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Abstrak 

 

Permasalahan dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimanakah jenis gaya 

bahasa yang terdapat dalam lawas karapan kerbau daerah Sumbawa dan 

bagaimanakah makna atau pesan lawas yang terdapat di dalamnya. Tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis gaya bahasa yang terdapat dalam 

lawas karapan kerbau daerah Sumbawa dan makna atau pesan lawas yang terdapat 

di dalamnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan metode cakap (wawancara), metode simak, dan metode catat serta 

data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode padan intralingual. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ada delapan jenis gaya bahasa yang terdapat 

dalam lawas karapan kerbau Sumbawa, yaitu: 1) gaya bahasa repetisi, 2) gaya 

bahasa simile, 3) gaya bahasa metapora, 4) gaya bahasa aliterasi, 5) gaya bahasa 

asonansi, 6) gaya bahasa sinekdoke, 7) gaya bahasa sederhana, dan 8) gaya bahasa 

menengah. Adapun makna yang terdapat dari lawas karapan kerbau ini tidak 

hanya tentang hal-hal mengenai karapan kebau tetapi juga menjadi media 

seseorang untuk mengungkapkan isi hatinya kepada orang yang disukai. 

 

Kata kunci: gaya bahasa, makna, lawas karapan kerbau sumbawa.  
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Absrtac 

The problem in this research there are two. How is kind of language style that of 

lawas karapan kerbau Sumbawa and how is meaning and message which in it. the 

aim in this research is describing kind of language style that in lawas karapan 

kerbau Sumbawa and meaning or message lawas which in it. Method that is used 

in collecting data in this research used interview method, and write method. Data 

which collected is analyzing dekskriptif  method. The result of this research 

snowed that there are eight kind of language style which in lawas karapan kerbau 

Sumbawa, they are : 1) Repeatiation language style, 2) simile language style, 3) 

methafor language style, 4) alliteration language style, 5) asonansi language style, 

6) sinekdoke language style, 7) simple language style, and 8) central language 

style. Therefore meaning which in this lawas karapan kerbau is not only about 

things about karapan kerbau but also be media someone to showed their heart‟s 

meaning for someone whom they loved.  

 

Keywords : language style, meaning, lawas karapan kerbau Sumbawa.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lawas karapan kerbau atau yang biasa disebut dengan ngumang merupakan 

sesumbar kemenangan sebagai pemikat wanita penonton karapan kerbau dan 

merayu-rayu dengan lawas yang dikuasainya saat karapan kerbau berlangsung. 

Lawas sebagai puisi rakyat Sumbawa dikatakan sebagai ciptaan manusia yang 

lahir dan dinyatakan dengan bahasa, baik lisan maupun tulisan yang menimbulkan 

rasa keindahan dan keharuan dalam lubuk jiwa manusia ( Rayes dalam Suyasa, 

2001). Dengan kata lain, lawas dapat kita simpulkan sebagai karya sastra 

Sumbawa yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan maksud dan 

tujuan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan ekspresi isi hati dan 

syarat nilai rasa. 

Lawas sebagai bagian dari sastra tidak lepas dari bahasa sebagai media 

pengungkapnya. Keduanya bagai kanvas dan kuas bagi pelukis, atau dapat pula 

dianalogikan seperti pahat dan kayu bagi pematung, yang semuanya itu memiliki 

hubungan yang kompleks dan terikat. Tentunya dalam penelitian ini yang menjadi 

media bagi penyair adalah bahasa Sumbawa. Bahasa lawas bersifat khusus, agak 

berbeda dengan bahasa sehari-hari. Dalam bahasa lawas ditemukan aspek-aspek 

keindahan dalam  penyampaian pesan. Dalam lawas terkandung berbagai nilai dan 

pesan moral yang merupakan warisan budaya tanah Sumbawa. Untuk memahami 

isi atau maksud dari lawas diperlukan kemampuan berbahasa Sumbawa, 

mengingat bahasa lawas adalah bahasa daerah Sumbawa yang menggunakan gaya 

bahasa yang sarat akan  kata-kata yang bermakna denotasi. 
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Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, banyak anak muda 

masyarakat Sumbawa yang tidak memahami pesan yang ingin disampaikan dalam 

lawas. Selain dikarenakan penggunaan gaya bahasa dalam lawas, juga disebabkan 

perilaku berbahasa masyarakat Sumbawa yang dalam kesehariannya  

menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi, yakni  bahasa Sumbawa selaku 

bahasa daerah asli Sumbawa yang penggunanya masuk dalam ranah informal 

yaitu percakapan sehari-hari terutama pada masyarakat yang tidak mengenyam 

pendidikan formal. Selain bahasa daerahnya, masyarakat Sumbawa pun cakap 

menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi terutama dalam ranah 

formal seperti administrasi pemerintahan dan pendidikan yang bahasa 

pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi, sedikit demi sedikit 

penggunaan bahasa Indonesia merambat ke ranah-ranah informal seperti ditempat 

belanja, lingkungan sekolah rumah tangga serta lingkungan pergaulan. Sehingga, 

sedikit menggeser  peran bahasa Sumbawa dalam komunikasi sehari-hari serta 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami lawas. Oleh sebab itu, 

peneliti merasa tertarik  mengangkat permasalahan ini untuk diteliti dan dikaji 

lebih lanjut guna mengetahui jenis gaya bahasa lawas khususnya lawas karapan 

kerbau daerah Sumbawa dan maknanya dengan menggunakan pendekatan 

stilistika. 

Sastra dan stilistika adalah dua bidang yang saling berkaitan erat, sebab objek 

kajian dari stilistika adalah gaya bahasa, dan gaya bahasa seperti yang telah 

dipaparkan sebelumnya adalah salah satu tehnik penyair dalam menyampaikan 

pesan di dalam lawas selain untuk menambah nilai estetika lawas itu sendiri 

tentunya. Selain mengaitkan lawas dengan disiplin ilmu stilistika, pengarang juga 



 

 

3 

merasa perlu mengaitkan keduanya dengan semantik sehingga kiranya semakin 

memperdalam kajian dalam penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas , ditemukan beberapa masalah. 

Adapun  masalah yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah jenis gaya bahasa yang terdapat dalam lawas karapan 

kerbau daerah Sumbawa ? 

b. Bagaimanakah makna atau pesan lawas karapan kerbau daerah Sumbawa 

yang mengandung gaya bahasa ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan jenis gaya bahasa yang terdapat dalam lawas karapan 

kerbau daerah Sumbawa. 

b. Mendeskripsikan makna atau pesan pada lawas karapan kerbau daerah 

Sumbawa yang menggunakan gaya bahasa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian sudah pasti memiliki konstribusi atau manfaat. Demikian 

pula dengan penelitian ini mempunyai manfaat  adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

1. Dapat dijadikan sebagai acuan analisis stilistika lawas Sumbawa 

terutama lawas karapan kerbau daerah Sumbawa. 
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2. Dapat dijadikan sebagai bahan pembanding analisis dalam memahami 

isi gaya bahasa terhadap masalah lain yang terdapat dalam analisis 

stilistika dalam lawas karapan kerbau daerah Sumbawa. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut tentang 

kesusastraan lisan dan tulisan lama Sumbawa khususnya tentang lawas 

karapan kerbau daerah Sumbawa. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 

wawasan keilmuan dan wawasan berpikir dalam mengkaji bidang 

stilistika. 

2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan sebagai 

wawasan tentang kesusastraan dan dijadikan sebagai salah satu contoh 

kajian dalam memahami analisis stilistika dalam lawas karapan 

kerbau daerah Sumbawa. 

3. Dapat dijadikan sebagai sumber data dan pendokumentasian lawas 

Sumbawa dalam melestarikan kesusastraan lawas Sumbawa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Pada dasarnya penelitian selalu ada acuan yang mendasarinya. Seperti kajian 

mengenai lawas maupun stilistika sudah sering dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Sebagai bahan perbandingan, penelitian-penelitian tersebut 

memberikan arahan yang cukup berarti pada penelitian ini. Adapun penelitian 

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai berikut: 

Febriati (2013) dengan judul “Stilistika dalam Lawas Samawa”. Penelitian ini 

membahas tentang jenis gaya bahasa yang terdapat dalam lawas Samawa .  Tujuan 

dalam penelitian ini adalah mendekskripsikan jenis gaya bahasa yang terdapat 

dalam lawas Samawa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan metode cakap (wawancara), metode simak, dan 

metode dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode padan 

intralingual dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada sepuluh jenis 

gaya bahasa yang terdapat dalam lawas Sumbawa, yaitu: gaya bahasa repetisi, 

gaya bahasa simile, gaya bahasa metapora, gaya bahasa resmi, gaya bahasa tidak 

resmi, gaya bahasa aliterasi, gaya bahasa asonansi, gaya bahasa sinekdoke, gaya 

bahasa sederhana, dan gaya bahasa menengah. 

Selanjutnya, Erni (2014) dengan judul “Penggunaan Lawas Pada Upacara 

Nyorong di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat: Kajian Bentuk, 

Fungsi, dan Makna Serta Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA. Dalam 

penelitiannya, Masalah yang diangkat adalah mengenai bentuk, fungsi, dan makna 

lawas pada upacara nyorong adat Sumbawa di Kecamatan Jereweh, Kabupaten 
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Sumbawa Barat dan dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA. Tujuannya 

adalah mendeskripsikan mengenai bentuk, fungsi, dan makna lawas pada upacara 

nyorong adat Sumbawa di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat yang 

dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif, dan pengumpulan datanya menggunaakan 

teknik dokumentasi, observasi, studi pustaka, wawancara dan teknik rekam simak 

cakap serta metode analisis data yang digunakan adalah bentuk, fungsi, dan 

makna. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa lawas yang 

digunakan dalam upacara nyorong merupakan puisi Sumbawa yang terdiri dari 3 

baris dalam satu bait, tiap baris terdiri dari 8 suku kata yang memiliki  rima awal, 

tengah, dan akhir. Selain itu, terdapat gaya bahasa tersendiri yang berbeda dengan 

lawas yang lainnya serta dilihat dari segi fungsinya ada 4 fungsi penting, yakni 

fungsi kolektif masyarakat, hiburan, edukasi dan pemersatu hubungan 

kekerabatan. Adapun makna yang terdapat dari lawas nyorong itu sendiri 

berkenaan dengan isinya yaitu kepekaan perasaan batin seseorang dan   

mengungkapkan bahwa kita sebagai manusia harus hidup rukun. Penelitian ini 

juga dikaitannya dengan pembelajaran di SMA adalah pada materi yaitu 

mengidentifikasi unsur-unsur atau bentuk suatu puisi yang disampaikan secara 

langsung ataupun melalui rekaman pada“ kelas X, semester 1” 

Nurhidayati (2012), dengan judul “Fungsi Lawas Pada Masyarakat Sumbawa 

dan Impikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Pertama 

(SMA). Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai fungsi lawas 

pada masyarakat Sumbawa serta implikasinya terhadap pembelajaran sastra di 

SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi lawas pada masyarakat 
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Sumbawa serta implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Metode 

penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan 

untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini 

adalah lawas dalam Sumbawa memiliki fungsi sebagai (1) Proyeksi angan-angan 

suatu kolektif. (2) Edukatif/ mendidik (3) Alat kendali sosial, (4) Hiburan, (5) 

Pembuka perhelatan atau acara dan (6) Media informasi dan Promosi. Hasil 

penelitian ini, juga membahas tentang pembelajaran lawas dapat dijadikan salah 

satu sumber bahan pengajaran di sekolah khususnya pada pembelajaran puisi. 

Dessy (2014), tentang “Makna dan Fungsi Sakeco Etnis Samawa”. Penelitian 

ini membahas tentang makna dan fungsi sakeco dalam etnis Samawa yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan makna dan fungsi sakeco dalam etnis Samawa. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi/pengamatan, 

dokumentasi dan wawancara serta metode analisis data menggunakan deskriptif. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada banyak sakeco yang terdapat 

pada etnis Samawa dan memiliki makna yang berbeda-beda, yaitu Sakeco Datu 

Samawa mengisahkan tentang perjodohan yang dilakukan pada masa kerajaan goa  

dan sultan Jalaluddin dilakukan dengan cara sayembara. Sakeco Batu Gong yang 

memiliki makna persahabatan dan makna pemberani terdapat pada Sakeco 

Lambaham. Selain itu ada juga fungsi sakeco, sebagai berikut: sebagai sistem 

proyeksi, pengesahan kebudayaan, alat berlakunya norma sosial dan pengendalian 

sosial , sebagai alat pendidikan dan pelestarian diri atau hiburan  

        Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada fokus kajiaannya. Fokus 

kajian dalam penelitian ini mendeskripsikan jenis-jenis gaya bahasa yang terdapat 

dalam lawas karapan kerbau dan mendeskripsikan makna atau pesan pada lawas 
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kerapan kerbau yang menggunakan gaya bahasa. Sedangkan pada beberapa 

penelitian di atas fokus kajiannya adalah hanya mendeskripsikan bentuk dan 

fungsi kemudian dikaitkan dengan pembelajaran sastra di sekolah. Adapun 

persamaannya adalah terletak pada objek yang dikaji yaitu lawas.  

2.2 Landasan Teori 

Setiap penelitian, dibutuhkan landasan teori yang kuat sebagai dasar pijakan 

dalam melakukan analisis. Adapun landasan teori dalam penelitian ini mengenai 

(1), stilistika.(2) gaya Bahasa, (3) Lawas, (4) Semantik. Yang  akan dipaparkan 

secara sistematis. 

1. Stilistika 

Secara etimologis, kata stylistics berhubungan dengan kata style, artinya 

gaya, sedangankan stylistics  dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang gaya. 

Stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra, yaitu mempelajari 

gaya bahasa suatu karya sastra. Stilistika membangun aspek keindahan karya 

sastra. (Endraswara,2004:72). Dalam ilmu stilistika, bahasa adalah hal pokok yang 

mendasari penciptaan suatu karya sastra. Bahasa menentukan keindahan suatu 

karya sastra itu sendiri. Lebih jelasnya lagi Kridalaksana, (1982:157) mengatakan 

bahwa stilistika adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam 

karya sastra, ilmu interdisipliner antara linguistik dan kesusasteraan, dan 

penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Kridalaksana, 1982:157).  

Selanjutnya Nyoman Kutha Ratna (2007:236) menjelaskan definisi 

mengenai stilistika dibagi menjadi dua kelompok yaitu: Pertama, menganggap 

hakikat gaya bahasa terkandung dalam totalitas karya sekaligus dalam kaitannya 

dengan masyarakat, seperti genre dan periode. Definisi stilistika ini berkaitan 
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dengan diksi atau pilihan kata dalam karya sastra. Kedua, kelompok yang 

menganggap gaya bahasa sebagai semata-mata terkandung dalam karya sastra itu 

sendiri. Definisi tersebut antara lain: 1) ilmu tentang gaya bahasa. 2) ilmu 

interdisipliner antara linguistik dengan sastra, 3) ilmu tentang penerapan kaidah-

kaidah linguistik dalam penelitian gaya bahasa, 4) ilmu yang menyelidiki  

pemakaian bahasa dalam karya sastra. Dalam penelitian ini, gaya bahasa menjadi 

fokus pembahasan yang akan dikaji dalam bab berikutnya. 

Secara deskriptif pragmatis stilistika merupakan wilayah bahasa tetapi 

secara analitis estetis stilistika adalah wilayah sastra. Dalam bidang lingustik 

stilistika dibatasi norma-norma ketatabahasaan oleh puitika bahasa, sebaliknya 

dalam sastra dibatasi oleh ciri-ciri kesastraan, oleh puitika sastra. Meskipun 

demikian, pada umumnya stilistika dianggap sebagai bagian integral analisis 

linguistik. Secara praktis, khususnya dalam karya sastra, ruang lingkup stilistika 

adalah deskripsi penggunaan bahasa secara khas. Sebagai ilmu tentang cara-cara 

menggunakan bahasa dalam penyampaiannya, stilistika jelas melibatkan simbol, 

tanda, lambang dan isyarat. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa 

suatu karya satra. Studi ini memang berbau linguistis, karena hubungan antara 

sastra dan linguistik memang sulit dipisahkan. Stilistika membangun aspek 

keindahan karya sastra. Semakin pandai pemanfaatan stilistika, karya yang 

dihasilkan akan semakin menarik. Kemahiran sastrawan menggunakan stilistika, 

juga akan menentukan bobot karya sastra itu sendiri (Ratna, 2014:23).  

2. Gaya Bahasa 

Dalam dunia sastra, gaya bahasa merupakan hal yang paling berpengaruh. 

karena gaya bahasa adalah cara yang khas dipakai sesorang atau pengarang untuk 
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mengungkapkan diri. Menurut Pradopo (2012:264) gaya bahasa merupakan cara 

penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek-efek tertentu. Dalam 

karya sastra efek ini adalah efek estetik yang turut menyebabkan karya sastra 

bernilai seni. Meskipun nilai seni karya sastra tidak hanya semata-mata 

disebabkan gaya bahasa saja, namun gaya bahasa sangat besar sumbangannya 

terhadap pencapaian nilai seni karya sastra. Gaya bahasa besar pengaruhnya 

terhadap keindahan karya sastra dan nilai estetik, karena dalam mengarang karya 

sastra sangat mempengaruhi bagaimana seorang pengarang mengungkapkan 

sesuatu yang akan dikemukakan 

Menurut Tarigan (2009 :  4) gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu  

mempengaruhi penyimak dan pembaca. Melalui gaya bahasa memungkinkan kita 

dapat menilai pribadi, watak dan kemampuan sesorang yang menggunakan bahasa 

itu. Semakin baik bahasanya, semakin baik pula penilaian terhadapnya, semakin 

jelek bahasanya, semakin buruk penilaian terhadapnya. 

Menurut Endraswara (2013: 73) gaya bahasa sastra adalah ragam khusus yang 

digunakan pengarang untuk mempermudah teks. Secara garis besar, gaya bahasa 

serta dapat digolongkan menjadi dua yakni, 1) stilistika deskriptif, 2) stilistika 

genetis. Stilistika des kriptif mendekati gaya bahasa sebagai keseluruhan ekspresi 

kejiwaan yang terkandung dalam suatu bahasa, yaitu morfologis, sintaksis dan 

semantik. Adapun stilistika genetik adalah gaya bahasa individual yang memang 

gaya bahasa sebagai suatu ungkapan yang khas pribadi. 

Menurut Gorys Keraf (2006 : 113) pengertiaan gaya atau khususnya gaya 

bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Kata style itu sendiri berasal 

dari kata Latin stilus yang berarti semacam alat untuk menulis pada lempengan 
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lilin. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan pikiran melalui bahasa secara khas 

yang memperlihatkan jiwa kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Pemakaian 

dengan cara yang khas tersebut ditandai oleh adanya penyimpangan dari 

pemakaian bahasa lumrah. Lebih lanjut Werk dan Martin (dalam Siswantoro 

2010: 206) mengatakan gaya bahasa merupakan penyimpangan dari bentuk 

ungkapan biasa atau penyimpangan dari jalan pikiran umum dalam upaya 

memperoleh efek pengungkapan yang lebih intens. 

Gaya bahasa memiliki peranan penting dalam karya sastra, bahasa yang 

digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan ide, pikiran, gagasan pengarang 

terhadap karya sastranya merupakan bagian dari gaya bahasa, karena setiap 

pengarang juga memiliki gaya dan ciri khas yang berbeda dalam mengarang. 

Menurut Ratna (2009: 161) proses penciptaan gaya bahasa jelas didasari oleh 

penulisnya. Dalam penulisan, dalam rangka memperoleh aspek keindahan secara 

maksimal, untuk menemukan satu kata atau kelompok kata yang tepat penulis 

melakukannya secara berulang. 

Menurut Gorys Keraf (2006: 113) Ada beberapa syarat yang diperlukan untuk 

membedakan suatu gaya bahasa yang baik dan gaya bahasa yang tidak baik. 

Sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung tiga unsur yaitu:  (a) menarik, 

(b) sopan santun dan (d) kejujuran. 

(a) Pembicara atau penulis tidak menyampaikan isi pikirannya secara 

terus terang; seolah-olah menyembunyikan pikirannya itu dibalik 

rangkaian kata-kata yang kabur dan jaringan kalimat yang berbelit tak 

menentu (Keraf, 2006: 114). 
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(b) Sopan santun dalam berbahasa adalah memberi penghargaan atau 

menghormati orang yang diajak bicara. Rasa hormat dalam gaya 

bahasa dimanifestasikan melalui kejelasan dan kesingkatan. 

Menyampaikan sesuatu secara jelas berarti tidak membuat pembaca 

atau pendengar memeras keringat untuk mencari tahu apa yang ditulis 

atau dikatakan. Kesingkatan dapat dicapai melalui usaha untuk 

mempergunakan kata-kata secara efisien, meniadakan penggunaan dua 

kata atau lebih yang bersinonim secra longgar, mengindari tautology; 

atau mengadakan repitisi yang tidak perlu (Keraf, 2006: 114).     

(c) Sebuah gaya yang menarik dapat diukur melalui bebrapa  komponen 

berikut: variasi, humor yang sehat, pengertian yang baik, tenaga hidup 

(vitalitas), dan penuh daya khayal (imajinasi). Penggunaan variasi 

untuk menghindaari monotomi dalm nada, struktur dan pilihan kata. 

Humor yang sehat berarti: gaya bahasa itu mengandung tenaga untuk 

menciptkan rasa gembira dan nikmat. Validasi dan daya khayal adalah 

pembawaan yang berangsur-angsur dikembangkan melalui 

pendidikan, latihan, dan pengalaman (Keraf, 2006: 115) 

Bila kita melihat gaya secara umum, kita dapat mengatakan bahwa gaya 

adalah cara untuk mengungkapkan diri sendri. Dilihat dari segi bahasa, gaya 

bahasa adalah cara mengungkapkan bahasa. Dari semua uraian tentang definisi 

dari gaya bahasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya bahasa merupakan cara 

pengarang dalam mengarag karya satra untuk memperoleh efek estetik yang turut 

menyebabkan karya sastra bernilai untuk mempengaruhi pembaca dan penyimak. 

  



 

 

13 

2.1 Jenis-Jenis Gaya Bahasa 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang 

Disempurnakan(2007), meskipun ada banyak macam gaya bahasa atau majas, 

namun secara sederhana gaya bahasa terdiri dari empat macam, yaitu (1) majas 

perbandingan (alegori, alusio, simile, metafora, antropomorfemis, sinestesia, 

antonomesia, aptronim, metonemia, hipokorisme, litotes, hiperbola, personifikasi, 

depersonifikasi, pars prototo, totum proparte, eufemisme, disfemisme, fabel, 

parabel, perifrase, eponim, dan simbolik), (2) majas penegasan (apofasis, 

pleonasme, repetisi, pararima, aliterasi, paralelisme, tautologi, sigmatisme, 

antanaklasis, klimaks, antiklimaks, inversi, retoris, elipsis, koreksio, sindeton, 

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

zeugma), (3) majas pertentangan (paradoks, antitesis, oksimoron, kontradiksi 

interminus, dan anakronisme), dan (4) majas sindiran (ironi, sarkasme, sinisme, 

satire, dan inuendo). 

Sedangkan menurut Tarigan (2009: 6) gaya bahasa dibedakan menjadi empat 

kelompok yakni (a) gaya bahasa perbandingan, (b) gaya bahasa pertentangan, (c) 

gaya bahasa pertautan, dan (d) gaya bahasa perulangan. Menurut  Keraf 

(2006:115) Dilihat dari sudut bahasa atau unsur-unsur bahasa yang digunakan 

maka gaya bahasa dapat dibedakan berdasarkan titik tolak unsur bahasa yang 

dipergunakan, yaitu : (a) berdasarkan pilihan kata, (b) berdasarkan nada, (c) 

berdasarkan struktur kalimat dan (d) berdasarkan langsung tidaknya makna. 

Dari semua uraian di atas memuat tentang jenis gaya bahasa, penelitian ini 

cenderung lebih memilih teori yang dikemukakan oleh Gorys Keraf yakni, gaya 

bahasa berdasarkan pilihan kata, berdasarkan nada, berdasarkan struktur kalimat 
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dan berdasarkan lansung tidaknya makna yang akan dipergunakan sebagai 

landasan teori pada penelitian ini. Gaya bahasa ini memiliki fungsi yang berbeda 

pada setiap kalimat. Ada yang berfungsi sebagai penambah nilai estetik atau 

keindahan dan ada pula yang memperjelas dan memperkuat makna, atau hanya 

sekedar hiasan. Keseluruhan jenis gaya bahasa inilah yang akan diterapkan 

penggunaannya dalam penelitian ini selanjutnya. 

1. Gaya Bahasa Berdasarkan Pilihan Kata  

1) Gaya Bahasa Resmi  

Gaya bahasa resmi adalah gaya bahasa dalam bentuknya yang lengkap, 

gaya yang dipergunakan dalam kesempatan-kesempatan resmi. Biasanya 

digunakan pada amanat kepresidenan, berita negara, dan pidato-pidato penting 

lainnya (Keraf, 2006: 117).  

2) Gaya Bahasa Tak Resmi  

Gaya bahasa tak resmi adalah gaya bahasa yang umum dan normal bagi 

kaum terpelajar. Gaya bahasa ini biasanya dipergunakan dalam artikel-artikel 

mingguan atau bulanan yang baik, buku-buku pegangan, editorial, kolumnis, dan 

perkuliahan (Keraf, 2006: 118). Pada gaya bahasa ini pilihan kantanya terlihat 

santai dan sederhana, bukan berarti bahwa gaya bahasa ini lebih bagus dari gaya 

bahasa resmi.  

3) Gaya Bahasa Percakapan  

Gaya bahasa percakapan ini dapat diumpamakan sebagai bahasa dalam 

pakaian sport. Itu berarti bahasanya masih lengkap untuk suatu kesempatan, dan 

masih dibentuk menurut kebiasaan-kebiasaan, tetapi kebiasaan ini agak longgar 

bila dibandingkan dengan kebiasaan pada gaya bahasa resmi dan tak resmi. Dalam 
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gaya bahasa ini, pilihan katanya adalah kata-kata populer (bukan kata-kata ilmiah) 

dan kata-kata percakapan. Biasanya segi-segi sintaksis dan morfologis tidak 

terlalu diperhatikan (Keraf, 2006: 120). 

2. Gaya Bahasa Berdasarkan Nada  

1) Gaya Sederhana  

Gaya ini cocok untuk memberi instruksi, perintah, pelajaran, perkuliahan dan 

sejenisnya. Oleh sebab itu gaya ini cocok pula digunakan untuk menyampaikan 

fakta atau pembuktian-pembuktian.untuk membuktikan sesuatu kita tidak perlu 

memancing emosi dengan menggunakan gaya mulia dan bertenaga (Keraf, 2006: 

121).  

2) Gaya Mulia dan Bertenaga  

Sesuai dengan namanya, gaya ini penuh dengan vitalitas dan energi dan 

biasanya dipergunakan untuk menggerakkan sesuatu. Menggerakkan sesuatu yang 

tidak saja dengan mempergunakan nada keagungan dan kemuliaan (Keraf, 2006: 

122).  

3) Gaya Menengah  

Gaya yang diarahkan kepada usaha untuk menimbulkan suasana yang 

senang dan damai. Oleh sebab itu, nadanya bersifat lemah lembut, kasih sayang, 

dan mengandung humor yang sehat (Keraf, 2006: 122). 

3. Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat  

Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat diantaranya meliputi; Gaya 

bahasa klimaks, gaya bahasa aintiklimaks, gaya bahasa paralelisme, gaya bahasa 

antitesis dan repitisi (Keraf, 1984: 124-127). 
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4. Gaya bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna 

Gaya bahasa berlangsung tidaknya makna dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu, gaya bahasa retoris, dan gaya bahasa kiasan. 

1) Gaya bahasa retoris  

Gaya bahasa retoris merupakan gaya bahasa yang semata-mata merupakan 

penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu (Keraf, 

2006:130). Gaya bahasa ini memiliki berbagai fungsi antara lain: menjelaskan, 

memperkuat, menghidupkan objek mati, menimbulkan gelak tawa, atau untuk 

hiasan. Gaya bahasa retoris dapat dibedakan seperti berikut.  

a. Aliterasi  

Aliterasi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan 

konsonan yang sama, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kata, frase atau 

kalimat. Biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa, untuk 

hiasan atau untuk penekanan. Misalnya: Takuttitik lalu tumpah. Keras-keras 

kerak kena air lembut juga (Keraf, 2006:130). 

b. Asonansi  

Asonansi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan vokal yang 

sama, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kata, frase atau kalimat. Biasanya 

dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa, untuk memperoleh efek 

penekanan atau sekedar keindahan). Misalnya: aku adalah wanitamu, aku adalah 

kekasihmu, danaku adalah kamu (Keraf, 2006:130). Ada juga yang terdapat pada 

lirik lagu Iwan Fals seperti pada judul lagu manusia Setengah dewa. Misalnya 

pada lirik Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. 
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c. Anastrof  

Anastrof atau inversi adalah semacam gaya bahasa retoris yang diperoleh 

dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat. Misalnya: Pergilah ia 

meninggalkan kami, keheranan kami melihat perangainya (Keraf, 2006:130).  

d. Apofasis atau preterisio  

Apofasis atau disebut juga dengan preterisio merupakan sebuah gaya di 

mana penulis atau pengarang menegaskan sesuatu, tetapi nampaknya menyangkal. 

Berpura-pura membiarkan sesuatu berlalu, tetapi sebenarnya iamenekankan hal 

itu. Misalnya: Saya tidak mau mengungkapkan dalam forum ini bahwa saudara 

telah menggelapkan ratusan juta rupiah uang Negara (Keraf, 2006:130).  

e. Apostrof  

Apostrof adalah semacam gaya yang berbentuk pengalihan amanat dari 

para hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir. Cara ini biasanya dilakukan oleh 

orator klasik. Dalam pidato yang disampaikan kepada suatu massa, si orator 

secara tiba-tiba mengarahkan pembicaraan langsung kepada sesuatu yang tidak 

hadir: kepada mereka yang sudah meninggal, atau kepada barang atau objek 

khayalan atau sesuatu yang abstrak, sehingga tampaknya ia tidak berbicara kepada 

hadirin. Misalnya: Hai kamu dewa-dewa yang berada di surga, datanglah dan 

bebaskanlah kami dari belenggu penindasan ini (Keraf, 2006:131).  

f. Asindeton  

Asindeton adalah suatu gaya yang berupa acuan, yang bersifat padat di 

mana beberapa kata, frasa, atau klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan 

kata sambung. Misalnya: Kesesakan, kepedihan, kesakitan. Seribu derita detik-

detik penghabisan orang melepaskan nyawa (Keraf, 2006:131).  



 

 

18 

g. Polisindeton  

Poliosindeton adalah suatu gaya yang merupakan kebalikan dari asindeton. 

Beberapa kata, frasa, atau klausa yang berurutan dihubungkan satu sama lain 

dengan kata sambung. Misalnya: Dan ke manakah burung-burung yang gelisah 

dan tak berumah dan tak menyerah pada gelap dan pada dingin yang bakal 

merontokkan bulu-bulunya? (Keraf, 2006:131). 

h. Kiasmus  

Kiasmus (chiasmus) adalah gaya bahasa yang berisi perulangan dan 

sekaligus juga merupakan inversi hubungan antara dua kata dalam satu kalimat. 

Misalnya: Dia menyalahkan yang benar, dan membenarkan yang salah (Keraf, 

2006:132). 

i. Elipsis  

Elipsis adalah suatu gaya yang berwujud menghilangkan suatu unsur 

kalimat yang dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau 

pendengar, sehingga struktur gramatikal atau kalimatnya memenuhi pola yang 

berlaku. Misalnya: Orang itu memukul dengan sekuat daya. (penghilangan objek: 

saya, istrinya, ular, dan lain-lain) (Keraf, 2006:132).  

j. Eufemismus  

Kata eufemisme atau eufemismus diturunkan dari kata Yunani 

euphemizein yang berarti “mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik”. 

Secara gaya bahasa, eufemisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-

ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang lain, atau ungkapan-ungkapan 

yang halus untuk mengganti acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, 

menyinggung perasaan atau mensugesti sesuatu yang tidak menyenangkan.  
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Misalnya :Pikiran sehatnya semakin merosot saja akhir-akhir ini ( =gila )(Keraf, 

2006:132) .  

k. Litotes  

Litotes adalah semacam gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan 

sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Sesuatu hal dinyatakan kurang dari 

keadaan sebenarnya. Atau suatu pikiran dinyatakan dengan menyangkal lawan 

katanya. Misalnya: Saya tidak akan merasa bahagia bila mendapat warisan satu 

milyar rupiah (Keraf, 2006:133). 

L. Histeron proteron  

Histeron proteron adalah semacam gaya bahasa yang merupakan kebalikan 

dari sesuatu yang wajar, misalnya menempatkan sesuatu yang terjadi kemudian 

pada awal peristiwa. Gaya bahasa ini juga disebut hiperbaton. Misalnya: Kereta 

melaju dengan cepat di depan kuda yang menariknya (Keraf, 2006:133). 

M. Pleonasme dan tautologi  

Pada dasarnya pleonasme dan tautologi adalah acuan yang 

mempergunakan kata-kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk 

menyatakan satu pikiran atau gagasan. Suatu acuan disebut pleonasme bila kata 

yang berlebihan itu dihilangkan, artinya tetap utuh. Misalnya: Saya telah melihat 

kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri. Sebaliknya, acuan itu disebut 

tautologi kalau kata yang berlebihan itu sebenarnya mengandung perulangan dari 

sebuah kata yang lainnya.  Misalnya: Ia tiba pukul 20.00 malam waktu setempat 

(Keraf, 2006:133). 
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N. Perifrasis  

Sebenarnya perifrasis adalah gaya bahasa yang mirip dengan pleonasme, 

yaitu mempergunakan kata lebih banyak daripada yang diperlukan. Perbedaannya 

terletak dalam hal kata-kata yang berlebihan itu dan sebenarnya dapat diganti 

dengan satu kata saja. Misalnya :Jawaban bagi permintaan Saudara adalah tidak. 

(= ditolak )(Keraf, 2006:134). 

O. Prolepsis atau antisipasi  

Prolepsis atau antisipasi adalah semacam gaya bahasa di mana orang 

mempergunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum peristiwa atau 

gagasan yang sebenarnya terjadi. Misalnya :Pada pagi yang naas itu, ia 

mengendarai sebuah sedan biru (Keraf, 2006:134). 

P. Erotesis atau pertanyaan retoris  

Erotesis atau pertanyaan retoris 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 jawaban. Misalnya: Terlalu banyak komisi dan perantara yang masing-

masing menghendaki pula imbalan jasa. Herankah Saudara kalau harga-harga 

itu terlalu tinggi? (Keraf, 2006:134) 

Q. Silepsis dan zeugma  

Silepsis dan zeugma adalah gaya di mana orang mempergunakan dua 

konstruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan dua kata lain yang 

sebenarnya hanya salah satu yang mempunyai hubungan dengan kata pertama. 

Dalam silepsis, konstruksi yang dipergunakan itu secara gramatikal benar, tetapi 

secara semantik tidak benar. Misalnya: Ia sudah kehilangan topi dan 
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semangatnya. Dalam zeugma, yang dipakai untuk membawahi kedua kata 

berikutnya, sebenarnya hanya cocok untuk salah satu kata itu (baik secara logis 

maupun secara gramatikal) (Keraf, 2006: 130). Misalnya: Ia menundukkan kepala 

dan badannya untuk memberi hormat kepada kami (Keraf, 2006: 135). 

R. Koreksio dan epanortosis  

Koreksio dan epanortosis adalah suatu gaya yang berwujud, mula-mula 

menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya.Misalnya: Sudah empat 

kali saya mengunjungi daerah itu, ah bukan, sudah lima kali (Keraf, 2006:135).   

S. Hiperbola 

Hiperbola adalah semacam gaya bahasa yang mengandung suatu 

pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan sesuatu hal (jumlahnya, 

ukurannya, atau sifatnya). Misalnya: Kemarahanku sudah menjadi-jadi, hingga 

hampir-hampir meledak aku (Keraf, 2006:135). 

T. Paradoks  

Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan 

yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks dapat juga berarti semua hal 

yang menarik perhatian karena kebenarannya. Misalnya: Ia mati kelaparan di 

tengah-tengah kekayaannya yang berlimpah-limpah (Keraf, 2006:136).  

U. Oksimoron  

Oksimoron adalah suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan kata-

kata untuk mencapai efek yang bertentangan, namun sifatnya lebih padat dan 

tajam dari paradoks. Misalnya: Keramah-tamahan yang bengis (Keraf, 2006:136). 
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2) Gaya bahasa kiasan  

Gaya bahasa kiasan ini pertama-tama dibentuk berdasarkan perbandingan 

atau persamaan. Membandingkan sesuatu dengan yang lain, berarti mencoba 

menemukan ciri-ciri yang manunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut 

(Keraf, 2006:136). Perbandingan sebenarnya mengandung dua pengertian, yaitu 

perbandingan yang termasuk dalam gaya bahasa yang polos atau langsung dan 

perbandingan yang termasuk dalam gaya bahasa kiasan. Kelompok pertama 

termasuk gaya bahasa langsung dan kelompok kedua termasuk gaya bahasa 

kiasan.  

a. Dia sama pintar dengan kakaknya.  

Kerbau itu sama kuat dengan sapi.  

b. Matanya seperti bintang timur.  

Bibirnya seperti delima merekah. 

Perbedaan antara kedua perbandingan di atas adalah dalam hal kelasnya. 

Perbandingan pertama mencakup dua anggota yang termasuk dalam kelas yang 

sama, sedangkan perbandingan kedua, sebagai bahasa kiasan, mencakup dua hal 

yang termasuk dalam kelas yang berlainan. Gaya bahasa kiasan dapat dibedakan 

atas : 

a) Persamaan atau simile  

Persamaan atau simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit, yaitu 

gaya bahasa yang langsung menyatakan sesuatu yang sama dengan hal lain. 

Misalnya: Kikirnya seperti kepiting batu. Alisnya bagai semut beriring (Keraf, 

2006:138). 
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b) Metafora  

Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara 

langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat dengan kias perwujudan. Misalnya : 

Pemuda adalah bunga bangsa (Keraf, 2006:139). 

c) Alegori, parabel, dan fabel  

Alegori adalah suatu cerita singkat yang mengandung kisahan. Dalam 

alegori, nama-nama pelakunya adalah sifat-sifat yang abstrak, serta tujuannya 

selalu jelas tersurat. Misalnya: Cerita tentang putri salju. Parabel adalah suatu 

kisah singkat dengan tokoh-tokoh yang biasanya manusia, yang selalu 

mengandung tema moral dan biasanya berhubungan dengan agama. Misalnya : 

Cerita tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Fabel adalah suatu 

metafora yang berbentuk cerita mengenai dunia binatang, di mana binatang dapat 

bertingkah laku seperti manusia. Misalnya: Cerita dongeng Sang Kancil (Keraf, 

2006:140). 

d) Personifikasi  

Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan 

benda mati atau barang yang tak bernyawa seolah-olah dapat bertingkah laku 

seperti manusia. Misalnya: Angin malam meraung seolah mengerti kegalauan 

hatiku (Keraf, 2006:141).  

e) Alusi  

Alusi adalah semacam acuan yang menyugesti kesamaan antara orang, 

tempat, dan peristiwa. Misalnya :Bandung adalah Paris Jawa kebanggaan 

Indonesia (Keraf, 2006:141) 
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f) Eponim  

Eponim adalah suatu gaya di mana seseorang yang namanya begitu sering 

dihubungkan dengan sifat tertentu. Misalnya : Anak itu masih kecil, namun 

kekuatannya seperti Hercules (Keraf, 2006:141).  

g) Epitet  

Epitet adalah semacam acuan yang menyatakan suatu sifat atau ciri yang 

khusus dari seseorang atau suatu hal. Misalnya :Sang putri malam sedang 

menunjukkan sinarnya (=bulan) (Keraf, 2006:142). 

h) Sinekdoke  

Sinekdoke adalah semacam bahasa figuratif yang mempergunakan bagian 

dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (pars pro toto) atau 

mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian (totem pro parte). 

Misalnya : Setiap kepala dikenai iuran Rp 1000,00 (pars pro toto). Indonesia 

memenangkan medali di kejuaraan bulu tangkis dunia (totem pro parte) (Keraf, 

2006:142).  

i) Metonimia  

Metonimia adalah gaya bahasa kiasan yang menggunakan sebuah kata 

untuk menyatakan suatu hal yang lain, karena mempunyai pertalian yang sangat 

dekat, atau dengan kata lain metonimia menyatakan sesuatu yang menyebutkan 

namanya secara langsung untuk memahami hal yang dimaksud. Misalnya : Ia 

membeli sebuah Chevrolet (Keraf, 2006:142). 

j) Antonomasia  

Antonomasia adalah sebuah bentuk khusus dari sinekdoke yang berwujud 

penggunaan sebuah epitet untuk menggantikan nama diri, atau gelar resmi, atau 
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jabatan untuk menggantikan nama diri. Misalnya :Yang mulia tidak dapat hadir 

pada rapat kerajaan hari ini (Keraf, 2006:142). 

k) Hipalase  

Hipalase adalah semacam gaya bahasa di mana sebuah kata tertentu 

digunakan untuk menerangkan sebuah kata, yang seharusnya dikenakan pada 

sebuah kata yang lain. Misalnya : Ia berbaring di atas sebuah kasur yang gelisah. 

(yang gelisah adalah manusianya bukan kasurnya) (Keraf, 2006:142).  

l) Ironi, sinisme, dan sarkasme  

Ironi adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan menggunakan 

hal lain yang berlawanan dengan tujuan agar orang yang dituju tersindir secara 

halus. Misalnya :Untuk apa susah-susah belajar, kau kan sudah pintar! Sinisme 

adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan menggunakan hal yang 

berlawanan dengan tujuan agar orang tersindir secara lebih tajam dan menusuk 

perasaan. Misalnya :Kau kan sudah hebat, tak perlu lagi mendengar nasihat 

orang tua seperti aku ini! Sarkasme adalah gaya bahasa yang melontarkan 

tanggapan secara pedas dan kasar tanpa menghiraukan perasaan orang lain. 

Misalnya :Sikapmu seperti anjing dan sifatmu seperti babi! (Keraf, 2006:143). 

m) Satire  

Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Bentuk 

ini tidak harus bersifat ironis. Satire mengandung kritik tentang kelemahan 

manusia. Misalnya :Jangan pernah berpikir kau adalah dewa, menghadapi 

masalah seperti ini pun kau sudah kewalahan (Keraf, 2006:144). 
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n) Inuendo  

Inuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang 

sebenarnya. Misalnya : Setiap ada pesta ia pasti sedikit mabuk karena kebanyakan 

minum (Keraf, 2006:144).  

o) Antifrasis  

Antifrasis adalah semacam ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata 

dengan makna kebalikannya, yang bisa saja dianggap sebagai ironi sendiri. 

Misalnya : Lihatlah sang raksasa telah datang (maksudnya si cebol) (Keraf, 

2006:144). 

p) Pun atau paronamasia  

Pun atau paronamasia adalah kiasan dengan mempergunakan kemiripan 

bunyi yang berupa permainan kata, tetapi terdapat perbedaan besar dalam 

maknanya. Misalnya :“Engkau orang kaya!” “Ya, kaya monyet!” (Keraf, 

2006:145).  

3. Lawas Karapan Kerbau 

Kata  lawas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti, lama, tua ( 

KBBI, 2002: 654 ). Lawas dalam masyarakat Sumbawa dikenal sebagai syair 

pantun atau puisi lisan tradisional yang diwariskan atau diturunkan dalam bentuk 

lisan terutama didaerah pedesaan. Sebagimana yang diungkapkan  Hamim 

(2011:5), “. Lawas merupakan salah satu seni lisan yang ada dan berkembang di 

dalam masyarakat Sumbawa berupa puisi tradisional”. 

Jadi  lawas adalah karya sastra yang berupa lantunan syair pantun atau 

puisi lisan tradisional  dari daerah Sumbawa yang digunakan sebagai media untuk 
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menyampaikan maksud dan tujuan seseorang atau sekelompok orang yang 

merupakan ekspresi isi hati dan syarat nilai rasa. 

Karapan kebo adalah event tradisional para sandro, Joki dan Kerbau 

terbagus saat tiba musim tanam Sumbawa. Tradisi Barapan Kebo tidak hanya 

diselenggarakan di Pamulung akan tetapi eksis juga di Desa Moyo Hulu, Desa 

Senampar, Desa Poto, Desa Lengas, Desa Batu Bangka, Desa Maronge, Desa 

Utan hingga desa Alas sebagai event budaya khas Sumbawa. Barapan Kebo atau 

Karapan Kerbau ala Sumbawa ini diselenggarakan pada awal musim tanam padi. 

Lokasi atau arena Barapan Kebo adalah sawah yang telah basah atau sudah 

digenangi air sebatas lutut. Perlakuan pemilik kerbau jargon Barapan Kebo sama 

seperti perlakuan audisi Main Jaran. Kerbau-kerbau peserta dikumpulkan 3 hari 

atau 4 hari sebelum event budaya ini digelar  untuk diukur tinggi dan usianya. Hal 

ini dimaksudkan, agar dapat ditentukan dalam kelas apa kerbau-kerbau tersebut 

dapat dilombahkan. Durasi atau lamanya event adalah ditentukan dari seberapa 

banyak jargon Kerbau yang ikut dalam event budaya Barapan Kebo. 

Jadi, Lawas karapan kerbau adalah lantunan syair pantun daerah Sumbawa 

yang dilakukan diantara terikan kemenangan sang joki, saat kerbaunya mampu 

menyentuh dan menjatuhkan tanpasedikitpun terjatuh dari kareng-nya. 

4. Kaitan Stilistika, Semantik dan Kesastraan 

Sastra sebagai salah satu bentuk kreasi seni, menggunakan bahasa sebagai 

media pemaparannya. Akan tetapi, berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-

hari, bahasa dalam karya sastra memiliki kekhasannya tersendiri. Disebut 

demikian karna bahasa dalam sastra merupakan salah satu bentuk idiosyncratic 
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yang mana tebaran kata yang digunakan merupakan hasil pengolahan dan ekspresi 

individual pengarang (Lyon, 1979:108). 

Seperti halnya bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

bahasa dalam sastra memiliki dua lapis, yakni 1) lapis bunyi atau bentuk serta 2) 

laspis makna. Lapis makna dalam hal ini masih dapat menjadi starum, yakni a) 

unit makna literal yang secara tersurat direpresentasikan bentuk kebahasaan yang 

digunakan, b) dunia rekaan pengarang, c) dunia yang dipandang dari titik tartentu 

, serta d) lapis dunia atau terdapatnya pesan yang bersipat metafisis (Aminuddin 

2010:149). Dikarenakan adanya lapisan makna tersebut, dapat dimaklumi bila 

Roman Ingarden sebagai pencetus awal konsep strata makna dalam sastra itu 

mengungkapkan bahwa makna dalam karya sastra adalah proses kongretisasi yang 

diadakan terus menerus oleh pembaca (Teew 1984 dalam Aminuddin,2011:25). 

Berhadapan dengan kompleksitas makna dalam karya sastra, untuk 

memahami karya sastra secara mendalam “secara sungguh-sungguh dan benar” 

tentunya juga perlu memahami ilmu tentang makna sebagai bekal untuk 

memahami teks sastra. Disebut juga sebagai bekal memahami teks sastra juga 

harus memahami tentang system konvensi maupun cabang ilmu humanitas lain 

yang memiliki hubungan dengan kreasi sastra itu sendiri.  Peranan semantik yang 

sangat penting dalam kajian sastra terutama pada telaah makna dalam gaya bahasa 

maupun latar peruses kehadirannya sehingga Bolingger mengungkapkan “a 

semantik theory must account for the processof methaporical invention” (Ching 

dkk, (1981) dalam Aminuddin 2011:25). Sebab itulah seperti yang dungkapkan 

Ullman, kajian dalam bidang stilistika sejak akhir abad ke-20 sudah tidak dapat 

terpisah-pisahkan dengan semantik (Ullman, 2011). Kajian semantik yang 
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dimanfaatkan untuk menapsirkan makna maupun analisis makna dalam ragam 

bahasa tertentu disebut juga dengan analisis makna interpretatif maupun semantik, 

prakmatik atau semantik makna. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

datanya tidak berwujud angka-angka melainkan kata-kata, kalimat-kalimat, 

atau teks-teks yang terdapat dalam objek penelitian. David Williams 

mengatakan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, yang dilakukan oleh orang 

atau peneliti yang tertarik secara alamiah (dalam Moleong, 2009:05). Jadi 

pada penelitian kualitatif sumber datanya adalah karya, naskah, Kata-kata, 

kalimat, wacana, serta teks dalam objek penelitian sebagai data formalnya. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data  

Data dalam penelitian ini adalah kata-kata, frase dan kalimat yang  

terdapat dalam lawas karapan kerbau daerah Sumbawa yang mengandung 

gaya bahasa. Hal ini sesuai dengan pengertian data (dalam Ratna, 2004:47), 

yakni kata-kata, kalimat, maupun wacana. Dalam penelitian ini data yang 

diambil untuk mengkaji fenomena kebahasaan yang terdapat di dalam lawas 

karapan kerbau Sumbawa, yaitu mengkaji gaya bahasa dalam lawas karapan 

kerbau dan makna yang terkandung di dalamnya. 
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3.2.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 

2006:129). Lebih lanjut Siswantoro (2010:72) mengemukakan sumber data 

terkait dengan subjek penelitian dari mana data diperoleh. Subjek penelitian 

sastra adalah teks novel, cerita pendek, drama dan puisi. Sumber data dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Data dalam 

penelitian ini bersumber dari lawas karapan kerbau. Teks  lawas karapan 

kerbau tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan bapak ismail dan 

bapak sebagai pemerhati budaya Sumbawa. Teks lawas karapan kerbau terdiri 

dari tiga sampai empat baris dalam satu bait. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data. Sebagaimana 

diterapkan pada umumnya, yaitu metode cakap, metode simak dan metode catat. 

Berikut adalah uraian metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian ini. 

3.3.1 Metode Cakap 

Metode cakap atau yang sering disebut dengan metode wawancara atau 

interview merupakan salah satu metode yang digunakan dalam tahap 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan 

percakapan atau kontak dengan penutur selaku narasumber (Mahsun 

2011:250). Percakapan antara peneliti dengan informan untuk memperoleh 

data berupa lawas karapan kerbau yang sesuai dengan tujuan penelitian 

dengan memberikan pertanyaan kepada penutur sebagi narasumber.  

3.3.2 Metode Simak 
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Metode simak ini digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan cara 

menyimak pengguna bahasa (Mahsun, 2011: 92). Metode simak dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data lisan, yaitu data berupa 

lawas-lawas karapan kerbau yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dengan 

teknik simak, peneliti terlibat langsung dalam balawas “berlawas“ yaitu 

sebagai pendengar. 

3.3.3 Metode Catat 

Metode catat adalah metode lanjutan yang dilakukan oleh peneliti ketika 

menerapkan metode simak dan metode cakap (Mahsun, 2010: 93). Metode 

catac ini digunakan oleh peneliti untuk mencatat data lisan berupa lawas 

karapan kerbau dari informan. 

3.4 Metode Analisis Data 

Penelitian jenis apapun tidak terlepas dari analisis, analisis inilah yang 

menentukan hidup matinya penelitian (dalam Siswantoro, 2005:67). Penelitian 

kualitatif menganalisis data sejak dimulainya pengumpulan data. Data di 

dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif yakni dengan mendeskripsikan atau menafsirkan data berupa lawas 

karapan kerbau yang telah terkumpul dengan pendekatan stilistika dan 

semantik.  

Langkah-langkah penganalisisan data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Membaca lawas karapan kerbau secara cermat dan berulang-ulang. 

Kemudian mencatat data-data yang diperlukan. 
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2. Mengidentifikasi data berupa gaya bahasa dan makna gaya bahasa 

yang terdapat dalam lawas karapan kerbau daerah Sumbawa 

3. Menganalisi data-data yang telah di peroleh dengan menggunakan 

pendekatan stilistika dan semantik. 

4. Terakhir, kemudian menarik kesimpulan. 

  

3.5  Penyajian Hasil Analisis Data 

  Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan menggunakan teknik 

dekskriptif. Yakni dengan cara menguraikan fenomena kebahasaan yang terdapat 

dalam lawas karapan kerbau. Fenomena kebahasaan tersebut berupa gaya bahasa 

dan makna dari lawas karapan kerbau yang disajikan dalam bentuk kata, frase dan 

kalimat.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka pembahasan tentang 

stilistika dalam lawas Karapan Kerbau ini mencangkup jenis gaya bahasa dan  

makna atau pesan yang terkandung dalam lawas Karapan Kerbau daerah 

Sumbawa, namun dalam lawas Karapan Kerbau ini selain penggunaannya yang 

masih jarang dan hanya digunakan pada saat karapan kerbau digelar. Isi dari lawas 

karapan kerbau ini tidak hanya mengandung tentang hal-hal mengenai karapan 

kebau tetapi juga menjadi media seseorang untuk mengungkapkan isi hatinya 

kepada orang yang disukai. Pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini 

dilakukan secara bertahap sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

pada subbab 1.2. 

4.1 Jenis Gaya Bahasa Lawas Karapan Kerbau 

4.1.1  Gaya Bahasa Repetisi 

Gaya bahasa repetisi adalah gaya bahasa yang dikenal dengan pengulangan 

bunyi, suku kata, atau kata sebagian kalimat yang dianggap penting untuk 

memberikan tekanan baik dalam satu baris maupun dalam satu bait (Keraf, 

2010:128). Berikut adalah contoh lawas karapan kerbau yang mengandung gaya 

bahasa repetisi, khususnya repetisi dalam pengulangan suku kata dalam satu baris 

maupun satu bait dalam lawas karapan kerbau. 

a. Ma panto tau ma panto 

ta nya barapan kebo 

ka dadi adat tau Samawa. 

 

Tontonlah orang tontonlah 

Inilah karapan kerbau  

Yang menjadi adat orang 

Sumbawa 



 

 

1 

 Lawas karapan kerbau di atas mengandung gaya bahasa repetisi, yaitu 

pengulangan suku kata, kata atau kalimat pada satu baris maupun satu bait dalam 

lawas karapan kerbau. Pengulangan kata dalam satu baris pada lawas di atas 

ditandai pada kata mapanto “ tontonlah” yang terdapat pada baris pertama yaitu 

ma panto tau ma panto “tontonlah orang tontonlah”. Sedangkan pengulangan kata 

dalam satu bait pada lawas karapan kerbau tersebut ditandai pada kata tau “orang” 

yang terdapat pada baris pertama ma panto tau ma panto “tontonlah orang 

tontonlah” dan pada baris ketiga yaitu ka dadi adat tau Samawa ‟‟yang menjadi 

adat orang Sumbawa”. 

b. lamen tutu sia tutu 

satutu gama leng tutu 

maristutu lema tutu 

 

bila bener kanda serius 

dibenarkan oleh takdir 

semoga serius dan jadi kenyataan 

 

 Lawas karapan kerbau di atas mengandung gaya bahasa refetisi yaitu 

pengulangan suku kata, kata dan kalimat pada satu baris maupun satu bait dalam 

lawas karapan kerbau. Hal tersebut ditandai dengan pengulangan kata dalam satu 

baris maupun satu bait pada kata tutu “ benar”. Pengulangan kata tersebut terdapat 

dalam baris pertama, kedua dan ketiga pada lawas karapan kerbau. 

4.1.2  Gaya Bahasa Simile 

 Gaya Bahasa simile atau persamaan oleh (Keraf, 2010:138) adalah 

perbandingan yang bersifat eksplisit maksudnya membandingkan sesuatu dengan 

menyatakan sesuatu yang sama dengan hal yang lain. Selain itu juga (Tarigan, 

2008:57) menambahkan gaya bahasa simile ditandai oleh kata-kata: seperti, sama, 
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jadi, bagaikan, laksana dan sebagainya. Berikut contoh lawas karapan kerbau 

yang mengandung gaya bahasa simile. 

a. Kebo kaku bae si andi e 

Kebo barari mara angen pares 

Nonda kebo bau dapat 

 

Kerbau saya saja adinda 

Kerbau berlari seperti angin  

Tidak ada kerbau yang bisa menandingi

 

 Persamaan atau simile dalam lawas karapan kerbau di atas ditandai oleh 

penggunaan kata mara “seperti”. Hal tersebut terdapat pada baris kedua barari 

mara angen pares “berlari seperti angin”. Hal yang dibandingkan disini adalah 

kerbau (binatang) dengan angin. 

b. Parana kau yam kemang 

Luset ku siram ke ate 

Pitu lili nonda sama 

 

Badan mu bagaikan kembang 

Layu akan aku siram dengan hati 

Tujuh lili ”bunga” tidak bisa disamakan

 Persamaan atau simile dalam lawas karapan kerbau di atas ditandai 

dengan kata yam “bagaikan”. Hal tersebut terlihat pada baris pertama parana kau 

yam kemang “maksudnya badan mu bagaikan kembang”. Menyamakan badan 

dengan  bunga.  

4.1.3  Gaya Bahasa Metapora 

 Gaya bahasa metapora adalah metapora adalah semacam analogi yang 

membandingkan dua hal secara langsung tapi dalam bentuk yang singkat. Berikut 

adalah contoh lawas karapan kerbau daerah Sumbawa yang mengandung gaya 

bahasa metapora. 
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a. Kebo kaku bae si andi e 

Kebo barari mara angen pares 

Nonda kebo bau dapat 

 

Kerbau saya saja adinda 

Berlari seperti angin  

Tidak ada kerbau yang bisa menandingi 

 

 Gaya bahasa metapora pada lawas di atas ditandai oleh analogi yang 

membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Hal 

yang dibandingkan pada lawas karapan kerbau di atas adalah kerbau dan angin 

yang terdapat pada baris kedua yaitu, kebo barari mara angen pares. 

b. Parana kau yam kemang 

lusit ku siram ke ate 

pitu lili nonda sama 

 

Badan mu bagaikan kembang 

Layu akan aku siram dengan hati 

Tujuh lili “bunga” tidak bisa disamakan 

 

 

 Lawas karapan kerbau di atas menggunakan gaya bahasa metafora. Gaya 

bahasa metafora pada lawas di atas ditandai pada  kata parana  “badan” dengan 

kemang “kembang” yang terdapat pada baris pertama yaitu parana kau yam 

kemang. 

4.1.4 Gaya Bahasa Aliterasi 

 Aliterasi adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang 

sama, baik dalam satu baris maupun satu bait (Keraf, 2010: 130). Berikut adalah 

cntoh lawas Samawa yang mengandung gaya bahasa aliterasi. 

a. Buin resong we andi e 

Kembo karong jenang balong 

Saser desa do tu sangayo 

 

Buin resong „nama kerbau‟ wahai adinda 

Kerbau terkenal postur tubuh bagus 
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Seluruh desa saya bawa ikut karapan 

kerbau 

 

 Pada lawas karapan kerbau di atas terdapat gaya bahasa aliterasi. Gaya 

Bahasa tersebut ditandai dengan pengulangan bunyi konsonan yang sama. Gaya 

Bahasa aliterasi pada lawas karapan kerbau di atas dapat terlihat dari konsonan 

yang mengalami pengulangan bunyi, yaitu konsonan ng, s, n, k, b, r, dan d. 

b. Min barapan pang maronge 

Mana ada boat iwit 

Bilin lepas lalo manto 

 

Kalau karapan kerbau di maronge “nama 

desa” 

Walau ada kerjaan 

Ditinggal pergi nonton 

  

 Pada lawas karapan kerbau di atas terdapat gaya bahasa aliterasi. Hal ini 

ditandai dengan adanya pengulangan bunyi konsonan m, n, p, r, t, b, dan l. 

Pengulangan bunyi konsonan tersebut terdapat pada baris pertama, kedua, dan 

ketiga. 

4.1.5 Gaya Bahasa Asonansi 

 Menurut Gorys Keraf (2010: 130), gaya bahasa asonansi adalah gaya 

bahasa berupa perulangan huruf vokal yang sama, baik dalam satu baris maupun 

dalam satu bait. Contoh penggunaan gaya bahasa asonansi dalam lawas karapan 

kerbau sebagai berikut. 

a. Rame ramia tau manto 

Ano tu barapan kebo 

Ka barundang tau moyo 

 

Ramai sekali orang nonton 

Hari diadakan barapan kerbau 

Yang diadakan masyarakat moyo 
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 Pada lawas karapan kerbau di atas terdapat gaya bahasa asonansi. Hal 

tersebut ditandai dengan pengulangan huruf vokal yang sama. Gaya Bahasa 

asonansi pada lawas karapan kerbau di atas terlihat dari vokal yang mengalami 

pengulangan yaitu vokal a, o dan u yang terdapat pada baris pertama, kedua dan 

ketiga. 

b. Bua ku nanges no penang 

Siang ku ka ngila rara 

Ku pendi jangi parana 

 

Aku tidak berhenti nangis 

Bukan karena ku malu karena 

ketidakadaan 

Ku kasihan sama janji kehidupan 

 

 Pada lawas karapan kerbau di atas terdapat gaya bahasa asonansi. Hal ini 

ditandai dengan adanya pengulangan bunyi vokal a, e, u, dan i. pengulangan 

bunyi vocal tersebut terdapat pada baris pertama, kedua, dan ketiga. 

4.1.6  Gaya Bahasa Sinekdoke 

 Gorys Keraf (2010: 142), menyebutkan gaya bahasa sinekdoke adalah 

gaya bahasa yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan 

keseluruhan (pars pro toto) atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan 

sebagian (totum pro parte). Lawas karapan kerbau yang menggunakan gaya 

bahasa sinekdoke sebagai berikut. 

a. pati palajar we ate 

na mu pina boat lenge 

pola tu ning desa tau 

 

belajarlah sungguh-sungguh wahai hati 

janganlah kau berbuat hal yang buruk 

karna kita di desa orang lain 
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 Lawas karapan kerbau di atas menggunakan gaya bahasa sinekdoke 

totum pro parte, hal tersebut ditandai oleh penggunaan kata ate “hati” yang 

terdapat dalam baris pertama lawas pati palajar we ate “belajarlah sungguh-

sungguh wahai hati” tetapi yang dimaksud dari kata ate disini bukan berarti hati 

saja, melainkan seseorang yang utuh dalam wujud lengkap. 

4.1.7 Gaya Bahasa Sederhana 

 Gaya bahasa sederhana adalah gaya bahasa untuk memberi intruksi, 

perintah, pelajaran, pengetahuan, dan sejenisnya (Keraf dalam Tarigan 2008). 

Untuk mempergunakan gaya bahasa secara efektif, penutur atau penulis harus 

memiliki pengetahuan yang cukup. Lawas karapan kerbau yang memiliki gaya 

bahasa sederhana sebagai berikut. 

a. Ma panto tau ma panto 

ta nya barapan kebo  

ka dadi adat tau Samawa. 

 

Tontonlah orang tontonlah 

Inilah karapan kerbau  

Yang menjadi adat orang Sumbawa. 

 

 Lawas karapan kerbau di atas mengandung jenis gaya bahasa sederhana. 

Hal ini terlihat dari segi nada dan bahasanya yang memberi intruksi, perintah, 

pelajaran, dan pengetahuan bagi pembaca maupun pendengar lawas karapan 

kerbau, seperti pada kutipan lawas di atas yang mengandung instruksi atau 

perintah yang terlihat pada baris pertama ma panto tau ma panto yang menyuruh 

orang untuk menonton karapan kerbau. Kemudian, gaya bahasa sederhana yang 

memberikan pengetahuan terdapat pada baris kedua dan ketiga yaitu ta nya 

barapan kebo, ka dadi adat tau Samawa yang artinya inilah karapan kerbau yang 

menjadi adat orang Sumbawa, hal ini mempertegas bahwa karapan kerbau adalah 
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salah satu tradisi masyarakat daerah Sumbawa dan hanya dapat dinimkati di 

daerah Sumbawa. Jika pembaca adalah seorang yang berasal dari luar daerah 

Sumbawa, maka hal itu bisa dijadikan pengetahuan bahwa karapan kerbau itu 

adalah ciri khas adat orang Sumbawa dan hanya ada di Sumbawa. 

b. Ngibar pio kaleng Samawa 

Terpa puncak sekolah 

Pio buya pendidikan 

 

Terbang burung dari Sumbawa 

Menabrak puncak sekolah  

Burung mencari pendidikan 

  

 Ditinjau dari segi nada bahasa, lawas karapan kerbau di atas 

menggunakan gaya bahasa sederhana. Hal tersebut dikarenakan gaya bahasa yang 

digunakan saat memberikan nasihat, pelajaran dan hal tersebut sudah sesuai 

dengan lawas karapan kerbau di atas yang menyampaikan nasihat tentang 

pentingnya sebuah pendidikan. Tentang seseorang yang diibaratkan seperti burung 

yang pergi meninggalkan kampung halamannya (pulau Sumbawa) hanya untuk 

menuntut ilmu. 

4.1.8 Gaya Bahasa Menengah 

 Gaya bahasa menengah adalah gaya bahasa yang diarahkan kepada usaha 

untuk menimbulkan suasana senang dan damai. Karena tujuannya menciptakan 

suasana senang dan damai, maka nadanya bersifat lemah-lembut, penuh kasih 

sayang dan mengandung humor yang sehat ( Keraff, 2010:122). Berikut bait lawas 

karapan kerbau yang menggunakan gaya bahasa menengah.  

a. ma tunung andi ma tunung 

meleng tunung kubeang me 

jangan dadi kembo kopang 

 

tidurlah adik tidurlah  
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bangun tidur aku beri nasi 

lauk susu kerbau yang sehat. 

 

 Lawas karapan kerbau di atas menggunakan gaya bahasa menengah. hal 

tersebut dikarenakan gaya bahasa menengah adalah gaya bahasa yang diarahkan 

kepada usaha untuk menimbulkan suasana  senang dan damai. Maka nadanya 

bersifat lemah-lembut penuh kasih sayang dan mengandung humor yang sehat. 

Hal tersebut sudah sesuai dengan lawas karapan kerbau di atas yang memang 

ditunjukkan pada anak-anak dengan menggunakan kata-kata yang penuh kasih 

sayang. 

b. parana kau nan kemang 

luset ku siram ke ate  

pitu lili nonda sama 

 

badan mu bagaikan kembang  

layu ku siram dengan hati 

tujuh lili tidak bisa disamakan 

 

 Lawas karapan kerbau di atas menggunakan gaya bahasa menengah. Hal 

tersebut dikarenakan gaya bahasa menengah adalah gaya bahasa yang diarahkan 

kepada usaha untuk menimbulkan suasana senang dan damai. Maka nadanya 

bersifat lemah-lembut penuh kasih sayang dan mengandung humor yang sehat. 

Hal tersebut sudah sesuai dengan lawas karapan kerbau di atas yang berisi rayuan 

kepada seorang kekasih yang sangat disayang. 
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4.2 Makna Gaya Bahasa Lawas Karapan Kerbau 

4.2.1 Makna Lawas Karapan Kerbau Gaya Bahasa Repetisi  

 Gaya bahasa repetisi adalah gaya bahasa yang dikenal dengan 

pengulangan bunyi, suku kata atau sebagian kalimat yang dianggap penting untuk 

memberikan tekanan baik, dalam satu baris maupun dalam satu bait (keraf 

,2010:128). Berikut makna lawas karapan kerbau Sumbawa yang mengandung 

gaya bahasa repetisi.  

a. ma panto tau ma panto 

ta nya barapan kebo 

ka dadi adat tau Samawa 

 

tontonlah orang tontonlah 

inilah karapan kerbau  

yang menjadi adat orang 

Sumbawa 

 

 Gaya bahasa repetisi pada lawas karapan kerbau di atas selain menambah 

nilai keindahan pada lawas, juga menambah makna ajakan. Secara garis besar 

lawas karapan kerbau di atas berisi ajakan seseorang untuk menonton karapan 

kerbau, hal tersebut terlihat jelas dalam ajakan kepada orang-orang untuk 

menonton karapan kerbau sekaligus memperkenalkan karapan kerbau sebagai adat 

orang Sumbawa setiap tahunnya pada saat musim bercocok tanam. 

 

b. lamen tutu sia tutu 

satutu gama leng tutu 

maris tutu lema tutu 

 

bila bener kanda serius 

dibenarkan oleh takdir 

semoga serius dan jadi kenyataan       
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 Gaya bahasa refetisi pada lawas karapan kerbau di atas selain sebagai 

penambah nilai keindahan, juga sebagai penegasan. Secara garis besar makna 

lawas di atas berisi tentang isi hati seseorang wanita pada kekasihnya, karena sang 

wanita berharap kepada kekasihnya bener-bener serius kepadanya karena sang 

wanita sangat mencintai kekasihnya.  

4.2.2 Makna Lawas Gaya Bahasa Simile 

  Gaya bahasa simile oleh (keraf, 2010:138) adalah perbandingan yang 

bersifat eksplisit maksudnya membandingkan sesuatu dengan menyatakan 

sesuatu yang sama dengan hal yang lain, biasanya mengguunakan kata-kata 

seperti, sama, jadi, bagaikan, laksana dan sebagainya. Berikut adalah makna 

lawas karapan kerbau yang mengandung gaya bahasa simile. 

a. kebo kaku bae si andi e 

kebo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

barari mara angin paris 

nonda kebo au dapat 

 

kerbau saya saja adinda 

kerbauberlari seperti angin  

tidak ada kerbau yang bisa menandingi 

 

  Makna lawas karpan kerbau di atas menyatakan tentang seseorang 

pemilik kerbau yang menegaskan kepada seseorang bahwa kerbaunya yang 

paling cepat dalam karapan kerbau dan tidak ada kerbau yang bisa 

menandinginya. 

 

b. Parana kau yam kemang 

Luset ku siram ke ate 

Pitu lili nonda sama 

 

Badan mu bagaikan kembang 

Layu akan aku siram dengan hati 

Tujuh lili ”bunga” tidak bisa disamakan 
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 Gaya bahasa simile pada lawas karapan kerbau di atas selain menambah 

nilai keindahan, juga mengandung kekaguman dan ketertarikan. Pada lawas di 

atas berisi tentang seorang lelaki yang sangat  mengagumi seorang wanita dan di 

dalam hatinya tidak ada yang bisa menyamakan wanita tersebut. 

4.2.3 Gaya Bahasa aliterasi 

 Aliterasi adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang 

sama, baik dalam satu baris maupun satu bait (Keraf, 2010: 130). Berikut adalah 

contoh lawas Samawa yang mengandung gaya bahasa aliterasi. 

a. Buin resong we andi e 

Kembo karong jenang balong 

Saser desa do tu sangayo 

 

Buin resong „nama kerbau‟ wahai 

adinda 

Kerbau terkenal postur tubuh bagus 

Seluruh desa saya bawa ikut karapan 

kerbau 

 

 Gaya bahasa aliterasi pada lawas karapan kerbau di atas, selain 

menambah nilai keindahaan pada lawas, juga mengandung penegasan. Seseorang 

yang menegaskan bahwa kerbaunya adalah kebau yang sudah terkenal ditanah 

Sumbawa yang bisa berlari dengan cepat dan memiliki postur tubuh yang bagus. 

b. Min barapan pang maronge 

Mana ada boat iwit 

Bilin lepas lalo manto 

 

Kalau karapan kerbau di 

maronge “nama desa” 

Walau ada kerjaan 

Ditinggal pergi nonton 

 

 Gaya bahasa aliterasi pada lawas karapan kerbau di atas, menegaskan 

bahwa karapan kerbau mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Sumbawa 
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terutama di desa maronge. Apabila acara karapan kerbau dilaksanakan di desa 

Maronge maka penduduknya akan berboyong-boyong untuk pergi menyaksikan 

karapan kerbau yang dilaksanakan di desanya. 

4.2.4 Gaya Bahasa Asonansi 

 Menurut Gorys Keraf (2010: 130), gaya bahasa asonansi adalah gaya 

bahasa berupa perulangan huruf vokal yang sama, baik dalam satu baris maupun 

dalam satu bait. Contoh penggunaan gaya bahasa asonansi dalam lawas karapan 

kerbau sebagai berikut. 

a. Rame ramia tau manto 

Ano tu barapan kebo 

Ka barundang tau moyo 

 

Ramai sekali orang meonton 

Hari diadakan barapan kerbau 

Yang diadakan masyarakat moyo 

 

  Gaya bahasa asonansi pada lawas karapan kerbau di atas, menegaskan 

bahwa dalam acara karapan kerbau yang diadakan di desa Moyo akan selalu 

ramai ditonton oleh masyarakat Sumbawa, bukan hanya karena karapan kerbau 

adalah adat daerah Sumbawa, tetapi karena karapan kerbau mempunyai daya 

tarik tersendiri untuk penenton yang menyaksikan acara karapan kerbau.  

b. Bua ku nanges no penang 

Siang ku ka ngila rara 

Ku pendi jangi parana 

 

 Aku tidak berhenti nangis 

Bukan karena ku malu karena 

ketidakadaan 

Ku kasihan sama janji kehidupan 
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Gaya bahasa asonansi pada lawas karapan kerbau di atas mengandung 

keharuan seseorang terhadap nasib hidupnya yang serba kekurangan, tetapi dia 

tidak pernah malu dengan keadaannya dan ikhlas menerima takdir hidupnya. 

4.2.5 Gaya Bahasa Sinekdoke 

 Gorys Keraf (2010: 142), menyebutkan gaya Bahasa sinekdoke adalah 

gaya Bahasa yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan 

keseluruhan (pars pro toto) atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan 

sebagian (totum pro parte). Contoh lawas karapan kerbau yang menggunakan 

gaya bahasa sinekdoke sebagai berikut. 

a. pati palajar we ate 

na mu pina boat lenge 

pola tu ning desa tau 

 

belajarlah sungguh-sungguh 

wahai hati 

janganlah kau berbuat hal yang 

buruk 

karna kita di desa orang lain 

 

 Gaya bahasa sinekdoke pada lawas karapan kerbau di atas mengandung 

kesungguh-sungguhan seseorang dalam mengejar cita-cita dikota orang, agar 

menjadi orang sukses.  

4.2.6 Makna Lawas Karapan Kerbau Gaya Bahasa Sederhana 

 Gaya Bahasa sederhana adalah gaya bahasa untuk memberi instruksi, 

perintah, pelajaran, pengetahuan, dan sejenisnya (Keraf dalam Tarigan 2008). 

Untuk mempergunakan gaya bahasa secara efektif, penutur atau penulis harus 

memiliki pengetahuan yang cukup. Contoh lawas karapan kerbau yang memiliki 

gaya bahasa sederhana sebagai berikut. 

a. ma panto tau ma panto 

ta nya barapan kebo 
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ka dadi adat tau Samawa 

 

tontonlah orang tontonlah 

inilah karapan kerbau  

yang menjadi adat orang 

Sumbawa 

 

 Gaya bahasa sederhana pada lawas karapan kerbau di atas berisi ajakan 

seseorang untuk menonton karapan kerbau, hal tersebut terlihat jelas dalam ajakan 

kepada orang-orang untuk menonton karapan kerbau sekaligus memperkenalkan 

karapan kerbau sebagai adat orang Sumbawa setiap tahunnya pada saat musim 

bercocok tanam. 

b. Ngibar pio kaleng Samawa 

Terpa puncak sekolah 

Pio buya pendidikan 

 

Terbang burung dari Sumbawa 

Menabrak puncak sekolah  

Burung mencari pendidikan 

 

 Gaya bahasa sederhana pada lawas karapan kerbau di atas mengandung 

makna tentang pendidikan, berisi tentang seseorang yang sedang berusaha keras 

menuntut ilmu dibidang pendidikan supaya menjadi orang yang sukses dimasa 

mendatang. 

4.2.7 Makna Lawas Karapan Kerbau Gaya Bahasa Menengah 

 Gaya bahasa menengah adalah gaya bahasa yang diarahkan kepada usaha 

untuk menimbulkan suasana senang dan damai, karena tujuannya menciptakan 

suasana senang dan damai, maka nadanya bersifat lemah-lembut, penuh kasih 

sayang dan mengandung humor yang sehat ( Keraff, 2010:122). Berikut contoh 

lawas yang menggunakan gaya bahasa sederhana.  

a. ma tunung andi ma tunung 

meleng tunung kubeang me 
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jangan dadi kembo kopang 

 

tidurlah adik tidurlah  

bangun tidur aku beri nasi 

lauk susu kerbau yang sehat. 

 

 Gaya bahasa menengah pada lawas karapan kerbau di atas berisi ajakan  

seorang kakak kepada adiknya untuk segera tidur dengan iming-iming setelah 

bangun tidur nanti diberi makan dengan lauk daging kerbau yang enak.  

b. parana kau nan kemang 

luset ku siram ke ate  

pitu lili nonda sama 

 

badan mu bagaikan kembang  

layu ku siram dengan hati 

tujuh lili tidak bisa disamaka 

 

 Gaya bahasa simile pada lawas karapan kerbau di atas berisi tentang 

seorang lelaki yang sangat mengagumi seorang wanita dan selalu menjaga 

perasaannya serta didalam hati pemuda itu tidak ada yang bisa menyamakan 

wanita tersebut. Wanita pada bait di atas dilambangkan dengan sebuah bunga. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 4 mengenai 

lawas karapan kerbau dalam etnis Sumbawa yang meliputi aspek jenis dan makna 

gaya bahasa dapat diperoleh beberapa hasil. Adapun hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Gaya Bahasa 

Gaya bahasa yang terdapat dalam lawas karapan kerbau daerah Sumbawa, 

yakni gaya bahasa repetisi, gaya bahasa simile, gaya bahasa metafora, gaya 

bahasa aliterasi, gaya bahasa asonansi, gaya bahasa sinekdoke, gaya bahasa 

sederhana, dan gayabahasa menengah. 

2. Makna dari lawas karapan kerbaudaerah Sumbawa ini tentang hal-hal 

mengenai karapan kebau itu sendiri dan bisa juga bermakna pengungkapan isi 

hati seorang pemuda kepada wanita yang disukai. Selain itu, lawas karapan 

kerbau juga menyatakan tentang sebuah ajakan, penegasan, kekaguman, 

nasihat tentang adat-istiadat,pendidikan, rayuan, keprihatinan dan kasih 

sayang. 
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5.2  Saran 

Lawas sebagai wujud sastra tradisional pada masyarakat etnis Sumbawa 

masih sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak. Perhatian tersebut 

meliputi kegiatan pelestarian dan pembinaan secara menyeluruh terhadap budaya 

yang berakar dari sastra tradisional  berupa lawas khususnya lawas karapan 

kerbau. Kajian yang dilakukan terhadap penelitian ini berfokus pada stilistika 

sastra tradisional lawas karapan kerbau sebagai budaya etnik Sumbawa yang 

meliputi jenis dan makna yang terkandung didalamnya. Kajian lain mengenai 

lawas masih sangat mungkin dilakukan, mengingat luasnya cangkupan 

kebahasaan yang dapat dikaji lebih mendalam dari lawas terutama lawas karapan 

kerbau. karena itu, sangat diharapkan adanya kajian lebih lanjut tentang hal ini 

dalam rangka memperkaya khazanah sastra di Indonesia, khususnya di daerah 

timur Indonesia.    
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DATA INFORMAN 

 

INFORMAN  1: 

Nama  : Ismail 

Umur  : 45 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pekerjaan : PNS, Pemerhati Budaya Sumbawa 

Desa  : Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa 

Besar 

 

INFORMAN  2: 

Nama  : Arsyad 

Umur  : 53 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pekerjaan : PNS, Pemerhati Budaya Sumbawa 

Desa  : Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa 

Besar 
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LAMPIRAN 
LAWAS KARAPAN KERBAU 

Oo sarea rama peno 

Taku lawas luk barapan 

Dadi adat tau desa 

 Barapan kebo sia ee 

 Dadi adat tau samawa 

 Ya sangada saruntung teh 

Bendru waya mo barapan 

Kemas muka baeng kembo 

Kamata ya tau kareng 

 Kembo karapan sia ee 

 Siong mara pamatik lin 

 Mangan ngenta ya sakatu 

Siong bae mangan ngenta 

Balangan ining ke sanro 

Imung ampo ke sarune 

 Tutu maras tu barapan 

 Lagi kembo lantar saka 

 Ngumang tendri mo bawalas 

Tanya lawas to barapan  

sier rena joyong mangkar 

imung si ampo ke joge 

 ta..ta..ta..ta.. tamo lawas 

 lawing kapang tali maronge 

 balong sima balong menong 

nonda dua ling samawa 

barapan rame mara ta 

marange bae gila ee.. 

 gila rampis to marange 

 sampanang adat barapan 

 barundang sasir mo gili 

min barapan pang marange 

mana ada boat iwit 

bilin lepas lalo manto 

 lalo kita tau samawa 

 masawaris barapan ke kembo 

 na boe tu jual 

ala e sai nangka tan 

maka toan lako aku 

sa nya baing gila roda 

 rame ramia to manto 

 ano to barapan kerbau 

 ka barundang tau moyo 

kemas kembo tau dadara 

sendri tendung kere mita 

bendru menung nyonde ngumang 

 ta tama lawas we nyandi 

 laga sai tu nagka to 

 Tanya baeng do buing resong 

Buin resong we andi e.. 

Kembo karong jenang balong 

Saser desa do tu sangayo 

 Loka dawit dadi sandro 

 Ka barungan leng paroso 

 Ya taket ling rama peno 

Lok maras ka biasa  

Tau taruna ke dadara 

Ngayo manto bilin desa 

 Bendru ku tama uma to do 

intan e .. 

 No soda dua pangeneng 

 Salamat gama parana 

 We do parana … we do 

parana 

 Sai po intan rua na 

Ado we nanta gantuna 

Tu nangka to buleh resong 

Kasendrang dang no kagandang 

Nanda timal sasir gili 

Hi ..eh .. 

Ta ..ta ..tama lanas kaku andi e .. 

 Andi tukal bawo tango 

 Kaya mu nulang angkang ta 

 Tanya nyonde ka pasang ser 

O … sarea rama peno 

Tu tu maras tu barapan 

Gama mares tu sangada 
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1. Dapat mo limbo taliwang 

Roas moden bali tonyong 

Salu kanyong ea mandang 

2. Na menri mandang e sempit 

Ta muntu ku lipat untung 

Sai to ada ke jangi 

3. Hujan otak batu lante 

Baremba kokar kakiang 

Jakenring kanimal 

4. Lamen jolo mo jakenring  

No monad pang nyampe pio 

Dawa ngasi mo gila e 

5. Seman mo ngasi dawa e 

Kayu rea pang mu nyampe 

Lamen no nunuk baringin 

6. Baringin tengah desa ta 

Tenri godong kupasampar 

Les mamong bilu rarate 

7. Rara yate ku pe andi 

Menong ngalugu gunter 

Pola nopoka bakampal 

8. Kabakompal mara bua 

Tembok kadu gitak isi 

Haram badua rasate 

9. Ate belo ku ko sia 

Ku salontak mega pitu 

Ngantong nokli beang bosan 

10. Lamen bosan mo leng sia 

Kememopola parana 

Ngineng tingkah lako len 

11. Parana burung garuda 

Ngibar sekali pitu ten 

Beang mo le ansal tetap 

12. Lamen tetap mo padoman 

Adi no mo bau mirek 

Ka hajat kita dapat mo 

13. Anak sai poto deto 

Sate ku katoan singin 

Kena roa baturet leng 

Lami roa baturet leng 

Ku usak panto peam ku 

kamas gendong tangan 

14. Ku tulang let samin gili  

Ku rabalek riam baka 

Do gila tu non sanak 

15. Siong   sanak kamu ke aku 

Jangka kamu tolak rabungkak 

Balong na kenang atenan 

16. We putra tunggal we adi 

Ku tunang petang serawi 

haram roa 

Pendam mata ku rama putra 

tunggal 

17. Petang bali anok temeng 

Guger potek ku gantu na 

Kere berek cawil manjeng 

18. Lamin salat bakompal serek 

bomong 

Pina topat bayar nasar ko 

Kuber habe samawa 

19. Ala e sai mongka to bakatoan 

lako aku 

Ta baeng moncong putih 

20. Ka lalo puen durian  

Lumu melah gasal putih 

Lampa tu bosan non tan susa 

21. Apa kan susamu ke aku 

U nulang no mo kemala 

Kau tu len mo leng ate 

22. Subanlan rusak ate 

Rang patina no ku pato 

Lalo nyawa meransi 

23. Nyawa lalo bilin tubuh 

Penduk nangis leng poto ban 

Masi pa kasi dunia 

24. Dunia mara dan maman 

Panjele sajin manis 

Loba le jangi ku gama 

25. Jangi apa pato intan 

beterpa mara lalat 

ku pipit kan mo kendung 

26. Mantu datang ko totang 
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Kau ma muntu 

Ku sembayang patena 

mengka lako len 

27. Kenceng ina ku ngining 

Tenres anak melasakan 

Panto rara banusin 

28. Rara sia na bae kasin 

Nyaman tokal dalam bele 

Aku leng rop kayu nonda 

deni 

 

29. Mo soden si lam bota 

Konang riam mata nulang 

Iso teres nyaman ate 

30. Para gili gila e 

Deng kiri kanan let leah 

No monka tokal no susa 

31. Muntu ku susa mo aku 

No monda ne ngelang lawang 

Kataket ku ajak mikir 

32. Pikir petang kewa no 

Haram salah marah bulu 

Ku tebok dua no ngata 

33. Sia bae si lagi na 

Ralange barang rasate 

No asa kanyong tu ngining 

34. Sia ngining aku rara 

Tu sansei melasakan 

Lema langkap ban salingong 

35. Salingong leng tengah let 

Usi layar no soda rop 

Ku menta no si ku nesat 

36. Ku sesal kho sai po 

Iyong ka pasuru tau 

Kan roa diri parana 

37. Gila e parana kaku 

Marah bintang sator let 

Ngalimak sajin do tokal 

38. Do tokal ka mo tenrang 

Pang bagawe no mo ku 

totang 

No roa lampa biasa 

39. Ka biasa ku ke kau 

Sangano non da ku gita 

Tangkas sabulan rara te 

40. Tikis lapar bao pam pancing 

gajan pang panis 

Mampis rara tu dadarah 

Tu taruna ngentong iris 

41. Na munri mandang we sempu 

na 

Munta ku lipat ungtung sai to 

kena ada 

Ka jangki ka jangki 

42. Ka jangki kita muntu nan 

Kau masi ke u totang 

Aku haram ku kalupa 

43. Ku tokal leng boa lawang 

Datang angina bawak surat 

Ku baca ke ai mata 

44. Sosong alo ai mata 

Ku sentek sajin ngarimpan 

No to tegas nonda jangi 

45. Datang sangka ku angkang 

Mole ku sampai no kemang 

Lema mampis bawah rungan 

46. Ngibar dio barema empat 

Dapat panyampang baseka 

Saling buya do mo tokal 

47. Mara bulan gama ina 

Ka mate telas ka bali 

Koat panto rara kaku 

48. Lamin tutu si u pendi  

Na u sayang mara kemang 

Marah me lema no bosan 

49. Bosan mo parana kaku 

Polka dua u gantuna 

U nyesal tapi no nyata 

50. Baringin tengah desa ta 

Ulir lonto keal bintang 

Olo pamendi no tutu 

LAWAS SUMBAWA 
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1. Oh sarea ibu bapak 

Sila tu kemban baringin 

Lema belo tu usirup 

2. Lema belo tu usirup 

Parenang sarea kita 

Ya dadi tiang Negara 

3. Baringen tana samawa 

Ngenong bewe ko mataram 

Senap sangka tu panjele 

Nanda rasate tu bosan 

4. Kemang ye sate tu bosan 

Renung leng alam merdeka 

Sabalong sama lewa dunia 

akhirat samantan 

5. Ngibar burung barema enam 

Ngawang sabewe rasate 

Leno mawar katu kemban 

6. Cece we mawar tu kemban 

Siup komal rawi tekar 

Intan to diri tu sayang 

Lamen tutu sayang kemang 

Jolo puin lema tungka 

Lema naruran mu nyumpeng 

7. Ku roa si sumpeng kemang 

Kemang ka pang punyung adi 

Tenri katana ku tangin 

8. Tutu keadi tutu ke 

Mu pakendek singen kaku 

Ba keme lok ba tangka no 

Mungkin niat oba jangi 

Bentan mo ila parana 

9. Parana kau nan kemang 

Luset ku siram ke ate 

Pitu lili nonda sama 

10. Lolo mo buya sama nyar 

Lamen ada si mutupan 

Tu ales ate mara ku 

11. Elo ade te tu lo bendang 

Buin parapet leng kemang 

Tu mole sama tu nyumpeng 

12. Peno si kemong ku sumpeng 

No si talo bunga eja 

Ya ku bawa lo lempat let 

13. Senopoka ku lempat let 

Dunung ku berjabat tangan 

Ke andi geras ku sayang 

14. Bua leng gendar ku sayang 

Mara poto dalam kaca 

Miring sakendi kutangis 

15. Seman mo nangis we adi 

Les bulan ada mo aku 

Ta si nyande kawa tutu 

16. Tutu kea di tutu ke 

Mu senra nyawa ko aku 

Ajen ku mate relasi 

17. Ajen ku mate era na 

Asap rua ku leng kau 

Nan po reda ku bonga ban 

18. Man ku bonga ban jati 

Lemen rea langan kau 

Talat sampanang ku rela 

19. Aku leng mega no siop 

Kau leng mega no rawi 

Panotang sama do tokal 

20. Do tokal kane parak pang 

Ya ku sempet salam doa 

Tangan pio ngibar subu 

21. Awal mo subu ruo na 

Aku no poka ku tunung 

Ku ka mata rua kau 

22. Kau bae si lagina 

Kalaje barang rasate 

No asa kanyong tu ngining 

23. Andi ngining dalam bulan 

Aku ngasi turret bintang 

Tu sakompal melasakan 

24. Melasakan no peno ta 

Ada si loka pino ne 

Pang aku dua ke leno 

25. Mu to beleng ngama leno 

Koat tulung aku mikir 

Muntu ku leng dalam susa 

26. Na susa sanak sawai 

Ya mu arab ngantung jangi 
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Ta aku ada batari 

27. Batari adi batari 

Ta ku lalo jango desa 

Ada umer ku molesi 

28. Ba ta mo ku lalo mele 

Sorap baringin nong ola 

Guger den totang gama ku 

29. Ngibar pio les mata no 

Terpa lembang tu tingi 

Pio lalo leno untung 

30. Untung ku ana mo lalo 

Lempat let ketong ban 

Bangka 

Tutet sama nyaman ate 

31. Pinis dua lambut siwa 

Kapal pitu sarat mo mat 

Ma panto nyonde nti jangi 

32. Mana oba ma ka jangi 

Ka momang mara ban 

Bangka 

Ku pirek len mo ka mudi 

33. Do nanta jangi parana 

Ngineng leng benteng desa ta 

Konang sai po ya pendi 

 

34. No pendi aku ba no mo 

Pendi ate ku bae mo 

Na rusak nonda katako 

35. Mana sakeme ku susa 

Ku ka tawa ngama dunung 

Ku panto palangan jangi 

36. Oh jangi apa po jangi 

Lamen no ba suru ate 

Lalo diri ke parana 

37. Parana ku Bangka dene 

Lalo bilu lo balayar 

Na susa lamen ku Kenan 

38. Mana ku Kenan pitu ten 

Lamen baten saleng asa 

Mustahil koa no jangi 

39. Nanta aku sijar jangi 

No monda boa no beleng 

Sabar kanga mo bagian 

40. Bua ku nanges no penang 

Siong ku ka ngila rara 

Ku pendi jangi parana 

41. Parana yandi jam tangan  

Aku dadi jarum panjang 

Saruntung detik panotang 

42. Lamen datang mo panotang 

Ate galang ku palangkap 

Kena yaku dada y ate 

43. Ate ka kendung baketong 

Saket mo bau baseka 

Ilang nyawa no tu pato 

44. Ta mo cincin tanda mata 

Ingat ke balong mu jaga 

Ilang putes percintaan  

45. Lamen putes percintaan 

Ate no mo rasa tenang 

Rang parana no mu pato 

46. Ma panto dadi leng kaku 

Tokal renduk ngasi ate 

Ku beang mandang sadi no 

47. No soda sama nan maras 

Mara tu bata rapan kebo 

Ba nan adat tu samawa 

 

 

48. Oh sarea adi kaka 

Laga tu taat ko guru 

Le ma bau tu salamat 

49. Lamen salamat era na  

Lako ka niat leng ate 

Ku bayar nasar parana 

50. Ngibar pio ka les samawa 

Tarpa puncak sakola 

Pio buya pendididkan 

 


