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ABSTRAK 

 

Widyawati, Nila Erma. 2011. Struktur Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong 

Puluh Karya Budi Palopo. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Yusro Edi Nugroho, S.S, M.Hum., Pembimbing II: Sucipto Hadi Purnomo, 

M.Pd. 

Kata Kunci: geguritan Budi Palopo, struktur pembangun 

 

Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo 

mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan geguritan penyair Jawa 

lainnya. Keunikan geguritan karya Budi Palopo ini terdapat pada unsur 

pembangun geguritannya. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk 

menelitinya. Ke-19 geguritan yang diteliti memiliki rima konsonan atau aliterasi 

terbanyak dari 49 geguritan lainnya. Struktur pembangun puisi meliputi struktur 

fisik dan batin. Skripsi ini hanya mengkaji struktur fisik puisi karya Budi Palopo 

dalam antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh. 

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana struktur fisik 

geguritan karya Budi Palopo dalam antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul 

Rong Puluh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur fisik geguritan Wong 

Agung Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif dengan metode stuktural dengan 

tujuan menganalisis puisi ke dalam unsur fisik pembangun puisi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah puisi-puisi Budi Palopo tidak 

terpengaruh pola puisi lama yang masih menggunakan rima akhir, kalaupun ada 

persamaan rima akhir hanya beberapa bait saja, dan kehadirannya tidak runtut 

atau berpola. Bunyi-bunyi konsonan yang muncul berulang-ulang secara 

berselang-seling menghadirkan irama dan suasana imajinatif. Geguritan Wong 

Agung Gurit Punjul Rong Puluh memiliki kekuatan yang terdapat pada unsur 

viii 
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bunyi, terutama pada rima konsonan atau aliterasinya. Irama ke-19 geguritan yang 

telah diteliti dalam antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh 

karya Budi Palopo kebanyakan disampaikan dengan nada datar dan lembut. Kata 

kuna yang mendominasi dari ke-19 geguritan yang diteliti ini menambah 

keestetisan geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo 

ini berkesan mistis. Penggunaan kata konkret dalam antologi geguritan Wong 

Agung Gurit Punjul Rong Puluh  karya Budi Palopo ini dapat meningkatkan daya 

bayang seseorang untuk menggambarkan keadaan secara nyata. Penggunaan 

tipografi dari susunan baris-baris maupun bait-bait yang ditulis dari tepi kiri, tepi 

kanan, dan tengah memperindah bentuk tampilan pada baris maupun bait 

geguritan tersebut. Penggunaan citraan yang terdapat pada antologi geguritan 

Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo adalah citraan 

penglihatan, pendengaran, dan penciuman.  Bahasa figuratif yang mendominasi 

dalam geguritan ini adalah gaya bahasa hiperbola dan pernyataan retoris. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan yaitu penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada masyarakat khususnya para 

pelajar, serta dapat dijadikan panduan untuk melakukan penelitian geguritan 

selanjutnya dengan menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda. 
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SARI 

 

Widyawati, Nila Erma. 2011. Struktur Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong 

Puluh Karya Budi Palopo. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Yusro Edi Nugroho, S.S, M.Hum., Pembimbing II: Sucipto Hadi Purnomo, 

M.Pd. 

 

Tembung wigati : geguritan, struktur pembangun 

 

Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh anggitane Budi Palopo 

kalebu unik. Unike geguritan Budi Palopo mau katon saka unsur pambangune. Iki 

sing ndadekake geguritan Budi Palopo beda karo geguritan penyair Jawa liyane. 

Unike mau sing njalari rasa kepingine panulis neliti strukture geguritan kasebut. 

Sangalas geguritan kang diteliti ngandhut rima konsonan utawa aliterasi paling 

akeh ketimbang patang puluh sanga geguritan liyane. Struktur pembangun 

geguritan antarane struktur fisik lan batin. Skripsi iki ngrembug babagan struktur 

fisike geguritan anggitane Budi Palopo kanthi irah-irahan antologi geguritan 

Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh. 

Perkara kang dirembug ing skripsi iki yaiku kepiye struktur fisike geguritan 

karyane Budi Palopo ing antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong 

Puluh. 

Panaliten iki nduwe ancas kanggo ngandharake struktur fisike geguritan 

Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh anggitane Budi Palopo. Panaliten iki 

migunakake pendhekatan objektif kanthi metodhe stuktural kang nduwe ancas 

kanggo ngonceki geguritan ing sajroning unsur fisik pembangun geguritan. 

Asile panaliten iki nuduhake yen geguritan-geguritan Budi Palopo ora 

ngandhut tata cara kuna kang isih nggunakake rima akhir, yen ta ana rima akhir 

kang padha, iku mung ana pirang bait lan anane ora bebarengan utawa manut 

tata cara kuna. Swara-swara konsonan kang metu ambal-ambalan kanthi gonta-

x 
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ganti menehi irama lan swasana imajinatif geguritan kasebut. Geguritan Wong 

Agung Gurit Punjul Rong Puluh nduwe kakuwatan ing unsur swara, utamane ana 

ing rima konsonan utawa aliterasine. Irama saka sangalas geguritan kang diteliti 

ana ing antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh anggitane Budi 

Palopo iki diandharake kanthi nadha datar lan alus. Tembung kuna kang ana ing 

19 geguritan kang diteliti nggawe geguritan kasebut katon nggegirisi. Tembung 

konkret kang digunakake bisa nggambarake kadadeyan kang nyata. Tipografi 

kang ditulis saka pinggir sisih kiwa, sisih tengen utawa sisih tengah nambah 

kaendahan wujud baris lan bait. Gambaran kang digunakake ana ing antologi 

geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh yaiku gambaran visual, auditif, 

lan penciuman. Basa figuratif kang digunakake yaiku gaya basa hiperbola lan 

pernyataan retoris. 

 Panaliten iki bisa menehi wacana kanggo masyarakat khususe para siswa, 

lan uga bisa didadekake wewaton kanggo neliti geguritan liyane kanthi nganggo 

pendhekatan lan metodhe liya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan suatu peristiwa seni yang menggunakan bahasa sebagai 

medianya, seperti halnya puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra 

yang menarik tetapi sukar untuk di mengerti, karena bahasa-bahasa yang 

digunakan dalam puisi itu sendiri tidak sepenuhnya dapat dimengerti oleh para 

pembacanya. Puisi juga dapat diartikan sebagai cipta sastra yang berwujud lirik 

(Slamet Muljana dalam Baribin 1990:1-3). Menurut Aftarudin, ia diciptakan 

pengarang sebagai kegiatan estetis dan dipersembahkan kepada masyarakat untuk 

dinikmati.  

Puisi sebagai sebuah karya seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam 

aspeknya. Puisi dapat dikaji dari struktur dan unsur-unsurnya, mengingat bahwa 

puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-

sarana kepuitisan. Orang akan dapat mengetahui, memahami, dan menyadari 

bahwa puisi itu karya estetis yang bermakna, yang mempunyai arti, dan bukan 

hanya sesuatu yang kosong tanpa makna (Pradopo 2009:3). 

Dalam kasustraan Jawa puisi disebut pula dengan geguritan. Kata gurit 

mengandung makna sebagai tulisan tatahan atau kidung, tembang ataupun lagu. 

Pada perkembangannya geguritan memiliki arti syair atau puisi. Di kalangan 

sastrawan Jawa, membuat geguritan ibarat orang menatah atau mengukir (Saputra 

2001:66). 
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Puisi atau geguritan mengandung keindahan. Keindahan geguritan dapat 

dipengaruhi oleh bentuk visual: tipografi, susunan bait; dengan bunyi: persajakan, 

asonansi, aliterasi, kiasan bunyi, lambang rasa, dan orkestrasi; dengan pemilihan 

kata (diksi), bahasa kiasan, sarana retorika, unsur-unsur ketatabahasaan, gaya 

bahasa, dan sebagainya (Pradopo 2009:13). 

Geguritan Wong agung karya Budi Palopo mempunyai keunikan tersendiri 

dibanding dengan geguritan-geguritan penyair jawa modern lainnya. Keunikan 

yang dimunculkan dalam geguritan karya Budi Palopo terdapat pada struktur  

atau susunan geguritannya. Hal itulah yang menjadikan peneliti tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti bagaimana struktur puisi yang terkandung dalam antologi 

geguritan Wong Agung karya Budi Palopo yang merupakan karya terbaru ini.  

Struktur geguritan yang dimunculkan Budi Palopo memberikan ciri 

tersendiri. Pada umumnya, banyak geguritan Budi Palopo yang tak mudah dicerna 

begitu saja. Karena kata dan kalimatnya mengandung nilai-nilai magis simbolik 

atau sekedar permainan kosa kata. Dalam beberapa sajaknya yang seriuspun ia 

masih sempat mencuatkan guyon parikena, semacam anekdot yang berisi 

sindiran. Dalam Gurit Bandhosa misalnya, semula ia cukup manis mengungkap 

tentang ajal yang dilukiskan dengan mayat dalam keranda. Tetapi pada akhir 

sajaknya dia menjadi mbeling dengan sindirannya yang nylekit kepada sebagian 

manusia yang hanya menjadikan nama Tuhan sebagai lagu anak-anak: bapa, 

geneya asma sesembahan nganti seprene panggah dadi lagon dolanan (RM 

Yunani dalam Palopo 2009:90). 
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Budi Palopo juga menggunakan dua bahasa yang diterapkan secara 

bersamaan didalam karya-karyanya, yakni bahasa Jawa kuna dan bahasa Jawa 

sekarang. Bahasa-bahasa tersebut dikemas sedemikian menarik sehingga 

menjadikan suatu ciri khas tertentu yang dimiliki oleh geguritan karya Budi 

Palopo. 

Struktur geguritan yang dimunculkan oleh Budi Palopo ini meliputi bahasa, 

unsur bunyi, diksi, pengimajian (citraan), dan tata wajah atau yang sering disebut 

dengan tipografi. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa geguritan karya 

Budi Palopo mempunyai keunikan, yang salah satunya terletak pada bahasa. 

Selain itu bahasa yang digunakan juga merupakan bahasa-bahasa figuratif yang 

mempunyai makna kias. Tak lupa Budi Palopo juga memunculkan unsur perasaan 

penyair, antara lain unsur nada, unsur suasana, unsur amanat, dan unsur tema. 

Dari sekian banyak penyair Jawa modern yang muncul saat ini, Budi Palopo 

menempatkan diri sebagai penyair yang mempunyai pengucapan beda dengan 

penyair lainnya. Ia memperlihatkan pemberontakan atas mitos nrima ing pandum 

lewat geguritan. Baik tipografi, kode-kode budaya yang ia pilih, tematik, dan 

pengucapan: terasa ada pembaruan. Budi Palopo tak segan-segan mengambil kata 

atau bunyi yang sudah begitu akrab, seperti aum, ah, plup, hong, dan irama 

tetabuhan. Kata-kata tersebut berdiri sendiri seolah-olah mencipta puisi dalam 

puisi. Sebagai penyair yang benar-benar berangkat dari talenta Jawa sudah barang 

tentu Budi kaya akan lambang-lambang kejawen, yang titik baliknya mampu 

menghadirkan ritme mistik. Disamping lirik-lirik mistik, Budi juga memasukkan 
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kritik-kritik tajam. Hanya karena ia seorang Jawa kritik tersebut berhasil ia kemas 

dengan santun (Kuspriyanto dalam Palopo 2009:93). 

Keunikan lain dari geguritan Budi Palopo ini dapat dilihat dari segi 

tipografi. geguritan karya Budi Palopo ini berbeda dengan tipografi-tipografi 

geguritan pada umumnya. Karena syairnya dituliskan secara acak. Dalam arti, 

penulisan syair-syairnya ditulis sesuka hati atau sesuka keinginan dari penyairnya.  

Penulisannya juga dituliskan dengan menggunakan huruf kecil, baik huruf yang 

mengawali kalimat atau pun huruf yang seharusnya ditulis besar untuk 

menunjukan sesuatu yang dianggap penting atau yang harus diberikan penekanan, 

bait puisinya dituliskan di kanan atau kiri bawah. Geguritan-geguritan yang ada 

dalam Wong Agung ini sebagian besar atau bahkan seluruhnya merupakan 

geguritan-geguritan pendek. Sehingga penulisannya hanya seperempat atau 

setengah halaman saja. 

Unsur gaya bahasa juga digunakan pada geguritan-geguritan karya Budi 

Palopo. Seperti gaya bahasa personifikasi, hiperbola, pernyataan retoris dan 

apofasis. Hal ini dapat dilihat pada kata dalam bait puisinya.  

Tema-tema yang diusung dalam geguritan karya Budi Palopo ini yakni 

peristiwa-peristiwa sederhana yang terdapat dalam kehidupan sekitar. Antologi 

geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh ini terdiri dari 65 geguritan yang 

dibagi dalam sub bab tersendiri, yakni ‘Sekapur Sirih’, ‘Solah Pinilih dan Donga 

Sraba’, ’Piweling’, ‘Paseksen’, ‘Panemu’, dan ‘Cangkriman’. 

Geguritan yang akan diteliti dalam sekripsi ini adalah 19 geguritan. Ke-19 

geguritan ini dipilih berdasarkan banyaknya rima konsonan. Ke-19 geguritan 
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yang akan diteliti mempunyai rima konsonan terbanyak dibandingkan dengan ke-

49 geguritan yang lain. Geguritan-geguritan yang akan diteliti terdiri dari  

asonansi, aliterasi, rima mutlak, rima sempurna, rima tak sempurna, rima tengah, 

maupun rima akhir. Irama dari geguritan tersebut juga bermacam-macam, mulai 

dari yang tekanannya rendah sampai ke tinggi. Dari diksi terdapat makna 

denotasi, dan makna konotasi. Kata konkret dan kata kuna juga tak jarang 

ditemukan di dalam geguritan-geguritan tersebut. Jika dilihat dari bentuk 

tipografi, geguritan-geguritan karya Budi Palopo tersebut mempunyai bentuk 

tipografi yang unik karena bentuknya tidak beraturan. Pengimajian banyak 

terdapat dalam geguritan-geguritan tersebut, dan keindahan geguritan-geguritan 

tersebut didukung oleh bahasa figuratif. Bahasa figuratif yang ada di dalam 

geguritan-geguritan tersebut berupa gaya bahasa personifikasi, hiperbola, 

apofasis, dan pernyataan retoris.  Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik 

untuk mengkaji dan meneliti bagaimana struktur puisi yang terkandung dalam 

antologi geguritan Wong Agung karya Budi Palopo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah penelitian ini adalah bagaimana struktur geguritan karya Budi 

Polopo dalam antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan struktur fisik geguritan Wong 

Agung Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo yang mencakup tentang 

bahasa. 

Meliputi unsur bunyi (versifikasi), diksi, kata konkret, pengimajian, bahasa 

figuratif dan tata wajah atau yang sering disebut dengan tipograf. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pemahaman tentang struktur puisi Jawa modern. 

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pembaca khususnya para mahasiswa dan peneliti lain serta sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang analisis struktur puisi Jawa modern ini telah banyak 

dilakukan. Pustaka yang mendasari penelitian ini adalah penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang 

mengangkat tentang analisis struktur puisi, antara lain dilakukan oleh Suradi 

(2000), Setianingrum (2005), dan Widyatmoko (2002). 

Tahun 2000, Suradi menulis skripsi dengan judul Analisis Struktural Puisi 

Jawa Modern Karya J.F.X Hoery. Penelitian ini menganalisis tentang struktur 

puisi Jawa modern karya J.F.X Hoery. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

puisi-puisi karya J.F.X Hoery banyak memiliki diksi, kandungan estetis bunyi 

vokal “a” dan “i” serta konsonan “k”, bentuk tipografi ditulis merata dari tepi, 

tema-tema yang dimunculkan J.F.X Hoery dalam puisinya pada umumnya 

beberapa kritik sosial, tema percintaan, dan tema ketuhanan.  

Pada tahun 2005, Setianingrum menulis skripsi yang berjudul Aspek 

Tematis Dalam Geguritan Karya Handoyo Wibowo (Oei Tjhian Hwat) (Analisis 

Struktur Dan Semiotik).Penelitian ini menganalisis tentang struktur fisik dan batin 

geguritan karya Handoyo Wibowo, serta aspek tematis dalam geguritan tersebut. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dari segi bahasa, Handoyo Wibowo selalu 

memunculkan karya dengan mengolah setiap geguritan dengan memenuhi tiga 

hal. Pertama, judul senantiasa menggunakan akronim. Kedua, memakai norma 

7 
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sajak murni yaitu setiap bait kalimat selalu dibuat akhiran sama, dan ketiga, 

Handoyo Wibowo tidak boros kata(efisiensi kata tetap terjaga). Geguritan-

geguritannya bertemakan hakikat kehidupan yang berisikan ajaran moral dan 

hakikat cinta.  

Widyatmoko (2002) menuliskan artikel tentang Religiusitas dalam 

geguritan kristal emas karya suwardi endraswara (suatu tinjauan semiotik). 

Penelitian ini menganalisis tentang aspek struktural, nilai estetis, dan makna 

religuitas dalam geguritan kristal emas karya Suwardi Endraswara. Hasil 

penelitian ini dapat diketahui bahwa kesepuluh geguritan Suwardi Endraswara 

memiliki struktur yang terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Kesepuluh 

geguritan Suwardi Endraswara juga mengungkapkan nilai-nilai estetis dan makna 

nilai-nilai religius yang sangat mendalam. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1.Srukturalisme  

Karya sastra itu merupakan struktur makna atau struktur yang bermakna dan 

merupakan sistem tanda yang mempunyai makna yang mempergunakan medium 

bahasa. Menganalisis struktur sistem tanda ini perlu adanya kritik struktural untuk 

memahami makna tanda-tanda yang terjalin dalam sistem tersebut menurut 

Pradopo (dalam baktiono 2009:11). 
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Struktur ialah sebuah karya atau peristiwa didalam masyarakat menjadi 

suatu keseluruhan karena ada relasi timbal balik antara bagian-bagiannya dan 

antara bagian dan keseluruhan (Luxembrug dalam baktiono 2009:11). 

Strukturalisme dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan kesastraan 

yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang 

bersangkutan. Jadi, strukturalisme (disamakan dengan pendekatan obyektif) 

menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2004:37). Namun, dipihak lain, 

strukturalisme menurut Hawkes (1978 lewat Pradopo 2009:119-120), pada 

dasarnya juga dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia yang lebih 

merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. Pendekatan obyektif 

sesungguhnya sama tuanya di dunia Barat dengan puitik sebagai cabang ilmu 

pengetahuan. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Poetika yang ditulis 

sekitar tahun 340 sebelum Masehi di Athena (Teeuw 1988:120). 

Stukturalisme dipandang sebagai salah satu pendekatan yang kesastraan 

yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang 

bersangkutan. Analisis struktural karya sastra dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar 

unsur intinsik yang bersangkutan. Secara umum strukturalisme merupakan suatu 

percobaan untuk menerapkan teori linguistik pada objek-objek dan kegiatan lain, 

selain bahasa itu sendiri (Eagleton 1988:107). 

Strukturalisme dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan kesastraan 

yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur karya yang bersangkutan. 

Prinsipnya jelas, analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan 
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memaparkan secara cermat, seteliti, semenditel, dan mendalam keterjalinan semua 

unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna 

menyeluruh (Teeuw 1988:135).  

Piaget (dalam Pradopo 2009:119) mengemukakan bahwa dalam struktur 

terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi tiga ide dasar, yaitu ide 

kesatuan, ide transformasi, dan ide pengaturan diri sendiri. 

Dalam struktur, unsur-unsur itu tidak mempunyai makna dengan sendirinya, 

maknanya ditentukan oleh saling berhubungannya unsur-unsur lainnya dan 

keseluruhan atau totalitasnya. Makna unsur-unsur karya sastra itu hanya dapat 

dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar pemahaman tempat dan fungsi unsur 

didalam keseluruhan karya sastra.  

Konsep struktur dalam uraian mengenai sastra mempunyai ambiguitas yang 

ada kalanya mengelirukan, sebab istilah struktur dipakai pada dua tataran yang 

cukup berbeda dan tidak dapat dicampur baurkan.  

Struktur pada tataran bahasa sebagai sistem, dengan memanfaatkan definisi-

definisi Jean Piaget, Hawkes menunjukkan tiga aspek konsep struktur. Pertama, 

gagasan keseluruhan, koherensi intrinsik: bagian-bagiannya menyesuaikan diri 

dengan seperangkat kaidah intrinsik yang menentukan baik keseluruhan struktur 

maupun bagian-bagiannya. Kedua, gagasan transformasi: struktur itu 

menyanggupi prosedur-prosedur transformasi yang terus menerus memungkinkan 

pembentukan bahan-bahan baru. Ketiga, gagasan regulasi diri struktur tidak 

memerlukan hal-hal di luar dirinya untuk mempertahankan prosedur 
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transformasinya: struktur itu otonom terhadap rujukan pada sistem-sistem lain 

(Teeuw 1988:141).  

Berdasarkan pengertian tersebut, Pradopo (2009:120) menyatakan bahwa 

analisis struktural puisi adalah analisis puisi ke dalam unsur-unsurnya dan 

fungsinya dalam struktur puisi dan penguraian bahwa tiap unsur itu mempunyai 

makna hanya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lainnya, bahkan juga 

berdasarkan tempatnya dalam struktur. Hill menyatakan bahwa karya sastra 

merupakan sebuah struktur yang kompleks. Sehingga untuk memahami karya 

sastra khususnya puisi haruslah dianalisis. 

Teeuw (1991) juga menyatakan bahwa analisis struktur memungkinkan 

tercapainya pemahaman yang optimal. Analisis struktur adalah tugas pertama dan 

terakhir dalam penelitian sastra (Pradopo 2009:141). 

Dengan demikian, pada dasarnya analisis struktural bertujuan memaparkan 

secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang 

secara bersama menghasilkan sebuah keseluruhan. Analisis struktural tidak hanya 

dilakukan dengan mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi, misalnya peristiwa, 

plot, tokoh, dan latar. Namun, yang lebih penting adalah menunjukkan bagaimana 

hubungan antar unsur tersebut, dan sumbangan apa yang yang diberikan terhadap 

tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Hal tersebut perlu 

dilakukan mengingat bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur yang 

kompleks dan unik. Keunikan inilah yang membedakan antara karya satu dengan 

karya yang lain (Nurgiyantoro 2002:37-38).  
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Strukturalis merupakan cara berpikir tentang dunia yang berhubungan 

dengan tanggapan dan deskripsi struktur-stuktur. Dalam pandangan ini karya 

sastra diasumsikan sebagai fenomena yang memiliki struktur yang saling terkait 

satu sama lain. Suatu struktur akan bermakna apabila dihubungkan dengan 

struktur lain (Endraswara 2004:49). 

Pada dasarnya konsep strukturalisme yang telah dipaparkan diatas, sama. 

Yakni sebagai suatu pendekatan kesastraan yang menekankan pada hubungan 

antar unsur pembangun karya sastra itu sendiri. Namun, peneliti memilih 

menggunakan konsep strukturalisme yang dikemukakan oleh Abrams yang telah 

dikembangkan oleh Teeuw dengan analisis strukturalnya, karena konsep 

strukturalisme yang dikemukakan oleh Abrams tersebut sama dengan pendekatan 

obyektif yang memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri (Wiyatmi 

2009:87). Konsep strukturalisme ini merupakan strukturalisme murni, yang hanya 

mengkaji unsur-unsur instrinsiknya saja.  

 

 

2.2.2 Struktur Puisi 

Secara etimologis, kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis yang 

artinya berati penciptaan. Dalam bahasa Inggris, padanan kata puisi ini adalah 

poetry yang erat dengan –poet dan -poem. Puisi diartikan “membuat” dan 

“pembuatan” karena lewat puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu 

dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana 

tertentu, baik fisik maupun batiniah (Aminudin 2009:134). 
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Shahnon Ahmad (dalam Pradopo 2009:6) mengumpulkan definisi puisi 

yang pada umumnya dikemukakan oleh para penyair romantik Inggris sebagai 

berikut : 

1. Samuel Taylor Coleridge mengemukakan puisi itu adalah kata-kata yang 

terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang 

setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, 

simetris, antara satu unsur dengan unsur lain sangat erat berhubungannya, 

dan sebagainya.  

2. Carlyle mengatakan bahwa puisi merupakan pemikiran yang bersifat 

musikal. Penyair menciptakan puisi itu memikirkan bunyi-bunyi yang 

merdu seperti musik dalam puisinya, kata-kata disusun begitu rupa hingga 

yang menonjol adalah rangkaian bunyinya yang merdu seperti musik, 

yaitu dengan mempergunakan orkestra bunyi.  

3. Wordsworth mempunyai gagasan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan 

yang imajinatif, yaitu perasaan yang direkakan atau diangankan. Adapun 

Auden mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan 

perasaan yang bercampur-baur.  

4. Dunton berpendapat bahwa sebenarnya puisi itu merupakan pemikiran 

manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional serta 

berirama. Misalnya, dengan kiasan, dengan citra-citra, dan disusun secara 

artistik (misalnya selaras, simetris, pemilihan kata-katanya tepat, dan 

sebagainya), dan bahasanya penuh perasaan, serta berirama seperti musik 

(pergantian bunyi kata-katanya berturu-turut secara teratur).  
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5. Shelley mengemukakan bahwa puisi adalah rekaman detik-detik yang 

paling indah dalam hidup. Misalnya saja peristiwa-peristiwa yang sangat 

mengesankan dan menimbulkan keharuan yang kuat seperti kebahagiaan, 

kegembiraan yang memuncak, percintaan, bahkan kesedihan karena 

kematian orang yang sangat dicintai. Semuanya merupakan detik-detik 

yang paling indah untuk direkam.  

Sebenarnya kata “puisi” itu berasal dari bahasa Yunani “poiëo” atau “poio” 

atau “poetës” yang berarti membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan 

membuat puisi. “poetes” berarti pembuat puisi atau penyair. Puisi 

mengkosentrasikan pada dirinya segala perasaan, kesan atau kenangan dalam 

pengucapan yang ketat. Jadi puisi adalah ungkapan perasaan, kesan atau kenangan 

dengan pengucapan yang memusat (consentated), padat, dan intensif. Sehingga 

sering dinyatakan juga puisi sebagai citra sastra yang berwujud lirik. (Slamet 

Muljana dalam Baribin 1990:1-3).  

Puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra yang dapat dikaji dari berbagai 

macam aspek. Puisi dapat dikaji berdasarkan struktur dan unsur-unsurnya. Hal ini 

mengingat bahwa puisi adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam 

unsur dan sarana-sarana kepuitisan (Pradopo 2009:3). 

Pradopo (2009:13) kepuitisan dapat dicapai dengan bermacam-macam cara, 

misalnya dalam bentuk visual yang terdiri atas : tipografi (susunan bait); bunyi 

(persajakan) meliputi asonansi, aliterasi, kiasan bunyi, dan lambang rasa; serta 

orkestrasi yang meliputi pemilihan kata (diksi), bahasa kiasan, sarana retorika, 

unsur-unsur ketatabahasaan, gaya bahasa dan sebagainya. 
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Secara umum puisi dibangun oleh dua unsur penting, yaitu bentuk dan isi 

yang oleh para ahli dinamai berbeda-beda. Hartoko menyebutnya sebagai unsur 

tematik atau unsur semantik puisi dan unsur sintaktik puisi, Hutagalung 

menyebutnya dengan istilah tema dan struktur, Boulton menyebutnya sebuah 

bentuk fisik dan bentuk mental, Richards menyebut kedua unsur itu dengan istilah 

hakikat dan metode puisi (Jabrohim dalam Yulianti 2009:12). 

Unsur-unsur puisi itu tidaklah berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan 

sebuah struktur. Seluruh unsur merupakan kesatuan antara unsur yang satu dengan 

unsur yang lainnya menunjukan hubungan keterjalinan satu dengan yang lainnya 

(Jabrohim, dalam Yulianti 2009:13). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur puisi 

terdiri atas unsur: bunyi (rima, irama, dan metrum), diksi (denotasi atau kata lugas 

dan konotasi atau kata kias, kata kuno, kata asing dan kata konkret), bahasa 

figuratif atau gaya bahasa, tema, perasaan penyair, nada, suasana dan amanat. 

  

 

2.2.3 Unsur Bunyi 

Bunyi meliputi rima, ritme, dan metrum. 

2.2.3.1 Rima 

Rima adalah bunyi yang sama yang berulang-ulang ditemukan dalam sajak. 

Menurut tempatnya dalam puisi, rima dibedakan menjadi rima awal, rima tengah, 

rima akhir. Persamaan bunyi (rima) itu ada yang secara keseluruhan sama, dan 

ada yang sebagian bunyinya saja yang sama. Maka menurut sempurna dan tidak 
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sempurnanya persamaan bunyi itu, rima dibedakan menjadi rima sempurna dan 

rima tidak sempurna (Baribin 1990: 43-44). 

Rima merupakan kata pungut dari bahasa Inggris, yaitu rhyme. Artinya 

pengulangan bunyi didalam baris atau lirik puisi, pada akhir baris puisi, atau 

bahkan juga pada keseluruhan baris dan bait puisi (Jabrohim dalam Saeputri 

2010:22). 

Rima adalah kemiripan bunyi antara suku-suku kata. Bentuk-bentuk rima 

yang paling sering nampak adalah aliterasi (rima konsonan), asonansi (rima 

vokal), dan rima akhir. Bila berbicara tentang rima, maka biasanya bentuk rima 

terakhir itulah yang dimaksudkan (Luxemburg dkk 1984:196). 

Aminudin (2009:137) menyatakan bahwa rima adalah bunyi yang berselang 

atau berulang, baik didalam lirik puisi maupun pada akhir lirik-lirik puisi. 

Didalam rima mengandung berbagai aspek yang meliputi asonansi atau runtun 

vokal, aliterasi atau purwakanti, rima akhir, rima dalam, rima rupa, rima identik, 

dan rima sempurna.  

Suharianto (2005:45-49) berpendapat bahwa rima adalah istilah lain untuk 

persajakan atau persamaan bunyi. Rima menurut jenisnya dibedakan atas: 

1. Berdasarkan bunyinya, rima terdiri atas dua jenis yakni :  

a. asonansi : merupakan rima yang disebabkan oleh adanya unsur vokal 

yang sama. Menurut Luxemburg (1992:196) asonansi sering 

dipergunakan dalam simbolik bunyi. 

b. aliterasi : merupakan rima yang disebabkan oleh adanya unsur 

konsonan yang sama. Aliterasi berfungsi mendekatkan kata-kata lepas 
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dari hubungan semantik biasa, menekankan struktur ritmik sebuah larik, 

dan memberi tekanan pada kata-kata yang bersangkutaan (Luxemburg 

1992:196). 

2. Berdasarkan letaknya dalam baris, rima terdiri atas lima jenis yaitu :  

a. rima awal  : apabila terdapat pada awal baris 

b. rima tengah : apabila pada tengah baris 

c. rima horizontal : apabila terdapat pada baris yang sama 

d. rima vertikal : merupakan rima yang terdapat pada baris yang 

berlainan. 

3. Berdasarkan letaknya dalam kata, rima terdiri atas tiga jenis yaitu :  

a. rima mutlak : apabila seluruh vokal dan konsonannya sama 

b. rima sempurna : apabila salah satu suku katanya sama 

c. rima tak sempurna  : apabila dalam salah satu suku katanya hanya 

vokal atau kosonannya saja yang sama. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rima terdiri atas: asonansi, aliterasi, rima 

awal, rima tengah, rima akhir, rima sempurna, rima tak sempurna, rima mutlak,  

rima vertikal, dan rima horisontal. 

Asonansi merupakan ulangan bunyi vokal pada kata-kata tanpa selingan 

persamaan bunyi konsonan. Boulton (dalam Waluyo 1991:92) menyatakan bahwa 

asonansi merupakan ulangan bunyi vokal pada kata-kata tanpa selingan 

persamaan bunyi konsonan. 

Menurut Wiyatmi (2009:57) puisi dilihat dari segi bunyi itu sendiri dikenal 

adanya sajak sempurna, sajak paruh, aliterasi dan asonansi. Dari segi posisi kata 



18 
 

 

 

yang mendukungnya dikenal adanya sajak awal, sajak tengah (sajak dalam), dan 

sajak akhir. Berdasarkan hubungan antar baris dalam tiap bait dikenal adanya 

sajak merata, sajak berselang, sajak berangkai, dan sajak berpeluk.  

Sajak sempurna adalah ulangan bunyi yang timbul sebagai akibat ulangan 

kata tertentu. Sajak paruh adalah ulangan bunyi yang terdapat pada sebagian baris 

dan kata-kata tertentu. Asonansi adalah ulangan bunyi vokal yang terdapat pada 

baris-baris puisi yang menimbulkan irama tertentu, sedangkan aliterasi adalah 

ulangan konsonan.  

Sajak awal adalah ulangan bunyi yang terdapat pada tiap awal baris, 

sementara sajak tengah terdapat pada tengah baris, dan sajak akhir terdapat pada 

akhir baris. Berdasarkan hubungan antar baris terdapat sajak merata yang ditandai 

pada ulangan bunyi a-a-a-a disemua akhir baris; sajak berselang, yang ditandai 

dengan ulangan bunyi a-b-a-b disemua akhir baris; sajak berangkai: a-a-b-b; dan 

sajak berpeluk yakni; a-b-b-a. Ulangan bunyi dalam puisi bukan semata-mata 

sebagai hiasan yang menimbulkan nilai keindahan, tetapi juga memiliki fungsi 

untuk mendukung makna dan menimbulkan suasana tertentu. Sesuai dengan 

suasana yang ditimbulkan oleh ulangan bunyi dikenal dengan bunyi efony (bunyi 

yang menimbulkan suasana yang menyenangkan) dan bunyi cacophony (bunyi 

yang menimbulkan suasana muram dan tidak menyenangkan). 
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2.2.3.2 Ritma 

Ritma adalah irama yang disebabkan oleh pertentangan atau pergantian bunyi 

tinggi-rendah secara teratur. Ritme merupakan unsur yang fundamental dalam 

puisi. Ritma ini sangat disadari oleh penyair, misalnya dalam mempertentangkan 

bunyi, membuat perulangan, menyingkat kata, memilih kata yang cocok 

bunyinya, dan sebagainya (Baribin 2009:45).  

Ritma merupakan kata pungut dari bahasa Inggris yaitu rhythm. Secara 

umum ritma dikenal sebagai irama atau wirama, yaitu pergantian naik turun, 

panjang pendek, keras lembutucapan bunyi bahasa secara teratur, menurut 

Jabrohim (dalam Saeputri 2010:24). Sejalan dengan pemikiran tersebut 

Suharianto menyatakan bahwa irama atau ritme adalah tinggi rendah, panjang 

pendek, keras lembut atau cepat dan lambatnya kata atau baris-baris suatu puisi 

bila puisi tersebut dibaca. 

Aminudin (2004:137) berpendapat bahwa irama adalah paduan bunyi yang 

menimbulkan unsur musikalitas baik berupa alunan keras lunak, tinggi rendah, 

panjang pendek, dan kuat lemah yang keseluruhannya mampu menumbuhkan 

kemerduan, kesan, suasana serta nuansa makna tertentu. 

 

2.2.3.3 Metrum  

Metrum adalah irama yang tetap artinya pergantiannya sudah tetap menurut 

pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh jumlah suku kata yang sudah dan tekanan 

yang tetap, sehingga alun suara yang menaik dan menurun itu tetap (Baribin 

1990:45). 
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Menurut Pradopo (2009:40) metrum adalah irama yang tetap, artinya 

pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh 

sejumlah suku kata yang sudah tetap dan tekananya yang tetap hingga alun suara 

yang menaik dan menurun itu tetap. 

Metrum merupakan irama yang timbul akibat adanya variasi suku kata yang 

panjang atau pendek (Jawa Kuno), atau tinggi rendah (cina) yang memperlihatkan 

pola- pola tertentu (Luxemburg 1984:195). 

 

2.2.4 Unsur Diksi 

Diksi adalah pilihan kata atau frase dalam karya sastra (Abrams dalam 

Wiyatmi 2009:63). Setiap penyair akan memilih kata-kata yang tepat, sesuai 

dengan maksud yang ingin diungkapkan dan efek puitis yng ingin dicapai. Diksi 

sering kali juga menjadi ciri khas seorang penyair atau zaman tertentu (Wiyatmi 

2009:63). 

Diksi disebut pula pilihan kata yang mempunyai dua kesimpulan penting. 

Pertama pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat 

nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaiakan, dan 

kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa 

yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Kedua pilihan kata yang tepat dan 

sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasa sejumlah besar kosa kata bahasa itu 

(Keraf 2006:34). 

Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam 

puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat 
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mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. 

Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, 

dan urutan kata. Geoffrey (dalam Waluyo 1987:68-69) menjelaskan bahwa bahasa 

puisi mengalami 9 (sembilan) aspek penyimpangan, yaitu penyimpangan leksikal, 

penyimpangan semantis, penyimpangan fonologis, penyimpangan sintaksis, 

penggunaan dialek, penggunaan register (ragam bahasa tertentu oleh 

kelompok/profesi tertentu), penyimpangan historis (penggunaan kata-kata kuno), 

dan penyimpangan grafologis (penggunaan kapital hingga titik). 

Hubungannya dalam puisi, diksi diartikan sebagai pemilihan kata yang 

dilakukan oleh penyair dengan cara secermat-cermatnya dan setepat-tepatnya 

untuk menyusun dan menjalin kata dalam sebuah puisi. 

 

2.2.4.1 Denotasi ( kata Lugas) 

Menurut Baribin arti denotasi adalah kata-kata yang mempunyai arti yang 

tersurat dapat ditemukan dalam kamus dan menunjuk pada suatu benda atau satu 

hal. Wellek (dalam Pradopo 2009:58-59) denotatif adalah bahasa yang menuju 

kepada korespondensi satu lawan satu antara tanda (kata itu) dengan (hal) yang  

ditunjuk.  

 

2.2.4.2 Konotasi (kata kias) 

Arti konotasi adalah kumpulan asosiasi-asosiasi perasaan yang terkumpul 

dalam sebuah kata yang diperoleh dari setting yang dilukiskan.  Konotasi 

menambah denotasi dengan menunjukkan sikap-sikap dan nilai-nilai, dengan 
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memberi daging (menyempurnakan) tulang-tulang arti yang telanjang dengan 

perasaan atau akal (Altenbernd dalam Pradopo 2009:59).  

 

2.2.4.3 Kata Kuna 

Seorang penyair dapat menggunakan kata-kata kuna yang sudah mati tetapi 

harus dapat menghidupkannya kembali (Slamet Muljana dalam Pradopo 2009:51). 

 

2.2.4.4 Kata Serapan Bahasa Asing 

Kata serapan bahasa asing sering dipergunakan seorang penyair. Kata 

serapan bahasa asing harus memberi efek puitis. Maksud penyair agar dapat 

dimengerti oleh masyarakat luas dan memberi efek universal. Oleh karena itu, 

pemakaian kata atau perbandingan tersebut harus sudah dikenal umum (Pradopo 

1990:52). 

 

2.2.4.5 Kata Konkret 

Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk 

menggambarkan suatu kiasan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk 

membangkitkan imaji pembaca. Penyair berusaha mengkonkretkan kata-kata, 

dalam artian kata-kata itu diupayakan agar dapat menyaran kepada arti yang 

menyeluruh. Hubungannya dengan pengimajian, kata konkret merupakan syarat 

atau sebab terjadinya pengimajian (Jabrohim dalam Yulianti 2009:21). Kata 

konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan 

munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. 
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2.2.5 Unsur Bahasa Figuratif 

Menurut Jabrohim (2003 dalam Yulianti 2009:22) bahasa figuratif adalah 

bentuk penyimpangan dari bahasa normatif, baik dari segi makna maupun 

rangkaian katanya, dan bertujuan untuk mencapai arti dan efek tertentu. 

Pradopo (2009:62) mengelompokan bahasa figuratif menjadi tujuh jenis, 

yaitu simile, metafora, epik-simile, personifikasi, metomini, sinekdoks, dan 

alegori. Bahasa figurative disebut pula majas atau bahasa kiasan, adalah bahasa 

yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak biasa atau mengungkapkan 

makna secara tidak langsung (Waluyo dalam Saeputri 2010:28).  

Majas adalah pilihan kata tertentu sesuai dengan maksud penulis atau 

pembicara dalam rangka memperoleh aspek keindahan. Pada umumnya, majas 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu : a) majas penegasan, b) perbandingan, c) 

pertentangan, dan d) majas sindiran (Ratna 2009:164). Adapaun macam-amcam 

majas antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, 

eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, 

satire, pars pro toto, totem pro parte, hingga paradoks. 

Menurut Baribin (1990:48) untuk mendapatkan kepuitikan sebuah puisi 

dibutuhkan berbagai cara. Salah satunya yakni dengan menggunakan pigura 

bahasa. Karena pigura bahasa dapat menyebabkan sajak menjadi menarik 

perhatian, menimbulkan ketegaran, hidup, dan terutama dapat menimbulkan 

kejelasan gambaran angan. Pigura bahasa itu menngiaskan atau mempersamakan 

sesuatu hal dengan hal yang lain supaya gambaran menjadi jelas, lebih menarik 

dan hidup.  
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Pigura bahasa itu bermacam-macam, tetapi memiliki suatu sifat yang umum, 

yakni mempertalikan sesuatu dengan cara menghubungkannya dengan sesuatu 

yang lain (Altenbernd dalam Baribin 1990:48). Pigura bahasa dapat dibedakan 

menjadi:  

a. Simile, ialah menyamakan sesuatu hal dengan sesuatu hal lain dengan 

menggunakan kata pembanding, misalnya seperti, bagai, bak, seumpama, 

laksana, dan sebagainya. 

b. Metafora, ialah menyamakan sesuatu hal dengan sesuatu hal lain tanpa 

menggunakan kata pembanding. Metafora itu melihat sesuatu dengan 

perantaraan benda yang lain (Becher 1978:317). 

c. Simile epik, ialah perumpamaan yang dilanjutkan atau diperpanjang. 

Simile epik dibentuk dengan cara melanjutkan sifat- sifat pembandingnya 

lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frasa yang berturut-turut. 

d. Allegori, ialah cerita kiasan atau lukisan kiasan. Dapat juga berarti 

metafora yang dilanjutkan. 

e. Personifikasi, ialah mempersamakan benda dengan manusia, hal ini 

menyebabkan lukisan menjadi hidup, berperan menjadi lebih jelas, dan 

memberikan bayangan angan yang konkret. 

f. Metonimia, ialah penggunaan suatu atribut dari suatu objek atau 

penggunaan sesuatu yang sangat dekat berhubungan dekat denagannya 

untuk menggantiakan objek tersebut (Altenbernd 1970:21). Metonimia 

juga sering disebut kiasan pengganti nama. 
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g. Sinekdoki, ialah pigura bahasa yang menyebutkan suatu benda (hal) untuk 

benda (hal) itu sendiri (Altenbernd 1970:22). Sinekdoki ada dua macam, 

yakni: pars pro toto (sebagian untuk keseluruhan); totum pro parte 

(keseluruhan untuk sebagian). 

Suharianto (2005:67-73) menyatakan bahwa Adapun macam-macam gaya 

bahasa yang sering digunakan oleh pengarang karya-karya sastra ada 30 jenis 

yaitu alusio, antiklimaks, antitesis, antonomasia, apafasis, asindeton, elipsis, 

enumerasi, epemisme, eponim, hiperbola, inuendo, ironi, klimaks, koreksio, 

litotes, metafora, metonimia, oksimoron, paradoks, paralelisme, personifikasi, 

pernyataan retoris, polisendeton, pleonasme, preterito, prolepsis, repetisi, 

sarkasme, sinekdose Alusio: adalah pernyataan yang disampaikan secara berkias 

tetapi hanya sebagian saja karena dianggap sudah mengetahui kelanjutan dan 

maksud yang sebenarnya.  

1. Alusio: adalah pernyataan yang disampaikan secara berkias tetapi hanya 

sebagian saja karena dianggap sudah mengetahui kelanjutan dan maksud 

yang sebenarnya.  

2. Antiklimaks: adalah suatu pernyataan yang disusun secara berurutan dari 

yang paling tinggi, makin menurun, makin menurun, dan makin menurun 

sampai yang makin rendah. 

3. Antitesis: adalah pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata yang 

saling bertentangan. 

4. Antonomasia: adalah keterangan suatu hal yang kemudian dijadikan 

pengganti benda atau sesuatu yang mempunyai keterangan tersebut. 
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5. Apofasis: adalah suatu cara menegaskan sesuatu dengan cara yang seolah-

olah menyangkalnya. 

6. Asindeton: adalah suatu cara mengemukakan beberapa hal atau peristiwa 

secara berurutan tanpa menggunakan kata sambung. 

7. Elipsis: adalah gaya bahasa yang mengemukakan sesuatu dengan 

menghilangkan satu kata atau lebih, tetapi dengan mudah dapat 

dilanjutkan sendiri oleh pendengar atau pembacanya. 

8. Enumerasi: adalah suatu cara mengemukakan suatu peristiwa atau keadaan 

secara terpisah atau bagian demi bagian. 

9. Epemisme: adalah suatu cara mengemukakan pikiran atau perasaan 

dengan menggunakan kata-kata yang baik agar tidak menyinggung 

perasaan. 

10. Eponim: adalah suatu cara melukiskan sesuatu dengan mengambil sifat-

sifat yang dimiliki oleh nama-nama yang telah terkenal. 

11. Hiperbola: adalah suatu cara untuk menyatakan sesuatu dengan berlebih-

lebihan. 

12. Inuendo: adalah suatu cara menyindir dengan mengecilkan kenyataan yang 

sebenarnya. 

13. Ironi: adalah suatu cara menyindir dengan mengatakan yang sebaliknya. 

14. Klimaks: adalah suatu cara mengemukakan sesuatu, ide, atau keadaan 

dengan mengurutkan dari tingkat yang lebih rendah menuju tingkat yang 

lebih tinggi. 
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15. Koreksio: adalah suatu cara menarik perhatian pendengar atau pembaca 

dengan mengatakan sesuatu yang salah tetapi kemudian segera dibetulkan. 

16. Litotes: adalah suatu cara mengemukakan sesuatu dengan maksud 

merendahkan diri. 

17. Metafora: adalah suatu cara mengatakan atau melukiskan sesuatu dengan 

membandingkannya dengan sesuatu yang lain. 

18. Metonimia: adalah suatu cara untuk mengemukakan suatu maksud 

menggantikan dengan sifat, nama, atau sesuatu yang merupakan ciri khas 

dari benda-benda tersebut. 

19. Oksimoron: adalah suatu cara berbahasa dengan menggunakan kata-kata 

yang berlawanan artinya dalam frase yang sama. 

20. Paradoks: adalah suatu cara mengintensifkan maksud dengan 

mengemukakan dua hal yang bertentangan. 

21. Paralelisme: adalah suatu cara berbahasa dengan menjajarkan beberapa 

kata atau frase yang mempunyai makna sama atau hampir sama. 

22. Personifikasi: adalah suatu cara memperjelas maksud dengan menjadikan 

benda-benda yang digambarkan tersebut seperti manusia. Gaya bahasa 

personifikasi menghidupkan benda-benda mati dan memberinya sifat-sifat 

seperti yang dimiliki oleh manusia. 

23. Pernyataan retoris: adalah suatu cara menarik perhatian pendengar atau 

pembaca dengan mengajukan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. 

24. Polisendeton: adalah cara berbahasa dengan menggunakan beberapa kata 

sambung secara berurutan dalam satu kalimat. 
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25. Pleonasme: adalah cara memperjelas maksud dengan menggunakan kata 

berlebih. 

26. Preterito: adalah suatu cara menyatakan sesuatu dengan menyembunyikan 

atau merahasiakan apa yang ingin dinyatakan tersebut. 

27. Prolepsis: adalah suatu cara berbahasa dengan menggunakan kata tertentu 

lebih dulu, sebelum peristiwa atau gagasan yang sebenarnya terjadi. 

28. Repetisi: adalah suatu cara memperdebat makna atau maksud dengan 

mengulang kata atau bagian kalimat yang hendak diperkuat maksudnya. 

29. Sarkasme: adalah suatu ejekan atau sindiran dengan kata-kata yang kasar. 

30. Sinekdoke: adalah suatu cara mengemukakan sesuatu dengan 

menyebutkan bagian-bagiannya saja atau sebaliknya. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa terdiri atas: 

metafora, personifikasi, perbandingan (simile), hiperbola, ironi, alusio, 

antiklimaks, antitesis, antonomasia, apafasis, asindeton, elipsis, enumerasi, 

epemisme, eponim, hiperbola, inuendo, klimaks, koreksio, litotes, metonimia, 

oksimoron, paradoks, paralelisme, pernyataan retoris, polisendeton, pleonasme, 

preterito, prolepsis, repetisi, sarkasme, sinekdoke. 

 

2.2.6 Pengimajian 

Pengimajian atau citraan adalah gambaran-gambaran angan yang jelas, 

untuk menimbulkan suasana yang khusus, untuk membuat lebih hidup gambaran 

dalam pikiran dan penginderaan dan juga untuk menarik perhatian. Setiap gambar 

pikiran disebut citra atau imaji. Gambaran pikiran tersebut merupakan efek dalam 
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pikiran yang menyerupai gambar yang dihasilkan oleh penangkapan pembaca 

terhadap sebuah, objek yang dapat dilihat oleh saraf penglihatan, pendengaran, 

peraba, perasa, dan penciuman (Pradopo 1990:79-80). Citraan juga merupakan 

kata yang dapat memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh 

penyair (Herman 2003:10). 

Penyair menggunakan daya pencitraannya agar pengalamannya dapat 

ditangkap dan dihayati oleh pembaca. Jadi, citraan adalah gambaran angan 

(abstrak) yang dihadirkan menjadi sesuatu yang konkret dalam puisi (Zulfahnur 

1996:81). 

 Pencitraan merupakan topik yang termasuk dalam bidang psikologi dan 

studi sastra. Dalam psikologi, kata ”citra” mempunyai arti reproduksi mental, 

suatu ingatan masa lalu yang bersifat indriawi dan berdasarkan persepsi yang 

tidak selalu bersifat visual. Pencitraan adalah kunci untuk memahami dunia 

bawah sadarnya. Hal tersebut mengandung maksud bahwa penyair berbicara 

sebagai manusia biasa dan  bukan sebagai seniman. Mengacu pada asumsi-asumsi 

yang mengambang tentang penilaian ketulusan penyair (Wellek 1995:236-270). 

 Brahim (dalam Nadeak 1985:25) mengatakan bahwa imaji merupakan 

unsur yang mengembangkan rasa keindahan dalam diri pembaca. Bagi seniman, 

imaji merupakan unsur kreasi atau unsur penciptaan seni. 

Comombes (dalam Pradopo 1990:80) mengemukakan bahwa dalam 

tangan seorang penyair yang bagus, imaji tersebut dapat segar dan hidup, berada 

dalam puncak keindahannya untuk mengintensifkannya, menjernihkan, dan 

memperkaya. Sebuah imaji yang berhasil menolong orang merasakan pengalaman 
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penyair terhadap objek dan situasi yang dialaminya, memberi gambaran yang 

setepatnya, hidup, kuat, ekonomis, dan dapat dirasakan dekat dengan pembaca 

ataupun pendengar.  

Seorang pembaca dituntut untuk mengerti kata-kata dalam puisi, sehingga 

setiap kata yang muncul dalam suatu puisi akan menimbulkan dampak tersendiri 

bagi pembaca ataupun pendengar. Citraan lebih mengingatkan kembali daripada 

membuat kesan baru, sehingga pembaca atau pendengar terlihat dalam kreasi 

puitis (Altenberd dalam Pradopo 1990:80). 

 Pembaca atau pendengar akan mudah menanggapi hal-hal yang dalam 

pengalamannya telah tersedia simpanan imaji-imaji yang kaya. Imaji tersebut 

dihasilkan oleh indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan 

penciuman. Citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan disebut citraan 

penglihatan, yang ditimbulkan oleh indera pendengaran disebut citraan 

pendengaran, yang ditimbulkan oleh indera peraba disebut citraan perabaan, yang 

ditimbulkan oleh indera perasa disebut citraan pengecapan, dan yang ditimbulkan 

oleh indera penciuman disebut citraan penciuman. Gambaran-gambaran angan 

yang bermacam-macam tersebut tidak dipergunakan secara terpisah-pisah oleh 

penyair dalam sajaknya, melainkan dipergunakan bersama-sama, saling 

memperkuat dan saling menambah kepuitisannya. Citraan penglihatan merupakan 

jenis citraan yang sering digunakan oleh penyair. Citra penglihatan memberi 

rangsangan kepada indera penglihatan sehingga sering hal-hal yang tidak terlihat 

seolah-olah dapat telihat (Pradopo 1990:80-81). 
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2.2.7 Unsur Tipografi 

Perwajahan puisi (tipografi), yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak 

dipenuhi kata-kata, tepi kanan-kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang 

tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal 

tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi.  

Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan 

drama. Lirik-lirik puisi tidak membangun periodesitet yang disebut paragraf, 

namun membentuk bait. Baris puisi tidak bermula dari tepi kiri dan berakhir pada 

kanan baris. Tepi kiri atau tepi kanan dari halaman yang memuat puisi belum 

tentu terpenuhi tulisan, hal ini tidak berlaku bagi tulisan yang berbentuk prosa 

(Waluyo dalam Kurniawan 2009:26) Ciri itulah yang menunjukkan eksistensi 

sebuah puisi. 

2.3 Sintagmatig-Paradigmatig 

Bahasa selalu merupakan hubungan antara penanda (”signifier”) dan 

petanda (”signified”). Tidak ada kaitan antara kata (bahasa) dan realitas di luar 

dirinya. Kata-kata diletakkan pada struktur (sistem) dan membangun makna 

karena relasinya dengan kata lain. Ini berarti strukturlah yang penting, bukan kata 

itu sendiri. 

Ferdinand de Saussure, ahli linguistik dan pelopor semiotika, selalu melihat 

fenomena bahasa dalam perspektif dikotomis. Ia, antara lain, mengonsepsi bahasa 

dalam dikotomi penanda versus petanda, langue versus parole, sintagmatik versus 

paradigmatik,dan sinkronik Versus diakronik. 

Pada sistem itulah kemudian ditemukan dikotomi sintagmatik-paradigmatik. 
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Sintagmatik adalah poros linear yang menghadirkan rangkaian kata (kalimat) 

sebagai sebuah aturan baku (subyek-predikat-obyek). Jika makna ingin 

diproduksi, aturan ini tidak boleh dirusak. Di dalam poros paradigmatik (asosiasi), 

kata-kata yang hadir (presence) bisa dipertukarkan dengan yang tidak hadir (in 

absentia). Inilah yang disebut asosiasi. Taruhlah contoh kalimat ”Perempuan itu 

cantik sekali” (sintagmatik). Pada poros paradigmatik, kata perempuan itu bisa 

bertukar dengan gadis berbaju biru dan kata cantik dapat bersulih dengan seksi 

sehingga kalimatnya menjadi ”Gadis berbaju biru itu seksisekali”. 

Hubungan sintagmatik – paradigmatik, dikemukakan oleh F. de Saussure 

(1857–1913) Bapak Linguistik Modern yang pada awalnya terkait upaya analisis 

linguistik terhadap tataran dalam bahasa. Ada dua jenis hubungan atau relasi yang 

terdapat antara satuan-satuan bahasa, yaitu relasi sintagmatik dan asosiatif.  

Ada beberapa pakar yang menyumbangkan pemikiran mereka tentang relasi ini. 

Hasspelmath, Hjelmslev, Firth, Verhaar, Bloomfield, Jakobson dan mungkin 

linguis lainnya yang belum sempat saya jadikan rujukan. Pendapat Hasspelmath 

sebagai acuan utama kurang banyak memberi petunjuk yang jelas dan rinci 

seputar relasi ini. Pada intinya para linguis itu mengaminkan satu sama lainnya 

hanya saja perbedaan terminologi yang mungkin menjadi ciri khas dari para 

linguis. Jakobson menyebut relasi sebagai “axes” (sumbu atau poros). Kombinasi 

'this-and-this-and-this' (seperti dalam kalimat 'the man cried') untuk relasi 

sintagmatik; sementara paradigmatik, seleksi 'this-or-this-or-this' (Misalnya 

penggantian kata pada kalimat tertentu; 'died' atau 'sang').” Pendapat ini 

diaminkan oleh Lee Haruki bahwa dalam analisis linguistik sering dipahami 
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bahwa dimensi paradigmatik bahasa sebagai seleksi ‘vertical axis’.  

Relasi Paradigmatik ini merupakan hubungan yang terdapat dalam bahasa, namun 

tidak tampak dalam susunan suatu kalimat. Hubungan asosiatif ini tampak bila 

suatu kalimat dibandingkan dengan kalimat lain.  

Dalam Oxford Concise Dictionary of Literary Terms, diartikan bahwa “paradigm 

is: a set of linguistic or other units that can be substituted for each other in the 

same position within a sequence or structure.” A paradigm in this sense may be 

constituted by all words sharing the same grammatical function, since the 

substitution of one for another does not disturb the syntax of a sentence. 

Sedangkan “syntagm”: a linguistic term designating any combination of 

units…which are arranged in a significant sequence.” Pun sebuah kalimat sebagai 

sebuah sintagmatik dari kata-kata. Jadi dapat dipahami paradigmatik itu sebagai 

substitusi sedangkan sintagmatik itu kombinasi bersekuensi. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur 19 Geguritan 
karya Budi Palopo

BATIN

FISIK

KARYA SASTRA 

 Unsur 
Bunyi 

 Diksi  

 Bahasa 
figuratif 

 Citraan 

 Tipografi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif, 

karena pendekatan ini memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. 

Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan intrinsik, karena kajiannya 

difokuskan hanya pada unsur intrinsik karya sastra yang dipandang memiliki 

kebulatan, koherensi, dan kebenaran sendiri (Wellek Werren dalam Wiyatmi 

2009:87). Hasilnya pendekatan ini mampu menganalisis anasir-anasir yang ada 

dalam karya sastra khususnya puisi. Anasir-anasir tersebut antara lain meliputi 

bunyi, diksi, citraan, dan bahasa figuratif. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode struktural. Penggunaan metode struktural pada penelitian 

ini adalah untuk menganalisis sajak ke dalam unsur fisik pembangun puisi. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka sasaran 

penelitian ini adalah struktur fisik geguritan karya Budi Palopo dalam buku 

antologi geguritan Wong Agung, Gurit Punjul Rong Puluh. Bahan penelitian 

dalam penelitian ini adalah struktur geguritan karya Budi Palopo. Geguritannya 

meliputi ‘Gurit Grantang’, ‘Kumbara Kumbakarna’, ‘Wiji Alip’, ‘Megatruh’, 

‘Cempluk’, ‘Reroncen Kembang Mlathi’, ‘Gurit Pedhalangan’, ‘Sastra Gendra’, 

‘Kalam Munyeng’, ‘Rah Roh Sun Ruh’, ‘Luh Jamrut’, ‘Gurit Ganda Mayit’, ‘Wali 
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Lanang’, ‘Srengenge’, ’Trumpah Lars’, ‘Retna Dumilah’, ‘Gurit Tanpa 

Wis‘,‘Layang Lemah Bang’, ‘Suluk Caraka’. 

Data dan sumber data penelitian ini diambil dari buku antologi geguritan 

Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo yang diterbitkan oleh 

Dewan Kesenian Jawa Timur pada tahun 2009. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik baca dan catat. Teknik pembacaan dilakukan secara heuristik dan 

hermeneutik. Teknik  pembacaan heuristik adalah teknik membaca puisi dengan 

berdasar pada kaidah kebahasaan. Sedangkan teknik pembacaan hermeneutik 

yang dimaksud adalah pembacaan yang didasarkan pada konvensi makna. Teknik 

baca ini digunakan karena objek penelitian ini adalah teks geguritan Wong Agung 

Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo. Setelah teknik baca dilakukan 

disusul dengan teknik catat karena digunakan untuk mencatat struktur fisik 

geguritan yang meliputi unsur bunyi (versifikasi), diksi, kata konkret, tipografi, 

pengimajian, dan bahasa figuratif. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis keterjalinan semua 

fenomena yang tampak pada struktur puisi yang terdiri dari unsur bunyi 

(versifikasi), diksi, kata konkret, pengimajian, bahasa figuratif dan tata wajah atau 
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yang sering disebut dengan tipograf. Penggunaan teknik deskriptif analisis pada 

penelitian ini tidak semata-mata untuk menguraikan tetapi juga memberikan 

pemahaman dan penjelasan.  

 Adapun langkah-langkah dalam menganalisis puisi dalam penelitian ini, 

yakni sebagai berikut :  

1. Membaca geguritan yang akan dianalisis dari antologi geguritan Wong 

Agung Gurit Punjul Rong Puluh karangan Budi Palopo yang meliputi 64 

geguritan. Geguritan yang menjadi bahan penelitian ini adalah ‘Gurit 

Grantang’, ‘Kumbara Kumbakarna’, ‘Wiji Alip’, ‘Megatruh’, ‘Cempluk’, 

‘Reroncen Kembang Mlathi’, ‘Gurit Pedhalangan’, ‘Sastra Gendra’, 

‘Kalam Munyeng’, ‘Rah Roh Sun Ruh’, ‘Luh Jamrut’, ‘Gurit Ganda 

Mayit’, ‘Wali Lanang’, ‘Srengenge’, ’Trumpah Lars’, ‘Retna Dumilah’, 

‘Gurit Tanpa Wis‘,‘Layang Lemah Bang’, ‘Suluk Caraka’ secara cermat 

dan teliti. Membaca yang dilakukan meliputi membaca heuristik dan 

membaca hermeneutik. Membaca heuristik yakni membaca dengan dasar 

pemaknaan pada konvensi bahasa. Sedangkan membaca hermeneutik yaitu 

mencari makna yang tersirat.  

2. Menemukan rima konsonan terbanyak dari ke-64 geguritan karya Budi 

Palopo. 

3. Mendeskripsikan hasil pembacaan geguritan dari antologi geguritan Wong 

Agung Gurit Punjul Rong Puluh karangan Budi Palopo dengan 

menganalisis Struktur fisik geguritan yang meliputi unsur bunyi, unsur 

diksi, unsur gaya bahasa, unsur tipografi, dan unsur imaji.  
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4. Menarik kesimpulan dari penelitian geguritan Wong Agung Gurit Punjul 

Rong Puluh yang telah dilakukan. 
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BAB IV 

UNSUR-UNSUR PEMBANGUN GEGURITAN 

WONG AGUNG GURIT PUNJUL RONG PULUH 

 

Secara umum geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi 

Palopo ini dibangun atas unsur bunyi, makna, tipografi, bahasa figuratif, dan 

pengimajian. Hasil penelitian terhadap 19 geguritan karya Budi Palopo ini 

masing-masing akan diuraikan di bawah ini. 

 

4.1 Unsur Bunyi  

Unsur bunyi pada geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh  

menjadi kelebihan yang utama pada geguritan tersebut. Unsur bunyi ini terdiri 

dari rima dan irama. 

 

 

4.1.1 Rima 

Rima yang menjadikan indah geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong 

Puluh ini terutama dari rima konsonan atau aliterasi, kemudian rima vokal atau 

asonansi, rima sempurna, rima tak sempurna, rima mutlak, rima akhir, rima 

vertikal, dan rima horisontal.   
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4.1.1.1 Aliterasi 

Rima konsonan atau aliterasi yang terdapat pada geguritan Wong Agung 

Gurit Punjul Rong Puluh ini menjadi kelebihan yang utama pada geguritan karya 

Budi Palopo. Aliterasi merupakan merupakan rima yang disebabkan oleh adanya 

unsur konsonan yang sama. Aliterasi ini dapat dijumpai pada geguritan yang 

berjudul “Gurit Grantang”, “Kumbara Kumbakarna”, “Wiji Alip”, “Megatruh”, 

“Cempluk”, “Reroncen Kembang Mlathi”, “Gurit Pedhalangan”, “Sastra 

Gendra”, “Kalam Munyeng”, “Rah Roh Sun Ruh”, “Luh Jamrut”, “Gurit Ganda 

Mayit”, “Wali Lanang”, “Srengenge”, “Trumpah Lars”, “Retna Dumilah”, 

“Gurit Tanpa Wis”, “Layang Lemah Bang”, “Suluk Caraka”. 

 Pada geguritan yang berjudul “Gurit Grantang” terdapat aliterasi. Aliterasi 

pada bait pertama terdapat pada baris pertama, ke-3, dan ke-4. 

“Tansah sun kempit iga kamukten kang 
Nyumrambah dadi dhampar kamulyaning urip 
Uga sun pinudya kabeh laku anak lanang 
Liwat kriyep mripat kang tansah nglilip” 
(WA,”Guritan Grantang”hlm.19) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan k dan konsonan t. 

Konsonan k terdapat pada kata kempit dan kamukten. Konsonan k pada kata ini 

mengandung arti mendapat kesenangan. Sedangkan konsonan t  terdapat pada 

kata tansah dan kempit. Kata tansah menambahkan kesan indah pada kata kempit.  

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan k dan konsonan l. Persamaan 

konsonan k ditandai dengan kata kabeh dan anak. Sedangkan persamaan 

konsonan l pada kata laku dan lanang.  
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Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan t yang ditandai pada kata liwat, 

mripat, dan tansah. Persamaan konsonan t pada kata-kata ini memberikan 

kesatuan makna. 

Bait ke-3 terdapat aliterasi. 

“.... tansah sun kekep sekabeh obah kang 
Ngrodha paripeksa trintim kahanan jati 
Sun wilang uga sekabeh solah perang 
Kanthi pranatan kang ngemu prabawa mukti” 
(WA,”Gurit Grantang”hlm.19) 

Pada bait ke-3 baris pertama terdapat persamaan konsonan s yang ditandai 

pada kata sun dan sekabeh. Persamaan konsonan s pada kata sun dan sekabeh. 

Baris ke-3 juga terdapat persamaan konsonan s. Persamaan konsonan s ini 

mempunyai arti aku dan semua. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata kanthi 

dan kang. Kata kanthi dan kang ditulis untuk melengkapi makna pada baris 

tersebut. 

Aliterasi terdapat pada geguritan “Kumbara Kumbakarna”. Aliterasi ini 

terdapat pada bait pertama baris ke-2 dan ke-4.  

“....kumbakarna kemba jroning memilih 
Perang kudu dadi 
Sabaya mulya sabaya mukti datan kalantih....” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 
 
Pada baris ke-2 terdapat persamaan konsonan k. Aliterasi ini ditandai 

dengan frasa kumbakarna kemba. Konsonan k pada frasa ini memberikan dampak 

kebimbangan. 
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Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan s dan konsonan m. Konsonan s dan 

konsonan m terdapat pada klausa sabaya mulya sabaya mukti. Konsonan s dan m 

ini memberikan dampak kebersamaan. 

Pada bait ke-2 terdapat aliterasi. 

“Kumbara kumba kemba 
Karnaningsun nalika krungu 
Tembung hanggunggung ndharu 
Jroning pakartining urip mulya” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Baris pertama dan ke-2 geguritan ini terdapat persamaan konsonan k. Pada 

baris pertama ditandai dengan klausa kumbara kumba kemba. Konsonan k 

memberi dampak kebimbangan yang sangat. Sedangkan pada baris ke-2 ditandai 

dengan kata karnaningsun dan krungu. Konsonan  k pada kata ini memberikan 

dampak halus. 

Pada baris ke-3 dan ke-4 terdapat persamaan konsonan ng. Baris ke-3 

ditandai dengan frasa tembung hanggunggung. Konsonan ng pada frasa tembung 

hanggunggung memberikan dampak kegembiraan. Baris ke-4 ditandai frasa 

jroning pakartining. Konsonan ng pada frasa jroning pakartining menyatakan 

pemberitahuaan kepada pembaca. 

Bait ke-3 terdapat aliterasi. 

“O, yagene blencong pakeliran 
Tan nyumunar ing panggon panjak” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Bait ke-3 baris ke-2 terdapat persamaan konsonan p. Ditandai pada frasa 

panggon panjak. Konsonan p pada frasa panggon panjak menyatakan petunjuk 

tempat. 
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Bait ke-4 baris pertama, ke-2, dan ke-3 terdapat aliterasi. 

“  O, yagene hamung dhalang kang suluk 
Tan nglibat sindhen kang 
Melek nganti parak esuk” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai klausa 

hamung dhalang kang. Konsonan ng pada klausa hamung dhalang kang 

menyatakan bahwa hanya dhalang saja. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan n ditandai dengan klausa tan 

nglibat sindhen. Konsonan n pada klausa tan nglibat sindhen menyatakan bahwa 

sindhen tidak diikut sertakan. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata melek 

dan parak esuk. Konsonan k pada kata melek dan parak esuk mempunyai maksud 

agar selaras saat dibaca. 

Pada geguritan yang berjudul ”Wiji Alip” terdapat aliterasi. 

“Tanpa sumping kembang gadhing 
Tetep sun kuping krungu gegendhing 
Mireng tetembang welas asih,” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai dengan 

frasa sumping kembang gadhing. Konsonan ng pada frasa sumping kembang 

gadhing dimaksudkan untuk memberikan dampak keindahan. 

Baris ke-2 dan ke-3 juga terdapat aliterasi berupa persamaan konsonan ng. 

Baris ke-2 ditandai dengan frasa kuping krungu gegendhing. Sedangkan baris ke-3 

ditandai dengan frasa mireng tetembang. Konsonan ng ini dituliskan agar selaras 

dengan kata pada baris pertama. 
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Bait ke-3 baris pertama dan ke-2 terdapat aliterasi. 

 “ Tanpa sumping kembang gadhing 
Tetep sun kuping krungu gegendhing,” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Pada baris pertama dan ke-2 terdapat aliterasi persamaaan konsonan ng 

yang ditandai dengan frasa sumping kembang gadhing dan kuping krungu 

gegendhing. Konsonan ng ini dimaksudkan untuk memberi dampak keindahan. 

 Baris ke-3 terdapat aliterasi. 

“....nalika sun cengklak kretagama 
..... 
Playune kebat kliwat 
Grobak kreta kagawa larat,” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Pada baris ke-3 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan frasa 

cengklak kretagama. Konsonan k pada frasa ini menyatakan dampak terkena 

kereta. 

Baris ke-5 dan ke-6 juga terdapat persamaan konsonan k. Baris ke-5  

ditandai dengan frasa kebat kliwat. Baris ke-6 ditandai dengan frasa kreta kagawa 

larat. Konsonan k pada frasa-frasa mempunyai maksud bahwa kreta yang melaju 

dengan sangat cepat seperti hilang. 

Pada geguritan”Megatruh” terdapat aliterasi.  

“Nalika sun mati sajroning urip-arep 
Sedhakep nyuku tunggal sedya 
Milang cahyane lintang-lintang wengi-ne,” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Pada baris pertama terdapat persamaan aliterasi p yang ditandai dengan 

frasa urip-arep. Frasa urip-arep memberi dampak ketegasan bagi pembaca. 
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Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai pada kata sedhakep 

dan sedya. Persamaan konsonan s pada kata sedhakep dan sedya mempunyai 

maksud kepasrahan. 

Bait ke-3 terdapat aliterasi. 

“....dilah sumarah angracut jisim 
Hana carakan datan purun suwalan 
Padha padudon rebut balung jayeng pati,” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan h. Konsonan h ditandai 

dengan frasa dilah sumarah. Konsonan h pada frasa dilah sumarah mempunyai 

dampak ketegasan bagi pendengar. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan n. Konsoana n ditandai dengan 

klausa carakan datan purun suwalan. Konsonan n pada klausa carakan datan 

purun suwalan dituliskan agar selaras dengan kata carakan. 

Baris ke-3 ditandai adanya persamaan konsonan ng. Konsonan ng terdapat 

pada frasa balung jayeng. Frasa balung jayeng ditulis agar menimbulkan kesan 

keindahan. 

Aliterasi juga terdapat pada bait ke-5. 

“...mungguh munggaha ing mega mahagung 
Harak nistha jroning wilang wirangnya ta?” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Pada baris pertama bait ke-5 terdapat persamaan konsonan m. Konsonan m 

pada baris ini ditandai dengan frasa mungguh munggaha dan frasa mega 

mahagung. Konsonan m pada frasa ini memberikan dampak halus yang 

mempunyai maksud pengharapan untuk berada di tempat yang lebih tinggi lagi. 
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Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan ng. Konsonan ng pada baris ke-2 

ini ditandai dengan frasa jroning wilang. Konsonan ng pada frasa  jroning wilang  

ditulis agar selaras dengan kata wirang. 

Pada bait pertama geguritan ”Cempluk” terdapat aliterasi. 

“Nalika mudhun lemah 
Cempluk mbrangkang ajar solah 
Maneka rupa dolanan cumepak 
Nanging kabeh padha kadhupak 
Senadyan biyunge nywnyawis mori putih 
Cempluk tetep moh mapan linggih” 
(WA,”Cempluk”hlm.31) 

Pada baris pertama terdapat aliterasi yang ditandai dengan adanya 

persamaan konsonan n pada frasa nalika mudhun. Konsonan n pada frasa nalika 

mudhun memberikan dampak halus bagi pembaca. 

Baris ke-4 terdapat aliterasi persamaan konsonan k yang ditandai dengan 

kata kabeh dan kadhupak. Konsonan k pada kata kabeh dan kadhupak 

memberikan dampak kemarahan. 

Pada baris ke-5 terdapat persamaan konsonan s pada kata senadyan dan 

nyenyawis. Konsonan s pada kata senadyan dan nyenyawis memberikan dampak 

halus. 

Bait ke-2 juga terdapat aliterasi. 

“...nalika mudhun lemah 
Cempluk mbrangkang ajar solah 
Nyoba ngluru klasa bedhah 
Kang kalempit ing senthong omah 
Tangise prasaja medhar sabda 
Tan maelu kandhane biyung bapa”  
(WA,”Cempluk”hlm.31) 
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Baris pertama terdapat persamaan konsonan n pada frasa nalika mudhun. 

Konsonan n pada frasa nalika mudhun memberikan dampak halus bagi pembaca. 

Pada baris ke-3 terdapat persamaan konsonan n. Konsonan n ditandai 

dengan frasa nyoba ngluru. Konsonan n pada frasa nyoba ngluru mempunyai 

maksud mencari. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan k pada frasa kang kalempit. 

Konsonan k pada frasa kang kalempit memberi dampak halus. 

Pada baris ke-6 terdapat aliterasi berupa persamaan konsonan b pada frasa 

biyung bapa. Konsonan b pada frasa biyung bapa memberi dampak yang halus. 

Pada bait ke-3 juga terdapat aliterasi. 

“....ora yung, ora 
Aja pisan meksa karep 
Ben rekasa sun sumerep 
Ora yung, ora 
Umbaren sun aja digendhong 
Ben sun bokong bisa nutup klasa bolong” 
(WA,”Cempluk”hlm.31) 
Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan p yang ditandai dengan kata pisan 

dan karep. Konsonan  p pada kata pisan dan karep memberikan dampak 

ketegasan. 

Pada baris ke-3 ditandai dengan adanya persamaan konsonan s yang 

terdapat pada frasa sun sumerep. Konsonan s pada frasa sun sumerep memberikan 

dampak pengharapan. 

Baris ke-6 terdapat persamaan konsonan b yang terdapat pada kata ben, 

bokong, bisa, dan bolong. Konsonan b pada kata ben, bokong, bisa, dan bolong 

dimaksudkan agar kalimat itu selaras. 

Pada geguritan “Reroncen Kembang Mlathi” terdapat aliterasi.  



48 
 

 

 

“..... wus mewangi amben suksma sun impen 
Sadhengah bocah angon nggiring angin  
Gandaning reroncen mlathi ngabar mawarta 
Nyebar wiji katresnan kang 
Wus kaslempitake ing ngisor klasa 
Mula ingsun njur mulih mingkem 
Sadhengah njaga ayang-ayang lor lan kidul” 
(WA,”Reroncen Kembang Mlathi”hlm.33) 

Pada baris ke-2 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai dengan frasa 

suksma sun. Frasa suksma sun mempunyai arti jiwaku. Pada baris ini juga terdapat 

persamaan konsonan n yang ditandai pada kata amben dan impen. Kata impen 

ditulis sebagai pelengkap kata amben. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan h yang ditandai dengan frasa 

sadhengah bocah. Persamaan konsonan h pada frasa sadhengah bocah 

mempunyai maksud sebatas anak. Pada baris ini juga terdapat persamaan 

konsonan n yang ditandai dengan kata angon dan angin. Kata angin dipilih agar 

menambah kesan indah pada kata angon. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan r yang ditandai dengan kata 

reroncen dan ngabar. Konsonan r pada kata reroncen dan ngabar mempunyai 

maksud aroma harum dari rangkaian bunga melati seakan memberi pesan. 

Baris ke-5 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata 

katresnan kang. Persamaan konsonan k pada kata katresnan kang mempunyai 

maksud menumbuhkan rasa cinta. 

Baris ke-6 juga terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata 

kaslempitake dan klasa. Persamaan konsonan k pada kata kaslempitake dan klasa 

mempunyai maksud bahwa cintanya itu disimpan. 
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Baris ke-7 terdapat persamaan konsonan m. Persamaan konsonan m pada 

kata mula dan frasa milih mingkem mempunyai arti bahwa kemudian saya lebih 

memilih untuk diam. 

Baris ke-8 terdapat persamaan konsonan l yang ditandai pada frasa lor lan 

kidul. Persamaan konsonan l pada frasa lor lan kidul pada baris ini mempunyai 

maksud untuk menjaga dua hati.  

Aliterasi juga terdapat pada geguritan”Gurit Pedhalangan”. 

“O, tok thok tok thok 
Tak kethok ketok-mu 
Dadi suwara suluk tengah wengi kang 
Tansaya wibawa mukti ing kahanan jati” 
(WA,”Gurit Pedhalangan”hlm.36) 

Pada bait pertama baris pertama terdapat persamaan konsonan t. Konsonan t 

ditandai dengan kata tok thok tok thok. Konsonan t pada kata tok thok tok thok 

memberikan kesan keindahan bagi pembaca dan pendengar. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan k. Konsonan k ditandai dengan 

frasa kethok ketok. Konsonan k pada frasa kethok ketok memberikan dampak 

kemarahan. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan s. Konsonan s ditandai dengan 

frasa suwara suluk. Konsonan s pada frasa suwara suluk memberikan kesan 

keselarasan. 

  Aliterasi terdapat pada bait ke-2. 

“.... o, gusti tak kethok-kethok dadi 
Tumbal kang ketok jroning wening-ku 
Nalika kabeh wong pada tinggur 
Sedyaku tansah ndhedhawuh suwara gong gur” 
(WA,”Gurit Pedhalangan”hlm.36) 
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Baris pertama terdapat persamaan konsonan k. Konsonan k ditandai dengan 

frasa tak kethok-kethok. Konsonan k pada frasa tak kethok-kethok mempunyai 

maksud penyesalan. 

Baris ke-2 juga terdapat persamaan konsonan k. Konsonan k ditandai pada 

frasa kang ketok. Konsonan k pada frasa kang ketok mempunyai maksud bahwa 

yang terlihat dalam mimpi-ku. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan s dan g. Persamaan konsonan s 

ditandai dengan kata sedyaku dan suwara. Konsonan s pada kata sedyaku dan 

suwara yang mempunyai maksud kesetiaan. Sedangkan konsonan g ditandai 

dengan frasa gong gur. Frasa gong gur memberikan kesan keindahan. 

Bait ke-3 terdapat aliterasi. 

“....o, tak kethok-kethok sekabeh ketok-mu 
Kanggo pituduh sapa wong kang 
Nedya ngluru kiblat sangkan-paran 
Tak kethok-kethok sekabeh ketok-mu 
Minangka jejumbuh kang mawujud bleger 
Dadi palilah patemon-ku patemon-mu 
Tak kethok-kethok sekabeh ketok-mu 
Mrih nyawiji sekabeh rerasan 
Kang tansah nyengkuyung 
Asmagung-ku gung-mu” 
(WA,”Gurit Pedhalangan”hlm.36) 

Baris pertama terdapat persamaan konsonan k. Konsonan k ditandai dengan 

frasa tak kethok-kethok dan kata ketok. Konsonan k pada frasa tak kethok-kethok 

dan kata ketok memberikan dampak kekesalan. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan n. Konsonan n ditandai dengan 

frasa nedya ngluru dan sangkan-paran. Konsonan n pada frasa nedya ngluru dan 

sangkan-paran memberikan dampak kesanggupan. 
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Pada baris ke-4 terdapat persamaan konsonan k. Konsonan k ditandai 

dengan frasa tak kethok-kethok dan kata ketok. Konsonan k pada frasa tak kethok-

kethok dan kata ketok memberikan dampak kekesalan. 

Baris ke-5 juga terdapat persamaan konsonan m. Konsonan m ditandai 

dengan kata minangka dan mawujud. Konsonan m pada kata minangka dan 

mawujud memberikan dampak halus. 

Pada baris ke-6 terdapat persamaan konsonan p. Konsonan p ditandai 

dengan klausa palilah patemon-ku patemon-mu. Konsonan p pada klausa palilah 

patemon-ku patemon-mu dituliskan agar selaras dan indah saat dibaca. 

Pada baris ke-7 terdapat persamaan konsonan k. Konsonan k ditandai 

dengan frasa tak kethok-kethok dan kata ketok. Konsonan k pada frasa tak kethok-

kethok dan kata ketok memberikan dampak kekesalan. 

Baris ke-8 terdapat persamaan konsonan r. Konsonan r ditandai dengan kata 

rasa dan rerasan. Konsonan r pada kata rasa dan rerasan mempunyai maksud 

banyak yang dirasakan. 

Baris ke-9 terdapat persamaan konsonan ng. Konsonan ng ditandai dengan 

kata kang dan nyengkuyung. Konsonan ng pada kata kang dan nyengkuyung 

mempunyai maksud agar lebih indah jika dibaca. 

Geguritan “Sastra Gendra”  juga terdapat aliterasi. Aliterasi terdapat pada 

bait pertama. 

“Hayuningrat sun regem tangan tengen 
Klakon gendra tlatah kapujanggan 
Nalika sun gendruk punjer 
Unyering bumi kanyatan 
Ilang kabeh pangimpene wong kang 
Nedya memungsuh buyut-sun” 
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(WA,”Sastra Gendra”hlm.37) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan t. Persamaan konsonan t 

ditandai dengan kata hayuningrat dan frasa tangan tengen. Persamaan konsonan t 

pada kata hayuningrat dan frasa tangan tengen mempunyai maksud bahwa apa 

pun bisa saya genggam hanya dengan satu tangan. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata klakon 

dan kapujanggan. Kata klakon dipilih agar terkesan lebih indah saat dibaca 

dengan kata kapujanggan. 

Baris ke-5 juga terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata 

kabeh dan kang. Persamaan konsonan k pada kata kabeh dan kang pada baris ini 

mempunyai arti hilang semua impian. 

Baris ke-6 terdapat persamaan konsonan n yang ditandai dengan kata nedya 

dan buyut-sun.  

Pada geguritan ”Kalam Munyeng” terdapat persamaan konsonan yang 

ditandai pada bait pertama dan ke-2. 

“Dudu keris kawarangka, kang 
Dadi pathok kuburan dhawuh sabdane 
Kanjeng giri satmata jroning prang bubrah 
Awit, serat mantra kadigdayan kang 
Neluk bangsa paneluk nggagah lungkrah”  
(WA,”Kalam Munyeng”hlm.40) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan k. Persamaan konsonan k 

terdapat pada kata keris kawarangka kang. Persamaan konsonan k pada kata keris 

kawarangka kang merupakan satu makna yang mendukung kata keris. 
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Baris ke-2 juga terdapat persamaan konsonan k. Persamaan konsonan k 

ditandai dengan frasa pathok kuburan. Persamaan konsonan k pada kata tersebut 

mempunyai arti tanda sebuah makam.  

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan t. Persamaan konsonan t ditandai 

dengan kata awit dan serat. Persamaan konsonan t pada kata tersebut mendukung 

makna pada frasa mantra kadigdayan. 

Baris ke-5 terdapat persamaan konsonan h yang ditandai dengan frasa 

nggagah lungkrah. Persamaan konsonan h pada frasa nggagah lungkrah 

memberikan dampak ketegasan. 

Bait ke-2 juga terdapat aliterasi. 

“Mula enggal sun regem kalam munyeng 
Kanggo pitulung sapa wong  
Kang mbutuh pituduh 
Jroning mburu kawaskithaning dumadi” 
(WA,”Kalam Munyeng”hlm.40) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan m yang ditandai pada kata 

mula dan frasa regem kalam munyeng. Persamaan konsonan m pada kata mula 

dan frasa regem kalam munyeng memberikan dampak halus pada baris tersebut. 

 Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan h yang ditandai dengan frasa 

mbutuh pituduh. Persamaan konsonan h pada frasa mbutuh pituduh memberikan 

dampak ketegasan bagi pembaca dan pendengar. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai dengan kata 

jroning dan kawaskithaninng.  

Aliterasi terdapat pada geguritan “Rah Roh Sun Ruh”. Aliterasi terdapat 

pada bait pertama. 
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“Sun rakit keratoning dzat kang 
Maha gumelar gelaring kahanan 
Sun racut jisim kawadis 
Ninggal playu kuda pranawa”  
(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan t. Persamaan konsonan t 

ditandai dengan kata rakit dan dzat. Persamaan konsonan t pada kata rakit dan 

dzat memberikan dampak ringan saat dibaca. 

Baris ke-2 terdapat persamaaan konsonan g yang ditandai dengan frasa 

gumelar gelaring. Persamaan konsonan g pada frasa gumelar gelaring 

mempunyai maksud yang merajai semua yang ada di bumi. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai dengan kata sun 

dan kawadis. Persamaan konsonan s pada kata sun dan kawadis memberi dampak 

halus pada pembacaannya. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan p yang ditandai dengan kata playu 

dan pranawa. Persamaan konsonan p pada kata playu dan pranawa memberikan 

dampak tegas. 

Bait ke-2 juga terdapat aliterasi. 

“He, ratuning urip amun-amun 
Lamun sira tenan waskitha 
Endi ana swarga naraka bumi baka” 
(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan n yang ditandai dengan kata lamun 

dan tenan. Persamaan konsonan n pada kata lamun dan tenan memberikan 

dampak halus saat dibaca dan didengar. 
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Baris ke-3 terdapat aliterasi berupa persamaan konsonan b yang ditandai 

dengan frasa bumi baka. Persamaan konsonan b pada frasa bumi baka mempunyai 

maksud dunia yang kekal abadi. 

Aliterasi juga terdapat pada bait ke-3 baris pertama, ke-2, ke-4, dan ke-5. 

“Sun rakit keratoning dat 
Nganggo kembang roh rah sumarah sun 
Nganti pupus wengi 
Wangine kembang ruh sun sebar 
Sumebar nggeganda rahsa” 
(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan t ditandai dengan kata 

rakit dan dat. Persamaan konsonan t pada kata tersebut memberikan dampak 

halus. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan h yang ditandai dengan frasa roh 

rah sumarah. Pada baris ini juga terdapat persamaan konsonan s yang ditandai 

dengan frasa sumarah sun. Persamaan konsonan h dan persamaan konsonan s 

memberikan dampak ketegasan. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai dengan frasa sun 

sebar. Persamaan konsonan s pada frasa sun sebar memberikan dampak halus. 

Pada baris ini juga terdapat persamaan konsonan r yang ditandai dengan kata ruh 

dan sebar. Persamaan konsonan r pada kata ruh dan sebar memberikan dampak 

ketegasan. 

Baris ke-5 terdapat persamaan konsonan r yang ditandai dengan kata 

sumebar dan rahsa. Persamaan konsonan r pada kata sumebar dan rahsa 

memberikan dampak ketegasan bagi pembaca.  

Pada geguritan”Luh Jamrut” terdapat aliterasi. 
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“.... tumetes saka mripat biyung agung sun 
................................................ 
Rebutan dening sapa wong kang 
Tan giris ganda amis 
Luh jamrut biyung agung sun tumetes 
Neles lemah pategalan kang 
Dadi rebutan bangsane jemblung marcuet” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 

Pada baris ke-2 terdapat persamaan konsonan s dan konsonan ng. Konsonan 

s ditandai dengan frasa tumetes saka dan kata sun. Konsonan s pada frasa tumetes 

saka dan kata sun. Konsonan s pada frasa tumetes saka dan kata sun memberikan 

dampak halus. Sedangkan konsonan ng ditandai dengan frasa biyung agung. 

Konsonan ng pada frasa biyung agung mempunyai maksud agar lebih indah saat 

dibaca dan didengar. 

Pada baris ke-4 terdapat aliterasi berupa persamaan konsonan ng. Konsonan 

ng ditandai dengan kata dening dan frasa wong kang. Konsonan ng pada kata 

dening dan frasa wong kang menambah kesan keindahan. 

Baris ke-5 terdapat persamaan konsonan g. Konsonan g ditandai dengan 

frasa giris ganda. Konsonan g pada frasa giris ganda memberikan dampak 

ketegasan bagi pembaca dan pendengar. 

Baris ke-6 terdapat aliterasi berupa persamaan konsonan ng. Konsonan ng 

ditandai dengan frasa biyung agung. Konsonan ng pada frasa biyung agung 

memberikan kesan agar lebih indah. 

Baris ke-7 terdapat persamaan konsonan n. Konsonan n ditandai dengan 

kata neles dan pategalan. Konsonan n pada kata neles dan pategalan memberikan 

dampak halus. 

Bait ke-2 baris pertama dan ke-2 terdapat aliterasi. 
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“....mula, dudu jeneng mburu kamukten 
Kang kasawur saka bebandhan kraton” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 

Baris pertama ditandai dengan adanya persamaan konsonan m. Konsonan m 

ditandai dengan kata mula dan mburu. Konsonan m pada kata mula dan mburu 

memberi dampak halus. 

Baris ke-2 ditandai dengan persamaan konsonan k. Konsonan k ditandai 

dengan frasa kang kasawur dan kata kraton. Konsonan k pada kata kraton 

dituliskan agar selaras dengan frasa kang kasawur. 

Pada geguritan”Gurit Ganda Mayit” terdapat aliterasi. 

“Wengi wus puput nalika  
Keris gandring mbedhah jaj sekabeh 
Wong kang sumeleh jroning kaweleh 
................................................. 
Tumbal-tumbal tumapel tumempel dadi 
Guru laguning guritan kang tansah nyalawadi,” 
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan w. Konsonan w pada baris 

ini ditandai dengan frasa wengi wus. Konsonan w pada frasa wengi wus 

memberikan dampak halus. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan h. Konsonan h ditandai dengan 

kata mbedhah dan sekabeh. Konsonan h pada kata mbedhah dan sekabeh 

memberiakn dampak ketegasan. 

Baris-3 terdapat persamaan konsonan h. Konsonan h ditandai dengan kata 

sumeleh dan kaweleh. Konsonan h pada kata sumeleh dan kaweleh memberikan 

dampak ketegasan. 
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Baris ke-5 terdapat persamaan konsonan t. Konsonan t ditandai dengan 

klausa tumbal-tumbal tumapel tumempel. Konsonan t pada klausa tumbal-tumbal 

tumapel tumempel dipilih agar lebih indah dibaca dan didengar. 

Baris ke-6 terdapat persamaan konsonan g. Konsonan g ditandai dengan 

klausa guru laguning guritan kang. Konsonan g pada klausa guru laguning 

guritan kang mempunyai kesan agar lebih indah didengar. 

Aliterasi juga terdapat pada baris ke-7, ke-8, ke-11. 

“.... mula enggal mudhuna, dhuh tan akung 
Aja pisan nggagah jumangkah 
............................................ 
Aja wedi nyunduk sekar semboja,” 
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 

Pada baris ke-7 terdapat aliterasi. Aliterasi di tandai dengan adanya 

persamaan konsonan m pada kata mula dan mudhuna. Konsonan m pada kata 

mula dan mudhuna memberikan dampak yang halus. 

Baris ke-8 terdapat persamaan konsonan h. Persamaan konsonan h ditandai 

dengan frasa nggugah jumangkah. Konsonan h pada frasa nggugah jumangkah 

memberi dampak ketegasan. 

Baris ke-11 terdapat persamaan konsonan s. Persamaan konsonan s ditandai 

dengan frasa sekar semboja. Konsonan s pada frasa sekar semboja memberikan 

kesan agar lebih indah dibaca dan didengar. 

Aliterasi terdapat pada geguritan “Wali Lanang” yang terdapat pada bait 

pertama baris pertama, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-6. 

“Bangsa jajil sajak wus prigel nenembang mijil 
Saka paran adoh tekad sedyane teka mburu 
Maskumambang kang ngintir ombak segara 
Mula cep menenga, dhuh anak angger 
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Kae ana wali lanang 
Kepeksa mudhun saka prau kang 
Kesaratan bot momotan-ne” 
(WA,”Wali Lanang”hlm.54) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan l yang ditandai dengan 

kata jajil, prigel, dan mijil. Persamaan konsonan l pada kata-kata tersebut 

memberikan kesan indah pada baris tersebut. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai dengan kata saka 

dan sedyane. Pada baris ini juga terdapat persamaan konsonan t yang ditandai 

dengan kata tekad dan teka. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai dengan frasa 

maskumambang kang. Persamaan konsonan ng pada frasa maskumambang kang 

memberikan dampak halus. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan m yang ditandai dengan kata mula 

dan menenga. Persamaan konsonan m pada kata mula dan menenga memberikan 

dampak halus. 

Baris ke-6 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata 

kepeksa dan kang. Persamaan konsonan k  pada kata-kata tersebut mengandung 

arti paksaan. 

Bait ke-2 juga terdapat aliterasi. 

“Mula, cep menenga, dhuh anak angger 
Kae wali lanang klakon ngobah suku 
Saperlu mara nekani dunung dhangkamu”  
(WA,”Wali Lanang”hlm.54) 
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Baris pertama terdapat persamaan konsonan m yang ditandai dengan kata 

mula dan menenga. Persamaan konsonan m pada kata mula dan menenga 

memberikan dampak halus. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata kae 

dan klakon. Persamaan konsonan k pada kata kae dan klakon mengandung arti 

yang terlaksana. 

Aliterasi juga terdapat pada geguritan”Srengenge” yang terdapat pada bait 

pertama baris ke-2, ke-3 dan ke-4. 

“Ana srengenge kecepit pang-pang jambu 
Nalika golekan dolanan bocah 
Kapidak trumpah lars sakorap 
Kang ngoyak playune para kadang kapiran” 
(WA,”Srengenge”hlm.62) 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan n yang ditandai dengan frasa 

golekan dolanan. Persamaan konsonan n pada frasa golekan dolanan memberikan 

dampak halus pada pembacaannya. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai dengan kata lars 

sakorap. Persamaan konsonan s pada kata lars sakorup memperjelas makna yang 

ada pada frasa kapidak trumpah.  

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata kang 

dan frasa kadang kapiran. Pada baris ini juga terdapat persamaan konsonan p 

yang ditandai dengan frasa playune para. Pada baris tersebut persamaan konsonan 

k dan konsonan p mengandung satu arti yakni mengejar larinya sanak saudara 

yang sedang bingung. 

Bait ke-2 juga terdapat aliterasi. 
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“’Ana srenenge kang kecepit cendhela 
Nalika kadang-kadang kapiran 
Kapilara amrih gelem kanda: “ya” 
(WA,”Srengenge”hlm.62) 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan frasa 

kadang-kadang kapiran. Persamaan konsonan k pada frasa kadang-kadang 

kapiran mengandung arti sanak saudara yang sedang kebingungan. 

Baris ke-3 juga terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata 

kapilara dan kanda. Persamaan konsonan k pada kata kapilara dan kanda 

mempunyai maksud dibuat sakit untuk berkata “ya”. 

Aliterasi pada bait ke-3 terdapat pada baris ke-2, ke-3, dan ke-4. 

“Ana srengenge gupak peceren 
Nalika golekan dolanan bocah 
Adus getih para kadang kapiran 
Kang tan bisa ninggal tembung: “ora” 
(WA,”Srengenge”hlm.62) 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan n yang ditandai dengan frasa 

golekan dolanan. Persamaan konsonan n pada frasa golekan dolanan memberikan 

dampak halus pada pembacaannya. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan frasa 

kadang kapiran. Persamaan konsonan k pada frasa kadang kapiran mengandung 

arti sanak saudara yang sedang kebingungan. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan t yang ditandai dengan kata tan dan 

tembung. Persamaan konsonan t pada kata tan dan tembung memberikan dampak 

ketegasan. 

Bait ke-4 baris ke-2 dan ke-3 terdapat aliterasi. 

“Ana srengenge muncrat 
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Nalika sun ngidoni trumpah-trumpah 
Kang kelangan driji sikil panggone” 
(WA,”Srengenge”hlm.62) 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan n yang ditandai dengan frasa 

nalika sun. Persamaan konsonan n pada frasa nalika sun memberikan dampak 

halus. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata kang 

kelangan. Persamaan konsonan k pada kata kang kelangan memberikan dampak 

halus saat dibaca. 

Pada geguritan “Trumpah Lars” terdapat aliterasi. Aliterasi terdapat pada 

bait pertama baris ke-2, ke-3, ke-5, ke-6 dan ke-7. 

“Cah wadon kang 
Nate angon sapi ing pategalanira 
Saiki gelem majang trumpah lars 
Ing meja kamar peturone dhewe 
Kamangka trumpah kang 
Gupak getih golekan dolanan bocah kae 
Satuhune nate disirik nganggo sapu kerik 
Nalika nyoba reresik plataran dhangkane” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Pada baris ke-2 terdapat persamaan n yang ditandai dengan frasa nate 

angon. Persamaan konsonan n pada kata nate angon memberikan dampak halus. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan m yang ditandai dengan frasa 

gelem majang. Frasa gelem majang memberikan dampak halus pada pembaca dan 

pendengar. 

Baris ke-5 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan kata 

kamangka dan kang. Persamaan konsonan k pada kata-kata ini menegaskan kata 

trumpah pada baris tersebut. 
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Baris ke-6 terdapat persamaan konsonan g dan persamaan konsonan h. 

Persamaan konsonan g ditandai dengan klausa gupak getih golekan. Persamaan 

konsonan g pada klausa ini mengandung arti bekas darah pada mainan. Sedangkan 

persamaan konsonan h ditandai dengan kata getih dan bocah. Persamaan 

konsonan h pada kata-kata ini memberikan dampak ketegasan. 

Baris ke-7 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai dengan kata 

satuhune dan sapu yang memberikan dampak halus pada pembaca. 

Bait ke-3 juga terdapat aliterasi. 

“Cah wadon kang 
Sakawit ciri lambe saikine tambah ciri kuping 
Cah wadon kang 
Luh mripate nate mili getih 
Nalika weruh kadang kapiran kang kapilara 
Saiki malah dadi tuna netra 
Dhuh, gusti.... amit-amit jabang bayi....!” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Pada baris ke-2 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai dengan kata 

sakawit dan saikine. Persamaan konsonan s pada kata ini memberikan kesan indah 

saat dibaca. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan m yang diatndai dengan kata 

mripate dan mili. Persamaan konsonan ini memberikan dampak halus bagi 

pembaca. 

Baris ke-5 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan klausa 

kadang kapiran kang kapilara. Persamaan konsonan k pada klausa kadang 

kapiran kang kapilara memberikan kesan indah bagi pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan yang berjudul”Retna Dumilah” terdapat aliterasi. 

“Ing antarane haksara ha lan nga 
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............................................. 
Kang ndhedhawuh tan nyuwara 
Hamung taling kang dadi kuping sunira 
Kang tinarung nyaring jumbuhing das sabda,” 
(WA,”Retna Dumilah”hlm.76) 

 Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan h. Konsonan h ditandai 

dengan frasa haksara ha. Konsonan h pada frasa haksara ha memberikan dampak 

ketegasan.  

Pada baris ke-3 terdapat persamaan konsonan n. Konsonan n ditandai 

dengan klausa ndhedhawuh tan nyuwara. Konsonan n pada klausa ndhedhawuh 

tan nyuwara memberikan kesan keindahan.  

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan ng. Konsonan ng ditandai dengan 

kalimat hamung taling kang dadi kuping. Konsonan ng pada kalimat hamung 

taling kang dadi kuping dipilih agar selaras saat dibaca. 

Baris ke-5 terdapat persamaan konsonan ng. Konsonan ng ditandai dengan 

kalimat kang tinarung nyaring jumbuhing. Konsonan ng pada kalimat kang 

tinarung nyaring jumbuhing menambah kesan keindahan. 

Bait ke-2 baris ke-2, ke-3, dan ke-4 terdapat aliterasi. 

“.... ana dunung nggon sumeleh 
Jroning manekung tan kaweleh 
Dening pakoleh kang kalepeh,”   
(WA,”Retna Dumilah”hlm.76) 

Pada baris ke-2 terdapat persamaan konsonan ng. Konsonan ng ditandai 

dengan frasa dunung nggon. Konsonan ng pada frasa dunung nggon memberikan 

dampak halus. 
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Pada baris ke-3 terdapat persamaan konsonan ng. Konsonan ng ditandai 

dengan frasa jroning manekung. Konsonan ng pada frasa jroning manekung 

ditulis agar lebih indah dibaca dan didengar. 

Pada baris ke-4 terdapat persamaan konsonan h. Konsonan h ditandai 

dengan kata pakoleh dan kalepeh. Konsonan h pada kata pakoleh dan kalepeh 

memberikan dampak ketegasan. 

Pada geguritan yang berjudul “Gurit Tanpa Wis” terdapat aliterasi.aliterasi 

terdapat pada bait pertama baris ke-2 dan ke-3. 

“Pranataning kodrat, ajeg 
Nglelindhung laku biyung panguripan kang 
Tansah ndederes tlutuh tejalining dat” 
(WA,”Gurit Tanpa Wis”hlm.77) 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai dengan kata 

nglelindhung dan biyung yang memberikan kesan indah saat dibaca. 

 Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan h yang ditandai dengan kata 

tansah dan tlutuh. Persamaan konsonan h pada kata tansah dan tlutuh 

memberikan dampak ketegasan. Pada baris ini juga terdapat persamaan konsonan 

t yang ditandai dengan kata tansah dan tlutuh tejalining. Persamaan konsonan t 

pada kata ini memberikan kesan indah saat dibaca dan didengar. 

Bait ke-3 terdapat aliterasi pada baris ke-2, ke-3, dan ke-4. 

“Awang-awang tangis, ngrekasa 
Kumbang angajab leng ing tawang 
Sekar gadhing sinuping kuping wengi-ne 
Wangi tenan ganda napas rahsaningsun”  
(WA,”Gurit Tanpa Wis”hlm.77) 
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Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai dengan kata 

kumbang dan frasa leng ing tawang. Persamaan konsonan ng  pada kata kumbang 

dan frasa leng ing tawang menambah kesan keindahan. 

Baris ke-3 terdapat persamaan s yang ditandai dengan kata sekar dan 

sinuping. Pada baris ini juga terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai 

dengan klausa gadhing sinuping kuping. Persamaan konsonan s dan konsonan ng 

yang terdapat pada kata-kata tersebut memberikan dampak halus. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konsonan n yang ditandai dengan kata tenan 

dan frasa napas rahsaningsun. Persamaan konsonan n pada kata tenan dan frasa 

napas rahsaningsun menambah kesan indah pada baris tersebut. 

Bait ke-5 baris ke-2 dan ke-3 terdapat aliterasi. 

“Pranataning kodrat, ajeg 
Nggegulung gelung rikmane sang (k) Rah 
Manjing nggeglindhing nyakra-manggilingan 
Tanpa wis”  
(WA,”Gurit Tanpa Wis”hlm.77) 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai dengan frasa 

nggegulung gelung dan kata sang. Persamaan konsonan ng pada kata sang dan 

frasa nggulung gelung memberikan kesan lebih indah saat dibaca. Pada baris ini 

juga terdapat persamaan konsonan r yang ditandai dengan kata rikmane dan Rah. 

Persamaan konsonan r pada kata tersebut memberikan dampak ketegasan. 

Baris ke-3 juga terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai dengan frasa 

manjing nggeglindhing dan kata manggilingan. Persamaan konsonan ng pada 

frasa dan kata tersebut menambah kesan indah bagi pembaca dan pendengar. 
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Pada geguritan yang berjudul “Layang Lemah Bang” terdapat alitersai yang 

ditandai hampir pada setiap baris pada bait pertama. 

“Bonang wis tinabuh ngagreng alas bintara 
Swarane laras ngintir banyu kali, kajaga 
Tukang prau kang nenambangke laku sedulur 
Amrih kalis ing sambekalane ngaluhur 
Ing ndalem guwa lemah bang 
Kanjeng seh nedya tanpa ngluwang 
Nanging badhar, krungu laras swara bonang” 
(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 

Pada baris pertama terdapat aliterasi berupa persamaan konsonan b pada 

kata bonang dan bintara. Persamaan konsonan b pada kata bonang dan bintara 

memberikan dampak ketegasan. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai pada frasa swarane 

laras. Persamaan konsonan s pada frasa swarane laras memberikan kesan indah 

bagi pembaca dan pendengar. Pada baris ini juga terdapat persamaan konsonan k 

yang ditandai dengan frasa kali kajaga yang memberikan dampak halus. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan ng pada kata tukang dan kang. 

Persamaan konsonan ng pada kata tersebut menambah kesan indah pada baris 

tersebut. 

Baris ke-4 pada kalusa kalis ing sambekalane ngaluhur terdapat persamaan 

konsonan s dan konsonan ng yang memberikan dampak halus bagi pembaca dan 

pendengar. 

Baris ke-6 juga terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai dengan kata 

kanjeng dan ngluwang. Persamaan konsonan ng pada kata tersebut menambah 

kesan indah pada baris tersebut. 
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Baris ke-7 terdapat persamaan konsonan s yang ditandai dengan frasa laras 

swara. Persamaan konsonan s pada frasa laras swara memberikan kesan indah 

bagi pembaca dan pendengar.baris ini juga terdapat persamaan konsonan b yang 

ditandai dengan kata bonang dan badhar. Persamaan konsonan b pada kata 

bonang dan badhar memberikan dampak ketegasan. 

Bait ke-2 juga terdapat aliterasi yang ditandai pada baris pertama, ke-2, ke-3 

dan ke-4. 

“Ingsun wani ngumpan awak 
He para kiai dhemak 
Sun saguh dadi cacing 
Tan nangis kacubles pancing” 
(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 

Baris pertama terdapat persamaan konsonan n pada kata ingsun dan 

ngumpan. Persamaan konsonan n pada kata ingsun dan ngumpan memberikan 

kesan lebih indah saat dibaca. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan frasa kiai 

dhemak. Persamaan konsonan k pada baris ini memberikan dampak ketegasan 

pada pembacaannya. 

Baris ke-3 pada frasa sun saguh terdapat persamaan konsonan s yang 

memberikan dampak ketegasan bagi pembaca. 

Baris ke-4 terdapat persamaan konssonan n pada frasa tan nangis. 

Persamaan konsonan n pada frasa ini memberikan dampak halus. 

Bait ke-3 terdapat aliterasi yang terdapat pada baris pertama, ke-2 dan ke-3. 

“Pating griyak swaranira kabeh 
Nanging ampas tebu kudune kalepeh 
Geneya sira ngumbar dhedheting haksara 
Dhuh ajining budyayu geneya tan kaluru” 
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(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 

Baris pertama terdapat persamaan konsonan k pada kata griyak dan kabeh. 

Persamaan konsonan k pada kata-kata tersebut mengandung arti semua saling 

berteriak. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan k yang ditandai dengan frasa 

kudune kalepeh. Persamaan konsonan k pada frasa kudune kalepeh menambah 

kesan indah. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan ng pada frasa ngumbar dhedheting. 

Persamaan konsonan ng pada frasa ini memberikan kesan indah bagi pembaca dan 

pendengar. 

Bait ke-4 juga terdapat alitersai yang ditandai pada ke dua barisnya. 

“Ing ndalem layang lemah bang 
Dudu dluwang kang bisa paring pamejang” 
(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 

Baris pertama terdapat persamaan konsonan l pada frasa layang lemah. 

Serta persamaan konsonan ng pada kata layang dan bang. Persamaan konsonan l 

dan konsonan ng pada baris ini menciptakan keindahan pada baris tersebut. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan ng yang ditandai dengan frasa 

dluwang kang dan paring pamejang. Persamaan konsonan p juga terdapat pada 

baris ini. Persamaan konsonan p ditandai dengan frasa paring pamejang. 

Persamaan konsona ng dan konsonan p ini memerikan dampak halus.  

Pada geguritan”Suluk Caraka” terdapat aliterasi. 

“.... ha linuwih kepareng sampyuh 
Hananing gurit kepara dhawuh 
Hana cara ngengudang kadang 
Amrih gumerah tandhing ing perang 
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Tangis tan nyuwara  
Sesawangan sami manjila  
Nglibat playu padudon 
Nglibat jurit si bocah pangon,” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Pada bait ke-2 baris pertama terdapat aliterasi. Aliterasi ditandai dengan 

adanya persamaan konsonan h. Konsonan h ditandai dengan frasa ha linuwih dan 

kata sampyuh. Konsonan h pada frasa ha linuwih dan kata sempyuh memberi 

dampak ketegasan. 

Baris ke-2 terdapat persamaan konsonan h. Konsonan h ditandai dengan 

kata hananing dan dhawuh. Konsonan h pada kata hananing dan dhawuh 

memberi dampak ketegasan. 

Baris ke-3 terdapat persamaan konsonan ng. Konsonan ng ditandai dengan 

frasa ngengudang kadang. Konsonan ng pada frasa ngengudang kadang memberi 

kesan  agar lebih indah didengar. 

Baris ke-4 juga terdapat persamaan konsonan ng. Konsonan ng ditandai 

dengan klausa tandhing ing perang. Konsonan ng pada frasa tandhing ing perang 

memberikan kesan keindahan. 

Baris ke-5 terdapat persamaan konsonan t. Konsonan t ditandai dengan frasa 

tangis tan. Konsonan t pada frasa tangis tan memberikan dampak kesedihan. 

Baris ke-6 terdapat persamaan konsonan s. Konsonan s  yang ditandai 

dengan frasa sesawangan sami. Konsonan s pada frasa sesawangan sami 

memberikan dampak halus. 
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Baris ke-7 terdapat persamaan konsonan p. Konsonan p ditandai dengan 

frasa playu padudon. Konsonan p pada frasa playu padudon memberikan dampak 

ketegasan bagi pembaca. 

Baris ke-8 terdapat persamaan konsonan t. Konsonan t ditandai dengan frasa 

nglibat jurit. Konsonan t pada frasa nglibat jurit ditulis agar lebih indah didengar. 

Bait ke-4 baris pertama terdapat aliterasi.  

“....ha huwa pangeran sun, tansah 
Ngregem jiwangganira kabeh,”   
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Pada baris pertama terdapat persamaan konsonan h. Konsonan h ditandai 

dengan frasa ha huwa. Konsonan h pada frasa ha huwa memberikan dampak 

ketegasan. 

Bait ke-5 juga terdapat aliterasi. 

“Ha linuwih kepareng sempyuh 
Hananing gurit kepara dhawuh 
Ya dhawuh-e kang tansah nyuwara hana” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Pada baris pertama, ke-2, dan ke-3 terdapat persamaan konsonan h. 

Konsonan h pada baris pertama ditandai dengan frasa ha linuwih dan kata 

sempyuh. Baris ke-2 ditandai dengan kata hananing dan dhawuh. Sedangkan Baris 

ke-3 ditandai dengan kata tansah dan hana. Konsonan h pada frasa ha linuwih dan 

kata sempyuh, hananing, dhawuh, tansah, dan hana sama-sama memberikan 

dampak ketegasan. 
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4.1.1.2 Asonansi  

Asonansi atau rima vokal pada geguritan Budi Palopo ini menjadi kekuatan 

yang berikutnya. Asonansi merupakan rima yang disebabkan oleh adanya ulangan 

bunyi vokal yang sama pada kata-kata. Asonansi dapat dijumpai pada geguritan 

yang berjudul “ Gurit Grantang”, “Kumbara Kumbakarna”, ”Wiji Alip”, 

”Megatruh”, “Reroncen Kembang Mlathi”, “Gurit Pedhalangan”,”Rah Roh Sun 

Ruh”, “Luh Jamrut”, “Wali Lanang”, “Gurit Ganda Mayit”, “Srengenge”, 

“Trumpah Lars”, ”Gurit Tanpa Wis”,  “Suluk Caraka”. 

Asonansi pada geguritan yang berjudul “ Gurit Grantang” terdapat pada 

bait ke-3 baris ke-4. 

“..... sun wilang uga sekabeh solah perang 
Kanthi pranatan kang ngemu prabawa mukti” 
( WA,” Gurit Grantang” hlm.19 ) 

Pada kata kanthi dan mukti terdapat persamaan bunyi vokal i. Kata kanthi 

dan mukti mengandung arti mempunyai penguwasa yang mampu mengayomi. 

Pada geguritan yang berjudul “Kumbara Kumbakarna” terdapat asonansi. 

Asonansi ini terdapat pada bait pertama baris ke-6. 

“..... hong pikulunkang nora kersa 
Tanah perdikan tansah den puja”      
(WA, “Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 
Asonansi pada bait tersebut ditandai dengan persamaan unsur vokal a-a  

pada kata tanah dan tansah. Persamaan unsur vokal a-a ini mempunyai maksud 

tanah air yang selalu dipuja. 

Pada geguritan “ Wiji Alip” terdapat asonansi. Asonansi terdapat pada bait 

pertama baris ke-4. 

“ Mireng tetembang welas asih 
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Saka ganda kembang rikmane kawula dasih”  
 (WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

 
Persamaan unsur vokal a-a ditandai dengan frasa saka ganda pada baris ke-

4 bait pertama. Persamaan unsur vokal a-a menimbulkan keindahan bila dibaca. 

Bait ke-2 baris ke-2 terdapat asonansi berupa kata sapa dan bapa. 

“Yen warangka simpen curiga 
Sapa jatine kang culika, bapa?” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Persamaan unsur vokal ini juga terdapat pada bait ke-2 baris ke-2 pada kata 

sapa dan bapa. Persamaan unsur vokal a-a menimbulkan keindahan bagi 

pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan yang berjudul “Megatruh” terdapat asonansi. Asonansi 

terdapat  pada bait ke-3 baris ke-3. 

“..... hana carakan datan purun suwalan” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Asonansi pada baris tersebut ditandai dengan kata hana, carakan, dan 

datan. Persamaan pada unsur vokal a-a. Persamaan unsur vokal ini menimbulkan 

keindahan bagi pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan yang berjudul “Reroncen Kembang Mlathi” terdapat 

asonansi pada bait pertama baris ke-2 dan ke-3. 

“.... wus mewangi amben suksma sun impen 
Sadhengah bocah angon nggiring angin ..” 
(WA,”Reroncen Kembang Mlathi”hlm.33) 

 
Pada geguritan “Gurit Pedhalangan” terdapat asonansi yang terdapat pada 

bait pertama baris pertama. 

“ O, tok thok tok thok 
Tak kethok ketok-mu 
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Dadi swara suluk tengah wengi kang 
Tansaya wibawa mukti ing kahanan jati” 
(WA,” Gurit Pedhalangan”hlm.36) 

 
Asonansi ditandai dengan adanya persamaan unsur vokal o pada kalimat O, 

tok thok tok thok. Persamaan unsur vokal o dimaksudkan untuk menciptakan 

keindahan apabila dibaca dan didengar. 

Baris ke-4 terdapat asonansi yang ditandai persamaan unsur vokal i. 

Persamaan unsur vokal i ditandai dengan kata mukti, ing, dan jati. Persamaan 

unsur vokal i menyatakan ketentraman. 

Bait ke-3 baris ke-3 juga terdapat asonansi.  

“.... kanggo pituduh sapa wong kang 
Nedya ngluru kiblat sangkan-paran” 
(WA,”Gurit Pedhalangan”hlm.36) 

Asonansi ini ditandai adanya persamaan unsur vokal a-a pada frasa 

sangkan-paran. Frasa sangkan-paran akan menimbulkan kesan keindahan apabila 

dibaca dan didengar. 

Asonansi juga terdapat pada geguritan “Rah Roh Sun Ruh” yang terdapat 

pada bait pertama, ke-2, dan ke-3. 

“Sun rakit keratoning dzat kang 
Maha gumelar gelaring kahanan 
Sun racut jisim kawadis 
Ninggal playu kuda pranawa 

He, ratuning urip amun-amun 
Lamun sira tenan waskitha 
Endi ana swarga naraka bumi baka 

Sun rakit keratoning dat 
Nganggo kembang roh rah sumarah sun 
Nganti pupus wengi 
Wengine kembang ruh sun sebar 
Sumebar nggeganda rahsa”  
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(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Pada bait pertama baris ke-2 terdapat asonansi berupa persamaan unsur 

vokal a-a. Persamaan unsur vokal a-a ditandai dengan kata maha dan kahanan. 

Kata maha dan kahanan ditulis agar menambah kesan indah bagi pembaca dan 

pendengar. 

Bait ke-2 baris ke-3 ditandai dengan adanya persamaan unsur vokal a-a 

yang terdapat pada klausa ana swarga naraka bumi baka. Persamaan unsur vokal 

a-a pada klausa  ana swarga naraka bumi baka dipilih untuk memberikan kesan 

keindahan apabila dibaca dan didengar. 

Pada bait ke-3 baris ke-4 terdapat persamaan unsur vokal yang ditandai 

dengan adanya persamaan unsur vokal u yang terdapat pada kata ruh dan sun. 

Persamaan unsur vokal u pada kata ruh dan sun memberikan kesan indah saat 

dibaca. 

Bait ke-3 baris ke-5 juga terdapat persamaan unsur bunyi vokal a yang 

ditandai pada frasa nggeganda rahsa. Persamaan unsur vokal a pada frasa 

nggeganda rahsa memberikan kesan indah bagi pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan yang berjudul ”Luh Jamrut” terdapat asonansi pada bait 

pertama baris ke-5. 

“....rebutan dening sapa wong kang 
Tan giris ganda amis” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 

Asonansi ditandai dengan adanya persamaan unsur bunyi vokal i pada kata 

giris dan amis. Unsur bunyi vokal i dimaksudkan untuk mendukung makna yang 

ada pada kata giris. 
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Pada geguritan”Gurit Ganda Mayit” terdapat asonansi yang ditandai pada 

bait pertama baris pertama. 

“Wengi wus puput nalika 
Keris gandring mbedhah jaja seabeh ...” 
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 

Pada baris pertama terdapat persamaan unsur bunyi vokal u yang ditandai 

dengan frasa wus puput. Persamaan unsur bunyi unsur vokal u pada frasa wus 

puput mengandung arti sudah berakhir. Frasa wus puput juga terdapat pada baris 

ke-4 geguritan ini. 

Geguritan “Wali Lanang” juga terdapat asonansi pada bait pertama baris 

ke-4. 

“..... maskumambang kang ngintir ombak segara 
Mula cep menenga, dhuh anak angger ...” 
(WA,”Wali Lanang”hlm.54) 

Baris ke-4 terdapat persamaan unsur bunyi vokal a yang ditandai dengan 

frasa anak angger dan kata mula dan menenga. Persamaan unsur bunyi vokal a 

pada frasa dan kata diatas memberikan kesan indah saat dibaca. 

Asonansi terdapat pada geguritan”Srengenge” yang terdapat pada bait 

pertama baris ke-4. 

“..... kapidak trumpah lars sakorap 
Kang ngoyak playune para kadang kapiran” 
(WA,”Srengenge”hlm.62) 

Pada baris ke-4 terdapat persamaan unsur bunyi a-a yang ditandai dengan 

frasa para kadang. Persamaan unsur bunyi a-a pada frasa para kadang 

memberikan kesan lebih indah saat dibaca. Frasa para kadang ini juga terdapat 

juga terdapat pada bait ke-3 baris ke-3. 
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Pada geguritan “Trumpah Lars” terdapat asonansi pada bait pertama baris 

ke-7 dan bait ke-3 baris ke-4. 

“..... satuhune nate disirik nganggo sapu kerik 
Nalika nyoba reresik pelataran dhangkane 

............................... 

Cah wadon kang 
Luh mripate nate mili geih ....” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Bait pertama baris ke-7 terdapat persamaan unsur bunyi vokal e yang 

ditandai dengan frasa satuhune nate. Persamaan unsur vokal e pada frasa satuhune 

nate menambah kesan indah pada baris tersebut. 

Bait ke-2 baris ke-4 terdapat persamaan unsur vokal e yang ditandai dengan 

frasa mripate nate. Persamaan unsur vokal e pada frasa mripate nate memberikan 

kesan agar indah saat dibaca. 

Pada geguritan “Gurit Tanpa Wis” terdapat persamaan unsur vokal a-a 

pada bait ke-3 baris ke-4. 

“...... sekar gadhing sinumping kuping wengi-ne 
Wangi tenan ganda napas rahsaningsun” 
(WA,”Gurit Tanpa Wis”hlm.77) 

Persamaan unsur vokal a-a ditandai dengan frasa ganda napas. Persamaan 

unsur vokal a-a pada frasa ganda napas dipilih agar menambah kesan indah pada 

baris tersebut. 

Geguritan “Suluk Caraka” terdapat asonansi. Asonansi terdapat pada 

keseluruhan bait pertama. 

“Hana 
Carakada 
Tasawa la padha 
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Jayamaga bathang ha” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Asonansi pada bait pertama ini ditandai dengan persamaan unsur vokal a-a 

kata hana, carakada, tasawa la padha, jayamaga bathang ha. Persamaan unsur 

vokal a-a ini dipilih untuk memberikan kesan keindahan apabila dibaca. 

Bait ke-2 terdapat asonansi.  

“....ha linuwih kepareng sampyuh 
Hananing gurit kapara dhawuh 
Hana cara ngengudang kadang.....” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Pada bait ke-2 ini terdapat asonansi persamaan bunyi vokal a-a yang 

ditandai dengan frasa hana cara. Frasa ini dituliskan untuk menambah kesan 

keindahan apabila dibaca dan didengar. 

 

4.1.1.3 Rima Sempurna 

Rima sempurna adalah rima yang salah satu suku katanya sama. Rima 

sempurna terdapat pada geguritan yang berjudul “Gurit Grantang”, “Kumbara 

Kumbakarna”, “Wiji Alip”, “Megatruh”, “Gurit Pedhalangan”, “Sastra 

Gendra”, “Kalam Munyeng”, “Rah Roh Sun Ruh”, “Gurit Ganda Mayit”, “Wali 

Lanang”, “Srengenge”, “Trumpah Lars”, “Gurit Tampa Wis”, “Layang Lemah 

Bang”, “Suluk Caraka”. 

Rima sempurna terdapat pada geguritan yang berjudul ”Gurit Grantang”. 

Rima sempurna ditandai pada bait pertama baris ke-3. 

“Tansah sun kempit iga kamukten kang 
Nyumrambah dadi dhampar kamulyaning urip 
Uga sun pinudya kabeh laku anak lanang 
Liwat kriyep mripat kang tansah nglilip” 
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(WA,”Gurit Grantang”hlm.19) 

Rima sempurna ditandai dengan kata laku dan lanang. Pada kata laku dan 

lanang terdapat persamaan suku kata la. Suku kata la pada kata tersebut 

memberikan kesan indah saat dibaca dan didengar. 

Pada geguritan yang berjudul “Kumbara Kumbakarna” terdapat rima 

sempurna pada bait ke-2 baris pertama. 

“Kumbara kumba kemba 
Karnaningsun nalika krungu 
Tembung hanggunggung ndharu 
Jruning pakartining urip mulya” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Rima sempurna terdapat pada baris pertama. Rima sempurna ditandai 

dengan frasa kumbara kumba. Pada frasa ini terdapat persamaan suku kata kum. 

Suku kata kum pada frasa kumbara kumba dipilih agar menimbulkan kesan indah 

saat dibaca dan didengar. 

Rima sempurna juga terdapat pada geguritan “Wiji Alip”. Rima sempurna 

terdapat pada bait ke-2 baris ke-2. 

“Yen earangka simpen curiga 
Sapa jatine kang culika, bapa?” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Kata sapa dan bapa merupakan rima sempurna karena terdapat persamaan 

suku kata pa. Suku kata pa pada kedua kata tersebut dipadukan agar menimbulkan 

keindahan. 

Pada geguritan yang berjudul “Megatruh” terdapat rima sempurna. Rima 

sempurna terdapat pada bait ke-5. 

“mungguh munggaha ing mega mahagung 
Harak nistha jroning wilang wirangnya ta?” 
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(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Pada baris pertama terdapat rima sempurna. Rima sempurna ditandai 

dengan frasa mungguh munggaha. Frasa mungguh mungguha disebut rima 

sempurna karena terdapat persamaan suku kata mung. Frasa mungguh mungguha 

dipadukan agar terkesan lebih indah. 

Baris ke-2 terdapat rima sempurna yang ditandai dengan frasa wilang 

wirangnya. Pada frasa ini terdapat persamaan suku kata wi. Suku kata wi pada 

frasa wilang wirangnya memberikan kesan lebih indah dibaca dan didengar. 

Rima sempurna terdapat pada geguritan yang berjudul “Gurit 

Pedhalangan”. Rima sempurna terdapat pada bait pertama baris ke-4. 

“.... dadi suwara suluk tengah wengi kang 
Tansaya wibawa mukti ing kahanan jati” 
(WA,”Gurit Pedhalangan”hlm.36) 

Baris ke-4 terdapat rima sempurna yang ditandai dengan kata mukti dan jati. 

Pada kata mukti dan jati terdapat persamaan suku kata ti. Kedua kata ini 

dipadukan agar terkesan lebih indah. 

Rima sempurna juga terdapat pada geguritan “Sastra Gendra”. Rima 

sempurna terdapat pada bait ke-2 baris ke-2 dan ke-3. 

“Hayuningrat klakon dadi roh rah kawruh sun 
Gendra tlatah kapujangggan nalika kabeh wong  
Gandrung memuji aji gusti kang nyawiji...” 
(WA,”Sastra Gendra”hlm.37) 

Rima sempurna ditandai dengan kata kapujanggan dan kabeh. Kata 

kapujanggan dan kata kabeh dituliskan untuk menamabah kesan lebih indah. 
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Pada baris ke-3 juga terdapat rima sempurna yang ditandai dengan frasa 

memuji aji dan kata nyawiji. Frasa memuji aji terkesan lebih indah dipadukan 

dengan kata nyawiji. 

Pada geguritan yang berjudul ”Kalam Munyeng” terdapat rima sempurna. 

Rima sempurna terdapat pada bait pertama baris ke-5. 

“ ... awit serat mantra kadigdayan kang 
Neluk bangsa peneluk nggagah lungkrah” 
(WA,”Kalam Munyeng”hlm.40) 

Rima sempurna terdapat pada baris ke-5. Rima sempurna ditandai dengan 

kata neluk dan peneluk. Pada kata neluk dan peneluk terdapat persamaan suku kata 

luk. Kata neluk dan peneluk dipadukan agar lebih indah didengar. 

Rima sempurna terdapat pada geguritan”Rah Roh Sun Ruh”. Rima 

sempurna terdapat pada bait ke-2 baris ke-3. 

“... lamun sira tenan waskitha 
Endi ana swarga naraka bumi baka” 
(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Rima sempurna ditandai dengan kata naraka dan baka. Pada kata naraka 

dan baka terdapat persamaan suku kata ka yang menambah kesan indah kata 

bumi. 

Pada geguritan “Gurit Ganda Mayit” juga terdapat rima sempurna. Rima 

sempurna terdapat pada bait pertama baris ke-3.  

“Wengi wus puput nalika 
Keris gandring mbedhah jaja sekabeh 
Wong kang sumeleh jroning kaweleh....” 
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 



82 
 

 

 

Rima sempurna ditandai dengan kata sumeleh dan kaweleh. Kata sumeleh 

dan kaweleh dipadukan agar mendapatkan nilai estetis karena mempunyai 

persamaan suku kata leh. 

Geguritan “Wali Lanang” juga terdapat rima sempurna. Rima sempurna 

terdapat pada bait pertama baris pertama dan pertama, ke-2, dan ke-6. 

“Bangsa jajil sajak wus prigel nenembang mijil 
Saka paran adoh tekad sedyane teka mburu 
Maskumambang kang ngintir ombak segara 
Mula cep menenga, dhuh anak angger 
Kae ana wali lanang 
Kapeksa mudhun saka prau kang 
Kesaratan bot momotan-ne” 
(WA,”Wali Lanang”hlm.54) 

Rima sempurna terdapat pada baris pertama. Rima sempurna ditandai 

dengan kata jajil dan mijil. Kedua kata ini dipadukan agar terkesan lebih indah 

dengan persamaan suku kata jil. 

Pada baris ke-2 terdapat rima sempurna yang ditandai dengan kata tekad dan 

teka. Pada kata tekad dan teka terdapat persamaan suku kata te. Suku kata te 

menambah keindahan pada baris ini. 

Baris ke-6 juga terdapat rima sempurna yang ditandai dengan kata kapeksa 

dan saka. Pada kata kapeksa dan saka terdapat persamaan suku kata ka dan sa. 

persamaan dua suku kata pada kata ini memberikan kesan keindahan. 

Rima sempurna terdapat pada geguritan”Srengenge”. Rima sempurna 

terdapat pada bait pertama baris ke-4. 

“Ana srengenge kecepit pang-pang jambu 
Nalika golekan dolanan bocah 
Kapidak trumpah lars sakorap 
Kang ngoyak playune para kadang kapiran” 
(WA,”Srengenge”hlm.62) 
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Rima sempurna ditandai dengan frasa kadang kapiran. Pada frasa kadang 

kapiran terdapat persamaan suku kata ka memberikan kesan lebih indah saat 

dibaca dan didengar. Persamaan suku kata ka juga terdapat pada bait ke-2 dan ke-

3 pada kata kadang-kadang kapiran dan kadang kapiran. 

Pada geguritan”Trumpah Lars” juga terdapat rima sempurna yang terdapat 

pada bait pertama baris ke-7. 

“.... gupak getih golekan dolanan bocah kae 
Satuhune nate disirik nganggo sapu kerik 
Nalika nyoba reresik pelataran dhangkane” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Pada baris ke-7 terdapat persamaan suku kata rik yang ditandai dengan kata 

disirik dan kerik. Kata kerik dipadukan dengan kata disirik agar terkesan lebih 

indah saat dibaca dan didengar. 

 Bait ke-3 juga terdapat rima sempurna yang terdapat pada baris ke-5. 

“... cah wadon kang  
Luh mripate nate mili getih 
Nalika weruh kadang kapiran kang kapilara ...” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Rima sempurna ditandai dengan klausa kadang kapiran kang kapilara. Pada 

klausa kadang kapiran kang kapilara terdapat persamaan suku kata ka 

memberikan kesan lebih indah saat dibaca dan didengar. 

Pada geguritan “Gurit Tanpa Wis” juga terdapat rima sempurna yang 

ditandai pada bait ke-3 baris ke-3. 

“Awang-awang tangis, ngrekasa 
Kumbang angajab leng ing tawang 
Sekar gadhing sinumping kuping wengi-ne ...” 
(WA,”Gurit Tanpa Wis”hlm.77) 
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Rima sempurna ditandai dengan frasa sinumping kuping. Persamaan suku 

kata ping pada frasa sinumping kuping ditulis untuk memberikan kesan indah 

pada kata sekar gadhing. 

Rima sempurna juga terdapat pada geguritan”Layang Lemah Bang”. Rima 

sempurna terdapat pada bait pertama baris ke-2. 

“Bonang wus tinabuh ngagreng alas bintara 
Suwarane laras ngintir banyu kali kajaga ...” 
(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 

Pada baris ke-2 terdapat rima sempurna berupa persamaan suku kata ka 

pada frasa kali kajaga. Persamaan suku kata ka pada frasa kali kajaga menambah 

kesan indah. 

Bait ke-4 juga terdapat rima sempurna. 

“Ing dalem layang lemah bang 
Dudu dluwang kang bisa paring pamgejang” 
(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 

Rima sempurna ditandai dengan frasa paring pamejang. Pada frasa ini 

terdapat persamaan suku kata pa.  

Pada geguritan yang berjudul “Suluk Caraka” terdapat rima sempurna. 

Rima sempurna terdapat pada bait ke-2 baris ke-3. 

“..... hananing gurit kepara dhawuh 
Hana cara ngengudang kadang ...” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Pada baris ke-3 terdapat rima sempurna. Rima sempurna ditandai dengan 

frasa ngengudang kadang. Pada frasa ngengudang kadang terdapat persamaan 

suku kata dang. Suku kata dang memberikan kesan indah. 
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4.1.1.4 Rima Tak Sempurna 

Rima tak sempurna adalah rima yang salah satu suku katanya hanya vokal 

atau kosonannya saja yang sama. Rima tak sempurna dapat dijumpai pada 

geguritan yang berjudul “Kumbara Kumbakarna”, “Wiji Alip”, “Megatruh”, 

“Cempluk”, “Reroncen Kembang Mlathi”, “Gurit Pedhalangan”, “Kalam 

Munyeng”, “Rah Roh Sun Ruh”, “Luh Jamrut”, “Retna Dumilah”, “Gurit Tanpa 

Wis”, “Layang Lemah Bang”. 

Rima tak sempurna terdapat pada geguritan “Kumbara Kumbakarna”. 

Rima tak sempurna terdapat pada bait pertama baris ke-6. 

“.... hong pikulun kang nora kersa 
Tanah perdikan tansah den puja” 
(WA,”Kumbara kumbakarna”hlm.22) 

Baris ke-6 terdapat rima tak sempurna. Rima tak sempurna ditandai dengan 

kata tanah dan tansah. Pada kata tanah dan tansah terdapat persamaan suku kata 

ah. Suku kata ah yang sama antara kedua kata akan berdampak indah bagi 

pembaca dan pendengar. 

Bait ke-2 baris ke-3 terdapat rima tak sempurna. 

“.... karnaningsun nalika krungu 
Tembung hanggunggung ndharu,” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Rima tak sempurna terdapat pada baris ke-3. Rima tak sempurna ditandai 

dengan frasa tembung hanggunggung. Pada frasa tembung hanggunggung 

terdapat persamaan suku kata ung. Suku kata ung pada frasa tembung 

hanggunggung menjadikan indah saat dibaca dan didengar. 
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Pada geguritan yang berjudul ”Wiji Alip” terdapat rima tak sempurna. Rima 

tak sempurna terdapat pada bait pertama baris pertama, ke-2, dan ke-3. 

“Tanpa sumping kembang gadhing 
Tetep sun kuping krungu gegendhing 
Mireng tetembang welas asih 
Saka ganda kembang rikmane kawula dasih” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Pada baris pertama terdapat rima tak sempurna yang ditandai dengan kata 

sumping dan gadhing. Pada kata sumping dan gadhing terdapat persamaan suku 

kata ing. Persamaan suku kata pada kedua kata tersebut memberikan kesan lebih 

indah bagi pembaca dan pendengar. 

Rima tak sempurna terdapat pada baris ke-2 yang ditandai dengan kata 

kuping dan gegendhing. Pada kedua kata ini terdapat persamaan suku kata ing. 

Suku kata ing pada kedua kata tersebut memberikan kesan lebih indah bagi 

pembaca dan pendengar. 

Baris ke-3 juga terdapat rima tak sempurna. Rima tak sempurna ditandai 

dengan frasa welas asih. Pada frasa ini terdapat persamaan suku kata as. Suku 

kata as pada frasa ini menyatakan kasih sayang. 

Rima tak sempurna terdapat pada geguritan yang berjudul “Wiji Alip”. 

Rima tak sempurna terdapat pada bait ke-3 baris ke-11. 

“..... oyot wit pange keno nggo teken kanyataan 
Nanging wiji alip kang kagawa jroning kreta 
Malah nggo bekelan samangsa-mangsa....”   
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Pada baris ke-11 terdapat rima tak sempurna. Rima tak sempurna ditandai 

dengan frasa kang kagawa. Pada frasa kang kagawa terdapat persamaan suku kata 

ka. Suku kata ka pada frasa kang kagawa mempunyai arti yang telah dibawa. 
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Pada geguritan yang berjudul “Megatruh” terdapat rima tak sempurna. 

“.... sedhakep nyuku tunggal sedya 
Milang cahyane lintang-lintang wengi-ne” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

 Bait pertama baris ke-3 terdapat rima tak sempurna. Rima tak sempurna 

ditandai dengan kata milang dan lintang-lintang. Pada kedua kata ini terdapat 

persamaan suku kata ang. Suku kata ang pada kedua kata ini memberikan kesan 

indah. 

Bait ke-3 baris ke-2 juga terdapat rima tak sempurna. 

“... byar padhang kandhil gumandhul 
Dilah sumarah angracut jisim...” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Pada baris ke-2 bait ke-3 terdapat rima tak sempurna yang ditandai dengan 

frasa dilah sumarah. Pada frasa dilah sumarah terdapat persamaan suku kata ah. 

Suku kata ah memberikan kesan lebih indah saat dibaca. 

Pada geguritan “Cempluk” terdapat rima tak sempurna. Rima tak sempurna 

terdapat pada bait ke-3 baris ke-6. 

“... umbaren sun aja digendhong 
Ben sun bokong bisa nutup klasa bolong” 
(WA,”Cempluk”hlm.31) 

Pada baris ke-6 terdapat rima tak sempurna. Rima tak sempurna ditandai 

dengan kata bokong dan bolong. Kata bokong dan bolong dipadukan karena 

mempunyai persamaan suku kata ong sehingga menimbulkan keestetisan. 

Pada geguritan yang berjudul “Reroncen Kembang Mlathi” terdapat rima 

tak sempurna. Rima tak sempurna terdapat pada bait pertama baris ke-2. 

“Ganda aruming reroncen kembang mlathi 
Wus mewangi amben suksma sun impen 
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Sadhengah bocah angon nggiring angin ...” 
(WA,”Reroncen Kembang Mlathi”hlm.33) 

Pada baris ke-2 terdapat rima tak sempurna. Rima tak sempurna ditandai 

dengan kata amben dan impen. Pada kata amben dan impen terdapat persamaan 

suku kata yaitu en. Suku kata en yang sama pada kedua kata tersebut memberi 

kesan indah waktu dibaca dan didengar. 

Pada geguritan yang berjudul “Gurit Pedhalangan” terdapat rima tak 

sempurna. Rima tak sempurna terdapat pada bait ke-3 baris ke-3. 

“.... kanggo pituduh sapa wong kang 
Nedya ngluru kiblat sangkan-paran ....”   
(WA,”Gurit Pedhalangan”hlm.36) 

Rima tak sempurna pada baris ke-3 ditandai dengan frasa sangkan-paran. 

Pada frasa sangkan-paran terdapat persamaan suku kata an. Suku kata an pada 

frasa ini memberikan nilai estetis. 

Pada geguritan”Kalam Munyeng” terdapat rima tak sempurna. Rima tak 

sempurna terdapat pada bait ke-2 baris ke-3. 

“Mula enggal sun regem kalam munyeng 
Kanggo pitulung sapa wong kang 
Kang mbutuh pituduh” 
(WA,”Kalam Muyeng”hlm.40) 

Baris ke-3 terdapat rima tak sempurna. Rima tak sempurna ditandai dengan 

frasa mbutuh pituduh. Pada frasa mbutuh pituduh terdapat persamaan suku kata 

uh. Suku kata uh pada frasa mbutuh pituduh menambah kesan indah bagi pembaca 

dan pendengar 

Rima tak sempurna juga terdapat pada geguritan ”Rah Roh Sun Ruh”. 

 “Sun rakit keratoning dat 
Nganggo kembang roh rah sumarah sun ...” 
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(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Rima tak sempurna terdapat pada baris ke-2. Rima tak sempurna ditandai 

dengan kata rah dan sumarah. Kata rah dan sumarah lebih indah dibaca dan 

didengar karena adanya persamaan suku kata rah. 

Rima tak sempurna terdapat pada geguritan yang berjudul “Luh Jamrut”. 

Rima tak sempurna terdapat pada bait pertama baris ke-2. 

“Ana luh jamrut kang 
Tumetes saka mripat biyung agung sun ...” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 

Rima tak sempurna ditandai dengan frasa biyung agung. Frasa biyung agung 

dipadukan agar menambah kesan indah serta adanya persamaan suku kata ung.  

Pada geguritan “Retna Dumilah” terdapat rima tak sempurna. Rima tak 

sempurna terdapat pada bait ke-2 baris ke-4. 

“.... jroning manekung kang kaweleh 
Dening pakoleh kang kalepeh” 
(WA,”Retna Dumilah”hlm.76) 

Rima tak sempurna ditandai dengan kata pakoleh dan kalepeh. Pada kata 

pakoleh dan kalepeh mempunyai persamaan suku kata eh. Suku kata eh pada 

kedua kata tersebut memberikan kesan indah saat dibaca dan didengar. 

Pada geguritan”Gurit Tanpa Wis” terdapat rima tak sempurna yang 

terdapat pada bait ke-3 baris ke-2. 

“Awang-awang tangis, ngrekasa 
Kumbang angajab leng ing tawang ...” 
(WA,”Gurit Tanpa Wis”hlm.77) 
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Pada baris ke-2 terdapat rima tak sempurna yang ditandai dengan kata 

kumbang dan tawang. Kata kumbang dan tawang mempunyai persamaan suku 

kata ang.  

Rima tak sempurna juga terdapat pada geguritan”Layang Lemah Bang”. 

Rima tak sempurna terdapat pada bait ke-4 baris ke-2. 

“Ing ndalem layang lemah bang 
Dudu dluwang kang bisa paring pamejang” 
(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 

Rima tak sempurna ditandai dengan kata dluwang dan pamejang. Kata 

dluwang dan pamejang mempunyai persamaan suku kata ang. 

  

4.1.1.5 Rima Mutlak 

Rima mutlak adalah rima yang seluruh vokal dan konsonannya sama. Rima 

mutlak dapat dijumpai pada geguritan yang berjudul “Wiji Alip”, “Megatruh”, 

“Reroncen Kembang Mlathi”, “Gurit Pedhalangan”, “Rah Roh Sun Ruh”, 

“Srengenge”, “Trumpah Lars”, “Gurit Ganda Mayit”,”Gurit Tanpa Wis”.  

Rima mutlak terdapat pada geguritan”Wiji Alip”. Rima mutlak terdapat 

pada bait ke-3 baris ke-7, ke-8, dan ke-12. 

“.... wiji-wiji alip kang dadi momotan 
Mbaka siji ceblok sadalan-dalan,” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Pada baris ke-7 terdapat rima mutlak yang ditandai dengan kata wiji-wiji. 

Kata wiji-wiji mempunyai persamaan vokal dan konsonan. Kata wiji-wiji 

menandakan bahwa banyak biji. 
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Rima mutlak pada baris ke-8 ditandai dengan kata sadalan-dalan. Kata 

sadalan-dalan juga disebut sebagai rima mutlak karena vokal dan konsonannya 

sama. Hanya saja kata ini mendapatkan imbuhan sa-. Kata sadalan-dalan 

memberi arti sepanjang jalan. 

 Baris ke-12 juga terdapat rima mutlak. Rima mutlak ditandai dengan kata 

samangsa-mangsa. Kata samangsa-mangsa termasuk rima mutlak karena vokal 

dan konsonannya sama. Hanya saja kata samangsa-mangsa mendapatkan 

imbuhan sa-. Kata samangsa-mangsa mempunyai arti setiap musim. 

Pada geguritan yang berjudul”Megatruh” terdapat rima mutlak.rima mutlak 

terdapat pada bait pertama baris ke-3. 

“.... sedhakep nyuku tunggal sedya 
Milang cahyane lintang-lintang wengi-ne,” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Pada baris ke-3 terdapat rima mutlak. Rima mutlak ditandai dengan kata 

lintang-lintang. Kata lintang-lintang lebih indah didengar dari pada hanya satu 

kata lintang saja. 

Rima mutlak terdapat pada geguritan”Gurit Pedhalangan”. Rima mutlak 

terdapat pada bait ke-2 baris pertama. 

“....o, gusti tak kethok-kethok dadi 
Tumbal kang ketok jroning wening-ku,” 
(WA,”Gurit Pedhalangan”hlm.36) 

Pada baris pertama terdapat rima mutlak. Rima mutlak ditandai dengan kata 

kethok-kethok. Kata kethok-kethok menggambarkan kemarahan yang sangat. 

Pada geguritan “Reroncen Kembang Mlathi” terdapat rima mutlak yang 

terdapat pada bait pertama baris ke-8. 
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“.... mula ingsun njur milih mingkem 
Sadhengah njaga ayang-ayang lor lan kidul” 
(WA,”Reroncen Kembang Mlathi”hlm.33) 

Baris ke-8 terdapat rima mutlak yang ditandai dengan kata ayang-ayang. 

Kata ayang-ayang berarti gambaran atau bayangan.  

Rima mutlak juga terdapat pada geguritan yang berjudul “Rah Roh Sun 

Ruh” yang terdapat pada bait ke-2 baris pertama. 

“He, ratuning urip amun-amun 
Lamun sira tenan waskitha 
Endi ana swarga naraka bumi baka” 
(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Rima mutlak ditandai dengan kata amun-amun yang mempunyai maksud 

bayangan. 

Pada geguritan ”Gurit Ganda Mayit” terdapat rima mutlak. Rima mutlak 

terdapat pada bait pertama baris ke-5. 

“..... wengi wus puput nalika 
Tumbal-tumbal tumapel tumempel dadi...” 
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 

Baris ke-5 terdapat rima mutlak yang ditandai dengan tumbal-tumbal. Kata 

tumbal-tumbal mempunyai maksud bahwa banyak yang dikorbankan. 

Rima mutlak juga terdapat pada geguritan yang berjudul ”Srengenge”. 

Rima mutlak terdapat pada bait pertama baris pertama. 

“Ana srengenge kecepit pang-pang jambu 
Nalika dolanan golekan bocah ...” 
 (WA,”Srengenge”hlm.62) 

Baris pertama terdapat rima mutlak yang ditandai dengan kata pang-pang. 

Kata pang-pang berarti banyak ranting. 

Bait ke-2 juga terdapat rima mutlak yang ditandai pada baris ke-2. 
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“Ana srengenge kang kecepit cendhela 
Nalika kadang-kadang kapiran 
Kapilara amrih gelem kanda: “ya”  
(WA,”Serengenge”hlm.62) 

Pada baris ke-2 terdapat rima mutlak yang ditandai dengan kata kadang-

kadang. Kata kadang-kadang mempunyai arti saudara. 

Bait ke-4 juga terdapat rima mutlak. Rima mutlak terdapat pada baris ke-2. 

“Ana srengenge muncrat 
Nalika sun ngidoni trumpah-trumpah 
Kang kelangan driji sikil panggone” 
(WA,”Srengenge”hlm.62) 

Baris ke-2 bait ini terdapat rima mutlak yang ditandai dengan kata trumpah-

trumpah. Kata trumpah-trumpah memberikan kesan indah pada baris ini. 

Rima mutlak juga terdapat pada geguritan”Trumpah Lars”. Rima mutlak 

terdapat pada bait ke-3 baris ke-7. 

“Cah wadon kang 
Sakawit ciri lambe saikine tambah ciri kuping 
Cah wadon kang 
Luh mripate nate mili getih 
Nalika weruh kadang kapiran kang kapilara 
Saiki malah dadi  tuna netra 
Dhuh, gusti.... amit-amit jabang bayi.....!” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Rima mutlak ditandai dengan kata amit-amit. Kata amit-amit mengandung 

arti bahwa jangan sampai kelak keturunannya melakukan hal seperti itu. 

Pada geguritan”Gurit Tanpa Wis” juga terdapat rima mutlak. Rima mutlak 

terdapat pada bait ke-3 baris pertama. 

“Awang-awang tangis ngrekasa 
Kumbang angajab leng ing tawang ...” 
(WA,”Gurit Tanpa Wis”hlm.77) 
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Baris pertama terdapat rima mutlak yang ditandai dengan kata awang-

awang. Kata awang-awang mempunyai maksud angan-angan. 

 

4.1.1.6 Rima Akhir 

Rima akhir merupakan rima yang salah satu vokal atau konsonannya sama 

terletak di akhir baris. Rima akhir terdapat pada geguritan yang berjudul 

“Kumbara Kumbakarna”, “Wiji Alip”, “Cempluk”, “Gurit Pedhalangan”, 

“Sastra Gendra”, “Rah Roh Sun Ruh”, “Luh Jamrut”, “Wali Lanang”, “Gurit 

Ganda Mayit”, “Trumpah Lars”, “Layang Lemah Bang”,  “Retna Dumilah” , 

“Suluk Caraka”. 

Pada geguritan yang berjudul “Kumbara Kumbakarna” tedapat rima akhir. 

Rima akhir terdapat hampir disetiap baris geguritan ini.  

“Ing antaraane getih lan pati 
Kumbakarna kemba jroning memilih 
Perang kudu dadi 
Sabaya mulya sabaya mukti datan kelantih 
Hong pikulun kang nora kersa 
Tanah pardikan tansah den puja 

Kumbara kumba kemba 
Karnaningsun nalika krungu 
Tembung hanggunggung ndharu 
Jroning pakartining urip mulya 

O, yagene blencong pakeliran 
Tan nyumunar ing panggon panjak 

O, yagene hamung dhalang kang suluk 
Tan nglibat sindhen kang  
Melek nganti parak esuk...” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 
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Bait pertama baris pertama dan ke-3 terdapat persamaan vokal i. Persamaan 

vokal i ditandai dengan kata pati dan dadi. Vokal i pada kata pati dan dadi 

menekankan pada keadaan perang. 

Baris ke-2 dan ke-4 terdapat persamaan konsonan h. Konsonan h ditandai 

dengan kata memilih dan kelantih. Konsonan h pada kata memilih dan kelantih 

menekankan semangat yang kuat.  

Baris ke-6 dan ke-7 serta bait pertama baris pertama dan ke-4 terdapat 

persamaan vokal a. Kata kersa dan puja menekankan pada sesuatu yang 

diinginkan. Kata kemba dan mulya menekankan pada kebimbangan dalam 

mencari hidup yang bahagia. 

Baris ke-2 dan ke-3 bait ke-2 terdapat persamaaan vokal u.  Kata krungu 

dan ndharu mempunyai maksud mendengar. 

Bait ke-3 baris ke-2 dan bait ke-4 baris pertama dan ke-3 terdapat 

persamaan konsonan k. Kata panjak, suluk, dan esuk menggambarkan seperti 

tempat orang menabuh gamelan dengan seruan-seruan hingga pagi menjelang. 

Rima akhir juga terdapat pada geguritan”Wiji Alip”.  

“Tanpa sumping kembang gadhing 
Tetep sunkuping krungu gegendhing 
Mireng tembang welas asih 
Saka ganda kembang rikmane kawula dasih 
Yen warangka simpen curiga 
Sapa jatine kang culika, bapa? 

Tanpa sumping kembang gadhing 
Tetep sun kuping krungu gegendhing 
Nalika sun cengklak kretagama 
Rosane jaran sarengat cetha karasa 
Playune kebat klewat 
Grobak kreta kagawa larat 
Wiji-wiji alip kang dadi momotan 
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Mbaka siji ceblok sadalan-dalan 
Thukul ngrembuyung dadi pangayupan 
Oyot wit pange kena nggo teken kanyatan 
Nanging wiji alip kang kagawa jroning kreta 
Malah nggo bekelan samangsa-mangsa 
Mujure disunduki, direronce 
Lan diwilang rina wengi 
Banjur diomeli kanthi lagon kebak puji 
Dhuh gusti, apa bener 
Ngono kuwi wejangane para nabi”  
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Bait pertama baris pertama dan ke-2 serta bait ke-3 baris pertama dan ke-2 

terdapat persamaan konsonan ing. Kata gadhing dan gegendhing pada bait 

pertama dan ke-3 menekankan bahwa tanpa ditutup pun telinganya masih bisa 

mendengar kesedihan saudra-saudaranya. 

Bait pertama baris ke-3 dan ke-4 terdapat persamaan konsonan h. Kata asih 

dan dasih menekankan pada kesedihan. 

Bait ke-2 baris pertama dan ke-2 serta bait ke-3 baris ke-3, ke-4, ke-11, ke-

12 terdapat persamaan vokal a. Kata curiga dan bapa mengandung pertanyaan 

bahwa siapa sebenarnya yang curiga bapa. Kata kretagama dan karasa 

menekankan pada kereta dengan kuda yang sangat kuat dan melaju sangat cepat. 

Kata kreta dan mangsa menekankan bahwa isi kreta yang dianggap hanya sebagai 

barang mainan. 

Bait ke-3 baris ke-5 dan ke-6 terdapat persamaan konsonan t. Kata kliwat 

dan larat  menekankan pada kecepatan kreta. 

Bait ke-3 baris ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 terdapat persamaan konsonan n. 

Konsonan n pada kata momotan dan dalan menekankan bahwa yang menjadi 
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muatan dalam kreta itu jatuh sepanjang jalan. Kata payupan dan kanyatan  

menekankan pada muatan yang ada didalam kreta bisa menjadi pegangan hidup. 

Bait ke-3 baris ke-14, ke-15, dan ke-16 terdapat persamaan vokal i. Kata 

wengi, puji, dan nabi menekankan pada ketaqwaannya menjalankan ajaran agama. 

Pada geguritan “Cempluk” terdapat rima akhir. 

“Nalika mudhun lemah 
Cempluk mbrangkang ajar solah 
Maneka rupa dolanan cumepak 
Nanging kabeh padha kadhupak 
Senadyan biyunge nyenyawis mori putih 
Cempluk tetep moh mapan linggih 

Nalika mudhun lemah 
Cempluk mrangkang ajar solah 
Nyoba ngluru klasa bedhah 
Kang kalempit ing senthong omah 
Tangise prasaja medhar sabda 
Tan maelu kandhane biyung bapa 

Ora yung, ora 
Aja pisan meksa karep 
Ben rekasa sun sumerep 
Ora yung, ora 
Umbaren sun aja digendhong 
Ben sun bokong bisa nutup klasa bolong 

Nalika mudhun lemah 
Cempluk mrangkang ajar solah 
Nyoba luru kanyatan 
Sregep nyinau sangkan paran”   
(WA,”Cempluk”hlm.31) 

Bait pertama baris pertama, ke-2, ke-5, ke-6, bait ke-2 baris pertama, ke-2, 

ke-3, ke-4, bait ke-4 baris pertama dan ke-2 terdapat persamaan konsonan h. Pada 

kata lemah dan solah menekankan pada keingintahuan cempluk belajar sesuatu di 

tempat yang baru. Kata putih dan linggih  menekankan pada pendirian cempluk 
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yang kuat. Kata bedhah dan omah menekankan pada kegigihan cempluk dalam 

mencari sesuatu di suatu tempat. 

Bait ke-2 baris ke-5, ke-6, bait ke-3 baris pertama dan ke-4 juga terdapat 

rima akhir berupa persamaan vokal a. Kata sabda, bapa, dan ora menekankan 

pada kesedihan cempluk sampai-sampai dia tidak menghiraukan perkataan orang 

tuanya. 

Bait ke-3 baris ke-5 dan ke-6 terdapat persamaan konsonan ng. Kata 

digendhong dan bolong menekankan pada kemandirian cempluk yang tidak ingin 

dimanja orang tuanya. 

Bait ke-4 baris ke-3 dan ke-4 terdapat persamaan konsonan an. Kata 

kanyatan dan paran menekankan pada rintangan dalam hidup. 

Pada geguritan “Gurit Pedhalangan” terdapat rima akhir. Rima akhir 

terdapat pada bait pertama, ke-2, dan ke-3. 

“O, tok thok tok thok 
Tak kethok ketok-mu 
Dadi swara suluk tengah wengi kang 
Tansaya wibawa mukti ing kahanan jati 

O, gusti tak kethok-kethok dadi 
Tumbal kang ketok jroning wening-ku 
Nalika kabeh wong pada tinggur 
Sedyaku tansah ndhedhawuh suwara gong gur 

O, tak kethok-kethok sekabeh ketok-mu 
Kanggo pituduh sapa wong kang 
Nedya ngluru kiblat sangkan-paran 
Tak kethok-kethok sekabeh ketok-mu 
Minangka jejumbuh kang mawujud bleger 
Dadi palilah patemon-ku patemon-mu 
Tak kethok-kethok sekabeh ketok-mu 
Mrih nyawiji rasa sekabeh rerasan 
Kang tansah nyengkuyung 
Asmagung-ku gung-mu 
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O, dadi” 
(WA,”Gurit Pedhalangan”hlm.36) 

Bait pertama baris ke-2 dan bait ke-2 baris ke-2 terdapat persamaan vokal u. 

Persamaan vokal u ditandai dengan kata ketok-mu dan wening-ku. Persamaan 

vokal u juga terdapat pada bait ke-3 baris pertama, ke-4, ke-6, ke-7, dan ke-10. 

Persamaan vokal u ditandai dengan kata ketok-mu, patemon-mu  dan gung-mu. 

Persamaan vokal u menekankan pada sebuah kekecewaan. 

Geguritan yang berjudul “Sastra Gendra” terdapat rima akhir.  

“Hayuningrat sun regem tangan tengen 
Klakon gendra tlatah kapujanggan ...” 
(WA,”Sastra Gendra”hlm.37) 

Bait pertama baris pertama dan ke-2 terdapat persamaan konsonan n. 

Persamaan konsonan n ditandai dengan kata tengen dan kapujanggan. Konsonan 

n pada kata tengen dan kapujanggan menekankan pada sebuah kesuksesan yang 

diraih di suatu tempat dimana lahir para pujangga. 

Pada geguritan yang berjudul “Rah Roh Sun Ruh” juga terdapat rima akhir 

yang ditandai pada bait ke-2 baris ke-2 dan ke-3. 

“.... lamun sira tenan waskitha 
Endi ana swarga naraka bumi baka” 
(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Rima akhir ditandai dengan kata waskitha dan baka. Persamaan unsur bunyi 

vokal a pada kata waskitha dan baka mengandung arti bahwa kamu mengetahui 

mana surga dan mana neraka. 

Pada geguritan “Luh Jamrut” terdapat rima akhir. Rima akhir pada bait 

pertama ditandai dengan persamaan konsonan s.  

“.... tan giris ganda amis 
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Luh jamrut biyung agung sun tumetes,” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 

Baris ke-5 dan ke-6 terdapat persamaan konsonan s. Konsonan s ditandai 

dengan kata amis dan tumetes. Kata amis dan tumetes menekankan pada sebuah 

kesedihan akibat nafsu ingin memiliki. 

Pada geguritan yang berjudul “Gurit Ganda Mayit” terdapat rima akhir 

berupa persamaan vokal a. 

“Wengi wus puput nalika  
................................... 
Aja wedi nyunduk sekar semboja 
Nalika sekabeh wong 
Wani ngubeng bandhosa” 
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 

Baris pertama, ke-11, dan ke-13 terdapat persamaan vokal a. Persamaan 

vokal a ditandai dengan kata nalika, semboja, dan bandhosa. Kata-kata tersebut 

menekankan pada keberanian. 

Baris ke-2, ke-3, ke-8, dan ke-9 terdapat persamaan konsonan h.  

“ keris gandring mbedhah jaja sekabeh  
Wong kang sumeleh jroning kaweleh 
.................................................... 
Aja pisan nggagah jumangkah 
Yen ta jatine rasa kadunung lungkrah...” 
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 

Baris ke--2, ke-3, ke-8, dan ke-9 terdapat persamaan konsonan h. Persamaan 

konsonan h pada kata sekabeh, kaweleh, jumangkah, dan lungkrah mempunyai 

arti bahwa jangan melakukan sesuatu dengan keraguan. 

Pada geguritan “Wali Lanang” terdapat rima akhir. Rima akhir terdapat 

pada bait pertama baris ke-5 dan ke-6. 

“.... kae ana wali lanang 
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Kapeksa mudhun saka prau kang ...” 
(WA,”Wali Lanang”hlm.54) 

Rima akhir ditandai dengan kata lanang dan kang.  

Bait ke-2 juga terdapat rima akhir. 

“.... kae wali lanang klakon ngobah suku 
Saperlu mara nekani dunung dhangkamu” 
(WA,”Wali Lanang”hlm.54) 

Pada baris ke-2 dan ke-3 terdapat rima akhir yang ditandai dengan kata suku 

dan dhangkamu. Pada kata suku dan dhangkamu terdapat persamaan unsur bunyi 

vokal u. 

Rima akhir juga terdapat pada geguritan”Trumpah Lars”. Rima akhir 

terdapat pada bait ke-3 baris pertama, ke-2 dan ke-3. 

“Cah wadon kang 
Sakawit ciri lambe saikine tambah ciri kuping 
Cah wadon kang ....” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Rima akhir ditandai dengan adanya persamaan konsonan ng pada kata kang 

dan kuping. Kata kang dan kuping mendukung makna pada kata cah wadon. 

Geguritan “Retna Dumilah” terdapat rima akhir berupa persamaan vokal a 

pada bait pertama. 

“Ing antarane haksara ha lan nga 
Ana dunung panguripan-e 
Kang ndhedhawuh tan nyuwara 
Hamung taling kang dadi kuping sunira 
Kang tinarung nyaring jumbuhing das sabda”  
(WA,”Retna Dumilah”hlm.76) 

Baris pertama, ke-3, ke-4 dan ke-5 terdapat persamaan vokal a. Persamaan 

vokal a ditandai dengan kata nga, nyuwara, sunira, dan sabda. Persamaan vokal a 

menekankan pada petuah yang tertulis. 
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Bait ke-2 terdapat rima akhir berupa persamaan konsonan h. 

“Ing antarane hangen sunira kabeh 
Ana dunung nggon sumeleh 
Jroning manekung tan kaweleh 
Dening pakoleh kang kalepeh” 
(WA,”Retna Dumilah”hlm.76) 

Baris pertama, ke-2, ke-3, dan ke-4 terdapat persamaan konsonan h. 

Konsonan h ditandai dengan kata kabeh, sumeleh, kaweleh dan kalepeh. 

Konsonan h pada kata tersebut menekankan pada ketekunan bersemedi. 

Pada geguritan”Layang Lemah Bang” terdapat rima akhir. 

“Bonang wus tinabuh ngagreng alas bintara 
Suwarane laras ngintir banyu kali, kajaga 
Tukang prau kang nenambangke laku sedulur 
Amrih kalis ing sambekalane ngaluhur 
Ing ndalem guwa lemah bang 
Kanjeng seh nedya tanpa ngluwang 
Nanging badhar, krungu laras swara bonang 

Ingsun wani ngupan awak 
He para kiai dhemak 
Sun saguh dadi cacing 
Tan nangis kacubles pancing 

Pating griyak swaranira kabeh 
Nanging ampas tebu kudune kalepeh 
Geneya sira ngumbar dhedheting haksara 
Dhuh ajining budyayu geneya tan kaluru 

Ing ndalem layang lemah bang 
Dudu dluwang kang bisa paring pamejang” 
(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 

Rima akhir pada baris pertama dan ke-2 ditandai dengan persamaan bunyi 

vokal a. Persamaan konsonan a ditandai dengan kata bintara dan kajaga. Kata 

bintara dan kajaga menekankan pada suara bonang yang mengalun menembus 

hutan dan mengalir seperti aliran air sungai. 
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Baris ke-3 dan ke-4 terdapat persamaan konsonan r. Persamaan konsonan r 

ditandai dengan kata sadulur dan ngaluhur. Kata sadulur dan ngaluhur 

menggambarkan bagaimana sebaiknya hidup bersaudara. 

Baris ke-5, ke-6 dan ke-7 terdapat persamaan konsonan ng. Persamaan 

konsonan ng ditandai dengan kata bang, ngluwang dan bonang. Kata bang, 

ngluwang dan bonang memberikan kesan indah saat dibaca dan didengar. 

 Bait ke-2 baris pertama dan ke-2 terdapat persamaan konsonan k. 

Persamaan konsonan k ditandai dengan kata awak dan dhemak. Kata awak dan 

dhemak mengandung maksud yang menentang para ulama. 

Baris ke-3 dan ke-4 terdapat persamaan konsonan ng. Persamaan konsonan 

ng ditandai dengan kata pancing dan cacing. Kata pancing dan cacing 

menggambarkan bahwa syeh lemah abang bersedia menjadi cacing yang kapan 

saja bisa tertusuk kail. 

Bait ke-3 baris pertama dan ke-2 terdapat persamaan konsonan h. 

Persamaan konsonan h ditandai dengan kata kabeh dan kalepeh. Kata kabeh dan 

kalepeh mengandung arti bahwa apa yang dibincangkan oleh sunan bonang dan 

sunan kali jaga sangat keras, sehingga didengar oleh syeh lemah abang. Tetapi apa 

boleh buat, semua sudah terlanjur. 

Bait ke-4 baris pertama dan ke-2 terdapat persamaan konsonan ng. 

Persamaan konsonan ng ditandai dengan kata bang dan pamejang. Kata bang dan 

pamejang memberikan kesan inddah pada pembaca dan pendengar. 

 Pada geguritan yang berjudul “Suluk Caraka” terdapat rima akhir.  

 “Hana 
Carakada 
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Tasawa la padha 
Jayamaga bathang ha” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Baris pertama, ke-2, ke-3, dan ke-4 terdapat persamaan vokal a. Persamaan 

vokal a pada kata hana, carakada, tasawa la padha, jayamaga bathang ha 

mempunyai arti agar terkesan lebih indah. 

Bait ke-2 juga terdapat rima akhir. 

“Ha linuwih kepareng sempyuh 
Hananing gurit kepara dhawuh 
Hana cara ngengudhang kadang 
Amrih gumerah tandhing ing perang 
Tangis tan nyuwara 
Sesawangan sami manjila 
Ngilibat playu padudon 
Nglibat jurit si bocah pangon” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Rima akhir pada baris pertama dan ke-2 ditandai dengan persamaan 

konsonan h. Persamaan konsonan h ditandai dengan kata sampyuh dan dhawuh. 

Kata sampyuh dan dhawuh menekankan pada kesetiaan terhadap pemimpin di 

medan perang. 

Baris ke-3 dan ke-4 terdapat persamaan konsonan ng. Persamaan konsonan 

ng ditandai dengan kata kadang dan perang. Kata kadang dan perang 

menggambarkan bahwa dalam perang pun masih ada kesetia kawanan. 

Baris ke-5 dan ke-6 terdapat persamaan vokal a. Persamaan vokal a ditandai 

dengan kata nyuwara dan manjila. Kata nyuwara dan manjila menekankan pada 

kesedihan yang mendalam.  
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 Baris ke-7 dan ke-8 terdapat persamaan konsonan n. Persamaan konsonan n 

ditandai dengan kata padudon dan pangon. Kata padudon dan pangon 

menekankan pada suasana yang sangat kacau. 

 

4.1.1.7 Rima Vertikal 

Rima vertikal adalah rima rima yang seluruh vokal dan konsonannya sama 

terletak pada baris yang berlainan. Rima vertikal dapat dijumpai pada geguritan 

yang berjudul “Gurit Grantang”, “Wiji Alip”, “Cempluk”, “Wali Lanang”, 

“Trumpah Lars”, “Gurit Tanpa Wis”, “Suluk Caraka”. 

Rima vertikal terdapat pada geguritan “Guritan Grantang”. Rima vertikal 

terdapat pada bait ke-2 dan ke-4. 

“Nanging dhuh angger 
Geneya sira tansah nglimpe 
Lempeng bapa dhewe? 

Tansah sun kekep sekabeh obah kang 
Ngrodha paripeksa tintrim kahanan jati 
Sun wilang uga sekabeh solah perang 
Kanthi pranatan kang ngemu prabawa muktii 

Nanging dhuh angger 
Geneya sira tansah nglimpe 
Lempeng bapa dhewe?” 
(WA,”Guritan Grantang”hlm.19) 

Rima vertikal ditandai dengan kalimat nanging dhuh angger geneya sira 

tansah nglimpe lempeng bapa dhewe? yang ditulis dalam baris yang berlainan. 

Kalimat nanging dhuh angger geneya sira tansah nglimpe lempeng bapa dhewe? 

ditulis dua kali dalam bait yang berlainan ini memberikan kesan lebih indah saat 

dibaca dan didengar. 
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Pada geguritan “Wiji Alip” juga terdapat rima vertikal. Rima vertikal 

terdapat pada bait pertama dan ke-3. 

“Tanpa sumping kembang gadhing 
Tetep sun kuping krungu gegendhing 

.......................................... 

Tanpa sumping kembang gadhing 
Tetep sun kuping krungu gegendhing...” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Bait pertama dan ke-3 terdapat rima vertikal. Rima vertikal ditandai dengan 

klausa tanpa sumping kembang gadhing tetep sun kuping krungu gegendhing. 

Klausa tanpa sumping kembang gadhing tetep sun kuping krungu gegendhing 

memberikan kesan lebih indah dibaca dan didengar. 

Pada geguritan “Cempluk” juga terdapat rima vertikal. Rima vertikal 

terdapat pada bait pertama, ke-2, dan ke-4. 

“Nalika mudhun lemah 
Cempluk mbrangkang ajar solah 
Maneka rupa dolanan cumepak 
Nanging kabeh padha kadhupak 

............................................ 

Nalika mudhun lemah 
Cempluk mbrangkang ajar solah...” 
(WA,”Cempluk”hlm.31) 

Pada bait pertama, ke-2 dan ke-4 terdapat rima vertikal. Rima vertikal 

ditandai dengan klausa nalika mudhun lemah cempluk mbrangkang ajar solah. 

Klausa nalika mudhun lemah cempluk mbrangkang ajar solah memberikan 

dampak indah pada pembaca dan pendengar. 
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Pada geguritan “Wali Lanang” juga terdapat rima vertikal. Rima vertikal 

terdapat pada bait pertama baris ke-4 dan bait ke-2 baris pertama. 

“.... mula cep menenga dhuh anak angger 
Kae ana wali lanang 
................................. 

Mula cep menenga dhuh anak angger 
Kae wali lanang klakon ngobah suku ...” 
(WA,”Wali Lanang”hlm.54) 
 
Bait pertama baris ke-4 dan bait ke-2 baris pertama terdapat rima vertikal. 

Rima vertikal ditandai dengan klausa mula cep menenga dhuh anak angger. 

Klausa mula cep menenga dhuh anak angger yang ditulis di kedua baitnya 

memberikan kesan lebih indah dibaca dan didengar. 

Pada geguritan “Trumpah Lars” juga terdapat rima vertikal. Rima vertikal 

terdapat pada bait pertama dan ke-3. 

 “Cah wadon kang 
 Nate angon sapi ing pategalanira 
............................................ 

Dhuh, gusti...... ngadubilah......! 

Cah wadon kang 
Sakawit ciri lambe saiki tambah ciri kuping 
Cah wadon kang ....” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Pada bait pertama dan ke-3 terdapat rima vertikal. Rima vertikal ditandai 

dengan klausa cah wadon kang. Klausa cah wadon kang memberikan dampak 

indah pada pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan “Gurit Tanpa Wis” terdapat rima vertikal. Rima vertikal 

terdapat pada bait pertama dan ke-5. 

“Pranataning kodrat, ajeg 
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Nglelindhung laku biyung panguripan kang 
Tansah ndederes tlutuh tejalining dat 

............................................ 

Pranataning kodrat, ajeg 
Nggeegulung geelung rikmane sang (k) Rah ....” 
(WA,”Gurit tanpa Wis”hlm.77) 

Pada bait pertama dan ke-5 terdapat rima vertikal. Rima vertikal ditandai 

dengan klausa pranataning kodrat ajeg. Klausa pranataning kodrat ajeg 

memberikan dampak indah pada pembaca dan pendengar. 

Rima vertikal terdapat pada geguritan “Suluk Caraka”. Rima vertikal 

terdapat pada bait ke-2 dan ke-5. 

“....ha linuwih kepareng sempyuh 
Hananing gurit kepara dhawuh 
Hana cara ngengudhang kadang 
Amrih gumerah tandhing ing perang 
Tangis tan nyuwara 
Sesawangan sami manjila 
Ngilibat playu padudon 
Nglibat jurit si bocah pangon 

..................................... 

Ha linuwih kepareng sempyuh 
Hananing gurit kepara dhawuh 
Ya dhawuh-e kang tansah nyuwara hana” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Pada bait ke-2 dan ke-5 terdapat rima vertikal. Rima vertikal ditandai 

dengan klausa ha linuwih kepareng sempyuh hananing gurit kepara dhawuh. 

Klausa ha linuwih kepareng sempyuh hananing gurit kepara dhawuh memberikan 

dampak indah saat dibaca dan didengar. 
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4.1.1.8 Rima horisontal 

Rima horisontal merupakan rima yang seluruh vokal dan konsonannya sama 

terletak pada baris yang sama. Rima horisontal terdapat pada geguritan yang 

berjudul “Cempluk”, “Trumpah Lars”. 

Pada geguritan yang berjudul “Cempluk” terdapat rima horisontal. Rima 

horisontal terdapat pada bait ke-3. 

“Ora yung, ora 
Aja pisan meksa karep 
Ben rekasa sun sumerep 
Ora yung, ora...” 
(WA,”Cempluk”hlm.31) 

Baris pertama dan ke-4 terdapat persamaan vokal dan konsonan. Rima 

horisontal ditandai dengan kata ora. Kata ora yang diulang dua kali mempunyai 

dampak ketegasan. 

Rima horisontal juga terdapat pada geguritan yang berjudul “Trumpah 

Lars”. Rima horisontal terdapat pada bait ke-3 baris ke-2. 

“Cah wadon kang 
Sakawit ciri lambe saiki tambah ciri kuping ...” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

 
Pada baris ke-2 terdapat rima horisontal. Rima horisontal ditandai dengan 

kata ciri. Kata ciri yang diulang dua kali menambah kesan indah pada baris 

tersebut. 
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4.1.2 Irama 

Irama yang terdapat dalam geguritan Budi Palopo ini bervariasi, dari irama 

naik turun, panjang pendek dan keras lembut. Irama-irama dalam geguritan Wong 

Agung Gurit Punjul Rong Puluh tersebut akan diuraikan di bawah ini. 

Irama dalam geguritan “Gurit Grantang” disampaikan dengan suasana 

tenang. Pada geguritan tersebut berisi tentang pernyataan dan pertanyaan. Bait 

pertama dan ke-3 berisi tentang pernyataan. Sedangkan bait ke-2 dan ke-4 berisi 

tentang pertanyaan. Geguritan tersebut disampaikan dengan suasana tenang 

karena tanda baca yang muncul pada geguritan ini berupa tanda baca koma (,) dan 

tanda tanya (?), serta disampaikan dengan rona kesedihan karena pada bait ke-2 

dan ke-4 terdapat pertanyaan yang menunjukkan seorang anak yang melupakan 

orang tuanya, yang dibaca dengan intonasi lembut dan panjang. Kenaikan nada 

ditandai dengan kata dhewe? 

Geguritan yang berjudul “ Kumbara Kumbakarna“ disampaikan dengan 

suasana tenang dan santai. Geguritan ini berisi tentang kebimbangan kumbakarna 

dalam mempertahankan tanah airnya. Geguritan ini disampaikan dengan tenang 

karena tanda baca yang muncul hanya berupa tanda baca koma (,) dan tidak 

terdapat kenaikan nada pada geguritan ini. 

Pada geguritan “Wiji Alip” disampaikan dengan suasana tenang dan santai. 

Geguritan ini berisi tentang kecurigaan penyair terhadap hukum yang ada. Tanda 

baca yang terdapat pada geguritan ini berupa tanda baca koma (,), tanda hubung (-

), dan tanda tanya (?). Geguritan ini disampaikan dengan tenang. Kenaikan nada 

hanya terdapat pada kata bapa?. Pada akhir geguritan ini terjadi penurunan nada 
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pada kalimat dhuh gusti, apa bener ngono kuwi wejangane para nabi? yang 

dibaca lembut.  

 Geguritan yang berjudul “Megatruh” disampaikan dengan suasana tenang 

dan santai. Geguritan ini menceritakan tentang kematian. Tanda baca yang ada 

pada geguritan ini hanya tanda baca koma (,), tanda hubung (-), dan tanda tanya 

(?) sehingga geguritan ini dibawakan dengan tenang. Kenaikan nada pada 

geguritan ini ditandai dengan kata abdi? dan wirangnya ta?.   

 Geguritan yang berjudul “Cempluk” disampaikan dengan suasana tenang 

dan datar. Geguritan ini berisi tentang kemandirian seorang cempluk menghadapi 

tantangan hidup di lingkungan yang baru. Hal ini ditunjukkan pada bait bait ke-3 

pada kalimat ora yung, ora. Umbaren sun aja digendhong, ben sun bokong bisa 

nutup klasa bolong. Keseluruhan isi geguritan ini disampaikan dengan nada datar, 

karena tanda baca yang terdapat pada geguritan ini hanya tanda baca koma (,) 

saja. Jadi tidak ada penekanan nada pada geguritan ini. 

Geguritan yang berjudul “Reroncen Kembang Mlathi” disampaikan dengan 

suasana tenang dan datar. Pada geguritan “Reroncen Kembang Mlathi” berisi 

tentang perasaan yang dipendam yang tak dapat diungkapkan, hanya sekedar 

untuk menjaga perasaan dua orang. Baris-baris yang terdapat pada bait ini 

disampaikan dengan nada tenang dan datar. Geguritan “Reroncen Kembang 

Mlathi” disampaikan dengan suasana tenang karena tidak terdapat tanda baca 

selain tanda baca hubung (-) yang muncul hanya sekali pada baris terakhir 

geguritan ini.  
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 Geguritan yang berjudul “Gurit Pedhalangan”  disampaikan dengan 

suasana tenang dan santai. Geguritan ini berisi tentang kekecewaan penyair yang 

diungkapkan dengan kalimat o, tak kethok-kethok sekabeh ketok-mu yang diulang 

beberapa kali dalam ke-3 baitnya. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini 

hanya tanda baca koma (,) dan tanda hubung (-). Sehingga geguritan ini 

disampaikan tanpa ada kenaikan nada.   

 Pada geguritan “Sastra Gendra” disampaikan dengan suasana tenang dan 

santai. Geguritan “Sastra Gendra” ini berisi tentang pelajaran agama sebagai 

pedoman hidup yang kekal. Geguritan “Sastra Gendra” ini disampaikan dengan 

nada datar, karena tanda baca yang ada pada geguritan ini hanya tanda baca 

hubung (-). Sehingga tidak ada kenaikan nada pada geguritan tersebut.   

 Pada geguritan yang berjudul “Kalam Munyeng” disampaikan dengn 

suasana tenang dan santai. Geguritan “Kalam Munyeng” berisi tentang seseorang 

yang berpegang teguh pada sabda Tuhan. Tanda baca yang terdapat pada 

geguritan ini hanya berupa tanda baca koma (,). Oleh karena itu penyampaian 

geguritan ini tenang dan dengan  nada datar. Tidak ada penekanan kenaikan nada. 

Geguritan yang berjudul “Rah Roh Sun Ruh” disampaikan dengan suasana 

tenang dan santai dalam pembacaannya. Pada geguritan “Rah Roh Sun Ruh” 

berisi tentang pernyataan dan pertanyaan penyair kepada Yang Maha Kuasa, yang 

dalam geguritan ini disebutkan sebagai dzat kang maha gumelar gelaring 

kahanan. Bait pertama sampai ke-3 berisi tentang pernyataan dan pernyataan yang 

disampaikan dengan nada tenang dan datar. Geguritan “Rah Roh Sun Ruh” 
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disampaikan dengan suasana tenang dan datar karena tanda baca yang muncul 

hanya berupa tanda baca koma (,). Pada geguritan ini tidak ada kenaikan nada. 

 Geguritan yang berjudul “Luh Jamrut” disampaikan dengan suasana 

tenang dan santai. Geguritan ini berisi tentang kesedihan ibu pertiwi karena tanah 

airnya selalu menjadi perebutan oleh orang-orang yang serakah dan selalu ingin 

berkuasa. Hal ini ditunjukkan pada kalimat luh jamrut biyung agung sun tumetes, 

neles lemah pategalan kang dadi rebutan bangsane jemblung mercuet. Pada 

geguritan ini disampaikan dengan datar dan tidak ada kenaikan nada. Kerena 

tanda baca yang terdapat pada geguritan ini hanya berupa tanda baca koma (,). 

 Pada geguritan “Gurit Ganda Mayit” disampaikan dengan suasana tenang 

dan santai. Geguritan ini berisi tentang keberanian dan keyakinan dalam 

melangkah ke depan. Pada geguritan ini hanya terdapat tanda hubung (-) dan 

tanda baca koma (,). Sehingga dalam penyampaiannya terkesan datar dan tanpa 

ada kenaikan nada. 

Geguritan yang berjudul “Wali Lanang” disampaikan dengan suasana 

tenang dan santai. Geguritan ini menggambarkan seorang ahli agama yang datang 

untuk membantu orang-orang yang dalam geguritan ini disebutkan sebagai anak 

angger atau anak laki-laki agar tidak terjerumus dalam bujuk rayu setan. Tanda 

baca yang terdapat pada geguritan ini hanya tanda baca koma (,) dan tanda 

hubung (-). Sehingga geguritan ini disampaikan tanpa ada kenaikan nada. 

Geguritan yang berjudul “Srengenge”  disampaikan dengan suasana tenang 

dan santai. Geguritan ini berisi tentang penderitaan yang setiap harinya dialami 

oleh orang-orang kecil. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini berupa tanda 
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baca titik dua (:), tanda petik (“) dan tanda hubung (-). Sehingga geguritan ini 

disampaikan tanpa ada kenaikan nada. 

Pada geguritan “Trumpah Lars” disampaikan dengan suasana tenang dan 

santai. Geguritan ini berisi tentang seseorang yang lupa akan asal usulnya. Tanda 

baca yang terdapat pada geguritan ini berupa tanda baca koma (,) dan tanda seru 

(!). Geguritan ini disampaikan dengan tenang. Tetapi pada bait ke-2 dan bait ke-3 

baris terakhir terdapat penekanan nada yang dalam pembacaannya sedikit 

diserukan. Penekanan ini terdapat pada kalimat dhuh, gusti..... ngadubilah....! dan 

kalimat dhuh, gusti..... amit-amit jabang bayi.....!. 

 Geguritan yang berjudul “Retna Dumilah” disampaikan dalam susana 

tenang dan santai. Geguritan ini berisi tentang kekhusyukan dalam bersemedi. Hal 

ini ditunjukkan dengan kalimat jroning manekung tan kaweleh, dening pakoleh 

kang kalepeh. Pada geguritan ini hanya terdapat tanda baca hubung (-). Sehingga 

dalam penyampaian geguritan ini hanya datar-datar saja. Tanpa ada kenaikan 

nada. 

   Pada geguritan yang berjudul “Gurit Tanpa Wis” disampaikan dengan 

suasana tenang. Bait pertama disampaikan dengan nada datar. Pada bait ini 

terdapat tanda baca koma (,). Bait ke-2 disampaikan dengan nada tinggi, karena 

pada bait ini terdapat tanda seru (!) yang ditandai dengan seruan aum!. Pada bait 

ke-3 dan ke-5nya disampaikan dengan nada datar pula. Sedangkan pada bait ke-

4nya disampaikan dengan nada tinggi, karena terdapat seruan ah! Yang diikuti 

dengan tanda seru. Geguritan ini berisi tentang roda kehidupan yang terus 
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berputar. Pada geguritan ini terdapat tanda seru (!), tanda baca koma (,) dan tanda 

hubung (-). 

Pada geguritan “Layang Lemah Bang” disampaikan dengan suasana tenang 

dan santai. Geguritan ini berisi tentang kisah siti jenar yang mendengar perkataan 

sunan bonang dan sunan kali jaga tentang rahasia alam semesta. Tanda baca yang 

terdapat pada geguritan ini hanya berupa tanda baca koma (,). Geguritan ini 

disampaikan dengan tenang dan datar. Tidak ada kenaikan nada pada geguritan 

ini.  

Geguritan “Suluk Caraka” disampaikan dengan suasana tenang dan santai. 

Bait pertama sampai terakhirnya disampaikan dengan nada datar. Geguritan ini 

mengganbarkan tentang suasana dalam medan perang. Tanda baca yang terdapat 

pada geguritan ini hanya berupa tanda baca koma (,) dan tanda hubung (-). 

Sehingga tidak ada kenaikan nada pada isi geguritannya. 

 

4.2 Sintagmatig-Paradigmatig 

Geguritan karya Budi Palopo yang terkemas dalam antologi geguritan 

Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh ini ditulis dengan lebih mementingkan 

kata atau bahasa puisinya yang sifatnya substansial. Kesan pertama yang terlihat 

bahwa Budi Palopo lebih mendahulukan bentuk (struktur) daripada isi geguritan 

tersebut.  Hal ini jelas terlihat pada diksi, tipografi, citraan, bahasa figuratif, dan 

terutama pada unsur bunyi (rima) yang tidak dapat pasti dirasakan oleh 

pembacanya. Yakni penggunaan perulangan kata-kata ataupun kalimat. 

Perulangan ini dapat dilihat pada beberapa geguritan berikut : 
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“kumbara kumba kemba 
karnaningsun nalika krungu 
tembung hanggunggung ndharu 
jroning pakartining urip mulya” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Pada baris pertama kalimat kumbara kumba kemba merupakan sebuah 

sintagmatig (poros linier yang menghadirkan kata atau kalimat), pada poros 

paradigmatignya, kata kumbara yang menunjukan seorang laki-laki dapat 

digantikan dengan nama seorang laki-laki yang lain. Sedangkan kata kumba 

kemba dapat digantikan dengan kata kéder yang artinya masih sama, yaitu 

bingung. Pergantian kata ini disesuaikan dengan kepentingan bunyi yang dapat 

memunculkan asonansi atau aliterasi pada setiap barisnya. 

Pada baris ke-2 kalimat Karnaningsun nalika krungu poros paradigmatignya 

dapat digantikan dengan kalimat kupingku nalika krungu.  

Pada geguritan yang berjudul Kumbara Kumbakarna pembaca kembali 

dihadapkan dengan kata yang hampir sama yakni pada kata o, yagene  yang 

kemudian diikuti dengan kata lain yang berbeda yang dituliskan dengan ketentuan 

ekuivalensi bunyi. Ekuivalensi bunyi ini  dapat berupa asonansi, aliterasi ataupun 

rima yang lainnya. 

“o, yagene blencong pakeliran 
tan nyumunar ing panggon panjak” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 
 
“tanpa sumping kembang gadhing 
tetep sun kuping krungu gegendhing 
mireng tetembang welas asih,” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Pada geguritan Wiji Alip baris pertama kalimat tanpa sumping kembang 

gadhing merupakan sebuah sintagmatig (poros linier yang menghadirkan kata 
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atau kalimat), pada poros paradigmatignya, kata kembang yang menunjukan 

bunga dapat digantikan dengan kata lain yang artinya masih sama, misalnya 

sekar. Sedangkan kata krungu dan mireng, keduanya masih mempunyai arti yang 

sama yakni mendengar. Kedua kata tersebut dihadirkan bersamaan dengan 

kalimat yang berbeda dibelakangnya hanya untuk kepentingan bunyi yang 

kemudian dapat memunculkan asonansi atau aliterasi pada setiap barisnya. 

Pada geguritan Megatruh poros paradigmatig ditandai pada kata dilah 

sumarah yang dituliskan bersamaan dengan kata diyan yang artinya sama, yakni 

lampu. Serta kata-kata lain yang membentuk kalimat pada geguritan tersebut 

dihadirkan dengan ekuivalensi bunyi yang telah ditentukan. 

“....dilah sumarah angracut jisim 
hana carakan datan purun suwalan 
padha padudon rebut balung jayeng pati,” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Pada geguritan Gurit Ganda Mayit poros paradigmatig ditandai pada 

kalimat tumbal-tumbal tumapel tumempel dadi yang diikuti dengan kalimat guru 

laguning guritan kang tansah nyalawadi. Kalimat pada geguritan tersebut 

dihadirkan dengan ekuivalensi bunyi yang telah ditentukan. 

tumbal-tumbal tumapel tumempel dadi 
guru laguning guritan kang tansah nyalawadi,” 
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 

cah wadon kang 
sakawit ciri lambe saikine tambah ciri kuping 
cah wadon kang 
luh mripate nate mili getih 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Pada baris pertama kalimat cah wadon kang yang diulang dua kali dengan 

diikuti oleh kalimat yang berbeda merupakan sebuah sintagmatig (poros linier 
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yang menghadirkan kata atau kalimat), pada poros paradigmatignya, kata cah 

wadon yang menunjukan seorang perempuan dapat digantikan dengan kata lain 

yang se-arti. Pergantian kata ini disesuaikan dengan kepentingan bunyi yang dapat 

memunculkan asonansi atau aliterasi pada setiap barisnya. 

 

4.3 Diksi 

Diksi yang paling mendominasi dalam geguritan Wong Agung Gurit Punjul 

Rong Puluh ini yakni makna denotasi, makna konotasi, kata kuna dan makna 

konkret.  

4.3.1 Makna Denotasi  

Makna denotasi merupakan kata-kata yang mempunyai arti yang 

sebenarnya. Makna denotasi dapat dijumpai hampir disemua geguritan yang 

berjudul “Gurit Grantang”, “Kumbara Kumbakarna”, “Wiji Alip”, “Megatruh”, 

“Cempluk”, “Reroncen Kembang Mlathi”, “Gurit Pedhalangan”, “Sastra 

Gendra”, “Kalam Munyeng”, “Rah Roh Sun Ruh”, “Luh Jamrut”, “Gurit Ganda 

Mayit”, “Wali Lanang”, “Srengenge”, “Trumpah Lars”, “Retna Dumilah”, 

“Gurit Tanpa Wis”, “Layang Lemah Bang”, “Suluk Caraka” karena sebagian 

besar kata-kata yang digunakan dalam geguritan ini sama dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

4.3.2 Makna Konotasi  

Makna konotasi merupakan kata-kata yang mempunyai arti kiasan atau yang 

tidak sebenarnya. Makna konotasi dapat dijumpai pada geguritan yang berjudul 
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“Gurit Grantang”, “Kumbara Kumbakarna”, “Wiji Alip”, “Megatruh”, “Rah 

Roh Sun Ruh”, “Srengenge”, “Trumpah Lars”, “Luh Jamrut”. 

Makna konotasi terdapat pada geguritan yang berjudul “Gurit Grantang”. 

makna konotasi terdapat pada bait pertama baris pertama dan ke-2. 

“Tansah sun kempit iga kamukten kang 
Nyumrambah dadi dhampar kamulyaning urip ....” 
 (WA,”Gurit Grantang”hlm.19) 

Pada bait pertama baris pertama ditandai dengan frasa sun kempit iga 

kamukten. Pada hal ini artinya bukan tulang yang dibawa, melainkan kesenangan 

dan kebahagian yang telah ada dalam genggaman. Sedangkan pada baris ke-2 

ditandai dengan kalimat dhampar kamulyaning urip yang mengandung arti 

pedoman untuk hidup yang bahagia. 

Pada geguritan “Kumbara Kumbakarna” makna konotasi ditandai pada bait 

ke-2. 

“Kumbara kumba kemba 
Karnaningsun nalika krungu 
Tembung hanggunggung ndharu 
Jroning pakartining urip mulya”   
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Baris ke-2 terdapat kata karnaningsun yang menggantikan kata telingaku. 

Kata telinggaku diganti dengan karnaningsun agar terkesan lebih indah. Baris ke-

3 ditandai dengan kalimat tembung hanggunggung ndharu yang mempunyai 

maksud kata yang membanggakan hati.  

Pada geguritan “Wiji Alip” makna konotasi diatandai pada bait pertama dan 

ke-2. 

“...... mireng tetembang welas asih 
Saka ganda kembang rikmane kawula dasih 
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Yen warangka simpen curiga  
Tanpa jatine kang culika, bapa?” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Pada bait pertama baris ke-4 makna konotasi ditandai pada kata kawula 

dasih. Kata kawula dasih menggantikan kata rakyat. Sedangkan pada bait ke-2 

ditandai dengan kata warangka yang dipilih untuk menggantikan kata penjara. 

Kata-kata kias ini dipilih agar terkesan lebih indah. 

Pada geguritan yang berjudul “Megatruh” makna konotasi ditandai pada 

bait ke-3. 

“..... byar padhang kandhil gumandhul 
Dilah sumarah angracut jisim....” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Pada baris pertama makna konotasi ditandai dengan kata kandhil yang 

dimaksudkan untuk menggantikan kata lampu. Paba baris ke-2 ditandai dengan 

kata angracut yang mempunyai maksud membuka. Kata angracut merupakan 

kata kias yang dipilih agar menambah kesan indah pada geguritan ini.   

Pada geguritan yang berjudul “Rah Roh Sun Ruh” terdapat makna konotasi 

yang ditandai pada bait ke-3. 

“Sun rakit keratoning dat 
Nganggo kembang roh rah sumarah sun 
Nganti pupus wengi ....” 
(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Makna konotasi ditandai dengan kalimat sun rakit keratoning dat pada baris 

pertama yang mengandung arti aku membangun kembali keyakinanku pada Yang 

Maha Kuasa. Baris ke-3 ditandai dengan kalimat nganti pupus wengi  melukiskan 

bahwa sampai berakhirnya malam. 
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Pada geguritan “Luh Jamrut” terdapat makna konotasi yang ditandai pada 

bait pertama dan ke-2. 

“...... luh jamrut biyung agung sun tumetes 
Neles lemah pategalan kang 
Dadi rebutan bangsane jemblung mercuet 
........................................... 
Mara wani ngotos getih kanggo 
Neles lemah pategalane dhewe” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 

Pada bait pertama terdapat makna konotasi yang ditandai dengan kalimat 

luh jamrut biyung agung yang mempunyai arti bahwa ibu pertiwi yang sedang 

berduka. Baris ke-3 ditandai dengan kata jemblung mercuet. Kata ini 

menggambarkan orang-orang yang serakah seperti orang-orang belanda yang 

ingin menguasai tanah air indonesia. Pada bait ke-2 baris ke-4 ditandai dengan 

frasa wani ngotos getih yang mengandung arti berani mati. Kata-kata pada 

geguritan ini merupakan kata kias yang dipilh agar memberikan kesan lebih 

indah.  

Pada geguritan yang berjudul “Srengenge” terdapat makna konotasi yang 

ditandai pada setiap bait di baris pertamanya. 

“Ana srengengekecepit pang-pang jambu 
Nalika golekan dolanan bocah 
................................................... 

Ana srengenge kecepit cendhela 
Nalika kadang-kadang kapiran 
....................................... 

Ana srengenge gupak peceren 
Nalika golekan dolanan bocah 
................................................ 

Ana srengenge muncrat 
Nalika sun ngidoni trumpah-trumpah ...” 
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(WA,”Srengenge”hlm.62) 

Makna konotasi ditandai dengan kalimat ana srengenge kecepit pang-pang 

jambu pada baris pertama yang melukiskan cahaya matahari yang menembus 

celah-celah ranting pohon jambu. Bait ke-2 ditandai dengan kalimat ana 

srengenge kecepit cendhela melukiskan cahaya matahari yang masuk melewati 

celah-celah jendela. Bait ke-3 ditandai dengan kalimat ana srengenge gupak 

peceren melukiskan cahaya matahari yang memberikan sinar pada orang-orang 

yang selalu menghadapi penderitaan. Bait ke-4 ditandai dengan kalimat ana 

srengenge muncrat melukiskan cahaya matahari yang masuk bersinar. 

Pada geguritan”Trumpah Lars” terdapat makna konotasi yang ditandai 

pada bait ke-3. 

“.... cah wadon kang 
Luh mripate nate mili getih ...” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 

Pada bait ke-3 terdapat makna konotasi yang ditandai dengan kalimat luh 

mripate nate mili getih yang mempunyai arti bahwa anak perempuan itu sangat 

menderita. 

 

4.3.3 Kata Kuna 

Kata kuna merupakan kata yang mati, sudah digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. dijumpai dalam geguritan yang berjudul “Gurit Grantang”, 

“Reroncen Kembang Mlathi”, “Kumbara Kumbakarna”, “Wiji Alip”, 

“Megatruh”, “Cempluk”, “Sastra Gendra”, “Kalam Munyeng”, “Rah Roh Sun 



123 
 

 

 

Ruh”, “Wali Lanang”, “Luh Jamrut”, “Gurit Ganda Mayit”, “ Retna Dumilah”, 

“Layang Lemah Bang”, “Suluk Caraka”. 

Pada geguritan “Gurit Grantang” terdapat kata kuna yang ditandai pada 

bait pertama. 

“Nanging dhuh angger 
Geneya sira tansah nglimpe 
Lempeng bapa dhewe? 

Tansah sun kekep sekabeh obah kang 
Ngrodha paripeksa tintrim kahanan jati 
Sun wilang uga sekabeh solah perang 
Kanthi pranatan kang ngemu prabawa muktii 
(WA,”Gurit Grantang”hlm.19) 

Kata kuna pada bait pertama ini ditandai dengan kata sira dan sun. Kata sira 

mempunyai arti mereka, dan kata sun berarti aku. Kata kuna dalam bait ini 

memberikan kesan indah. 

 Pada geguritan “Kumbara Kumbakarna” kata kuno terdapat pada 

keseluruhan baitnya. 

“Ing antarane getih lan pati 
Kumbakarna kemba jroning memilih 
Perang kudu dadi 
Sabaya mulya sabaya mukti datan kelantih 
Hong pikulun kang nora kersa 
Tanah pardikan tansah den puja 

 Kumbara kumba kemba 
Karnaningsun nalika krungu 
............................................. 

O, yagene blencong pakeliran 
Tan nyumunar ing panggon panjak,”    
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Bait pertama terdapat frasa  hong pikulun dan kata nora dan den. Bait ke-2 

terdapat kata karnaningsun. Bait ke-3 ditandai dengan kata tan. Kata tan juga 
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terdapat pada bait ke-4 dan ke-5 geguritan tersebut. Kata-kata kuna ini 

memberikan estetika pada geguritan tersebut. 

Pada geguritan yang berjudul “Megatruh” kata kuna ditandai pada bait 

pertama, ke-2, ke-3, dan ke-5. 

“Nalika sun mati sajroning urip-arep 
Sedhakep nyuku tunggal sedya 
Milang cahyane lintang-lintang wengi-ne 

Sapa jatining gustika abdi? 

Byar padhang kandhil gumandhul 
Dilah sumarah angracut jisim 
Hana carakan datan purun suwalan 
............................................ 

Adhuh adhi 

Mungguh munggaha ing mega mahaagung 
Harak nistha jroning wilang wirangnya ta?” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Bait pertama ditandai dengan kata sun. Kata sun mempunyai arti aku. Bait 

ke-2 ditandai dengan frasa jatining gustika abdi. Frasa jatining gustika abdi 

melengkapi kata sapa. Yang mempunyai arti siapa sebenarnya pangeran saya. 

Bait ke-3 ditandai dengan kalimat dilah sumarah angracut jisim yang artinya 

cahaya lampu yang menyinari tubuh yang tak bernyawa (mayat) dan kata datan 

yang berarti tanpa. Bait ke-5 ditandai dengan frasa harak nistha yang 

mengandung arti terlalu hina. Kata kuna yang terdapat pada geguritan ini 

memberikan kesan indah bagi pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan “Cempluk” kata kuna terdapat pada bait ke-3 baris ke-3, ke-

5 dan ke-6. 

“......ben rekasa sun sumerep 
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Ora yung, ora  
Umbaren sun aja digendhong 
Ben sun bokong bisa nutup klasa bolong” 
(WA,”Cempluk”hlm.31) 

Baris ke-3, ke-5 dan ke-6 ditandai dengan kata sun. Kata kuna dalam 

geguritan ini memberikan daya tarik bagi pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan yang berjudul “Reroncen Kembang Mlathi” kata kuna 

ditandai pada bait pertama baris ke-2, ke-6 dan ke-7. 

“Ganda aruming reroncen kembang mlathi 
Wus mewangi amben suksma sun impen 
Sadhengah bocah angon nggiring angin 
Gandaning reroncen melathi ngabar mawarta 
Nyebar wiji katresnan kang 
Wus kaslempitake ing ngisor klasa 
Mula ingsun njur milih mingkem 
Sadhengah njaga ayang-ayang lor lan kidul”  
(WA,”Reroncen Kembang Mlathi”hlm.33) 

Bait pertama ditandai kata sun. Kata sun berarti aku. Baris ke-2 ditandai 

dengan kata wus dan sun. Kata wus juga terdapat pada baris ke-6. Baris ke-7 

terdapat kata ingsun yang berarti aku. Kata kuna pada bait-bait geguritan ini akan 

memperindah dan menambah daya tarik bagi pembaca mau pun pendengar. 

Pada geguritan yang berjudul “Sastra Gendra” kata kuna ditandai pada bait 

pertama baris pertama, ke-3, dan ke-6. Bait ke-2 ditandai pada baris pertama dan 

ke-4. 

“Hayuningrat sun regem tangan tengen 
Klakon gendra tlatah kapujanggan 
Nalika sun gedruk punjer 
Unyering bumi kanyatan 
Ilang kabeh pangimpening wong kang 
Nedya memungsuh buyut-sun 
 

........................................................ 
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Mring jatining urip sun tan pati selawase” 
(WA,”Sastra Gendra”hlm.37) 

Bait pertama ditandai kata sun. Kata sun berarti aku. Kata ini juga terdapat 

pada baris ke-3 dan ke-6. Bait ke-2 baris pertama juga ditandai dengan kata sun. 

Baris ke-4 ditandai dengan kata sun dan tan. Kata kuna pada bait-bait geguritan 

ini menambah daya tarik pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan “Kalam Munyeng” kata kuna terdapat pada bait ke-2 baris 

pertama. 

“Mula enggal sun regem kalam munyeng 
Kanggo pitulung sapa wong .....” 
(WA,”Kalam Munyeng”hlm.40) 

Baris pertamanya ditandai dengan kata sun. Kata kuna dalam geguritan ini 

memberikan daya tarik bagi pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan “Rah Roh Sun Ruh” kata kuna terdapat pada bait pertama 

baris ke-3,  bait ke-2 baris ke-2, dan bait ke-3 baris pertama, ke-2 dan ke-3. 

“sun rakit keratoning dzat kang 
Maha gumelar gelaring kahanan ....” 
(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Pada bait pertama baris ke-3,  bait ke-2 baris ke-2, dan bait ke-3 baris 

pertama, ke-2 dan ke-3 ditandai dengan kata sun. Kata kuna dalam geguritan ini 

memberikan daya tarik bagi pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan yang berjudul “Luh Jamrut” kata kuna ditandai pada bait 

pertama. 

“.......tan giris ganda amis 
Luh jamrut biyung agung sun tumetes...” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 
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Bait pertama geguritan ini ditandai dengan kata kuna yakni kata tan dan 

sun. Kata kuna dalam suatu bait geguritan akan memperindah dan menimbulkan 

daya tarik pembaca maupun pendengar. 

Kata kuna juga terdapat pada geguritan ”Gurit Ganda Mayit”. 

“Wengi wus puput nalika 
Tumbal-tumbal tumapel tumempel dadi 
........................................... 
Mula enggal mudhuna, dhuh tan akung...” 
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 

Kata kuna ditandai dengan kata wus dan tan. Kata kuna dalam geguritan ini 

memberikan daya tarik bagi pembaca dan pendengar. 

Pada geguritan yang berjudul “Wali Lanang” kata kuna ditandai pada bait 

pertama baris pertama dan baris ke-4. 

“Bangsa jajil sajak wus prigel nenembang mijil 
Saka paran adoh tekad sedyane teka mburu 
Maskumambang kang ngintir ombak segara 
Mula cep menenga, dhuh anak angger...” 
(WA,”Wali Lanang”hlm.54) 

Bait pertama geguritan ini ditandai dengan kata kuna yakni kata wus. Baris 

ke-4 terdapat kata anak angger mengandung makna anak laki-laki. Kata kuna 

dalam suatu bait geguritan akan memperindah dan menimbulkan daya tarik 

pembaca maupun pendengar. 

Pada geguritan “Retna Dumilah” kata kuna pada bait ke-2 ditandai dengan 

kata hangen, sun dan tan. 

“Ing antarane hangen sunira kabeh 
Ana dunung nggon sumeleh 
Jroning manekung tan kaweleh...” 
(WA,”Retna Dumilah”hlm.76) 
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Kata kuna ditandai dengan kata hangen, sun dan tan. Bait ke-3 juga terdapat 

kata sun. Kata kuna yang terdapat pada geguritan menambah kesan indah, baik 

bagi pembaca mau pun pendengar. 

Pada geguritan”Layang Lemah Bang” terdapat kata kuna. 

“Ingsun wani ngupan awak 
He para kiai dhemak 
Sun saguh dadi cacing 
Tan nangis kacubles pancing 

Pating griyak swaranira kabeh 
Nanging ampas tebu kudune kalepeh 
Geneya sira ngumbar dhedheting haksara 
Dhuh ajining budyayu geneya tan kaluru 

Ing ndalem layang lemah bang 
Dudu dluwang kang bisa paring pamejang” 
(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 

Bait ke-2 baris pertama ditandai dengan kata ingsun. Baris ke-3 ditandai 

dengan kata sun. Baris ke-4 ditandai dengan kata tan yang artinya tidak. Bait ke-3 

baris ke-3 ditandai dengan kata sira yang artinya mereka. Baris ke-4nya ditandai 

dengan kata tan. 

Kata kuna juga terdapat pada geguritan “Suluk Caraka”. 

“......tangis tan nyuwara 
Sesawangan sami manjila 
Ngiblat playu padudon 
Nglibat jurit si bocah pangon 

O, la ilaha ilolah 

Ha huwa pangeran sun, tansah 
Ngregem jiwangganira kabeh” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 
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Pada geguritan ini terdapat kata kuna yang ditandai dengan kata 

jiwangganira, tan dan sun. Kata kuna yang terdapat pada bait geguritan ini 

memberikan kesan lebih indah bagi pembaca dan pendengar. 

 

4.3.4 Kata Konkret 

Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang 

memungkinkan munculnya imaji. Kata konkret terdapat pada geguritan yang 

berjudul “Gurit Grantang”,  “Cempluk”, “Luh Jamrut”, “Srengenge”, 

“Trumpah Lars”, “Layang Lemah Bang”. 

Kata konkret terdapat pada geguritan “Gurit Grantang” yang terdapat pada 

bait pertama. 

“Tansah sun kempit iga kamukten kang 
Nyumrambah dadi dhampar kamulyaning urip ....” 
(WA,”Gurit Grantang”hlm.19) 

Kata konkret ditandai dengan klausa tansah sun kempit iga kamukten. 

Klausa tersebut mempunyai arti kebahagian dan kesenangan yang telah diraih. 

Klausa kebahagian dan kesenangan yang telah dirah kurang tepat jika ditulis 

menggantikan klausa tansah sun kempit iga kamukten kang. Klausa tansah sun 

kempit iga kamukten kang  bukan berarti membawa tulang diantara kedua kaki 

tetapi merupakan makna kias yang dituliskan agar geguritan tersebut lebih indah 

dibaca dan didengar. 

Kata konkret juga terdapat pada geguritan”Cempluk” pada bait ke-3. 

“.... ora yung, ora 
Umbaren sun aja digendhong 
Ben sun bokong bisa nutup klasa bolong” 
(WA,”Cempluk”hlm.31) 
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Kata konkret ditandai dengan kalimat Ben sun bokong bisa nutup klasa 

bolong. Kalimat Ben sun bokong bisa nutup klasa bolong merupakan kata kias 

bukan berarti pantat saya bisa menutup tikar yang berlubang, tetapi kalimat ini 

mengandung arti saya bisa menghadapi tantangan hidup meskipun sulit. 

Kata konkret juga terdapat pada geguritan”Luh Jamrut” . 

“.... luh jamrut biyung agung sun tumetes 
Neles lemah pategalan kang 
Dadi rebutan bangsane jemblung mercuet” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 

Kata konkret ditandai dengan kata biyung agung dan jemblung mercuet. 

Kata biyung agung dan jemblung mercuet merupakan kata kias. Kata biyung 

agung mempunyai arti ibu pertiwi dan kata jemblung mercuet yang berarti 

sebutan bagi orang-orang yang serakah dan penuh ambisi untuk menguasai negeri 

ini. Kata kias ditulis agar geguritan tersebut lebih indah saat dibaca dan didengar. 

Pada geguritan “Srengenge” juga terdapat kata konkret yang ditandai pada 

setiap baitny di baris pertama. 

“Ana srengengekecepit pang-pang jambu 
Nalika golekan dolanan bocah 
................................................... 

Ana srengenge kecepit cendhela 
Nalika kadang-kadang kapiran 
....................................... 

Ana srengenge gupak peceren 
Nalika golekan dolanan bocah 
................................................ 

Ana srengenge muncrat 
Nalika sun ngidoni trumpah-trumpah ...” 
(WA,”Srengenge”hlm.62) 
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Pada bait pertama kata konkret ditandai dengan kalimat Ana srengenge 

kecepit pang-pang jambu. Kalimat Ana srengenge kecepit pang-pang jambu 

merupakan kata kias yang melukiskan cahaya matahari yang menembus celah-

celah ranting pohon jambu. Bait ke-2 ditandai dengan kalimat ana srengenge 

kecepit cendhela melukiskan cahaya matahari yang masuk melewati celah-celah 

jendela. Bait ke-3 ditandai dengan kalimat ana srengenge gupak peceren. Bait ke-

4 ditandai dengan kalimat ana srengenge muncrat melukiskan cahaya matahari 

yang masuk bersinar. Ke-4 kalimat tersebut merupakan makna kias yang sama 

artinya yakni menunjukan waktu siang hari. Kata kias dalam geguritan ini 

memberikan kesan geguritan tersebut terkesan indah saat dibaca dan didengar 

Kata konkret juga terdapat pada geguritan “Trumpah Lars” . 

“.... cah wadon kang 
Luh mripate nate mili getih ...” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.52) 

Kata konkret ditandai dengan frasa luh mripate nate mili getih. Frasa luh 

mripate nate mili getih merupakan kata kias. Frasa luh mripate nate mili getih 

merupakan makna kias yang mengandung arti seorang anak perempuan yang 

hidupnya sangat menderita. Kata kias ditulis agar geguritan tersebut lebih indah 

saat dibaca dan didengar. 

Kata konkret terdapat pada geguritan “Layang Lemah Bang” yang terdapat 

pada bait ke-3. 

“Pating griyak swaranira kabeh 
Nanging ampas tebu kudune kalepeh ....” 
(WA,”Layang Lemah Bang”hlm.79) 
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Kata konkret ditandai dengan klausa nanging ampas tebu kudune kalepeh. 

Klausa tersebut mempunyai arti bahwa semuanya sudah terlanjur. Klausa 

semuanya sudah terlanjur kurang tepat jika ditulis menggantikan klausa nanging 

ampas tebu kudune kalepeh. Kata konkret ini memberikan dampak indah bagi 

pembaca dan pendengar. 

 

4.4 Citraan  

Citraan yang terdapat pada geguritan Budi Palopo ini antara lain citraan 

auditif, visual, dan penciuman. Citraan merupakan gambaran angan-angan yang 

jelas, untuk menimbulkan suasana yang lebih hidup. Citraan dapat dijumpai pada 

geguritan yang berjudul ”Kumbara Kumbakarna”, “Wiji Alip”, “Megatruh”, 

“Cempluk”, “Reroncen Kembang Mlathi”, “Rah Roh Sun Ruh”, “Luh Jamrut”, 

“Srengenge”, “Trumpah Lars”, “Gurit Tanpa Wis”, “Suluk Caraka”. 

Pada geguritan “Kumbara Kumbakarna” terdapat citraan auditif yang 

ditandai pada bait ke-2 dan ke-5. 

“Kumbara kumba kemba 
Karnaningsun nalika krungu 
Tembung hanggunggung ndharu 
Jroning pakartining urip mulya” 
(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Citraan auditif ditandai dengan kalimat karnaningsun nalika krungu. 

Kalimat karnaningsun nalika krungu termasuk citraan auditif karena dapat 

didengar dengan telinga. 

Bait ke-5 juga terdapat citraan auditif. 

“O, yagene hamung ratu kang nyaru 
Tan sudi ngrungu panjeriting kawula”  
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(WA,”Kumbara Kumbakarna”hlm.22) 

Citraan auditif ditandai dengan kalimat tan sudi ngrungu panjeriting 

kawula. Kalimat tan sudi ngrungu panjeriting kawula termasuk citraan auditif 

karena dapat didengar dengan telinga.  

Citraan auditif juga terdapat pada geguritan “Wiji Alip”. 

“Tanpa sumping kembang gadhing 
Tetep sun kuping krungu gegendhing 
Mireng tetembang welas asih 
Saka ganda kembang rikmane kawula dasih” 
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 

Citraan auditif ditandai dengan frasa krungu gegendhing dan mireng 

tetembang. Ke dua frasa ini termasuk citraan auditif karena ke duanya dapat 

didengarkan dengan telinga.  

Citraan visual terdapat pada geguritan yang berjudul “Megatruh”. 

“.... sedhakep nyuku tunggal sedya 
Milang cahyane lintang-lintang wengi-ne” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Citraan visual ditandai denagn kalimat milang cahyane lintang-lintang 

wengi-ne. Kalimat milang cahyane lintang-lintang wengi-ne termasuk citraan 

visual karena dapat dilihat dengan mata. Milang cahyane lintang-lintang wengi-ne 

mengandung arti cahaya bintang yang sangat gemerlap diwaktu malam. 

Pada geguritan “Cempluk” juga terdapat citraan visual yang terdapat pada 

bait pertama. 

“Nalika mudhun lemah 
Cempluk mbrangkang ajar solah 
Maneka rupa dolanan cumepak 
Nanging kabeh padha kadhupak 
Senadyan biyunge nyenyawis mori putih 
Cempluk tetep moh mapan linggih” 
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(WA,”Cempluk”hlm.31) 

Citraan visual ditandai dengan kalimat maneka rupa dolanan cumepak. 

Kalimat maneka rupa dolanan cumepak termasuk citraan visual karena dapat 

dilihat dengan mata. Maneka rupa dolanan cumepak yang berarti beraneka ragam 

mainan tersedia.  

Pada geguritan “Reroncen Kembang Mlathi” terdapat citraan penciuman 

yang ditandai dengan kalimat ganda aruming reroncen kembang mlathi. 

“Ganda aruming reroncen kembang mlathi 
Wus mewangi amben suksma sun impen ...” 
(WA,”Reroncen Kembang Mlathi”hlm.33) 

Pada kalimat ganda aruming reroncen kembang mlathi termasuk citraan 

penciuman karena aroma wangi bunga melathi dapat dicium oleh hidung. Kalimat 

ganda aruming reroncen kembang mlathi mengandung arti bahwa ada aroma 

wangi dari rangkaian bunga melati. 

Pada geguritan “Rah Roh Sun Ruh” terdapat citraan penciuman yang 

ditandai dengan kalimat wangine kembang ruh sun sebar. 

“..... wangine kembang ruh sun sebar 
Sumebar nggeganda rahsa” 
(WA,”Rah Roh Sun Ruh”hlm.43) 

Pada kalimat wangine kembang ruh sun sebar termasuk citraan penciuman 

karena aroma wangi bunga dapat dicium oleh hidung. Kalimat wangine kembang 

ruh sun sebar mengandung arti bahwa ada aroma wangi dari bunga yang disebar. 

Pada geguritan yang berjudul “Luh Jamrut” terdapat citraan penciuman 

yang ditandai pada baris ke-5 bait pertama. 

“.... teles lemah pategalan mara dadi 
Rebutan dening sapa wong kang 
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Tan giris ganda amis...” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 

Citraan penciuman terdapat pada klausa tan giris ganda amis. Pada klausa 

tan giris ganda amis termasuk citraan penciuman karena ganda amis dapat dicium 

dengan hidung.   

Pada geguritan”Srengenge” terdapat citraan visual yang terdapat pada 

setiap bait pada baris pertamanya. 

“Ana srengengekecepit pang-pang jambu 
Nalika golekan dolanan bocah 
................................................... 

Ana srengenge kecepit cendhela 
Nalika kadang-kadang kapiran 
....................................... 

Ana srengenge gupak peceren 
Nalika golekan dolanan bocah 
................................................ 

Ana srengenge muncrat 
Nalika sun ngidoni trumpah-trumpah ...” 
(WA,”Srengenge”hlm.62) 

Citraan visual ditandai dengan kata ana srengenge. Kata ana srengenge 

yang terdapat pada setiap baitnya termasuk citraan visual karena matahari dapat 

dilihat dengan mata.  

Pada geguritan”Trumpah Lars” terdapat citraan visual yang terdapat pada 

bait ke-3 baris ke-4. 

“.... cah wadon kang 
Luh mripate nate mili getih ...” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.52) 

Citraan visual ditandai dengan kata luh mripate. Kata luh mripate termasuk 

citraan visual karena air mata dapat dilihat dengan mata. 
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Pada geguritan yang berjudul “Gurit tanpa Wis” terdapat citraan auditif 

yang ditandai pada baris ke-3 bait ke-3. 

“.... sekar gadhing sinumping kuping wengi-ne 
Wangi tenan ganda napas rahsaningsun” 
(WA,”Gurit Tanpa Wis”hlm.77) 

Citraan auditif ditandai dengan kalimat sekar gadhing sinumping kuping 

wengi-ne. Kalimat sekar gadhing sinumping kuping wengi-ne termasuk citraan 

auditif karena dapat didengar dengan telinga. 

Pada geguritan”Suluk Caraka” terdapat citraan visual yang terdapat pada 

baris ke-7 bait ke-2. 

“.... ngiblat playu padudon 
Nglibat jurit si bocah pangon” 
(WA,”Suluk Caraka”hlm.81) 

Citraan visual ditandai dengan kata playu. Kata playu termasuk citraan 

visual karena dapat dilihat dengan mata. 

 

4.5 Bahasa Figuratif 

Bahasa figuratif yang muncul pada geguritan Wong Agung Gurit Punjul 

Rong Puluh ini hanya berupa gaya bahasa apofasis, hiperbola, personifikasi, dan 

pernyataan retoris. Bahasa figuratif disebut pula majas atau bahasa kiasan adalah 

bahasa yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak biasa atau 

mengungkapkan makna secara tidak langsung. 
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a. Hiperbola 

Gaya bahasa hiperbola merupakan  suatu cara untuk menyatakan sesuatu 

dengan berlebih-lebihan. Gaya bahasa hiperbola terdapat pada geguritan 

“Megatruh”, “Gurit Ganda Mayit”, “Trumpah Lars”. 

Pada geguritan “Megatruh” terdapat gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa 

hiperbola terdapat pada bait ke-3. 

“Byar padhang kandhil gumandhul 
Dilah sumarah angracut jisim...” 
(WA,”Megatruh”hlm.24) 

Kalimat dilah sumarah angracut jisim merupakan suatu cara menyatakan 

sesuatu dengan berlebih-lebihan. Pada kalimat ini diartikan bahwa cahaya lampu 

yang terang mampu sampai membuka atau menerangi jenazah. 

 Pada geguritan “Gurit Ganda Mayit” juga terdapat gaya bahasa hiperbola 

yang ditandai pada baris ke-2. 

“Wengi wus puput nalika 
Keris gandring mbedhah jaja sekabeh...”  
(WA,”Gurit Ganda Mayit”hlm.53) 

Gaya bahasa hiperbola ditandai dengan kalimat keris gandring mbedhah 

jaja sekabeh. Kalimat keris gandring mbedhah jaja sekabeh termasuk gaya 

bahasa hiperbola karena merupakan suatu cara menyatakan sesuatu dengan 

berlebih-lebihan. 

Pada geguritan “Gurit Ganda Mayit” juga terdapat gaya bahasa hiperbola 

yang ditandai pada baris ke-4 bait ke-3. 

“.... cah wadon kang 
Luh mripate nate mili getih ...” 
(WA,”Trumpah Lars”hlm.65) 
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Gaya bahasa hiperbola ditandai dengan kalimat luh mripate nate mili getih. 

Kalimat luh mripate nate mili getih termasuk gaya bahasa hiperbola karena 

merupakan suatu cara menyatakan sesuatu dengan berlebih-lebihan. 

 

b. Pernyataan retoris 

Pernyataan retoris merupakan suatu cara menarik perhatian pendengar atau 

pembaca dengan mengajukan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. 

Pernyataan retoris terdapat pada geguritan “Gurit Grantang”, “Wiji Alip”, 

“Megatruh”. 

Pernyataan retoris terdapat pada geguritan yang berjudul “Gurit Grantang” 

yang terdapat pada bait ke-2. 

“nanging, dhuh angger 
Geneya sira tansah nglimpe 
Lempeng bapa dhewe?” 
(WA,”Gurit Grantang”hlm.19) 

Pada bait tersebut termasuk pernyataan retoris karena pertanyaan yang ada 

tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan ini juga ditulis lagi di bait ke-4nya. 

Pada geguritan “Wiji Alip” terdapat pernyataan retoris yang terdapat pada 

bait ke-2 dan ke-3. 

“Yen warangka simpen curiga 
Sapa jatine kang culika bapa? 

Tanpa sumping kembang gandhing  
Tetep sun kuping krungu gegerndhing 
........................................................ 
Dhuh gusti, apa bener 
Ngono kuwi wejangane para nabi?”  
(WA,”Wiji Alip”hlm.23) 
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Bait ke-2 termasuk pernyataan retoris yang ditandai dengan kalimat yen 

warangka simpen curiga sapa jatine kang culika bapa? Dan bait ke-3 ditandai 

dengan kalimat dhuh gusti, apa bener ngono kuwi wejangane para nabi?. Kalimat 

ini merupakan pernyataan retoris yang tidak memerlukan jawaban.  

 

c. Apofasis 

Gaya bahasa apofasis merupakan suatu cara menegaskan sesuatu dengan 

cara yang seolah-olah menyangkalnya. 

Gaya bahasa apofasis terdapat pada geguritan “Cempluk”. Gaya bahasa 

tersebut terdapat pada bait ke-3. 

“Ora yung, ora 
Aja pisan meksa karep 
Ben rekasa sun sumerep 
Ora yung, ora 
Umbaren sun aja digendhong 
Ben sun bokong bisa nutup klasa bolong” 
(WA,”Cempluk”hlm.31) 

Kalimat ora yung ora , aja pisan meksa karep merupakan suatu cara 

menegaskan sesuatu dengan cara seolah-olah menyangkalnya. 

 

d. Personifikasi 

Gaya bahasa personifikasi merupakan suatu cara memperjelas maksud 

dengan menjadikan benda-benda yang digambarkan tersebut seperti manusia. 

Gaya Bahasa personifikasi terdapat pada geguritan”Luh Jamrut”. 

“Ana luh jamrut kang 
Tumetes saka mripat biyung agung sun 
Neles lemah pategalan mara dadi 
Rebutan dening sapa wong kang 
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Tan giris ganda amis...” 
(WA,”Luh Jamrut”hlm.52) 

Gaya bahasa personifikasi ditandai dengan kalimat ana luh jamrut kang 

tumetes saka mripat biyung agung sun. Kalimat ana luh jamrut kang tumetes saka 

mripat biyung agung sun termasuk gaya bahasa personifikasi karena merupakan 

suatu cara memperjelas maksud dengan menjadikan benda-benda mati seperti 

manusia. Kalimat ana luh jamrut kang tumetes saka mripat biyung agung sun 

mempunyai arti ibu pertiwi yang sedang berduka. 

 

4.6 Tipografi  

Tipografi merupakan susunan baris-baris yang membentuk bait-bait dalam 

suatu puisi. Bukan hanya susunan baris saja, penggunaan huruf-huruf juga 

termasuk bagian dari unsur tipografi. 

Geguritan “Gurit Grantang” mempunyai unsur tipografi yang terdiri dari 4 

bait. Bait pertama terdiri dari 4 baris. Bait ke-2 terdiri dari 3 baris. Tipografi pada 

ke-4 bait geguritan ini semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Tidak 

ada pemakaian huruf kapital pada geguritan ini. Bait-baitnya ditulis dari tepi di 

bagian kiri bawah dan terus ke tengah. Awalan untuk penulisan setiap barisnya 

dibuat rata. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini berupa tanda baca koma 

(,) dan tanda tanya (?). Pada akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu 

dibuat serta diberi tanda bintang dua (**).  

Unsur tipografi pada geguritan yang berjudul “Kumbara Kumbakarna” 

terdiri dari 5 bait. Bait pertama terdiri dari 6 baris. Bait ke-2 terdiri dari 4 baris. 

Bait ke-3 terdiri dari 2 baris. Bait ke-4 terdiri dari 3 baris, dan baris ke-5 terdiri 
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dari 2 baris. Tipografi pada geguritan “Kumbara Kumbakarna” semuanya ditulis 

dengan menggunakan huruf kecil. Pada geguritan ini tidak terdapat pemakaian 

huruf kapital. Bahkan untuk menuliskan kata ratu juga tidak menggunakan huruf 

kapital. Bait-bait geguritannya ditulis di bagian kanan bawah dari tengah ke tepi. 

Penulisan geguritan ini hampir satu halaman penuh dari atas ke bawah. Penulisan 

awal setiap barisnya dibuat tidak rata, artinya awalan penulisan kata pada setiap 

barisnya sengaja ditulis tidak sama. Tetapi sebaliknya, pada akhir setiap barisnya 

dibuat rata. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini hanya berupa tanda baca 

koma (,).  Pada akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta 

diberi tanda bintang dua (**) sebelum menuliskan tahunnya. 

Pada geguritan “Wiji Alip” unsur tipografi terdiri dari 3 bait. Bait pertama 

terdiri dari 4 baris. Bait ke-2 terdiri dari 2 baris, dan baris ke-3 terdiri dari 17 

baris. Pada geguritan “Wiji Alip” tipografinya dituliskan dengan menggunakan 

huruf kecil. Sehingga pada geguritan ini tidak terdapat pemakaian huruf kapital. 

Penulisan awal barisnya dibuat rata dari kiri. Geguritan ini ditulis di tengah bagian 

kiri dan hampir satu halaman penuh dari atas kebawah. Tanda baca yang terdapat 

pada geguritan ini berupa tanda baca koma (,), tanda tanya (?) dan tanda hubung 

(-) untuk menyatakan kata yang diulang. Pada akhir baitnya, dituliskan tahun 

kapan geguritan itu dibuat yang ditandai dengan tanda bintang dua (**). 

Pada geguritan”Megatruh” mempunyai unsur tipografi yang terdiri dari 5 

bait.bait pertama terdiri dari 3 baris. Bait ke-2 terdiri dari 1 baris. Bait ke-3 terdiri 

dari 4 baris. Bait ke-4 terdiri dari 1 baris, dan baris ke-5 terdiri dari 2 baris. Bait-

bait geguritannya ditulis di bagian kanan bawah dari tengah ke tepi. Penulisan 



142 
 

 

 

awal setiap barisnya dibuat tidak rata, artinya awalan penulisan kata pada setiap 

barisnya sengaja ditulis tidak sama. Sedangkan, pada akhir setiap barisnya dibuat 

rata. Pada geguritan “Megatruh” tipografinya dituliskan dengan menggunakan 

huruf kecil. Sehingga pada geguritan ini tidak terdapat pemakaian huruf kapital. 

Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini berupa tanda tanya (?) dan tanda 

hubung (-) untuk menyatakan kata yang diulang. Pada akhir baitnya, dituliskan 

tahun kapan geguritan itu dibuat yang ditandai dengan tanda bintang dua (**) 

sebelum menuliskan tahun pembuatannya. 

Unsur tipografi pada geguritan “Cempluk” terdiri dari 4 bait. Bait pertama 

terdiri dari 6 baris. Bait ke-2 juga terdiri dari 6 baris. Bait ke-3 terdiri dari 6 baris, 

dan bait ke-4 terdiri dari 4 baris. Bait-bait geguritannya ditulis di bagian kanan 

bawah dari tengah ke tepi, dan hampir satu halaman penuh. Penulisan awal setiap 

barisnya dibuat tidak rata, artinya awalan penulisan kata pada setiap barisnya 

sengaja ditulis tidak sama. Sedangkan, pada akhir setiap barisnya dibuat rata. 

Tipografi pada ke-4 bait geguritan ini semuanya dituliskan dengan menggunakan 

huruf kecil. Tidak terdapat pemakaian huruf kapital pada geguritan ini. Tanda 

baca yang terdapat pada geguritan ini hanya berupa tanda baca koma (,). Pada 

akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat yang ditandai dengan 

tanda bintang dua (**) sebelum menuliskan tahun pembuatannya. 

Pada geguritan yang berjudul “Reroncen Kembang Mlathi” unsur tipografi 

terdiri dari 1 bait. 1 bait geguritan ini terdiri dari 8 baris. Tipografi pada geguritan 

ini semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Pada geguritan ini tidak 

terdapat pemakaian huruf kapital. Tanda baca yang terdapat pada “Reroncen 
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Kembang Mlathi” ini hanya berupa tanda hubung (-) yang terdapat pada kata 

ayang-ayang. Bait geguritannya ditulis dari tepi di bagian kanan bawah. 

Penulisan geguritan ini hanya seperempat halaman saja. Akhir bait geguritannya, 

dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta diberi tanda bintang dua (**) 

sebelum menuliskan tahunnya. 

Pada geguritan “Gurit Pedhalangan” mempunyai unsur tipografi yang 

terdiri dari 4 bait. Bait pertama terdiri dari 4 baris. Bait ke-2 terdiri dari 4 baris. 

Bait ke-3 terdiri dari 10 baris, dan bait ke-4 terdiri dari 1 baris. Bait-baitnya ditulis 

dari tepi di bagian kiri bawah dan terus ke tengah. Awalan untuk penulisan setiap 

barisnya dibuat rata. Penulisannya hampir satu halaman penuh. Sebagai awalan 

pada setiap barisnya ditulis dengan menggunakan huruf besar, pada kata “O”. 

Kemudian sebagai kalimat penerusnya dituliskan dengan menggunakan huruf 

kecil. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini berupa tanda baca koma (,) dan 

tanda hubung (-) untuk menyatakan kata yang diulang dan kata yang 

menunjukkan kepada yang lebih tinggi drajatnya. Pada akhir baitnya, dituliskan 

tahun kapan geguritan itu dibuat yang ditandai dengan tanda bintang dua (**) 

sebelum menuliskan tahun pembuatannya. 

Geguritan “Sastra Gendra” mempunyai unsur tipografi yang terdiri dari 2 

bait. Bait pertama ini terdiri dari 6 baris. Bait ke-2 terdiri dari 4 baris. Tipografi 

pada ke-2 bait geguritan ini semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. 

Tidak ada pemakaian huruf kapital pada geguritan ini. Bait-baitnya ditulis dari 

tengah di bagian kiri bawah dan terus ke tepi. Awalan untuk penulisan setiap 

barisnya dibuat tidak rata. Pada geguritan ini tidak terdapat tanda baca apa pun. 
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Pada akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta diberi tanda 

bintang dua (**). 

Unsur tipografi pada geguritan “Kalam Munyeng” terdiri dari 2 bait. Bait 

pertama geguritan ini terdiri dari 5 baris. Bait ke-2 terdiri dari 4 baris. Tipografi 

pada ke-2 bait geguritan ini semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. 

Tidak ada pemakaian huruf kapital pada geguritan ini. Bait-baitnya ditulis dari 

tepi di bagian kiri bawah dan terus ke tengah. Awalan untuk penulisan setiap 

barisnya dibuat rata. Tanda baca yang terdapat pada geguritan “Kalam Munyeng” 

ini hanya berupa tanda baca hubung (-) yang menyatakan kata yang diulang. Pada 

akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta diberi tanda 

bintang dua (**).  

Unsur tipografi pada geguritan “Rah Roh Sun Ruh” terdiri dari 3 bait. Bait 

pertama terdiri dari 4 baris. Bait ke-2 terdiri 3 baris. Bait ke-3 terdiri dari 5 baris. 

Tipografi pada ke-3 bait geguritan ini semuanya dituliskan dengan menggunakan 

huruf kecil. Tidak terdapat pemakaian huruf kapital pada geguritan ini. Bait-bait 

geguritannya ditulis di bagian kanan bawah dari tengah ke tepi. Penulisan awal 

setiap barisnya dibuat tidak rata, artinya awalan penulisan kata pada setiap 

barisnya sengaja ditulis tidak sama. Tetapi sebaliknya, pada akhir setiap barisnya 

dibuat rata. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini berupa tanda baca koma 

(,) dan tanda hubung (-).  Pada akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu 

dibuat serta diberi tanda bintang dua (**) sebelum menuliskan tahunnya. 

Unsur tipografi pada gegurita”Luh Jamrut” terdiri dari 2 bait. Bait pertama 

terdiri dari 8 baris. Bait ke-2 terdiri dari 5 baris. Bait-bait geguritannya ditulis di 
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bagian kanan bawah dari tengah ke tepi, dan penulisannya hanya setengah 

halaman saja. Penulisan awal setiap barisnya dibuat tidak rata, artinya awalan 

penulisan kata pada setiap barisnya sengaja ditulis tidak sama. Sedangkan, pada 

akhir setiap barisnya dibuat rata. Tipografi pada ke-2 bait geguritan ini semuanya 

dituliskan dengan menggunakan huruf kecil. Tidak terdapat pemakaian huruf 

kapital pada geguritan ini. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini hanya 

berupa tanda baca koma (,). Pada akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan 

itu dibuat yang ditandai dengan tanda bintang dua (**) sebelum menuliskan tahun 

pembuatannya. 

Pada geguritan “Gurit Ganda Mayit” mempunyai unsur tipografi yang 

terdiri dari 1 bait. 1 bait geguritan ini terdiri dari 13 baris. Tipografi pada 1 bait 

geguritan ini semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Tidak ada 

pemakaian huruf kapital pada geguritan ini. Bait-baitnya ditulis dari tepi di bagian 

kiri bawah dan terus ke tengah. Awalan untuk penulisan setiap barisnya dibuat 

rata. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini berupa tanda baca koma (,) dan 

tanda hubung (-) yang menyatakan kata yang diulang. Pada akhir baitnya, 

dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta diberi tanda bintang dua (**). 

Unsur tipografi pada geguritan “Wali Lanang” terdiri dari 2 bait. Bait 

pertama terdiri dari 7 baris. Bait ke-2 terdiri 3 baris. Tipografi pada ke-2 bait 

geguritan ini semuanya dituliskan dengan menggunakan huruf kecil. Tidak 

terdapat pemakaian huruf kapital pada geguritan ini. Bait-bait geguritannya 

ditulis di bagian kanan bawah dari tengah ke tepi. Penulisan awal setiap barisnya 

dibuat tidak rata, artinya awalan penulisan kata pada setiap barisnya sengaja 
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ditulis tidak sama. Tetapi sebaliknya, pada akhir setiap barisnya dibuat rata. Tanda 

baca yang terdapat pada geguritan ini berupa tanda baca koma (,) dan tanda baca 

hubung (-).  Pada akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta 

diberi tanda bintang dua (**) sebelum menuliskan tahunnya. 

Unsur tipografi pada geguritan “Srengenge” terdiri dari 4 bait. Bait pertama 

terdiri dari 4 baris. Bait ke-2 terdiri 3 baris. Bait ke-3 terdiri dari 4 baris. Bait ke-4 

terdiri dari 3 baris. Tipografi pada ke-4 bait geguritan ini semuanya dituliskan 

dengan menggunakan huruf kecil. Tidak terdapat pemakaian huruf kapital pada 

geguritan ini. Bait-bait geguritannya ditulis di bagian kanan bawah dari tengah ke 

tepi. Penulisan awal setiap barisnya dibuat tidak rata, artinya awalan penulisan 

kata pada setiap barisnya sengaja ditulis tidak sama. Tetapi sebaliknya, pada akhir 

setiap barisnya dibuat rata. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini berupa 

tanda baca petik (“) yang ditulis dua kali, titik dua (:), dan tanda hubung (-).  Pada 

akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta diberi tanda 

bintang dua (**) sebelum menuliskan tahunnya. 

Pada geguritan “Guritan Sukma” terdapat unsur tipografi terdiri dari 3 bait. 

Bait pertama terdiri dari 8 baris. Bait ke-2 terdiri 1 baris. Bait ke-3 terdiri dari 7 

baris. Tipografi pada ke-3 bait geguritan ini semuanya dituliskan dengan 

menggunakan huruf kecil. Tidak terdapat pemakaian huruf kapital pada geguritan 

ini. Bait-bait geguritannya ditulis di bagian kiri bawah dari tepi dan terus ke 

tengah. Penulisan awal setiap barisnya dibuat rata. Tetapi sebaliknya, pada akhir 

setiap barisnya dibuat tidak rata. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini 

berupa tanda baca koma (,), tanda hubung (-), dan tanda seru (!).  Pada akhir 
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baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta diberi tanda bintang dua 

(**) sebelum menuliskan tahunnya. 

Unsur tipografi pada geguritan “Retna Dumilah” terdiri dari 3 bait. Bait 

pertama terdiri dari 5 baris. Bait ke-2 terdiri dari 4 baris. Bait ke-3 terdiri dari 2 

baris. Tipografi pada ke-3 bait geguritan ini semuanya ditulis dengan 

menggunakan huruf kecil. Tidak ada pemakaian huruf kapital pada geguritan ini. 

Bait-baitnya ditulis dari tepi di bagian kiri bawah dan terus ke tengah. Awalan 

untuk penulisan setiap barisnya dibuat rata. Tanda baca yang terdapat pada 

geguritan “Retna Dumilah” ini hanya berupa tanda baca koma (,) dan tanda 

hubung (-) yang pada geguritan ini menyatakan milik. Pada akhir baitnya, 

dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta diberi tanda bintang dua (**). 

 Pada geguritan”Gurit Tanpa Wis” mempunyai unsur tipografi yang terdiri 

dari 5 bait. Bait pertama terdiri dari 3 baris. Bait ke-2 terdiri dari 1 baris. Bait ke-3 

terdiri dari 4 baris. Bait ke-4 terdri dari 1 baris. Bait ke-5 terdiri dari 4 baris. 

Tipografi pada bait pertama sampai ke-4 geguritan ini semuanya ditulis dengan 

menggunakan huruf kecil. Tetapi di bait ke-5 baris ke-2 nya terdapat penulisan 

kata yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital sebagai awalannya, yakni 

pada kata Rah. Bait-baitnya ditulis dari tengah di bagian kanan bawah dan terus 

ke tepi. Awalan untuk penulisan setiap barisnya dibuat tidak rata. Tanda baca 

yang terdapat pada geguritan “Gurit Tanpa Wis” ini berupa tanda baca seru (!), 

tanda baca koma (,), dan tanda hubung (-) yang menyatakan kata yang diulang. 

Pada akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat serta diberi tanda 

bintang dua (**). 
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 Unsur tipografi pada geguritan “Layang Lemah Bang” terdiri dari 4 bait. 

Bait pertama terdiri dari 7 baris. Bait ke-2 terdiri 4 baris. Bait ke-3 terdiri dari 4 

baris. Bait ke-4 terdiri dari 2 baris. Tipografi pada ke-4 bait geguritan ini 

semuanya dituliskan dengan menggunakan huruf kecil. Tidak terdapat pemakaian 

huruf kapital pada geguritan ini. Bait-bait geguritannya ditulis di bagian kanan 

bawah dari tengah ke tepi. Penulisan awal setiap barisnya dibuat tidak rata, artinya 

awalan penulisan kata pada setiap barisnya sengaja ditulis tidak sama. Tetapi 

sebaliknya, pada akhir setiap barisnya dibuat rata. Tanda baca yang terdapat pada 

geguritan ini hanya berupa tanda baca koma (,).  Pada akhir baitnya, dituliskan 

tahun kapan geguritan itu dibuat serta diberi tanda bintang dua (**) sebelum 

menuliskan tahunnya. 

Unsur tipografi pada geguritan “Suluk Caraka” terdiri dari 5 bait. Bait 

pertama terdiri dari 4 baris. Bait ke-2 terdiri dari 8 baris. Bait ke-3 terdiri dari 1 

baris, dan bait ke-4 terdiri dari 2 baris. Bait ke-5 terdiri dari 3 baris. Bait-bait 

geguritannya ditulis di bagian kanan bawah dari tengah ke tepi, dan hampir satu 

halaman penuh. Penulisan awal setiap barisnya dibuat tidak rata, artinya awalan 

penulisan kata pada setiap barisnya sengaja ditulis tidak sama. Sedangkan, pada 

akhir setiap barisnya dibuat rata. Tipografi pada ke-5 bait geguritan ini semuanya 

dituliskan dengan menggunakan huruf kecil. Tidak terdapat pemakaian huruf 

kapital pada geguritan ini. Tanda baca yang terdapat pada geguritan ini hanya 

berupa tanda baca koma (,) dan tanda hubung (-) yang menunjuk pada Tuhan. 

Pada akhir baitnya, dituliskan tahun kapan geguritan itu dibuat yang ditandai 

dengan tanda bintang dua (**) sebelum menuliskan tahun pembuatannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam antologi geguritan 

karya Budi Palopo, dilihat dari unsur-unsur pembangun yang terdapat pada 

geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh  yang meliputi bunyi, diksi, 

pengimajian, bahasa figuratif, dan tipografi dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Geguritan Budi Palopo tidak  terpengaruh pola puisi lama yang masih menggunakan 

pola rima akhir. Kalau pun ada persamaan rima akhir hanya beberapa bait saja, dan 

kehadirannya tidak runtut atau berpola. Bunyi-bunyi konsonan yang muncul 

berulang-ulang secara berselang-seling menghadirkan irama dan suasana imajinatif 

pada geguritan tersebut. 

b. Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh memiliki kekuatan yang terdapat 

pada unsur bunyi. Terutama pada rima konsonan atau aliterasinya, yang menjadikan 

antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh  karya Budi Palopo ini 

terdengar indah saat dibacakan. 

c. Irama dari ke-19 geguritan yang telah diteliti dalam Antologi Geguritan Wong 

Agung Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo kebanyakan disampaikan dengan 

nada datar dan lembut. Adapun kenaikan nada hanya terdapat pada beberapa 

geguritan saja. Hal ini menambah nilai keestetisan bagi pembaca maupun 

pendengar. 

d. Penggunaan kata kuna yang mendominasi dari ke-19 geguritan yang diteliti ini 

menambah keestetisan geguritan tersebut. kata arkais juga banyak terdapat pada 

149 
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geguritan-geguritan tersebut. Sehingga geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong 

Puluh karya Budi Palopo ini berkesan mistis. Tetapi hal inilah yang justru 

menjadikan pembaca kesulitan menangkap dan memahami makna yang terkandung 

di dalam geguritan-geguritannya. 

e. Penggunaan kata konkret dalam antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong 

Puluh  karya Budi Palopo ini dapat meningkatkan daya bayang seseorang untuk 

menggambarkan keadaan secara nyata.  

f. Penggunaan tipografi dari susunan baris-baris maupun bait-bait yang ditulis dari tepi 

kiri, tepi kanan, dan tengah memperindah bentuk tampilan pada baris maupun bait 

geguritan tersebut. 

g. Penggunaan citraan yang bervariasi dalam antologi geguritan Wong Agung Gurit 

Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo memberikan kesan indah. Citraan yang 

terdapat pada antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh karya Budi 

Palopo adalah citraan penglihatan, pendengaran, dan penciuman.  

h. Bahasa figuratif yang mendominasi dalam antologi geguritan Wong Agung Gurit 

Punjul Rong Puluh karya Budi Palopo adalah gaya bahasa hiperbola dan pernyataan 

retoris. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan kepada 

pembaca yakni penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

geguritan selanjutnya dengan menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda, 

sehingga akan menghasilkan analisis yang berbeda pula. 
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GURIT GRANTANG 

tansah sun kempit iga kamukten kang 

 nyumrambah dadi dhampar kamulyaning urip 

uga sun pinudya kabeh laku anak lanang 

limat kriyep mripat kang tansah nglilip 

 

nanging, dhuh angger 

geneya sira tansah nglimpe 

lempeng bapa dhewe? 

 

tansah sun kekep sekabeh obah kang  

ngrodha paripeksa trintim kahanan jati  

sun  wilang uga sekabeh solah perang  

kanthi pranatan kang ngemu prabawa mukti 

nanging, dhuh angger 

geneya sira tansah nglimpe 

lempeng bapa dhewe? 

**1995 
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KUMBARA KUMBAKARNA 

ing antarane getih lan pati 

kumbakarna kemba jroning memilih 

perang kudu dadi 

sabaya mulya sabaya mukti datan kelantih 

hong pikulun kang nora kersa 

tanah perdikan tansah den puja 

 

kumbara kumba kemba 

karnaningsun nalika krungu 

tembung hanggunggung ndharu 

jroning pakartining urip mulya 

 

o, yagene blencong pakeliran 

tan nyumunar ing panggon panjak 

 

o, yagene hamung dhalang kang suluk 

tan nglibat sindhen kang 

melek nganti parak esuk 

 

o, yagene hamung ratu kang nyaru 

tan sudi ngrungu panjeriting kawula 

**1993 
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WIJI ALIP 

tanpa sumping kembang gadhing 

tetep sun kuping krungu gegendhing 

mireng tetembang welas asih 

saka ganda kembang rikmane kawula dasih 

 

yen warangka simpen curiga 

sapa sejatine kang culika, bapa? 

 

tanpa sumping kembang gadhing 

 tetep sun kuping krungu gegendhing 

nalika sun cengklak kretagama 

rosane jaran sarengat cetha karasa 

playune kebat kliwat 

grobak kreta kagawa larat 

wiji-wiji alip kang dadi momotan 

mbaka siji ceblok sadalan-dalan 

thukul ngrembuyung dadi payupan 

oyot wit pange kena nggo teken kanyatan 

nanging wiji alip kang kagawa jroning kreta 

malah nggo bekelan samangsa-mangsa 

mujure disunduki, direronce  

lan diwilang rina wengi 

banjur diomeli kanthi lagon kebak puji 

dhuh gusti, apa bener  

ngono kuwi wejangane para nabi? 

** 1992 
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MEGATRUH 

nalika sun mati sajroning urip-arep  

sedhakep nyuku tunggal sedya 

milang cahyaning lintang-lintang wengi-ne 

 

sapa jatining gustika abdi? 

 

byar padhang kandhil gumandhul 

dilah sumarah angracut jisim 

hana carakan datan purun suwalan  

padha padudon rebut balung jayeng pati 

 

adhuh adhi 

  

mungguh munggaha ing mega mahagung 

harak nistha jroning wilang wirangnya ta? 

**1990    
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CEMPLUK 

nalika mudhun lemah  

cempluk mbrangkang ajar solah 

maneka rupa dolanan cumepak 

nanging kabeh padha kadhupak 

sedyan biyunge nyenyawis mori putih 

cempluk tetep moh mapan linggih 

 

nalika mudhun lemah  

cempluk mbrangkang ajar solah 

nyoba ngluru klasa bedhah 

kang kalempit ing senthong omah 

tangise prasaja medhar sabda 

tan maelu kandhane biyung bapa 

 

ora yung, ora 

aja pisan meksa karep 

ben rekasa sun sumerep 

ora yung, ora 

umbaren sun aja digendhong 

ben sun bokong bisa nutup klasa bolong 

nalika mudhun lemah 

 

cempluk mbrangkang ajar solah 

nyoba luru kanyatan 

sregep nyinau sangkan paran 

**1992 
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RERONCEN KEMBANG MLATHI 

gandha aruming reroncen kembang mlathi 

wus mewangi amben suksma sun impen 

sadhengah bocah angon nggiring angin 

gandhaninh reroncen mlathi ngabar mawarta 

nyebar wiji katresnan kang  

wus kaslempitake ing ngisor klasa 

mula ingsun njur milih mingkem 

sadhengah njaga ayang-ayang lor lan kidul 

**1996 

 

 

 

  



162 
 

 

 

GURIT PEDHALANGAN  

O, tok thok tok thok 

tak kethok ketok-mu 

dadi suwara suluk tengah wengi kang 

tansaya wibawa mukti ing kahanan jati 

 

O, gusti tak kethok-kethok dadi  

tumbal kang ketok jroning wening-ku 

nalika kabeh wong pada tinggur 

sedyaku tansah ndhedhawuh suwara gong gur 

  

O, tak kethok-kethok sakabeh ketokmu 

kanggo pituduh sapa wong kang 

nedya ngluru kiblat sangkan-paran 

tak kethok-kethok sakabek ketokmu 

minangka jejumbug kang mawujud bleger 

dadi palilah patemon-ku patemon-mu 

tak kethok-keyhok sakabeh ketokmu 

mrih nyawiji rasa sekabeh rerasan  

kang tansah nyengkuyung 

asmagung-ku gung-mu 

 

O, dadi 

**1994 
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SASTRA GENDRA 

hayuningrat sun regem tangan tengen 

klakon gendra tlatah kapujanggan 

nalika sun gedruk punjer 

unyering bumi kanyatan 

ilang kabeh pangimpening wong kang 

nedya memungsuh buyut-sun 

 

hayuningrat klakon dadi roh rah kawruh sun 

gendra tlatah kapujanggan nalika kabeh wong 

gandrung memuji aji gusti kang nyawiji 

mring jatining urip sun tan pati salawase 

**1994 
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KALAM MUNYENG 

dudu keris kawarangka, kang 

dadi pathok kuburan dhawuh sabdane 

kanjeng giri satmata jroning prang bubrah 

awit, serat mantra kadigdayan kang  

neluk bangsa paneluk nggagah lungkrah 

 

mula enggal sun regem kalam munyeng 

kanggo pitulung sapa wong 

kang mbutuh pituduh 

jroning mburu kawaskithaning dumadi 

**1996  
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RAH ROH SUN RUH 

sun rakit keratoning dzat kang 

maha gumelar gelaring kahanan 

sun racut jisim kawadis 

ninggal playu kuda pranawa 

 

he, ratuning urip amun-amun 

lamun sira tenan waskihta 

endi ana swarga naraka bumi baka 

 

sun rakit keratoning dat 

nganggo kembang roh rah sumarah sun 

nganti pupus wengi 

wengine kembang ruh sun sebar 

sumebar nggeganda rahsa 

**1992 
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LUH JAMRUT 

ana luh jamrut kang 

tumetes saka mripat biyung agung sun 

teles lemah pategalan mara dadi 

rebutan dening sapa wong kang 

tan giris ganda amis 

luh jamrut biyung agung sun tumetes 

neles lemah pategalan kang 

dadi rebutan bangsane jemblung marcuet 

 

mula, dudu jeneng mburu kamukten 

kang kasawur saka bebandhan kraton 

nalika akeh anak lanang 

mara wani ngotos getih kanggo 

neles lemah pategalane dhewe 

**1996 
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GURIT GANDA MAYIT 

wengi wus puput nalika  

keris gandring mbedhah jaja sekabeh 

wong kang sumeleh jroning kaweleh 

wengi wus puput nalika 

tumbal-tumbal tumapel tumempel dadi 

guru laguning guritan kang tansah nyalawadi 

mula enggal mudhuna, dhuh tan akung 

aja pisan nggagah jumangkah 

yen ta jatining rasa kadunung lungkrah 

mula mudhuna, dhuh tan akung 

aja wedi nyunduk sekar semboja 

nalika sekabeh wong 

wani ngubeng bandhosa 

**1994 
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WALI LANANG 

bangsa jajil sajak wus prigel nenembang mijil 

saka paran adoh tekad sedyane teka mburu 

maskumambang kang ngintir ombak segara 

mula cep menenga, dhuh anak angger 

kae ana wali lanang 

kapeksa mudhun saka prau kang 

kesaratan bot momotan-ne 

 

mula cep menenga, dhuh anak angger 

kae wali lanang klakon ngobah suku 

saperlu nekani dunung dhangkamu 

**1997 
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SRENGENGE 

ana srengenge kecepit pang-pang jambu 

nalika golekan dolanan bocah 

kapidak trumpah lars sakorap 

kang ngoyak playune kadang kapiran 

 

ana srengenge kecepit cendhela 

nalika kadang-kadang kapiran 

kapilara amrih gelem kanda: “ya” 

 

ana srengenge gupak peceren 

nalika golekan dolanan bocah 

adus getihe para kadang kapiran 

kang tan bisa ninggal tembung: “ora” 

 

ana srengenge muncrat 

nalika sun ngidoni trumpah-trumpah 

kang kelangan driji sikil penganggone 

**1996 
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TRUMPAH LARS 

cah wadon kang 

nate angon sapi ing pategalanira 

saiki gelem majang trumpah lars 

ing meja kamar paturone dhewe 

kamangka trumpah kang 

gupak getih golekan dolanan bocah kae 

satuhune nate disirik nganggo sapu kerik 

nalika nyoba reresik pelataran dhangkane 

 

dhuh, gusti .... ngadubilah...! 

 

cah wadon kang 

sakawit ciri lambe saiki tambah ciri kuping 

cah wadon kang 

luh mripate nate mili getih 

nalika wruh kadang kapiran kang kapilara 

saiki malah dadi tuna netra 

dhuh, gusti... amit-amit jabang bayi ....! 

**2003 
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RETNA DUMILAH 

ing antarane haksara ha lan nga 

ana dunung panguripan-e 

kang ndhedhawuh tan nyuwara 

hamung taling kang dadi kuping sunira 

kang tinarung nyaring jumbuhing das sabda 

 

ing antarane hangen sunira kabeh  

ana dunung nggon sumeleh 

jroning manekung tan kaweleh 

dening pakoleh keng kalepeh 

 

ing antarane antara 

sun dadi wit kawitane pranatan 

**1992 
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SULUK CARAKA 

 

hana 

carakada 

tasawa la padha 

jayamaga bathang ha 

 

ha linuwih kepareng sampyuh 

hananing gurit kepara dhawuh 

hana cara ngengudhang kadang 

amrih gumerah tandhing ing perang 

tangis tan nyuwara 

sesawangan sami manjila 

ngiblat playu padudon 

nglibat jurit si bocah pangon 

 

o, la ilaha ilolah 

 

ha huwa pangeran sun, tansah 

ngregem jiwangganira kabeh 

 

ha linuwih kepareng sampyuh 

hananing gurit kapara dhawuh 

ya dhawuh-e kang tansah nyuwara hana 

**1992 
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LAYANG LEMAH BANG 

 

bonang wus tinabuh ngagreng alas bintara 

suwarane laras ngintir banyu kali, kajaga 

tukang prau kang nenembangke laku sedulur 

amrih kalis ing sambekalane ngaluhur 

ing ndalem guwa lemah bang 

kanjeng seh nedya tapa ngluwang 

nanging badhar, krungu laras swara bonang 

 

ingsun wani ngumpan awak 

he para kiai dhemak 

sun saguh dadi cacing 

tan nangis kacubles pancing 

 

pating griyak suwaranira kabeh 

nanging ampas tebu kudune kalepeh 

geneya sira ngumbar dhedheting haksara 

dhuh ajining budyayu geneya tan kaluru 

 

ing ndalem layang lemah bang 

dudu dluwang kang bisa paring pamejang 

**1992 

  


