pantun.
Data (16) di atas baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris
ketiga dan keempat merupakan isi pantun yang mengandung gaya bahasa
hiperbola.“Api-api kulitnya manis, Tambat rakit di tangan puan” Baris pertama
dan kedua pantun di atas menggunakan gaya bahasa hiperbola karena api
ditunjukkan seperti kulit yang manis, makna sebenarnya api panas. Kedua
sampiran pantun ini seolah-olah menggambarkan hati yang bergelora karena
asmara.“Laki-laki mulutnya manis,Pandai membujuk hati perempuan”pemakaian
gaya bahasa hiperbola pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi pantun
menunjukkan seoang pemuda yang sedang jatuh cinta pada pujaan hatinya,
sehingga ia pandai berkata-kata dengan manis untuk merayu hati perempuan.
Pemakaian gaya bahasa hiperbola dalam pantun memang menarik untuk
dicermati. Gaya bahasa hiperbola, dapat menimbulkan suatu efek yang indah
dalam sebuah pantun.Sama halnya dengan yang terdapat dalam Pantun Melayu
Pontianak yang terhimpun dalam Pantun Melayu, Titik temu Islam dan Budaya
Lokal Nusantara karya Abd. Rachman Abror.
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Selain dua contoh yang telah dipaparkan di atas, penggunaan gaya bahasa
hiperbola tampak pada contoh-contoh berikut.
17)

Pukul gendang bertambur tidak,
Orang bercermat di dalam peti;
Berpandang mata bertegur tidak,
Rasa kiamat di dalam hati.
(Nurifah Hasan dalam Rachman, 2009: 263)

Sudah menjadi sebuah ketetapan dalam menulis pantun bahwa baris
pertama dan kedua merupakan sampiran, namun sampiran dalam pantun bukan
berarti tanpa makna. Sampiran pada data (17) di atas adalah Pukul gendang
bertambur tidak,Orang bercermat di dalam peti; Sampiran tersebut memuat
makna bahwa rasa dalam hati menyimpan suka yang sangat mendalam tapi di
simpan dalam hati, hati yang suka tapi di simpan di ibaratkan dengan peti.
Penggunaan gaya bahasa hiperbola ditemui dalam isi dari pantun pada data (17)
yaitu, Berpandang mata bertegur tidak,Rasa kiamat di dalam hati.Kutipan
tersbut merupakan baris ke tiga dan ke empat dalam data 17 yang sekaligus
menjadi isi pantun. Kutipan 17 PMP di atas mengandung makna bahwa seseorang
yang tengah bertemu atau berpapasan dengan seseorang yang dia kenal mungkin
kekasihnya namun tidak saling menyapa menjadikan hatinya kecewa dan sakit.
Rasa kecewa tersebut ditunjukkan dengan penggunaan frasa rasa kiamat. Kata
kiamat menggambarkan kondisi yang tidak terkendali, segalanya runyam, kacau
dan panik. Penggambaran seperti ini digunakan pengarang untuk mengambarkan
suasana hati yang tidak kacau, hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata rasa di
depan kata kiamat.
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18) Sapu tangan penjuru empat,
Penjuru satu dimakan api;
Luka di tangan dapat diobat,
Luka di hati hancur sekali.
(Nurifah Hasan dalam Rachman, 2009: 264)
Data 18 di atas masih menunjukkan pemanfaatan gaya bahasa hiperbola
untuk menyatakan maksud dan memunculkan keindahan dalam pantun. Pantun di
atas menggambarkan rasa kecewa seseorang terhadap pasangannya.Hatinya
terluka oleh tindakan atau perbuatan yang dilakukan pasangannya.Untuk
menggambarkan rasa sakit hati tersebut pengarang memilih kalimat luka di hati
hancur sekali.Kata atau frasa hancur sekali menunjukkan rasa sakit yang sangat
yang dialami oleh pelaku. Hal ini diketahui dari penggunaan kata hancur yang
berarti menjadi remah-remah.Kata hancur sudah mengandung arti “sangat” dan
untuk memberi efek yang lebih pengarang menambahkan kata “sekali” untuk
memberi penyangatan.
19) Berapa lama tidak ke ladang,
Habis padi dililit kangkung;
Berapa lama tidak berpandang,
Rasa remuk hati dengan jantung.
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 271)
Penggunaan gaya bahasa hiperbola juga tampak dalam data 19 di atas.
Tidak jauh berbeda dengan data 18, data 19 menggunakan kata remuk untuk
memberikan gambaran kondisi yang parah atas suatu kejadian. Kata remuk
memuat arti yang tidak jauh berbeda dengan hancur, yaitu berkeping menjadi
remah-remah. Adapun makna dari pantun di atas adalah rasa rindu karena lama
tidak berjumpa dengan pujaan hatinya, sehingga hal tersebut menjadikan hatinya
nelangsa. Hal ini terlihat dalam isi pantun pada baris ke tiga dan ke empat seperti
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ditunjukkan kutipan Berapa lama tidak berpandang,Rasa remuk hati dengan
jantung.Pantun lainnya yang menggunakan gaya bahasa hiperbola ditunjukkan
oleh data 20 berikut ini.
20) Orang menjala kecebak-kecebur,
Dapat udang di bawah daun;
Saya cakap tidak takabur,
Biarlah membujang seribu tahun.
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman, 2009: 287)
Data 20 di atas menggunakan gaya bahasa hiperbola yang menyatakan
rasa cinta yang bertepuk sebelah tangan karena itu, orang tersebut berujar akan
membujang seribu tahun. Hal ini dirasa sangat berlebihan karena mengingat usia
manusia tidak sampai seribu tahun.
Gaya bahasa hiperbola memang banyak dijumpai dalam pembuatan pantun
melayu

ini.

Gaya

bahasa

banyak

digunakan

pengarang

selain

untuk

mengungkapkan maksud pengarang sekaligus untuk nilai keindahan dari pantun
yang telah dibuatnya. Gaya bahasa hiperbola ini juga dijumpai dalam bait pantun
berikut ini.
21) Ribu-ribu sepanjang jalan,
Mari petik si jari manis;
Biar seribu orang berjalan,
Adik seorang dipandang manis.
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman, 2009: 304)
Kalimat dalam data 21 di atas menyatakan rasa cinta yang amat dalam
terhadap gadis pujaanya. Pemuda tersebut mengungkapkan bahwa apabila ada
seribu orang (perempuan cantik) berjalan, adik seorang dipandang manis,
pernyataan pemuda tersebut merupakan suatu bentuk pengungkapan yang
berlebihan atas rasa cintanya kepada sang pujaan.
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22) Pergi menjalin membeli tas,
Tas dibeli beserta topi;
Perahu lilin layar kertas,
Nak menyeberang lautan api.
(Sharifah Laila dalam Rachman, 2009: 365)
Kalimat perahu lilin layar kertas, nak menyeberang lautan api dalam data
22 merupakan gaya bahasa hiperbola yang menyatakan maksud bahwa hati
memendam rasa rindu, tapi banyak halangan dan rintangan yang luar biasa.
23) Akar jantung terap-retap,
Akar padi dalam perahu;
Terbakar kampung kelihatan asap,
Terbakar hati siapa yang tahu.
(Sharifah Laila, dalam Rachman, 2009: 365)
Penggunaan gaya bahasa hiperbola juga nampak dalam bait pantun 23 di
atas. Kalimat terbakar hati siapa yang tahu, menyatakan suatu perasaan marah
yang tidak dapat diketahui orang. Kalimat tersebut dirasa sangat berlebihan karena
rasa marah yang dialami seseorang tidak akan sampai atau bisa membakar hati.
b) Gaya Bahasa Personifikasi
24) Pagi-pagi timur berdengung
Tanam selasih di atas batang
Pagi-pagi duduk termenung
Menunggu kekasih belum datang
( Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 276)
Berdasarkan data 24 PMP di atas merupakan jenis pantun percintaan yang
menggunakan gaya bahasa personifikasi yang ditunjukkan pada baris pertama dan
kedua merupakan sampiran,baris ketiga dan keempat adalah isi.“Pagi-pagi timur
berdengung,Tanam selasih di atas batang”. Pantun tersebut merupakan sampiran
yang berisi kiasan yang mempersamakan kata pagi-pagi bisa berdengung seolaholah seperti manusia yang berbicara untuk membangunkan seluruh alam raya agar
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segera berusaha dan bekerja, meskipun harus bekerja dengan susah, dengan
berusaha hal yang tidak mungkin bisa terjadi tergambar pada kata tanam selasih
atas batang, makna kata tersebut sangat tidak masuk akal selasih di tanam di atas
batang, tentu mustahil.“Pagi-pagi duduk termenung, Menunggu kekasih belum
datang”Isi pantun di atas merupakan gaya bahasa repetisi berisi

perulangan

untuk memperjelas maksud pada sampiran pantun data (24). Kata pada pantun
diulang dua kali ditunjukan pada kata pagi-pagi.
25) Kalau tuan pergi ke Mekkah,
Saya berkirim peti menyanyi;
Kalau tuan selamat nikah,
Baik-baik berlaki-bini.
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 272)
Ragam karya sastra umumnya menggunakan gaya bahasa personifikasi
untuk mengungkapkan keindahan dan menyapaikan maksud pengarang. Tak
terkecuali dala karya pantun melayu ini. Seperti dapat dilihat pada data 25 di atas,
penggunaan frasa peti menyanyi memberikan nuansa yang berbeda.

Bentuk

kiasan peti menyanyi menyamakan peti sebagai benda mati yang dapat menyanyi
layaknya manusia.
26) Cik Yudah Dayang Maidini
Duduk menumpuk di tengah jalan;
Apa sudah duduk begini
Laksana pungguk merindukan bulan.
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 286)
Kalimat

laksana

pungguk

merindukan

bulan

merupakan

contoh

penggunaan gaya bahasa personifikasi yang lainnya dalam Pantun Melayu. Bulan
yang diibaratkan seseorang yang sangat cantik ini dirindukan oleh pungguk atau
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burung hantu pada pantun di atas melambangkan seseorang yang rendah atau
hina. Pantun serupa juga ditemui pada pantun karya Sharifah Laila berikut ini.
27)

Cik Yudah Dayang Maidini
Turun menumbuk bulan pun terang;
Apa sudah duduk begini
Laksana pungguk merindukan bulan.
(Sharifah Laila, dalam Rachman 2009: 369)

Perbedaan yang terlihat dari pantun karya Sulaiman Daud dengan Sharifah
Laila hanya pada baris kedua pada sampiran pantun. Sulaiman Daud pada baris
kedua sampiran menuliskan duduk menumpuk ditengah jalan, sedangkan Sharifah
Laila menuliskan turun menumpuk bulan pun terang. Namun apabila dilihat dari
makna kedua pantun di atas memiliki makna yang sama.
28) Senduduk kayu di hutan
Limau parut batang berduri;
Pungguk saya birahikan bulan
Bulan tidak ambil peduli
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 286)
Bait pantun di atas sepertinya kelanjutan dari pantun pada data 27 di atas.
Pantun pada data 27 menggambarkan seseorang yang mempunyai harapan yang
sangat tinggi dan tidak melihat kondisinya. Sedangkan pada pantun 28
digambarkan bahwa apa yang diidam-idamkan orang tersebut ternyata tidak
ditanggapi oleh pujaannya. Hal ini diungkapkan pengarang melalui penggunaan
gaya bahasa personifikasi seperti pada kutipan berikut.Pungguk saya birahikan
bulanBulan tidak ambil peduli. Kata bulan dalam kutipan di atas diibaratkan
seseorang yang gadis cantik yang menjadi pujaan setiap orang. Pada
kenyataannya bulan adalah benda antariksa yang apabila didekati permukaannya
tidak rata dan tandus. Dalam pantun di atas bulan diibaratkan mempunyai
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perasaan seperti manusia sehingga tidak mempedulikan kerinduan pungguk
(orang yang hina) kepadanya.
29) Mak Empas jamban Mak Polek,
Hanyut raga dimakan api;
Hitam lepas kuning tak boleh,
Dibuang tangga berayun kaki.
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 292)
Gaya bahasa personifikasi yang mempunyai pengertian menyamakan
benda mati mempunyai sifat-sifat dan perasaan seperti manusia tampak dalam
data 29. Dalam frasa dimakan api, seolah-olah api adalah sosok mahluk hidup
yang membutuhkan makan. Personifikasi dimakan api juga tampak dalam pantun
pada data 30 seperti di bawah ini.
30)

Hanyut raga dimakan api,
Apa sampai ke tanah seberang
Buang tanggan berayun kaki,
Saya teringat abang seorang.
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 292)

Data 29 dan 30 di atas mempunyai persamaan diksi atau pilihan kata
dalam penggunaan gaya bahasa personifikasi karena pembuat atau pengarang
pantun tersebut adalah orang yang sama.
31)Orang Cempedik berjual paku
Buah nanas pasar Kemboja
Kalau adik ada disitu,
Hati panas menampar dada.
(Bujang Daim dalam Rahman, 2009 320)
Gaya bahasa personifikasi lainnya yang dapat dijumpai dalam Pantun
Melayu dalam buku Pantun Melayu, Titik Temu Islam dan Budaya Lokal
Nusantara karya Abd Rachman Abror terlihat pada data 32 berikut.
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32) Buah pisang buah semangka
Buah nanas dari Belanda
Bapak datang saya tak ada
Hati panas menampar dada.
(Bujang Daim dalam Rachman, 2009: 320)
Hati panas menampar dada pada pantun di atas menganggap hati sebagai
manusia yang dapat menampar dada. Baris atau kalimat dalam pantun 32 tersebut
mengisyaratkan rasa kesal atau marah karena tidak dapat bertemu dengan bapak.
Pilihan gaya bahasa personifikasi untuk mengungkapkan rasa kesal juga dijumpai
pada data 33 di bawah ini.
33) Ayam jinak beranak empat,
Putus tali rantai tembaga
Jinak-jinak ditangkap tak dapat
Panas hati menampar dada.
(Bujang Daim dalam Rachman, 2009: 359)
Pilihan kata untuk mengungkapkan rasa kesal pada pantun di atas serupa
dengan pengungkapan pada data 32, hal ini dipengaruhi oleh kesamaan
pengarang. Akan tetapi dari makna pantun pada data 32 berbeda dengan data
pantun 33. Pada data pantun 33 rasa kesal yang dialami karena tidak mendapatkan
pujaan hatinya. Penggambaran benda mati sebagai mahluk hidup juga dapat
dijumpai pada data 34 di bawah ini.
34) Tinggi putat dari beringin
Terkait di kadil kaca
Nak berpesan kepada angin
Angin tidak pandai berkata.
(Sharifah Laila dalam Rachman, 2009: 365)
Pengarang dalam pantun di atas seolah ingin menyampaikan pesan kepada
seseorang yang jauh melalui perantara angin. Dalam hal ini pengarang
mengangganggap angin sebagai mahluk yang dapat menyampaikan pesan. Untuk
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lebih menguatkan gaya bahasa personifikasi yang digunakan, pengarang
mengganggap angin mampu berbicara meskipun tak pandai. Dalam gaya bahasa
personifikasi ini, angin dianggap sebagai manusia yang mampu menyampaikan
pesan dan berbicara.
c) Gaya Bahasa Perumpamaan
Perumpamaan adalah gaya bahasa perbandingan yang pada hakikatnya
membandingkan dua hal yang berlainan dan yang dengan sengaja kita anggap
sama (Moeliono, 1989: 175). Gaya bahasa perumpamaan banyak juga dijumpai
dalam penulisan pantun. Hasil analisis dalam Pantun Melayu terdapat 8 data yang
mewakili gaya bahasa perumpamaan yaitu sebagai berikut.
35) Laksamana mudik bergendang
Seluar merah baju dijahit
Tuan Laksana Setimun dendang
Luarnya merah dalamnya pahit
Tuan laksana setimun dendang (35), kalimat tersebut dikategorikan sebagai
gaya bahasa perumpamaan karena “tuan” dibandingakan dengan setimun
dendang. Arti setimun dendang adalah sekumpulan orang yang tengah bernyanyi
atau berdendang. Pada perumpamaan tersebut “tuan” yang berarti seorang lakilaki disamakan dengan sekumpulan orang yang tengah berdendang atau
bernyanyi, padahal sekumpulan orang yang tengah bernyanyi suaranya pasti akan
sangat ramai dan riuh sedangkan “tuan” hanya satu orang tidak akan mampu
menyamai keriuhan setimun dendang.
36) Laksamana pergi maulud
Tuang serbat kedalam cawan
Tuan Laksana intan zamrud
Buat menghibur hati yang rawan
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Kalimat tuan laksana intan zamrud dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa
perumpamaan. Kata “tuan” yang artinya seseorang atau seorang laki-laki
disamakan dengan intan zamrud yang berupa batu permata yang indah. Kata
“tuan” disandingkan dengan intan zamrud dimaksudkan sifat sang tuan sama
indahnya dengan batu permata tersebut sehingga mampu menjadi pelipur lara.
37) Laksamana memanah lontar
Lontar di panah si empat puluh
Tuan Laksana pohon yang besar
Saya boleh tidak menumpang berteduh
( Ramlah dalam Rachman, 2009: 280)
Gaya bahasa perumpamaan juga terlihat dalam kalimat tuan laksana pohon
yang besar. Dalam gaya bahasa perumpamaan kali ini kata “tuan” disandingkan
dengan pohon yang besar. Perumpamaan yang disandangkan kepada tuan ini
dilatarbelakangi oleh sifat sang tuan yang mampu menjadi pelindung laksana
pohon yang besar, kuat melindungi dan menjadikan teduh.
pohon yang besar, kuat melindungi dan menjadikan teduh.
38) Laksamana mati dibunuh,
Mati ditikan datuk menteri;
Tuan laksana minyak yang penuh,
Sudah ditatang tak tumpah lagi
(Ramlah dalam Rachman, 2009: 280)
Tuan laksana minyak yang penuh dapat dikategorikan dalam gaya bahasa
perumpamaan karena menyandingkan atau membandingkan sifat tuan dengan
minyak yang penuh.
39) Kembang ros air mawar
Tanam di kebun tumbuh di luar
Tuan laksana air penawar
Mahal dibeli tidak ditawar
(Nurifah Hasan dalam Rachman, 2009:267)
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Tuan laksana air penawar, pada gaya bahasa perumpamaan ini kata tuan
dibandingkan dengan air penawar yang bisa menjadi penawar atau obat,
meskipun mahal karena manfaatnya yang sangat baik maka banyak yang
membelinya tanpa menawar.
40) Rumah besar beruang-ruang,
Sayang seruang berisi tanah;
Alang sakit badan seorang,
Laksana bisul mengandung nanah.
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman, 200: 287)
Perumpamaan laksaana bisul mengandung nanah dapat diartikan rasa sakit
yang sangat. Seseorang yang menyandang sakit di badannya diibaratkan bisul
yang mengandung nanah, rasanya sangat nyeri dan membuat badan menjadi
panas.
41) Kain batik bunga sulam,
Dipakai anak raja Benggali;
Biar tuan cantik bagai bulan
Saya tidak mau lagi.
Kalimat biar tuan cantik bagai bulan dikategorikan sebagai gaya bahasa
perumpamaan. Kata “tuan” dalam pantun ini diartikan sebagai seorang
perempuan, karena perempuan ini sangat cantik maka kecantikannya diibaratkan
seperti bulan. Padahal di dunia nyata bulan adalah benda antariksa yang
permukaannya tidak rata, bergelombang, dan tandus.
42) Singapura dilanggar todak
Buat berkubu batang pisang
Orang tua kawin dengan budak-budak
Laksana bulan dipagar bintang.
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman 2009: 294)
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Kalimat laksana bulan dipagar bintang dapat dikategorikan sebagai gaya
bahasa perumpamaan. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa seseorang yang
mempunyai istri lebih dari satu.
2) Gaya Bahasa Perulangan
Gaya bahasa perulangan yang dapat dijumpai peneliti dalam penenilitian
ini adalah aliterasi, anadiplosis, epizueksis, mesodiplosis, dan anaphora. Untuk
lebih jelasnya akan diuraikan berdasarkan contoh-contoh yang ada seperti di
bawah ini.
a) Gaya Bahasa Aliterasi
Gaya bahasa aliterasi merupakan gaya bahasa yang berwujud perulangan
konsonan yang sama (Keraf, 2004: 130). Gaya bahasa aliterasi dapat dijumpai
dalam Pantun Melayu dapat dilihat pada contoh berikut.
43) Jangan suka makan mentimun
Mentimun itu banyak getahnya;
Jangan suka duduk melamun
Melamun itu banyak susahnya
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 272)
Data 43 dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa aliterasi karena terdapat
pengulangan bunyi konson „n‟ pada akhir kata. Pemanfaatan perulangan konsonan
„n‟ dalam pantun di atas tak lebih untuk mendapatkan efek keindahan bunyi yang
menjadi tuntutan dalam pembuatan pantun. Pemanfaatan perulangan konsonan
juga nampak dalam pantun berikut.
44) Layang-layang terbang melayang
Jatuh di laut bergambar wayang;
Siapa bilang saya tak sayang,
Siang-malam terbayang-bayang.
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Penggunaan konsonan „ng‟ pada akhir kata dalam pantun 44 tersebut
merupakan indikasi bahwa pantun tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya
bahasa aliterasi. Penggunaan konsonan „ng‟ dalam pantun tersebut menjadikan
asas ketepatan bunyi dalam pantun terpenuhi dan nilai keindahannya tercapai. Hal
serupa berupa penggunaan konsonan „ng‟ juga terlihat dalam data pantun 45
berikut ini.
45) Layang-layang buah kepayang,
Jatuh satu melayang-layang
Abang tidak mengaji sembahyang,
Karena abang gilakan wayang.
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman, 2009: 298-299)
b) Gaya Bahasa Anadiplosis
Gaya bahasa anadiplosis merupakan gaya bahasa yang kata atau frasa
terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi kata atau frasa pertama dari klausa
atau kalimat berikutnya (Keraf, 2004:128). Gaya bahasa anadiplosis ini banya
dijumpai dalam Pantun Melayu ini.Untuk memahaminya dapat diuraikan melalui
contoh berikut ini.
46) Jangan suka makan mentimun
Mentimun itu banyak getahnya;
Jangan suka duduk melamun
Melamun itu banyak susahnya
Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anadiplosis karena ada
kata kata terakhir pada kalimat atau kalusa yang digunakan menjadi kata pertama
dalam kalimat atau klausa berikutnya. Pada data 46 di atas, kata yang diulang
penggunaannya adalah kata mentimun dan melamun. Kata mentimun diulang pada
bagian sampiran pantun dan kata melamun diulang pada bagian isi atau bait ketiga
dan keempat.
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47)

Timang tinggi-tinggi,
Tinggi di atas atap;
Belum tumbuh gigi,
Sudah pandai membaca kitab

Kata tinggi dalam pantun di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa
anadoplosis karena pada baris pertama kata tinggi menempati posisi di akhir
klausa dan pada baris kedua berada di depan klausa. Hal ini sesuai dengan ciri
gaya bahasa aliterasi, sehingga pantun 48 tergolong dalam kategori anadiplosis.
48)

Timang si lada-lada,
Lada penghulu belut;
Semenjak adik ada,
Bapak datang terus bergelut.

Pantun yang tertulis di atas juga dapat dikategorikan menggunakan gaya
bahasa anadiplosis. Hal ini dapat diketahui dari penggunaan kata lada pada akhir
klausa atau kalimat pertama pada bagian sampiran yang diulang pada bagian awal
pada baris berikutnya atau baris kedua yang juga masih dalam sampiran.
49)

Kalam terletak di atas lauh,
Lauh terletak di atas „arasy;
Mufakat itu kata yang utuh,
Musyawarah itu padang yang luas.
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 272)

Kategori gaya bahasa anadiplosis banyak dijumpai dalam sebuah pantun.
Selain sebagai nilai estetika, anadiplosis juga digunakan sebagai pemenuhan
terhadap aturan penulisan pantun yang harus memperhatikan rima dan jumlah
suku kata. Pada data 49, didapati gaya bahasa anadiplosis yang menggunakan
pengulangan kata lauh yang terdapat pada sampiran pantun. Kata lauh dalam
bahasa Indonesia dapat diartikan tinggi.
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50)

Pergi ke darat membawa mangkuk,
Mangkuk bertukar dengan cawan;
Pasang penjerat burung tak masuk,
Dia biasa makan di tangan.

Data 50 di atas termasuk dalam kategori gaya bahasa anadiplosis karenan
memenuhi persyaratannya, yaitu kata terakhir pada baris pertama dalam kalimat
atau klausa pada sampiran pantun di atas diulang menjadi kata pertama dalam
kalimat kedua pada sampiran.
51)

Anak kerbau mati tertambat,
Mati tertambat haluan perahu;
Sudah lama saya mendapat,
Adik didapat tidak tahu

Pemanfaatan gaya bahasa anadiplosis terbukti banyak digunakan dalam
penulisan Pantun Melayu, hal ini dapat ditunjukkan pada data yang tertera di
bawah ini.
52) Pakai sepatu dengan stoken,
Stoken ada di atas kenap;
Satu-satu minta yakin,
Doakan kita biar selamat.
53) Buah delima masak bergantung,
Bergantung dengan bunganya
Orang hina terkatung-katung,
Karena tidak ada orang yang punya.
54) Kalau tuan memual lebah
Lebah dibual pokok buluh,
Kalau tuan suka menyembah,
Sembanhlah dengan jari sepuluh.
55) Kalau tuan membeli manggis,
Manggis dikupas di tepi batang,
Kalau abang suka menangis,
Tunggu sebentar adik datang.
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56) Kalau tuan membeli dacing
Dacing dibeli si dua dinar
Kalau tuan sudah pusing
Cakap benar menjadi tak benar.
57)

Kalau tuan mencaei bengkawan
Bengkawan itu kayu langka
Kalau tuan mencari kawan
Kawan itu bikin celaka

58)

Kalau tuan mencari batu,
Batu dicari si ajarang-jarang
Kalau tuan mencari kutu
Jangan pergi ke tempat orang

59)

Kalau tuan pergi ke gedung
Gedung itu ada kawatnya
Kalau tuan suka termenung
Termanung itu ada obatnya

Selain penggunaan gaya bahasa anadiplosis berupa kata dalam pantun juga
terdapat pengulangan berupa frasa seperti yang tertera pada data 52 di atas. Frasa
mati tertambat yang diulang pada baris kedua dalam sampiran menjadikan pantun
tersebut masuk dalam kategori gaya bahasa anadiplosis. Hal serupa juga ditemui
dalam data 60 dan 61 di bawah ini.
60)

Anak tikus mati berenang
Mati berenang haluan perahu;
Tak putus saya mengenang,
Adik dikenang tidak tahu

Penggunaan gaya bahasa anadiplosis dalam penulisan pantun tidak hanya
ditemui dalam sampiran saja, namun dalam isi pantun juga sering dijumpai bentuk
gaya bahasa anadiplosis ini. Hal ini dapat dilihat pada data 61 di bawah ini.
61)

Gendang cucur beringgit-inggit,
Sayang seringgit tudung saji,
Adik tidur mau diulit,
Mau diulit pantun dan nyanyi.
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Frasa mau diulit dalam pantun di atas termasuk dalam kategori
anadiplosis. Frasa mau diulit yang tertera menjadi frasa terakhir dalam kalimat
atau klausa ketiga diulang menjadi frasa awal pada baris keempat dalam isi
pantun.
62) Bukan kacang sembarang kacang,
Kacang digoreng di Kampung Baru
Bukan datang sembarang datang,
Datang melawat penganten baru.
Perulangan berupa kata yang dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa
anadiplosis nampak dalam kutipan pantun 62 di atas. Dalam pantun di atas
terdapat dua kata yang berbeda yang diulang pada kedudukan yang berbeda pula.
Kata kacang diulang pada sampiran dan kata datang diulang dalam isi pantun.
Akan tetapi karena masing-masing kata menduduki posisi yang merupakan ciri
gaya bahasa anadiplosis yaitu kata atau frasa terakir dari sebuah kalimat atau
klausa diulang menjadi kata atau frasa pertama pada baris berikutny maka, pantun
di atas termasuk kategori menggunakan gaya bahasa anadiplosis.
63) Tali baru tembiang baru,
Baru sekali masuk Malaka;
Tuan baru saya pun baru,
Baru sekali berpandang mata
(Ramlah/Nek dalam Rachman, 2009: 290-306)
Perulangan kata yang sama pada masing-masing kedudukan dalam pantun
(sampiran dan isi) juga nampak dalam kutipan di atas yaitu pada kata baru. Pada
baris pertama kata baru terdapat di akhir kalimat, sedangkan pada baris kedua
kata baru diulang menjadi kata pertama. Kemudian pada baris ketiga kata baru
berada di akhir kalimat sedangkan pada baris kata keempat kata baru majadi kata
pertama.
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64)

Anak tikus mati berenang
Mati berenang luan perahu;
Tak putus hati mengenang,
Orang dikenang tidak tahu

Frasa mati berenang dalam pantun di atas serupa dengan data 66.
Meskipun pengarangnya berbeda namun isi dan kata yang digunakan sama maka,
analisisnya juga sama dengan data 66.
65) Kalau tuan pergi ke limbung
Limbung itu ada penggawanya
Kalau tuan suka sombong,
Sombong itu ada lawannya
Perulangan berupa kata dalam pantun yang menjadikan pantun tersebut
menggunakan gaya bahasa anadiplosis nampak dalam kutipan 65 di atas serta
kutipan 66, 67, 68, dan 69 di bawah ini.
66) Mak Enang berjual manggis,
Manggis dijual di toko Cina
Kalau terkenang jangan menangis,
Menangis itu tiada gunanya.
67) Kalau tuan pergi ke dapur
Dapur itu ada cendananya
Kalau tuan bertapuk
Bertapuk itu tiada gunanya
68) Kalau tuan cari peladuk
Peladuk itu tiadanya kelapirnya
Kalau tuan suka tidur
Tidur itu tiada pikirnya
(Bujang Daim dalam Rachman, 2009: 309-325)
69) Lumba-lumba, lumba mengalun,
Mengalun lumba di Tanjung Batu
Kepada Allah, Muhammad pun belum,
Adam di mana segalanya itu.
(Zainab dalam Rachman, 2009: 352)
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(c) Gaya Bahasa Epizueksis
Merujuk pengertian gaya bahasa epizueksis seperti yang dikemukakan
Gorys Keraf (2004: 127), epizueksis adalah repetisi yang bersifat langsung,
artinya kata-kata yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut. Pada
Pantun Melayu yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, gaya bahasa
epizueksis tampak dalam contoh-contoh berikut ini.
70) Burung jelatik burung bayan
Burung tekukur terbangnya tinggi
Sama cantik sama sepadan
Jika diukur sama tinggi.
(Sulaiman Daud, dalam Rachman, 2009:273)
Data 70 di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epizueksis karena
terdapat kata-kata yang dipentingkan diulang berturut-turut, yaitu kata burung
pada sampiran yang diualang sebanyak tiga kali dan kata sama yang terdapat pada
isi pantun yang diulang sebanyak tiga kali juga,
71)

Orang Arab pulang ke Arab
Sampai di Arab berjual kain;
Saya harap begitu harap
Jangan sampai mencari lain.

Gaya bahasa epizueksis dalam pantun di atas ditunjukkan dengan
pengulangan kata Arab sebanyak tiga kali berturut-turut pada sampiran pantun.
72)

Bukan beduk sembarang beduk
Beduk titir bulan puasa
Bukan duduk sembarang duduk
Duduk berpikir badan binasa.

Kata beduk yang diulang pada sampiran dan kata duduk yang diulang pada
isi pantun menandakan bahwa pantun tersebut manggunakan gaya bahasa
epizueksis.
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73)

Orang Siam pulang ke Siam
Sampai di Siam berjual kain
Orang diam jangan katakan diam
Nanti dia mencari lain.

Kata Siam dalam sampiran pantun di atas menandakan bahwa pantun
tersebut dapat dikategorikan menggunakan gaya bahasa epizueksis sebagai
penambah keindahan dan memenuhi aturan penulisan pantun.
74)

Minta mungkon diberi mungkon
Mungkon berisi buah bidara
Minta pantun diberi pantun
Dalam pantun banyak bicara

Pantun di atas dikategorikan menggunakan gaya bahasa epizueksis karena
terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang berturut-turut, yaitu kata
mungkon pada sampiran dan kata pantun dalam isi.
75)

Orang Aceh pulang ke Aceh
Sampai ke Aceh berjual kain
Abang kasih katakana kasih
Jangan sampai mencari lain.

Kata Aceh pada pantun di atas diulang berturut-turut sebanyak tiga kali,
hal ini menandakan bahwa kata Aceh dipentingkan dalam pantun tersebut. Oleh
karenanya pantun di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa epizueksis
karena terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang berturut-turut.
76)

Bukan ketam sembarang ketam
Ketam kayu banyak gunanya
Bukan hitam sembarang hitam
Hitam manis banyak yang punya.

Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epizueksis karena
terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang secara berturut-turut yaitu
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kta ketam yang terdapat dalam sampiran dan kata hitam yang terdapat dalam isi
pantun.
77)

Bukan telur sembarang telur
Telur ada di atas peti
Bukan elok sembarang elok
Buat menghitung si jantung hati.

Kategori sebagai pengguna gaya bahasa epizueksis juga disandang oleh
pantun di atas, karena terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang secara
berturut-turut, yaitu kata telur yag terdapat dalam sampiran puisi.
78) Tali baru tembirang baru
Baru sekali masuk Malaka
Tuan baru saya pun baru
Baru sekali berpandang mata.
Pantun di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa epizueksis karena
terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang secara berturut-turut yaitu
kata baru yang diulang sebanyak enam kali.
79) Air pasang disuruh pasang
Sampai pasang mengecap titi;
Saya datang disuruh datang,
Sampai datang merojak hati.
Pantun di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa epizueksis karena
terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang secara berturut-turut yaitu
kata pasang pada sampiran dan kata datang pada isi pantun.
80) Malam ini malam Jumat
Malam besok malam Sabtu
Kita bekerja dengan manfaat
Supaya kita menjadi tentu
Pantun di atas termasuk dalam kategori gaya bahasa epizueksis karena
terdapat kata-kata yang dipentingkan diulang secara berturut-turut yaitu kata
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malam yang diulang sebanyak empat kali dalam sampiran pantun.Pengulangan
kata malam ini juga terdapat dalam beberapa data pantun berikut ini.
81) Malam ini malam Sabtu
Malam besok malam Ahad
Kita bekerja mau tentu
Supaya kita dapat manfaat
82)

Malam ini malam Ahad
Malam besok malam Senin
Kita bekerja dengan manfaat
Jangan kita mendapat pening

83)

Malam ini malam Senin
Malam besok malam Selasa
Jangan kita menjadi pening
Nanti kita menjadi binasa

84) Malam ini malam Selasa
Malam besok malam Rabu
Jangan kita mendapat binasa
Supaya kita jangan buru-buru
85) Malam ini malam Rabu
Malam besok malam Kamis
Jangan kita terburu-buru
Supaya kita mendapat manis
86) Malam ini malam Kamis
Malam besok malam Jumat
Supaya kita mendapat manis
Boleh kita mendapat syafaat.
Data-data di atas merupakan pantun yang masuk dalam kategori gaya
bahasa epiuzueksis karena terdapat kata-kata yang dipentingkan diulang secara
berturut-turut yaitu kata malam.
87) Buah dekak, buah dekik
Buah pala di atas bukit
Kalau tuan bersedekah pipi
Dapat pahala bukan sedikit
(Ramlah/Nek dalam Rachman, 2009: 281-308)
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Kategori epizueksis juga nampak dalam pantun 87 di atas. Kata-kata yang
diulang dipentingkan diulang secara berurutan adalah kata buah.
(d) Gaya Bahasa Mesodiplosis
Pembahasan gaya bahasa mesodiplosis mengacu pada pendapat Goris
Keraf dalam bukunya yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa (2004: 127). Gaya
bahasa mesodiplosis adalah repetisi di tengah-tengah baris atau beberapa kalimat
berurutan. Dalam penelitian ini gaya bahasa mesodiplosis dapat dilihat pada
contoh-contoh berikut.
88) Kalau tuan bergelang kaki
Saya seorang bergelang tangan
Saya seorang berkata jadi
Adik seorang berkata jangan
89) Sapu tangan menyapu tangan
Dalam setangan berisi bunga
Sial tangan celaka tangan
Dalam tangan orang yang punya
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman, 2009: 299-308)
(e) Gaya Bahasa Anapora
Untuk menganalisa gaya bahasa anaphora, dalam peneltiian ini digunakan
teori yang dikemukakan Gorys Keraf (2004: 127) anaphora merupakan repetisi
yang berwujud pengulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya.
Agar lebih jelas memahami gaya bahasa anaphora, berikut akan disajikan contohcontohnya.
90) Kalau dahan dapat kutiti
Kalau daun lembut amat
Kalau sebulan dapat kunanti
Kalau setahun lambat amat
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Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anaphora karena ada
repetisi atau pengulangan yang berwujud pengulangan kata pertama di awal
kalimat yang diulang pada awal kalimat berikutnya, yaitu kata kalau.
91) Sudah kapas menjadi benang
Sudah benang menjadi kain
Sudah lepas jangan dikenang
Sudah menjadi orang lain.
(Nurifah Hasan dalam Rachman, 2009: 259)
Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anaphora karena ada
repetisi atau pengulangan yang berwujud pengulangan kata pertama di awal
kalimat yang diulang pada awal kalimat berikutnya, yaitu kata sudah.
92) Dari mana datangnya lintah
Dari sawah turun ke kali
Dari mana datangnya cinta
Dari mata turun ke hati.
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 271-272)
Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anaphora karena ada
repetisi atau pengulangan yang berwujud pengulangan kata pertama di awal
kalimat yang diulang pada awal kalimat berikutnya, yaitu kata dari.
93) Nak mancing umpannya cacing
Nak nagguk airnya dalam
Nak naik pintu berkancing
Apa kabar adik di dalam
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman, 2009: 287)
94) Nak mancing umpannya cacing
Nak nagguk airnya dalam
Nak naik pintu berkancing
Nak menjenguk orang di dalam
(Zainab dalam Rachman, 2009: 355)
Data 93 dan 94 di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anaphora karena
ada repetisi atau pengulangan yang berwujud pengulangan kata pertama di awal
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di atas walaupun berbeda penciptanya namun memiliki kesamaan isi dan makna,
bahkan pilihan kata yang digunakan juga sama.
3) Gaya bahasa pertentangan
Gaya bahasa pertentangan yang dapat dijumpai dalam penenilitian ini
adalah litotes, antitesis, dan oksimoron. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan
berdasarkan contoh-contoh yang ada seperti di bawah ini.
(a) Gaya Bahasa Litotes
Analisis data pada pantun dengan jenis gaya bahasa litotes mengacu
pada pengertian yang dikemukakan oleh Gorys Keraf (2004: 132). Gaya bahasa
litotes adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikurangi
(dikecilkan) dari makna sebenarnya. Dalam penelitian terhadap Pantun Melayu ini
contoh-contoh yang dapat dikemukakan sebagai berikut.
95) Pucuk pisang pelepah pisang
Pucuk labu disayur manis
Duduk sedang berdiri sedang
Baju hijau kupandang manis.
(Zainab dalam Rachman, 2009: 349)
(b) Gaya Bahasa Antithesis
Analisis data pada pantun dengan jenis gaya bahasa antitesis mengacu
pada pengertian yang dikemukakan oleh Gorys Keraf (2004: 132). Gaya bahasa
antitesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang
bertentangan dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang
berlawanan. Dalam penelitian terhadap Pantun Melayu ini contoh-contoh yang
dapat dikemukakan sebagai berikut.
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96) Adik dan kakak, putera dan puteri
Ajaklah kawan tamasya ke mari
Akan berbincang berperi-peri
Agar kesedihan menghindarkan diri
Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa antitesis karena
mengandung gagasan yang bertentangan denga menggunakan kata-kata yang
berlawanan yaitu “adik dan kakak” putera dan puteri”.
97) Selasih di atas peti
Terletak di atas tilam
Janji sampai ke hati
Tak lupa siang dan malam
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 275-278)
Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa antitesis karena
mengandung gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata yang
berlawanan yaitu “siang dan malam”.
Gaya bahasa antitesis yang menggunakan pertentangan siang dan malam
juga nampak dalam pantun-pantun di bawah ini.
98) Bemban serai di dalam puan,
Dibawa orang tanah seberang
Cinta birahi kepada tuan,
Tidak tidur malam dan siang
99) Layang-layang terbang melayang
Jatuh di laut bergambar wayang
Siapa bilang saya tak sayang
Siang-malam terbayang-bayang
100) Jatuh sebutir melayang-layang
Mari tercampak di dalam dulang
Tidak ingat malam dan siang
Karena abang tidak mengalam.
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Pantun yang dikategorikan sebagai gaya bahasa antitesis karena
mengandung gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata yang
berlawanan juga nampak dalam pantun di bawah ini.
101 Angkut-angkut terbang sengket
Ceper perak saya hempaskan
Biar bertangkup bumi dan langit
Tuan tidak saya lepaskan
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman, 2009: 291-299)
Pantun di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa antitesis karena
menggunakan kata bumi dan langit untuk menyatakan gagasan yang berlawanan.
(c) Gaya Bahasa Oksimoron
Gaya bahasa oksimoron merupakan suatu acuan yang berusaha untuk
menggabungkan kata-kata untuk mencapai efek yang bertentangan. Dalam
penelitian terhadap Pantun Melayu ini contoh-contoh yang dapat dikemukakan
sebagai berikut.
102 Orang menjala kecebak-kecebur,
Dapat udang di bawah daun;
Saya cakap tidak takabur,
Biarlah membujang seribu tahun.
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman, 2009: 287)
Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa oksimoron karena
adanya suatu acuan yang berusaha menggabungkan kata-kata untuk mencapai
efek yang bertentangan yaitu kata tersebut adalah “saya cakap tidak takabur,
biarlah membujang seribu tahun.” Pertentangan tersebut hadir dalam ungkapan
penutur yang mengandung nilai rasa kesombongan akan hidup membujang seribu
tahun padahal kalimat sebelumnya dinyatakan penutur tidak bermaksud
menyobongkan diri.
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4) Gaya Bahasa Penegasan
Gaya bahasa penegasan yang dapat dijumpai dalam penenilitian ini adalah
epifora dan repetisi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berdasarkan contohcontoh yang ada seperti di bawah ini.
(a) Gaya Bahasa Episfora
Pengertian gaya bahasa episfora yang dikemukakan Keraf (2004: 136)
bahwa epifora adalah pengulangan kata pada akhir kalimat atau di tengah kalimat.
Berdasarkan pengertian tersebut, dalam Pantun Melayu yang dianalisis alam
penelitian ini adalah dapat dilihat dalam contoh-contoh berikut.
103) Ayun tajak buaikan tajak,
Tajak Palembang di tanah Jawa;
Ayun anak buaikan anak,
Anak bertimbang badan dan nyawa.
Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epifora karena terdapat
pengulangan kata di tengah kalimat yang diulang di akhir kalimat yaitu kata
“tajak” yang terdapat pada sampiran pantun dan “anak” yang terdapat dalam isi
pantun.
104) Kelap-kelip kusangka api,
Kalau api mana obornya;
Hilang raib disangka mati,
Kalau mati mana kuburnya.
Pantun di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa epifora karena
terdapat pengulangan kata di tengah kalimat yang diulang akhir kalimat yaitu kata
“api” dan “mati”.
105)

Hijau-hijau buah rambutan
Biarpun hijau boleh dimakan
Entah jodoh entah bukan,
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Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epifora karena terdapat
pengulangan kata di tengah kalimat yaitu kata “hijau” pada sampiran pantun dan
kata “jodoh” pada isi pantun.
106)

Laju-laju perahuku laju
Laju sampai di Surabaya
Biar lupa kain dan baju
Jangan lupa kepada saya.

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epifora karena terdapat
pengulangan kata di tengah kalimat yang diulang di akhir kalimat yaitu kata
“laju”. Masih dalam pantun yang sama juga ditemukan pengulangan kata di
tengah kalimat yaitu kata “lupa”.
107)

Di sini gunung di sana gunung
Di tengah-tengah gunung Semeru
Di sini bingung di sana bingung
Hati di dalam dendamkan rindu.
(Nurifah Hasan dalam Rachman, 2009: 259-267)

Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epifora karena terdapat
pengulangan kata di tengah kalimat yaitu kata “gunung” yang terdapat pada
sampiran pantun.
(b) Gaya Bahasa Repetisi
Gaya bahasa repetisi menurut pengertian yang disampaikan Gorys Keraf
memuat arti bahwa perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang
dianggap penting untuk memberian tekanan dalam sebuah konteks yang nyata
(2004:127).
Penggunaan repetisi dalam sebuah pantun bertujuan untuk mendapatkan
segi estetik suatu bahasa. Baris-baris pada pantun sudah mempunyai kaidah
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leluasa. Seperti dalam buku Pantun Melayu, Titik Temu Islam dan Budaya Lokal
Nusantara karya Abd. Rachman Abror. Hampir semua pantun yang ada dalam
buku tersebut menggunakan gaya bahasa repetisi. Hal ini dikarenakan pantun
memuat kaidah penulisan yang memperhatikan bunyi, rima, dan jumlah suku kata
dalam pembuatannya. Namun untuk melengkapi analisis penelitia ini akan
diambil 5 contoh untuk mewakili gaya bahasa repetisi dalam buku Pantun
Melayu, Titik temu Islam dan Budaya LokalNusantara karya Abd. Rachman
Abror ini.
108) Hendak hujan, hujan sekali
Biar saya bertudung kain;
Hendak buang, buang sekali,
Biar saya mencari lain.
(Nurifah Hasan dalam Rachman, 2009: 262)
Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa repetisi karena ada
perulangan kata yang dianggap penting yang memberi penekanan pada sebuah
konteks yang nyata yaitu kata “hujan” dan kata “buang”.
109) Kalau padi dikatakan padi
Jangan padi ditampi-tampi
Kalau jadi dikatakan jadi,
Jangan saya duduk menanti.
(Ramlah/Nek Lah dalam Rachman, 2009: 280)
Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa repetisi karena ada
perulangan bunyi yang dianggap penting yang memberi penekanan pada aspek
estetis pantun yaitu bunyi vokal „i‟ pada setiap akhir kata dalam pantun di atas.
110)Buah lilin buah papaya
Di jalan raya dijual dupa
Hidup miski siapa suka
Hidup kaya orang suka.
(Bujang Daim dalam Rachman, 2009: 327)
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Pantun di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa repetisi karena ada
perulangan bunyi yang dianggap penting yang memberi penekanan pada sebuah
aspek estetis sebuah pantun yaitu bunyi vokal „a‟ pada setiap akhir kata dalam
pantun di atas. Pada pantun di atas juga memuat perulangan kata yaitu kata hidup
dan suka. Kedua kata tersebut hadir sebagai penekanan pada sebuah konteks yang
nyata.
C. Pencitraan
Pencitraan kata pada dasarnya terefleksi melalui bahasa kias. Dengan
Demikian, ada hubungan yang erat antara pencitraan dengan bahasa kias. Cuddon
(1979: 316) menjelaskan bahwa pencitraan kata meliputi penggunaan bahasa
untuk menggambarkan objek-objek tindakan, perasaan, pikiran, ide, penyataan,
dan setiap pengalaman indera yang istimewa.
Berikut ini akan dideskripsikan tiga citraan yakni (1) citraan penglihatan
(visual imagery), (2) citraan pendengaran (auditory imagery, (3) citraan perabaan
(tactile thermal imagery)
1) Citraan Penglihatan (Visual Imagery)
Citraan yang timbul oleh penglihatan disebut citraan penglihatan.
Pelukisan isi pantun, misalnya kecantikan, keindahan, kemarahan dan
kegembiraan sering dijumpai dalam bait-bait pantun Melayu yang sering
kemukakan pandai pantun melalui citraan visual. Citraan visual memberikan
rangsangan kepada indra penglihatan hingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi
seolah terlihat.
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Dalam PMP ditemukan penggunaan citraan visual yang secara produktif
dan optimal dimanfaatkan untuk melukiskan keadaan, perasaan, suasana, dan
keindahan.
111)Pisang emas dibuat inti,
Jatuh ke tanah digonggong semut;
Tidur malam termimpi-mimpi,
Kain adik buat selimut
(Sufifah dalam Rachman, 2009: 96)
Penggunaan kata kain pada data PMP di atas menggambarkan perasaan
kerinduan seorang laki-laki kepda perempuan yang dicintainya semasa
perantauan. Mungkin sudah merupakan kelaziman dalam tradisi Melayu masa
silam, laki-laki meminjam kain panjang milik seoarang wanita yang dicintaianya
jika ia akan pergi merantau. Kain tersebut akan menjadi selimut baginya, ketika
tidur sendiri atau bersama teman-temannya (kain adik buat selimut), sehingga
tidak mengherankan jika kain itu sering menjadi sumber humor dan bahan
tertawaan rekan-rekan seperantauannya. Sebaliknya bagi laki-laki itu sendiri, kain
itu merupakan lambang atau metafor (pengganti) kehadiran si wanita. Boleh jadi
karena haru dan cintanya untuk mengenakan kain tersebut sebatas tubuh.
112)Malam ini malam jumat,
Pasang lilin diujung titi;
Tepuk bantal tarik selimut,
Kita bertemu di dalam mimpi
(Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009:13)
Hal yang sama terungkap pada data 112 PMP di atas, yang menggunakan
kata bantal. Walaupun bantal tidak dipinjam dari perempuan yang dicintai dan
tidak dibawa dari rumah, secara khusus bantal yang digunakan untuk tidur dapat
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menggantikan perasaan rindunnya, misalnya dengan memeluk, menepuk,
membalik, atau menariknya. Data PMP di atas masuk juga dalam citraan gerakan.
113)Kalau begini petangnya hari,
sedang balik dari ladang;
kalau begini rasanya hati,
baik menumpang perahu dagang.
(Matsah Hasan, dalam Rachman 2009: 99)
Citraan PMP di atas, perasan kerinduan yang mendalam pada kampung
halaman tempat tinggal puak-puak Melayu yang berada diperantaun. kalau begini
rasanya hati, baik menumpang perahu dagang.Kerinduan pada kampung halaman
dan keluarga sangat terasa jika di perantaun dalam keadaan sakit, susah dan tidak
beruntung, sehingga hati begitu pilu dan sedih.
114)Goreng ubin, goreng keladi,
Mari digoreng dalam kuali;
Jepang datang Belanda lari,
Habis gudang dimakan api.
(Matsah Hasan, dalam Rachman 2009: 95)
Pantun pada data114 PMP di atas menceritakan penderitaan dan
kesengsaraan rakyat Pontianak pada masa penjajahan Jepang. Akibat penderitaan
tersebut (kelaparan dan wabah penyakit), mereka membakar gudang-gudang yang
diperkirakan menyimpan bahan-bahan makanan (Habis gudang dimakan api).
Peristiwa tersebut diabadikan pandai pantun untuk melukiskan keadaan yang
terjadi pada masa penjajahan Jepang yang kejam.
115)Hujan ribut kencang di pulau
Papan jati menimba ruang
Selagi hidup kita bergurau
udah mati tergoleg seorang
(Bujang Daim dalam Rachman, 2009:200)
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116)Batang Keladi batang seledri,
Masak putih untuk di makan;
Sebelum masa insflah diri,
Selimut putih pembalut badan
(Zainab dalam Rachman, 2009: 200)
Citraan penglihatan pada data 115 dan 116 PMP menggambarkan
seseorang yang telah berakhir masa hidupnya di dunia, maka berhentilah seluruh
aktivitas yang biasa dilakukan semasa hidupnya, seperti bersenda gurau dengan
siapa pun (Selagi hidup kita bergurau). Akan tetapi kini dia terbaring atau
terbujur kaku sendiri (Sudah mati tergolek seorang). Kemudian dalam
menghadapi peristiwa kematian yang bisa dilihat sepanjang waktu. Islam
mengajarkan kepada saudara-saudarnya yang masih hidup, di antaranya dengan
mengkafani (Selimut putih pembalut badan) data 116 dari baris terakhir pantun.
Sekalipun bahwa kematian itu menjadi kepastian yang akan dirasakan oleh setiap
orang, sebagian dari mereka masih banyak yang kurang menyadarinya. Oleh
sebab itu pantun datang untuk mengingatkannya, seperti yang terungkap pada
pantun (Sebelum masanya insyaflah diri). Artinya, sebelum ajal menjemput, yang
tidak diketahui kapan dan di mana, sadarilah dan berhentilah melakukan hal-hal
yang berlawanan dengan norma-norma agama dan adat serta banyak beramal
saleh.
2) Citraan Pendengaran (Auditory Imagery)
Bait pantun Melayu Pontianak merupakan pengimajian yang medasarkan
pada pengalaman indera pendengaran.
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117)Jangan menumbuk dilesung kami,
Lesung kami beralas timah
Jangan masuk ke kampung kami;
Kampung kami banyak fitnah.
(Matsah Hasan dalam Rachman, 2009: 245)
Citraan audio pada data 117 PMP di atas melukiskan lesung yang
ditumbuk mengluarkan suara yang nyaring sampai ke penjuru kampung, timah
merupakan simbol benda, apabila di pukul akan bersuara Jangan menumbuk
dilesung kami, Lesung kami beralas timah. Fitnah yang dapat muncul apabila
individual melakukan perbuatan yang tercela, serta melanggar pranata kehidupan
sosial masyarakat sehingga menjadi pergunjingan dan fitnah pun akan muncul
seperti bunyi lesung yang ditumbuk nyaring suaranya terdengar ke seluruh
penjuru kampung Jangan masuk ke kampung kami; Kampung kami banyak
fitnah.Manusia sebagai makhluk sosial harus menjaga etika dan kesopan apabila
ia pergi ke kampung orang, budi pekerti yang sopan tentu tidak akan menjadi
fitnah, kalau ia bisa menjaga. Sikap sombong dan tidak sopan akan menimbulkan
celaka bagi setiap individu sehingga akan menjadi pergunjingan masyarakat.
118)Ayam berkokok di pokok padi,
Dia berkokok hari nak siang;
Kita berjumpa rasa nak mati,
Marilah Sini berkasih sayang.
( Zainab dalam Rachman, 2009: 347-348)
Citraan pendengaran pada data 118 PMP pantun di atas melukiskan suara
ayam berkokok bertanda pagi akan datang, ayam di simbolkan seperti manusia,
agar segera bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah, ayam berkokok di pokok
padi dikiaskan langung mencari makan, karena kenyang ayam berkokok. Hati
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akan terenyuh mendengar suara kokokan ayam pada waktu pagi, suara tersebut
sampai ke punjuru dunia.
119 Bunyi gendang bertabur tidak,
Orang bercermat dipokok padi;
Pandang mata bertegur tidak,
Rasa kiamat di dalam hati.
( Zainab dalam Rachman, 2009: 347-348)
Pantun pada data 119 menyatakan suara gendang yang ditabuh tapi tidak
mengeluarkan suara, maksud citraan tersebut adalah perasaan yang tersimpan
dalam hati, Bunyi gendang bertabur tidak. Pandang mata bertegur tidak, Rasa
kiamat di dalam hati, maksudnya orang yang pandai menyimpan perasaan,
padahal isi hati bergemeruh.
120)Pagi-pagi timur berdengung
Meram selasih di bawah batang;
Mana hati tak termenung
menunggu kasih belum datang
(Zainab dalam Rachman, 2009: 347-348)
Citraan PMP 120 di atas melukiskan keadaan alam, pagi-pagi timur
berdengung, seperti bisa bersuara membangunkan alam raya. Melukiskan keadaan
seolah-olah manusia mendengar suara yang muncul dari upuk timur, agar manusia
segera mencari nafkah hidup.
3) Citraan Perabaan (Tactile Imagery)
Citraan untuk menggugah imajinasi dengan memberikan pengalaman idera
perabaan disebut citraan perabaan atau taktil. Citraan perabaan adalah citraan
yang dapat dirasakan oleh indra peraba (kulit). Pada saat kita membaca pantun
kita dapat menemukan diksi yang menyebabkan kita merasakan rasa nyeri, dingin,
panas, dan perubahan suhu udara.
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121) Api-api kulitnya manis
Tambat rakit di tangan puan
Laki-laki mulutnya manis
Pandai membujuk hati perempuan
( Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 271)
122) Malam ini malam rabu
Malam besok malam kamis
Jangan kita terburu-buru
Supaya kita mendapay manis
( Sulaiman Daud dalam Rachman, 2009: 271)
2. Nilai pendidikan Pantun Melayu Pontianak Karya Abd. Rachman
a. Nilai Pendidikan Religius
Nilai religius merupakan sudut pandang yang mengikat manusia dengan
Tuhan sebagai sumber kekuatan Maha. Berbicara tentang hubungan manusia dan
Tuhan tidak terlepas dari pembahasan agama. Agama merupakan pegangan hidup
bagi manusia.
Setiap manusia dituntut untuk beribadah sesuai dengan agama yang
dianutya. Beribadah dapat juga berarti melakukan kontak batin dengan penguasa
jagad raya ini. Dalam beribadah seseorang pemeluk agama dituntut untuk khusuk
dan penuh keiklasan serta rasa pasrah. Akan tetapi dalam beribadah manusia tidak
diijinkan melupakan urusan keduniawian. Seperti dalam kutipan di bawah ini.
123) Orang haji berbaju panjang
Memakai sorban dengan sepatu
Duduk mengaji, duduk sembahyang
Jangan lupa dengan waktu
(Ramlah dalam Rachman, 2009: 284)
Dilihat dari pantun di atas, penulis pantun tersebut sepertinya hendak
mengingatkan para pembaca untuk menyeimbangkan antara ibadah dengan urusan
dunia. Beribadah kepada Tuhan menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalani
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manusia beragama, akan tetapi jika sampai melupakan waktu

dalam

tanggungjawabnya di dunia hal itu juga tidak baik. Melalui agama, manusia pun
dapat

mempertahankan

keutuhan

masyarakat

agar

hidup

dalam

pola

kemasyarakatan yang telah tetap sekaligus menuntun untuk meraih masa depan
yang lebih baik.
Setiap manusia hidup pasti tidak terlepas dari suatu permasalahan. Dalam
menghadapi suatu masalah tersebut seorang yang beragama telah diajarkan
bagaimana mengatasinya. Sebagai seorang penganut Islam, diajarkan bahwa
Tuhan adalah tempat sgalanya bergantung, mengadu, dan meminta, apalagi disaat
sedang mendapatkan kesusahan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh kutipan pantun di
bawah ini.
124) Pisang nipah di Batu Layang,
Anyam ketupat di ujung tanjung;
Hati susah bawa sembahyang,
sini teman iman bergantung
(Sulaiman Daud dalam Rchman, 2009: 4)
Kutipan di atas menunjukkan bagaimana kita manusia hidup tidak lepas
dari permasalahan atau rasa tidak nyaman, hal ini ditunjukkan oleh kata hati
susah. Dan untuk mengatasinya sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk
sembahyang sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan.
Sebuah karya sastra yang mengangkat sebuah kemanusiaan yang
berdasarkan kebenaran akan menggugah hati nurani dan akan memberikan
kemungkinan pertimbangan baru pada diri penikmatnya. Oleh karena itu, cukup
beralasan apabila sastra dapat berfungsi sebagai peneguh batin pembaca dalam
menjalankan keyakinan agamanya. Sebuah karya sastra dibuat bukan tanpa
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maksud, karya sastra hadir membawa pesan yang dalam bagi pembacanya. Hal ini
tampak pada kutipan-kutipan pantun di bawah ini.
125) Buah langsat buah gelugur
Buah pinang buah pepaya
Jasad menangis di dalam kubur
Sebab terkenang dengan dunia
126) Buah pinang buah pepaya
Buah kelapa pisang selendang
Karena terkenang dengan dunia
Sebab lupa dengan sembahyang
Kedua kutipan di atas memberikan peringatan kepada kita semua untuk
tidak melupakan ibadah. Kealpaan kita dalam beribadah akan menimbulkan
penyesalan dikemudian hari. Penulis dalam menciptakan pantun tersebut hendak
berpesan kepada pembaca untuk selalu ingat beribadah sebelum akhirnya kita
berada di alam yang berbeda dan tidak dapat memperbaiki segalanya. Penyesalan
yang dibawa ke alam kubur tidak dapat mengembalikan kita ke dunia untuk
memperbaiki kesalahan.
Penyampaikan pesan yang berhubungan dengan ketuhanan juga nampak
dalam kutipan berikut ini.
127) Buah sukun Buah bidara
Cik Minut jatuh tengge
Rukun islam lima perkare
Itulah penganut orang Islam
Dalam pantun di atas, kembali pengarang atau pencipta ingin
mengingatkan kepada pembaca untuk selalu ingat kepada ajaran agama dan
mengamalkannya. Jika setiap manusia mampu menjalankan rukun Islam maka
kehidupan yang dijalani akan saling menghormati dalam menjalankan agamanya,
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menjadi tenteram dan bahagia karena nilai religius merupakan keterkaitan
antarmanusia dengan Tuhan sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan di
dunia. Nilai religius akan menanamkan sikap manusia untuk tunduk dan taat
kepada Tuhan atau dalam keseharian kita kenal dengan takwa.
b. Nilai Pendidikan Moral
Nilai moral sering disamakan dengan nilai etika, yaitu suatu nilai yang
menjadi ukuran patut tidaknya manusia bergaul dalam kehidupan bermasyarakat.
Moral merupakan tingkah laku atau perbuatan manusia yang dipandang dari nilai
individu itu berada. Karya sastra apapun genrenya dibuat dengan maksud dan
tujuan tertentu, begitu juga dalam pembuatan pantun ini. Dalam kebudayaan
melayu, berpantun sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya. Dalam berpantun
sering memuat nilai moral yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku, seperti
yang tertera di bawah ini.
128) Kalau tuan pergi ke limbung
Limbung itu ada penggawanya
Kalau tuan suka sombong,
Sombong itu ada lawannya
(Bujang Daim dalam Rachman, 2009: 309-325)
Pada kutipan di atas terlihat jelas bahwa nilai moral yang diangkat
pengarang dalam pantun di atas mengingatkan kita untuk tidak bersikap sombong
karena sikap sombong itu hanya milik Tuhan maka oleh karenanya kita tidak
dibolehkan untuk bersikap sombong.
129) Kalau tuan mencari bengkawan
Bengkawan itu kayu langka
Kalau tuan mencari kawan
Kawan itu bikin celaka
(Bujang Daim dalam Rachman, 2009: 309-325)
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Pengembangan nilai moral sangat penting supaya manusia mamahami dan
menghayati etika ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai etika mampu menempatkan manusia
sesuai kapasitasnya dengan demikian akan terwujud perasan saling hormat, saling
sayang, dan tercipta suasana yang harmonis. Kutipan pantun di atas menunjukkan
bahwa dalam mencari kawan agar berhati- hati agar kita tidak mendapat masalah.
130) Bukan beduk sembaarang beduk
Beduk titir bulan puasa
Bukan duduk sembarang duduk
Duduk berpikir badan binasa.
(Ramlah/Nek dalam Rachman 2009: 281-308)
Moral juga dapat dikatakan sebagai ajaran kesusilaan yang dapat ditarik
dari suatu rangkaian pantun karena karya sastra itu menyajikan, mendukung, dan
menghargai nilai-nilai kehidupan yang berlaku. Jika kondisi kejiwaan kita tidak
labil, tentu akan menyebabkan pikiran perasaaan menjadi kacau Kalau tuan sudah
pusing, Cakap benar menjadi tak benar.
131) Kalau tuan membeli dacing
Dacing dibeli si dua dinar
Kalau tuan sudah pusing
Cakap benar menjadi tak benar.
(Bujang Daim dalam Rachman 2009: 309-325)
c. Nilai Pendidikan Sosial
Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan
tata cara hidup sosial. Suatu kesadaran dan emosi yang relatif lestari terhadap
suatu objek, gagasan, atau orang juga termasuk di dalamnya. Karya sastra
berkaitan erat dengan nilai sosial, karena karya sastra dapat pula bersumber dari
kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Nilai sosial mencakup
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kebutuhan hidup bersama, seperti kasih sayang, kepercayaan, pengakuan, dan
penghargaan. Nilai sosial yang terdapat dalam pantun melayu yang mencerminkan
nilai moral hubungan
132) Kalam terletak di atas lauh,
Lauh terletak di atas „arasy;
Mufakat itu kata yang utuh,
Musyawarah itu padang yang luas.
(Sulaiman Daud dalam Rachman , 2009: 272)
Pada kutipan pantun di atas menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan
masalah atau memutuskan sesuatu hendaknya dibicarakan secara kekeluargaan
dengan musyawarah. Karena dengan musyawarah kita dapat mendapatkan
berbagai masukan dan dapat menambah wawasan.
Ajaran atau pesan yang berhubungan dengan kehidupan sosial nampak
dalam keempat pantun berikut yang membicarakan tentang mencari nafkah agar
kesejahteraan kita terpenuhi dan kita juga dapat mengambil banyak manfaat dari
semua hal tersebut.
133) Malam ini malam Jumat
Malam besok malam Sabtu
Kita bekerja dengan manfaat
Supaya kita menjadi tentu
134) Malam ini malam Sabtu
Malam besok malam Ahad
Kita bekerja mau tentu
Supaya kita dapat manfaat
135) Malam ini malam Ahad
Malam besok malam Senin
Kita bekerja dengan manfaat
Jangan kita mendapat pening
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136) Malam ini malam Senin
Malam besok malam Selasa
Jangan kita menjadi pening
Nanti kita menjadi binasa
Pada kutipan 133 di atas pengarang selain memberikan pesan untuk
bekerja memenuhi kebutuhan juga mengingatkan kepada kita agar dalam bekerja
sesuai dengan kapasitas kita, jangan sampai pekerjaan membuat kita menjadi
stress atau tertekan. Pada kutipan 136 dijelaskan bahwa jika kita bekerja secara
berlebihan selain kita akan mejadi stress dan tertekan dengan banyaknya
pekerjaan hal tersebut juga akan mengaibatkan kesehatan kita terganggu.
137) Malam ini malam Selasa
Malam besok malam Rabu
Jangan kita mendapat binasa
Supaya kita jangan buru-buru
138) Malam ini malam Rabu
Malam besok malam Kamis
Jangan kita terburu-buru
Supaya kita mendapat manis
139) Malam ini malam Kamis
Malam besok malam Jumat
Supaya kita mendapat manis
Boleh kita mendapat syafaat.
(Ramlah/Nek dalam Rachman 2009, 281-308)
Nilai sosial juga berupa hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial
dan tata cara hidup sosial. Nilai dalam karya sastra, nilai sosial dapat dilihat dari
cerminan kehidupan masyarakat yang diinterpretasikan sehingga diharapkan
mampu memberikan peningkatan kepekaan rasa kemanusiaan. Cerminan tersebut
dapat dilihat dari kutipan pantun mulai dari nomor 133 sampai dengan 139
merupakan satu kesatuan yang menunjukkan sebab akibat.
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d. Nilai Pendidikan Budaya
Nilai pendidikan budaya adalah tingkat yang paling tinggi dan yang paling
abstrak dari adat istiadat. Hali itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu
merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian
besar dari warga sesuatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai.,
berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu
pedoman yang member arah dan orientasi kepada kehidupan para warga
masyarakatnya.
Di dalam budaya masyarakat melayu, terpatri suatu ketetapan sosial yang
secara tidak sadar sudah mendarah daging dalam masyarakat melayu khususnya di
kota Pontianak. Masrayakat Pontianak (Melayu) mempuyai suatu ciri karakter
bahwa mereka patang untuk dibohongi, maka apabila satu kali mereka dibohongi
mereka sudah tidak akan mau kembali. Hal ini dapat tampak dalam kutipan
berikut ini.
140) Kain batik bunga sulam,
Dipakai anak raja Benggali;
Biar tuan cantik bagai bulan
Saya tidak mau lagi.
Pada kutipan di atas terlihat jelas bahwa seorang yang telah dibohongi oleh
kekasihnya. Meskipun sang kekasih cantik rupanya si lelaki tidak akan pernah
mau kembali. Hal tersebut merupkan cermin dari karakter mayarakat melayu yang
patang untuk dibohongi. Setiap masyarakat mempunyai ciri budaya yang berbeda,
namum salah satu ciri yang melekat hampir di semua kelompok masyarakat
Indonesia adlah budaya gotong royong dan kekeluargaan yang kuat. Hal ini
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141) Bukan kacang sembarang kacang,
Kacang digoreng di Kampung Baru
Bukan datang sembarang datang,
Datang melawat penganten baru.
Pantun di atas merupakan cerminan rasa kekeluargaan yang kuat yang
hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat melayu.
Rasa kekeluargaan tercermin dalam budaya masyarakat melayu untuk melawat
atau mengunjungi pasangan pengantin baru. Selain sebagai bentuk rasa
solidaritas, kebiasaan tersebut juga merupakan refleksi dari masyarakat Indonesia
yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
Pantun merupakan khazanah lisan Melayu tradisional yang terdiri dari
empat baris yang mandiri dengan skema rima abab. Dua baris pertama merupakan
pembayang atau sampiran, sedangkan dua baris berikutnya mengandungi isi.
Biasanya bagian pembayang merupakan unsur-unsur alam, sementara bagian isi
merujuk kepada dunia manusia yang meliputi perasaan, pemikiran, dan perbuatan
manusia. Selain bentuk empat baris, pantun juga bisa terdiri dua baris, enam baris,
delapan baris, dan bentuk berkait yang dikenal sebagai pantun berkait. Namun ada
juga yang mengangap bahwa pantun Melayu sekedar hasil dari kreativitas puakpuak melayu dalam mempermainkan kata-kata. Pantun bagi masyarakat melayu
sudah menjadi budaya yang melekat dalam segala segi kehidupan. Hal tersebut
nampak pada kutipan di bawah ini.
142) Minta mungkon diberi mungkon
Mungkon berisi buah bidara
Minta pantun diberi pantun
Dalam pantun banyak bicara
(Ramlah/Nek dalam Rachman 2009, 281-308)
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Pantun bukan sekedar karya sastra asli Melayu berjumlah empat baris
dengan rima abab, tetapi merupakan cara puak-puak Melayu memahami dan
mensakralkan alam (kosmologi Melayu), membangun peradaban manusia, dan
memperkenalkan diri kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Tanpa pantun manusia
Nusantara ini menjadi lebih miskin, lebih kaku dan bisu. Dengannya dia
meningkat menjadi ahli falsafah, perenung alam raya, penggubah hukum, ahli
agama dan kekasih yang sedang asyik bercumbu, benyanyi yang menarik nasib
dan anak yang sedang bermain di padang.
B. Pembahasan
1. Unsur Stilistika Pantun Melayu Pontianak Karya Abd. Rachman Abror
a. Gaya Kata (Diksi) Pantun Melayu Pontianak
Setiap penyair untuk mengutarakan apa yang terkandung dalam hatinya
selalu terikat kepada kata-kata yang digunakannya. Seorang penyair akan
mempunyai gaya yang berbeda dengan penyair lainnya dalam mengungkapkan
buah pikiran yang akan dituangkan dalam karyanya. Penyair selalu berhati-hati
dengan penggunaan kata-kata, karena pemilihan kata-kata sangat menentukan
kepadatan dan kejelasan bahasa dalam pantun Melayu Pontianak, dan memberi
warna dalam karya tersebut. Hal ini terjadi karena pilihan kata atau diksi selain
mengandung arti yang tersirat, dan juga dapat menyentuh atau menggetarkan
perasaan si pembaca atau penikmatnya.
Penyair sering menggunakan diksi untuk membangkitkan imageri dalam
melukiskan sesuatu dalam karya puisinya. Setiap orang tentu ingin menyampaikan
perasaan dan pendapatnya dengan sejelas mungkin kepada orang lain. Kadangcommit to user
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kadang dengan kata-kata biasa belum begitu jelas menerangkan atau melukiskan
sesuatu, maka dipergunakanlah persamaan, perbandingan serta kata-kata kias
lainnya.
Para penyair menggunakan diksi untuk memperjelas maksud serta
menjelmakannya dalam pantun tersebut sehingga lebih menarik, bahkan dapat
menyentuh serta mendebarkan perasaan si pembaca dan peminatnya. Kalau kita
perhatikan benar-benar perilaku manusia dalam menghadapi dunianya, kita dapat
kepastian bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan, memiliki tujuan atau cita-cita.
Manusia tanpa cita-cita berarti hidupnya hambar. Tuhan menciptakan manusia,
mempunyai dasar atau tujuan tertentu dan manusia hidup mempunyai tujuan
tersendiri. Orang bekerja dan melakukan sesuatu apapun selalu mempunyai
tujuan; hanya perlu kita ingat, kadang-kadang tujuan tidak disadari namun dia
tetap mempunyai tujuan walaupun ada kalanya terselubung.
Begitulah halnya dengan penyair, sadar atau tidak sadar, dengan karya
pantunnya tetap mempunyai tujuan, dan pembacalah yang berusaha untuk
menafsirkan isi sesuai dengan pokok persoalan yang dituangkan oleh penyair
dalam pantun. Sesuai dengan judulnya, maka dalam tulisan ini akan dibahas
mengenai diksi dalam pantun Melayu Pontianak. Tujuan dan pengaruhnya bagi
pembaca/peminat pantun itu sendiri. Berdasarkan pokok persoalan dalam tulisan
ini difokuskan pada analisis stilistika pantun Melayu Pontianak yakni diksi dalam
pantun Melayu Pontianak karya Abd Rachman Abror. ketepatan dan kecocokan
untuk mengungkapkan sebuah gagasan, hal ini dapat kita lihat pada pembahasan
tulisan ini.
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Kajian stilistika pantun Melayu Pontianak ini akan dipokuskan dan
dibatasi pada unsur diksi mengenai keunikan dan kekhasannya. Deskripsi diksi
Pantun Melayu dibagi menjadi tiga bagian yakni kata konotatif, kata sapaan khas
dan nama diri, dan kata vulgar. Masing-masing gaya kata masih dipilah-pilah
menurut pengertian dan fungsinya. Hal ini berdasarkan alasan bahwa ketiga unsur
tersebut dipandang dominan fungsinya dalam stilistika pantun Melayu Pontianak
Karya Abd. Rachman Abror untuk mencapai efek estetik dan makna tertentu.
Gaya kata (diksi) dalam pantun Melayu Pontianak yang sering muncul
pada analisis di atas adalah kata konotatif. Kata konotatif adalah makna asosiatif,
makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria
tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif atau
sering disebut juga makna kiasan, makna konotasional, makna emotif, atau makna
evaluatif. Pantun yang di analisis di atas secara keseluruhan menggunakan kata
konotatif karena dalam pantun Melayu banyak menggunakan lambang-lambang
pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tradisi orang Melayu, yaitu tradisi
yang berlangsung dalam bentuk kias, ibarat, dan metafora, karena orang Melayu
lebih suka menggunakan pikiran dan perasaan melalui kata konotatif, karena
budaya Melayu menyandung adat yang mulai. Akan tetapi karena banyaknya
jumlah pantun yang dianalisis maka dalam penelitian ini khususnya kata konotatif
hanya digunakan tiga pantun yang dianggap mewakili. Kata konotatif dalam
pantun sangat banyak, tetapi penulis membatasi kata konotatif dalam pantun
Melayu Pontianak hanya tiga pantun.
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Frekuensi kemunculan yang juga dominan dalam penggunaan gaya kata
(diksi) dalam Pantun Melayu berdasarkan analisis data di atas adalah gaya kata
sapaan khas dan nama diri Kata sapaan khas dari nama diri dalam pantun Melayu
Pontianak cukup banyak dimanfaatkan pengarang. Pemanfaatan kata sapaan khas
dan nama diri tersebut tentu memiliki latar belakang tertentu yang berkaiatan
dengan pencapaian estetis. Kata sapaan dalam masayarakat Melayu memiliki
muatan makna tertentu sesuai dengan kata dalam nama atau sapaan tersebut. Kata
sapaan dapat berupa kata frase yang digunakan untuk menyapa atau menyebut
seseorang. Kata sapaan khas dan nama diri penulis batasi hanya lima pantu.
Kemunculan yang juga dapat dikatakan kerap dalam pantun melayu yang
dianalisis peneliti adalah gaya kata vulgar. Dalam Pantun Melayu Pontianak
ditemukan kata vulgar sebagai kata yang dimanfaatkan oleh penulis pantun
Melayu Pontianak untuk mencapai efek estetis yakni untuk mengekspresikan
gagasan tertentu, dalam

kehidupan sosial, senda gurau, dan humor dapat

mencairkan suasana kepenatan yang sangat tegang, berat, dan serius, selain dapat
menghilangkan kepenatan dan memecah kesunyian ketika bersama-bersama. Kata
vulgar yang penulis analisis hanya enam pantun. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dalam tabel frekuensi dan presentase penggunaan gaya kata (diksi) pantun
Melayu Pontianak Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara Karya Abd.
Rachman di bawah.
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Frekuensi
Gaya kata (Diksi)

No

Frekuensi Penggunaan

Rekuensi

Data

Relatif

Absolut/Presentase

(x)

1.

Kata Konotatif

135

0,678

67,8%

2.

Kata Sapaan khas dan

48

0,241

24,1%

16

0,081

8,1%

Nama diri

3.

Kata Vulgar

Jumlah Total Penggunaan Gaya

199

100 %

Kata (Diksi)

Tabel 2.
Tabel Distribusi Frekuensi dan Presentase Penggunaan Gaya kata PMP

b. Gaya Bahasa Pantun Melayu Pontianak .
Karya sastra tak pernah luput dari penggunaan gaya bahasa yang akan
mempercantik bahasa yang digunakannya. Gaya bahasa dalam penilitan ini
difokuskan pada pantun Melayu yang memang menjadi fokus kajiannya. Pantun
Melayu banyak menggunakan gaya bahasa dalam penulisannya. Berdasarkan
analisis gaya bahasa yang telah dilakukan di atas dapat dijelaskan bahwa Pantun
Melayu menggunakan empat jenis gaya bahasa. Masing-masing gaya bahasa
masih dipilah-pilah menurut pengertian dan fungsinya.
Gaya bahasa yang sering muncul dalam Pantun Melayu yang dianalisis
peneliti adalah jenis repetisi. Gaya bahasa jenis repetisi memuat pengertian bahwa
perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting
untuk memberian tekanan dalamcommit
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hampir semua pantun yang terdapat dalam buku Pantun Melayu, Titik temu Islam
dan Budaya LokalNusantara karya Abd. Rachman Abror ini menggunakan gaya
bahasa repetisi. Jadi penggunaan gaya bahasa repetisi ini paling dominan dalam
penelitian ini. Gaya bahasa repetisi yang digunakan meliputi pengulangan atau
repetisi bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting. Akan
tetapi karena banyaknya jumlah pantun yang dianalisis maka dalam penelitian ini
khususnya gaya bahasa repetisi hanya digunakan tiga pantun yang dianggap
mewakili. Pemilihan ini di dasarkan pada banyaknya pantun yang memiliki
kesamaan bunyi, suku kata, kata, atau klausa yang menggunakan gaya bahasa
repitisi.
Frekuensi kemunculan yang juga dominan dalam penggunaan gaya bahasa
dalam Pantun Melayu berdasarkan analisis data di atas adalah gaya bahasa jenis
anadiplosis. Penggunaan gaya bahasa anadiplosis dalam penulisan pantun ini
bertujuan untuk memenuhi efek bunyi yang menjadi tuntutan dalam penulisan
pantun.
Kemunculan yang juga dapat dikatakan kerap dalam pantun melayu yang
dianalisis peneliti adalah gaya bahasa hiperbola disusul oleh gaya bahasa
epizueksis, kemudian gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa yang juga terdapat
atau ditemukan dalam Pantun Melayu namun frekuensi kemunculannya sedikit
adalah gaya bahasa perumpamaan, mesodiposis, anaphora, antithesis dan episfora.
Sedangan gaya bahasa yang frekuensi kemunculannya sangat minim dalam
pantun melayu yang dianalisis peneliti adalah aliterasi, litotes, dan oksimoron.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel frekuensi dan presentase
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penggunaan gaya bahasa pantun Melayu Pontianak Titik Temu Islam dan Budaya
Lokal Nusantara Karya Abd. Rachman di bawah.

No

Gaya Bahasa

1. Hiperbola

Frekuensi Penggunaan
Data
(x)

Frekuensi Relatif

Frekuensi
Absolut/Presentase

19

0.081

8,1%

2.

Personifikasi

11

0.04

4.7%

3.

Perumpamaan

7

0.030

3%

4.

Aliterasi

3

0.012

1.2%

5.

Anadiplosis

24

0.10

10.3%

6.

Ep.izeuksis

18

0.077

7.7%

7.

Mesodiplosis

7

0.030

3%

8.

Anaphora

6

0.025

2.5%

9

Litotes

1

0.004

0.4%

10

Antithesis

6

0.025

2.5%

11

Oksimoron

1

0.004

0.4%

12

Episfora

5

0.021

2.1%

13

Repetisi

125

0.536

53.6%

Jumah total penggunaan gaya
bahasa

233

100%

Tabel 3.
Tabel Distribusi Frekuensi dan Presentase Penggunaan Gaya Bahasa PMP
c. Citraan Pantun Melayu Pontianak
Pencitraan adalah gambaran angan yang bermanfaat dalam pemahaman
puisi yang acuan maknanya bersifat indrawi. Citraan memungkinkan kita untuk
mencitrakan atau membayangkan kata-kata. Citraan ini sangat bermanfaat dalam
menghidupkan pantun. Pantun Melayu Pontianak banyak menggunakan citraan
dalam penulisannya. Berdasarkancommit
analisitocitraan
user yang telah dilakukan di atas,
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dapat dijelaskan bahwa pantun Melayu menggunakan tiga citraan yakni, citraan
penglihatan, citraan pendengaran, dan citraan perabaan. Masing-masing citraan
masih dipilah-pilah menurut pengertian dan fungsinya.
Citraan penglihatan yaitu citraan yang timbul oleh penglihatan atau
berhubungan dengan indra penglihatan. Citraan penglihatan ditimbulkan oleh
indra penglihatan (mata). Citraan ini merupakan jenis yang paling sering
digunakan penyair.Citraan ini mampu memberikan rangsangan kepada indra
penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat.
Citraan PMP dalam penelitian ini yang dianalisis atau digunakan hanya enam
pantun yang dianggap mewakili. Alasan pemilihan pantun didasarkan pada
banyaknya pantun.
Frerkuensi kemunculan yang

paling dominan juga adalah citraan

pendengaran, yaitu citraan yang timbul oleh pendengaran atau berhubungan
dengan indra pendengaran. Citraan pendengaran berhubugan dengan kesan dan
gambaran yang diperoleh melalui indra pendengaran. Citraan ini dihasilkan
dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara, misalnya dengan munculnya
diksi, dendang, suara mengiang, berdentum-dentum, dll berjumlah empat pantun.
Citraan perabaan adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indra peraba
(kulit). Pada saat kita membaca puisi kita dapat menemukan diksi yng
menyebabkan kita merasakan rasa nyeri,dingin, panas, perubahan suhu udara.
Kemunculan citraan perabaan berjumlah dua pantun yang dianalis dalam pantun
Melayu Pontianak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel frekuensi dan
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presentase penggunaan citraan pantun Melayu Pontianak Titik Temu Islam dan
Budaya Lokal Nusantara Karya Abd. Rachman di bawah.
No.

1

Citraan

Frekuensi
Penggunaan Data
(x)

Frekuensi
Relatif

Frekuensi
Absolut/Presentase

Citraan

60

0.6

60 %

25

0,25

25%

15

0,15

15%

Penglihatan

2

Citraan
Pendengran

3

Citraan Perabaan

Jumah total penggunaan

100

100%

Citraan

Tabel 4.
Tabel Distribusi Frekuensi dan Presentase Penggunaan Citraan PMP

2. Nilai pendidikan Pantun Melayu Pontianak
Dalam setiap karya sastra pasti memuat pesan, karya sastra yang
diciptakan pengarang pun sarat akan muatan nilai-nilai yang patut untuk dijadikan
bahan pelajaran. Tak berbeda dalam PMP ini, Pantun Melayu, walaupun
penggunaan pantun hingga kini masih marak, tetapi penggunaanya tidak lebih
sekedar formalitas belaka. Pantun telah kehilangan fungsi pembelajaran dan
pewarisan nilai-nilai sehingga meskipun pantun masih dibaca dalam berbagai
kesempatan, tetapi pantun hanya diposisikan sebagai pelengkap dan hiburan
belaka. Ketika pantun telah kehilangan roh untuk menghidupkan kata, maka
pantun bukan lagi berfungsi sebagai penuntun dan tunjuk ajar Melayu untuk
commit to user
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Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam penelitian ini masih banyak
pantun yang memauat nilai-nilai untuk diajarkan kepada generasi berikutnya.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pantun Melayu yang dianalisis peneliti ini
berupa nilai pendidikan religius yang memuat ajaran untuk selalu mengingat
Tuhan dan menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhiratnya.
a. Nilai Pendidikan Relegius
Nilai pendidikan relegius yang banyak dianalis dalam pantun Melayu
Pontianak mengenai pengamalan tentang ajaran islam karena islan identik dengan
orang Melayu. Pengamalan nilai islam di dunia Melayu turut berperan dalam
melahirkan perlbagi tradisi agama orang Melayu, misalnya gotong-royong, tradisi
hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, pernikahan, kematian, kelahiran, dan
sebagainya. Selain itu nilai relegius tersebut ikut memperkaya dan memperkokoh
ahlak yang terpuji dan mulai, sebagai ukuran nilain tertinggi, dan bertujuan untuk
menghasilkan manusia yang berakhlah mulia. Oleh sebah itu, nilai relegius dalam
Islam

yang

terkandung

dalam

pantun

Melayu

Pontianak

bukan

saja

mengungkapkan apa adanya, melainkan juga, bagaimana seharusnya.
Berdasarkan pantun yang telah di analisis di atas, maka pemikiran tersebut
sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Melayu, melainkan juga relevan
digunakan sebagai ukuran nilai pada saat ini dan seterusnya. Artinya Konsep ini
masih relevan digunakan dalam perlbagai strategi pembangunan manusia,
khususnya dibidang mental Spiritual. Zaman boleh saja berubah karena kemajuan
sains dan teknologi, sehingga orang Melayu yang hidup pada zaman ini lebih
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

159
digilib.uns.ac.id

beruntung hidupnya, tetapi akhlak Melayu Yang berpegang teguh pada ajaran
Islam tetap terjaga.
b. Nilai Pendidikan Moral
Moral sering disamakan dengan nilai etika, yaitu suatu nilai yang menjadi
ukuran patut tidaknya manusia bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Moral
merupakan tingkah laku atau perbuatan manusia yang dipandang dari nilai
individu itu berada. Karya sastra apapun genrenya dibuat dengan maksud dan
tujuan tertentu, begitu juga dalam pembuatan pantun ini. Dalam kebudayaan
melayu, berpantun sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya. Dalam berpantun
sering memuat nilai moral yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku. Dalam
Pantun Melayu ini banyak dijumpai nilai-nilai moral yang mengajarkan rasa
hormat, saling sayang, dan selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
Konsep manusia yang dianaut masyarakat Melayu adalah kesantunan
antara jasmani dan rohani. Masyarakat Melayu mengorientasikan nilai moral
ssebagai sesuatu yang hakiki untuk pembentukan pribadi yang berakhlak mulia.
Sesuai denga fitranya konsep kesantunan merupakan gugusan akal budi yang
budiman.
c. Nilai Pendidikan Sosial
Nilai pendidikan sosial merupakan suatu ajaran yang memuat tata cara
bermasyarkat. Nili-nilai sosia tidak hanya dapat diajarka memalui ujarn lisan atau
dengan perilaku, akan tetapi dapat juga dilakukan melalui pantun. Dengan
memperhatikan bagian sampiran dan isi pantun, maka kita akan dapat melihat
simbolisasi alam dalam pemikiran orang Melayu. Alam dalam pemikiran Melayu
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ada dua bagian, yaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Citraan alam beserta
benda-benda seisinya

adalah makrokosmos sedangkan manusia sebagai

mikrokosmosnya. Karena manusia (mikrokosmos) merupakan bagian dari alam
(makrokosmos) maka sudah seharusnyalah jika yang kecil membuat harmoni
dengan yang besar, yaitu dengan cara memahami. Untuk memahaminya, maka
manusia dapat meleburkan diri dengan alam atau, jika tidak, bersahabat dengan
alam. Dengan cara inilah orang melayu belajar dan atau mengajar, berkomunikasi
secara serius atau sekedar berkelakar, dan membentuk identitas yang khas bangsa
Melayu.
d. Nilai Pendidikan Budaya
Pembahasan nilai-nilai yang terdapat dalam pantun akhirnya sampai juga
pada ranah nilai budaya. Kebudayaan merupakan suatu kultur, peradaban yang
tingkatannya paling tinggi. Kebudayaan dapat menunjukkan suatu tingkat
peradaban manusia, sehingga dapat diketahui kemajuan suatu jaman atau daerah
dari kebudayaan yang ada. Pantun tak hanya memuat nilai-nilai budi pekerti yang
luhur akan tetpi pantun juga dapat menjadi indikasi suatu perdaban yang maju. Di
dalam budaya Melayu berpantun sudah menjadi kelaziman dalm setiap aktifitas
sehari-harinya. Pantun menjadi teman bermain dan teman tidur anak-anak
Melayu, menjadi penyemangat dan penasehat para kaum muda, dan menjadi alat
para orang tua mengekspresikan kearifannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa
terjadi dialektika antara pantun dan manusianya. Pada posisi ini, terjadi proses
saling mempengaruhi antara pantun dan orang-orang Melayu.
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Pantun merupakan hasil kesustraan asli Melayu, yang keberadaanya
memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Melayu masa
lalu. Karena fungsi utama pantun sebagai alat berkomunikasi tidak langsung
antaranggota

masyrakat,

bahasa

yang

digunakan

banyak

menggunakan

perlambangan. Lambang-lambang yang diambil bukan saja dari alam sekitar yang
lazim digunakan untuk pembuatan pantun, melainkan diambil dari mitos dan
legenda, peribahasa atau kias dan benda budaya. Lambang-lambang yang diambil
dari alam sekitar, misalnya, mereka gunakan untuk pijakan hidup juga sebagai
cermin diri. Dengan demikian orang Melayu, alam fisik dapat menjadi sarana
penting dalam pembentukan nilai norma, yang kemudian lazim disebut nilai adat
atau budaya.
Orang Melayu sering menggunakan lambang dalam pembuatan pantun
secara tidak langsung menunjukkan kadar emosi orang Melayu. Disadari bahwa
emosi merupakan faktor yang amat menetukan dalak hubungan sosial budaya
orang Melayu. Oleh karena itu, masyarakat Melayu cenderung menghindari
penggunaan kata-kata vulgar dan erotis dalam hubungan sosial dalam
menyampaikan suatu maksud, Sebaliknya, orang Melayu lebih senang
mengguanakn lambang kiasan untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain.
Orang Melayu kecenderungannya yang kuat dalam berkomunikasi untuk
tampil dalam gaya bahasa yang sehalus mungkin. Kecenderungan ini menjadikan
bahasa yang mereka sampaikan sama dengan kehalusan budaya Melayu yang
berbudi. Jadi, dalam berkomunikasi mereka menghindari penggunaan gaya bahasa
yang dapat menimbulkan kesan buruk, misalnya dicap tidak tahu bahasa.
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Melalui cara pengenalan, pengajaran, pembiasaan dan pelembagaan,
pantun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari orang-orang Melayu. Dengan
kata lain, pantun telah mendarah-daging dan menjadi bagian dari kehidupan
mereka. Secara ekstrim kita bisa mengatakan bahwa seseorang tidak dapat disebut
orang Melayu apabila ia tidak dapat berpantun.
Secara historis kita dapat mengetahui bahwa pantun merupakan
simbolisasi dari ekspresi rasa hati dan pemikiran puak-puak melayu yang
didalamnya mengandung beragam nilai-nilai luhur, baik nilai-nilai agama, adat,
sosial, hukum, dan budi pekerti. Melalui pantun orang Melayu mengkonstruksi
nilai-nilai, mewariskan, dan membentuk peradaban Melayu yang agung.
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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis stilistika
dan nilai pendidikan pantun Melayu Pontianak karya Abd. Rachman Abror
meliputi:
Pertama, unsur stilistika PMP mengkaji diksi atau gaya kata yang
didiskripsikan kedalam tiga kajian yaitu, kata konotatif, kata sapaan khas dan
nama diri, dan kata vulgar. Pantun Melayu Pontianak mengandung banyak
konotasi dan arti. Konotasi yang dipakai adalah konotasi yang baik karena pantun
Melayu Pontianak banyak menggunakan perlambangan atau kiasan yang erat
hubungannya dengan orang Melayu terhadap diri mereka sendiri. Kata sapaan
khas dan nama diri yang sering muncul dalam pantun Melayu Karya Abd.
Rahman Abror adalah sapaan hormat kepada seorang Raja, sapaan khas orang
Melayu turunan raja Pontianak dikhususkan untuk laki-laki dan perempuan.
Sapaan khas Syarif untuk nama laki dan Syarifah. Kata vulgar dalam pantun
Melayu Pontianak pemakaiannya sangat terbatas karena berisi hal-hal yang tabu,
erotis dan kurang sopan, pengguaannya pun terbatas hanya untuk guraan atau
permainan. Penggunaan diksi pantun Melayu Pontianak keseluhannya 199 pantun
dan yang paling dominan adalah kata konotatif.
Kedua, disimpulkanan bahwa dalam PMP (Pantun Melayu) menggunakan
commit
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hiperbola, personifikasi, perumpaman; (b) perulangan meliputi aliterasi, anafora,
anadiplosis, epizeukis, dan mesodiplosis; (c) pertentangan meliputi litotes,
antitesis, dan oksimoron; (d) penegasan meliputi repetisi dan epifora. Jumlah gaya
Gaya bahasa yang paling dominan dipakai dalam Pantun Melayu (PMP) adalah
repetisi sebanyak 125 pantun.
Ketiga, citraan dalam pantun Melayu Pontianak dibatasi penggunaannya,
hanya menggunakan citraan penglihatan, citraan pendengaran, dan citraan
perabaan, keseluruhan isi pantun yang menggunakan citraan pantun Melayu
berjumlah 100 pantun, yang paling dominan dipergunakan adalah data pantun
yang berisi citraan penglihatan karena menggunakan banyak simbol dan
perlambangan yang ditangkap oleh indera penglihatan. Kemunculan pantun yang
menggunakan citraan penglihatan sebanyak 60 pantun. Sedangkan citraan
pendengaran dan peraba sebanyak 25 dan 15 Pantun, jadi keseluruhan pantun
melayu yang terdapat dalam citraan adalah 105 (PMP).
Keempat, nilai pendidikan yang terdapat dalam Pantun Melayu (PMP),
berdasarkan hasil analisis terdiri dari empat nilai. Nilai-nilai pendidikan tersebut
yaitu: (a) nilai pendidikan religius merupakan sudut pandang yang mengikat
manusia dengan Tuhan pencipta alam dan seisinya. (b) Nilai pendidikan moral
yaitu suatu nilai yang menjadi ukuran patut tidaknya manusia bergaul dalam
kehidupan bermasyarakat. (c) Nilai pendidikan sosial yaitu suatu kesadaran dan
emosi yang relatif lestari terhadap suatu objek, gagasan, atau orang. (d) Nilai
pendidikan budaya tingkat yang palig tinggi dan yang paling abstrak dari adat
istiadat.
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B. Implikasi
Berdasarkan simpulan di atas, dapat dipaparkan beberapa implikasi
penelitian sebagai berikut.
Pertama, Kajian stilistika dan nilai pendidikan pantun Melayu Pontianak
merupakan hal yang menarik dalam perkembangan khasanah sastra Melayu,
khususnya pantun karya sastra lama (tradisional ) adalah karya asli masyarakat
Melayu. Pantun etnis Melayu Pontianak mungkin sudah tidak dikenal lagi oleh
generasi sekarang, saat ini kebaradaannya sudah mulai hilang oleh kehadiran
zaman yang semakin maju. Setidaknya dengan adanya penelitian ini dapat
memberikan sumbangan yang berarti dan tambahan ilmu bagi para peneliti yang
berminat untuk mengembangakan lebih lanjut mengenai kajian stilistika dan
nilai pendidikan pantun Melayu Pontianak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat
membantu memperkaya perkembangan pantun Melayu Pontianak.
Kedua,Pantun

Melayu

Pontianak

kususnya

di

Kalimantan

Barat

keberadaanya semakin berkurang karena para pandai pantun rata-rata adalah
orang tua yang sudah lanjut, bahkan pantun pun banyak terdapat di kampungkampung

dan terdapat pada naskah-naskah lama yang keberadaanya sulit

diidentifikasi. Harapan penulis dengan adanya kajian stilistika dan nilai
pendidikan pantun Melayu Pontianak akan berdampak pada generasi muda untuk
menyukai pantun, bahkan berminat untuk membuat pantun-pantun baru, supaya
keberadaan pantun tidak disingkirkan.
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Ketiga, Hasil penelitian mengenai kajian stilistika dan nilai pendidikan
pantun Melayu Pontianak ini dapat dijadikan sarana dan modal, bagi para
mahasiswa, pendidik yang bergelut dalam bidang pengajaran Bahasa dan satra
Indonesia, maupaun bidang studi kebahasaan. Khususnya dalam mengajarkan
diksi, gaya bahasa, dan citraan serta nilai pendidikan yang terdapat dalam bahan
ajar atau materi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang mengangkat materi
ajar mengenai pantun dikaitkan dengan kajian stilistika dan nilai pendidikan
dalam sastra khususnya sastra lisan berbentuk pantun Melayu.
Keempat, Pantun Melayu merupakan sastra lisan yang harus dilestarikan
karena berisi tunjuk ajar yang kaya akan palsafah hidup orang Melayu. Membuka
peluang dilakukannya penelitian-penelitian tentang kajian stilistika serta nilai
pendidikan. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
penelitian sastra, sehingga peneliti lain akan termotivasi untuk melakukan
penelitian yang nantinya dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah.
Kelima, kajian stilistika dan nilai pendidikan pantun Melayu Pontianak
secara teoritis dapat membantu melestarikan kebudayaan Melayu, yaitu pantun.
Masyarakat Melayu Pontianak harus mempertimbangkan arti penting pantun
dan peranan pantun dalam masyarakat Melayu, perlu dilakukan kegiatan diskusi,
antara budayawan (pandai pantun), peneliti, guru dan para pelajar, sehingga akan
muncul dampak positif

yaitu kecintaan akan budaya lokal jenis pantun.

Kemudian perlu digalak kegiatan kegiatan yang bermanfaat agar pantun selalu
hidup dalam masyarakat Melayu yaitu dengan mengadakan lomba penulisan
pantun, berbalas pantun, menghimpun pantun, dan pembacaan pantun.
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C. Saran
Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas dapat diberikan beberapa
saran sebagai berikut.
Pertama, Saran kepada pelajar hendaknya dalam pempelajari pantun
memperhatikan nilai-nilai positif antara lain tentang ketaqwaan, semangat, tekad,
perilaku pantang menyerah untuk selalu memperjuangkan cita-cita dan jangan
mencontoh apabila pantun tersebut mempunyai nilai yang negatif. Nilai-nilai
positif tersebut dapat menjadi dasar bagi siswa untuk menerapkannya dalam
berperilaku di kehidupan di masyarakat.
Kedua,saran kepada guru bahasa dan sastra Indonesia Guru hendaknya
dapat memaksimalkan penggunaan bahan pembelajaran sastra, dalam hal ini
adalah pantun. Pantun Melayu dalam buku Pantun Melayu, Titik temu Islam dan
Budaya Lokal Nusantara karya Abd. Rachman Abror ini di dalamnya memenuhi
empat macam manfaat pembelajaran sastra, yaitu: membantu keterampilan
berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa,
dan menunjang pembentukan watak. Lebih lanjut guru dapat memilih buku
pantun lain yang sekiranya terdapat beberapa cakupan yang bisa memberikan
manfaat positif bagi siswa, sehingga siswa tidak hanya memperoleh hiburan saja
tetapi juga mendapatkan ilmu kehidupan.
Ketiga, saran kepada pembaca karya sastra mengambil nilai-nilai positif
dalam karya sastra yang telah dibacanya dalam kehidupan di masyarakat. Buku
Pantun Melayu, Titik temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara karya Abd.
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Rachman Abror merupakan karya yang bagus dan berkualitas, sehingga tidak ada
salahnya jika membaca buku tersebut.
Keempat saran kepada peneliti lain Pada karya ilmiah ini, peneliti
mempunyai kelemahan yaitu dalam penelitian agak sulit membedakan antara gaya
bahasa yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Peneliti lain sebaiknya terus
meningkatkan penelitian dalam bidang sastra khususnya Pantun Melayu
Pontianak secara lebih mendalam dengan bentuk analisis yang berbeda karena
pantun tersebut termasuk pantun yang bagus dan berkualitas.
Kelima, Saran kepada generasi muda Melayu untuk mengambil langkah
pelestarian dan menghimpun pantun-pantun Melayu yang belum dipublikasikan
kepada masyarakat, karena pandai pantun kebanyakan adalah orang yang berusia
lanjut, sehingga pantun -pantun tersebut tetap lestari.
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