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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ragam tema dan gaya bahasa yang terdapat pada 

buku Menjemput Tuah dan Menjunjung Marwah karya Haji Abdul Malik. Metode yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis isi. Dari hasil penelitian 

diperoleh simpulan bahwasanya buku Menjemput Tuah dan Menjunjung Marwah karya 

Haji Abdul Malik memiliki keragaman tema dan gaya bahasa.  

 

Kata Kunci: Tema, Gaya Bahasa. 

 

Abstract 

The research aims to know themes and styles of Menjemput Tuah Menjunjung Marwah by 

Haji Abdul Malik. It uses qualitative descriptive method, by analyzing content. The result 

of this research shows that Menjemput Tuah Menjunjung Marwah by Haji Abdul Malik has 

many themes and styles. 
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1. Pendahululan 
Kecerdasan berkomunikasi seseorang diindikasikan dalam dua hal.Pertama, lewat 

cara berbicara yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kedua, lewat media tulis yang 
cerdas, bernas, komunikatif, dan efektif.Indikator kedua merupakan jenis kecerdasan yang 
harus dilatih. Karena dalam seni komunikasi tulis, seseorang dituntut mampu 
menyampaikan gagasan tanpa perlu kehadiran. 

Dalam menulis, orang cenderung menemukan rumusan terbaiknya. Ini berkaitan 
dengan teknik yang memudahkan, pertimbangan efektifitas, dan tujuan penulisan.Ketika 
penulis sudah menemukan rumusan yang paling tepat, maka tulisan yang dihasilkan akan 
lebih komunikatif, mudah dipahami.Kepiawaian seorang penulis juga berbanding lurus 
dengan kemampuannya mengolah bahasa, mengingat bahasa meupakan medium utama 
sebuah penulisan. Ketika penguasaan terhadap bahasa itu telah terpenuhi, maka penulis 
pun dapat dengan mudah menyampaikan gagasannya lewat tulisan. 

Bahasa memiliki peran terpenting dalam penciptaan segala ragam tulisan. Setiap 
penulis memiliki gaya bahasa tersendiri dalam mengungkapkan karyanya. Tarigan 
(1985:5) menyatakan bahwa, “gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk 
meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau 
hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum.”  

Dari pendapat di atas, jelas bahwa bahasa, sebagai medium utama, memegang 
pengaruh besar dalam pencapaian estetik sebuah karya. Bahkan, Pradopo (2009:263) 
mengatakan nilai estetik karya sastra ditentukan oleh gaya bahasanya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap penulis selalu punya gaya bahasanya 
sendiri. Keragaman ini menunjukkan ada upaya keras untuk selalu bisa memproduksi 



karya-karya yang khas. Sehingga, tanpa membaca nama penulisnya, pembaca dapat 
mengetahui tulisan ini karya penulis A atau penulis B. 

Semakin khas gaya bahasa seorang penulis, semakin mudah pembaca 
mengidentifikasi. Terlebih bila meninjau perkembangan media saat ini.Selain menyajikan 
ragam informasi, media juga memberikan ruang-ruang bagi para penulis untuk 
menyampaikan gagasannya. 

Di ruang inilah penulis bisa menyampaikan segala gagasan pada pembaca secara 
langsung. Batam Pos, misalnya. Tiap edisi Minggunya, mereka menyediakan satu halaman 
penuh untuk para kolomnis pilihannya.Satu di antaranya adalah Haji Abdul Malik yang 
rutin menulis untuk kolom budaya Batam Pos. 

Menurut Agus R. Sarjono, dalam pengantar buku Menjemput Tuah Menjunjung 
Marwah (2012:x) Haji Abdul Malik, sebagaimana terlihat dalam kolom-kolomnya, 
menunjukkan kemampuannya untuk menulis esai. Itu sebabnya dia dapat bebas berpindah 
dari satu gagasan ke gagasan lainnya, serta dari satu tantangan masalah ke masalah 
lainnya. 

Selama mengasuh kolom budaya Batam Pos, Haji Abdul Malik telah menghasilkan 
dua buku yang memuat tulisan-tulisannya. Setelah Memelihara Warisan yang Agung terbit 
pada 2009 silam, pada akhir tahun 2012 kemarin, Menjemput Tuah Menjunjung Marwah 
diterbitkan. Buku ini juga merangkum kumpulan tulisannya di kolom budaya Batam Pos. 

Di dalam buku terbarunya yang merangkum 122 tulisan itu, Haji Abdul Malik 
banyak membahas beragam isu kekinian.Baik yang terjadi di Kepulauan Riau, tempat 
tinggalnya, sampai ke isu-isu internasional. 

Dari isu yang ditulis Haji Abdul Malik lalu mengerucut pada beragam rupa 
tema.Tema menjadi penting karena sebuah tulisan yang baik juga bermula dari 
pengambilan tema yang matang. Maka akan sangat penting untuk mengurai tema-tema 
yang terdapat di tulisan dalam buku Menjemput Tuah Menjunjung Marwah. 

Sehingga, dari paparan di atas, penelitian ini memiliki tujuan menemukan 
keragaman tema dan gaya bahasa yang terdapat pada buku Menjemput Tuah dan 
Menjunjug Marwah karya Haji Abdul Malik. 

Tema dan gaya bahasa pada buku Menjemput Tuah dan Menjunjung Marwah 
akandikaji menggunakan beberapa teori. Untuk teori tema, Zaidan (1994:204) berpendapat 
tema adalah gagasan, ide, pikiran utama, atau pokok pembicaraan dalam karya sastra yang 
dapat dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Sedangkan untuk teori gaya bahasa, Tarigan 
(2009:5) menyatakan gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk 
meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau 
hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Dalam menganalisis gaya bahasa 
pada buku Menjemput Tuah dan Menjunjung Marwah, digunakan teori Keraf (2009:115) 
yang membagi jenis-jenis gaya bahasa dari beberapa segi; 1) segi kebahasaan; 2) segi 
pilihan kata; 3) segi nada; 4) segi struktur kalimat; 5) segi langsung tidaknya makna. 
Penelitian ini akan meninjau gaya bahasa dari segi struktur kalimat dan segi langsung 
tidaknya makna. 

Keraf (2009:124) membagi gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat menjadi lima 
jenis, yaitu: 1) Klimaks; 2) Antiklimaks; 3) Paralelisme; 4) Antitesis; 5) Repetisi. 
Sedangkan bilamana ditinjau dari segi langsung tidaknya makna, Keraf (2009:129) 
membaginya menjadi dua jenis, yaitu: 1) Retoris, di antaranya aliterasi, asonansi, anastrof, 
apofasis, apostrof, asindenton, polisindeton, kiasmus, elipsis, eufemismus, litotes, hysteron 
proteron, pleonasme, perifrasis, prolepsis, erotesis, silepsis, koreksio, hiperbol, paradoks, 
dan oksimoro; 2) Kiasan, di antaranya, simile, metafora, alegori, parabel, fabel, 
personifikasi, alusi, eponim, epitet, sinekdoke, metonimia, antonomasia, hipalase, ironi, 
sinisme, sarkasme, satire, inuendo, antifrasis, dan paronomasia.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh judul tulisan pada buku Menjemput Tuah 
Menjunjung Marwah yang berjumlah 122 judul.Dengan menggunakan teori Arikunto 
(2006:120) yang menyatakan bilamana subjek terlalu banyak dapat diambil 10-25% 
sebagai sampel penelitian. 



Maka, dari 122 judul itu didapati 12 judul tulisan sebagai sampel penelitian.Kedua 
belas judul tersebut diambil dengan terlebih dahulu membagi populasi menjadi tiga bagian, 
yakni awal, tengah, dan akhir.Kemudian di setiap bagian diambil 4 judul sebagai sampel. 
Sehingga total sampel menjadi 12 judul tulisan dengan rataan yang sama. 

Tahap selanjutnya dibuat tabel instrumen yang digunakan untuk menganalisis tema 
dan gaya bahasa pada buku Menjemput Tuah Menjunjung Marwah karya Haji Abdul 
Malik. 

 
2. Pembahasan 

Setelah menganalisis kedua belas sampel yang didapat dari tiga bagian, diperoleh 
hasil penelitian yang menyatakan bahwasanya terdapat tema dan gaya bahasa yang 
beragam pada buku Menjemput Tuah dan Menjunjung Marwah. Dari bagian awal, tulisan 
berjudul Menjemput Tuah Menjunjung Marwah memiliki tema nasionalisme dan ragam 
gaya bahasa dengan rincian 2 (dua) sinekdoke, 1 (satu) antitesis, 1 (satu) pleonasme, 1 
(satu) eufemismus, 3 (tiga) asindenton, 1 (satu) simile, 3 (tiga) hiperbol, 2 (dua) metafora, 
2 (dua) aliterasi, 1 (satu) antonomasia, 1 (satu) asonansi, 1 (satu) silepsi, 2 (dua) 
personifikasi, 1 (satu) erotesis, dan 1 (satu) ironi. 

Tulisan berjudul Hujan Rahmat di Bumi Lingga memiliki tema kebudayaan dan 
ragam gaya bahasa dengan rincian 4 (empat) personifikasi, 1 (satu) antitesis, 4 (empat) 
hiperbol, 4 (empat) erotesis, 1 (satu) litotes, 1 (satu) simile, 1 (satu) silepsis, 2 (dua) 
prolepsis, 2 (dua) metafora, dan 1 (satu) klimaks. 

Tulisan berjudul Karena Obama Membungkuk memiliki tema etika dan ragam gaya 
bahasa dengan rincian 1 (satu) sinekdoke, 2 (dua) antonomasia, 1 (satu) metonimia, 3 (tiga) 
hiperbol, 1 (satu) eufimismus, 2 (dua) sarkasme, 1 (satu) klimaks, 1 (satu) simile, 4 
(empat) hiperbol, 1 (satu) litotes, 1 (satu) antitesis, dan 1 (satu) metafora. 

Tulisan berjudul Tamasya Ibadah memiliki tema religiusitas dan ragam gaya bahasa 
dengan rincian 1 (satu) elipsis, 2 (dua) metafora, 3 (tiga) simile, 4 (empat) erotesis, 1 (satu) 
aliterasi, 1 (satu) perifrasis, 1 (satu) repetisi, dan 3 (tiga) hiperbol. 

Sementara pada sampel yang terdapat di bagian tengah, tulisan berjudul Kabupaten 
Kundur memiliki tema pembangunan dan ragam gaya bahasa dengan rincian 4 (empat) 
erotesis, 1 (satu) klimaks, 1 (satu) eufemismus, 1 (satu) metafora, 2 (dua) hiperbol, 1 (satu) 
epitet, 1 (satu) sinekdoke, dan 1 (satu) personifikasi. 

Tulisan berjudul Menjunjung Bahasa Persatuan memiliki tema nasionalisme dan 
ragam gaya bahasa dengan rincian 3 (tiga) erotesis, 1 (satu) repetisi, 3 (tiga) hiperbol, 3 
(tiga) aliterasi, 1 (satu) asonansi, 1 (satu) klimaks, dan 1 (satu) alusi. 

Tulisan berjudul Karena Hang Tuah Belum Kembali memiliki tema kepahlawanan 
dan ragam gaya bahasa dengan rincian 6 (enam) aliterasi, 1 (satu) Asindenton, 2 (dua) 
anastrof, 6 (enam) hiperbol, 2 (dua) simile, 1 (satu) pleonasme, 1 (satu) asonansi, 6 (enam) 
eufemismus, 1 (satu) silepsis, 8 (delapan) antonomasia, 8 (delapan) metafora, 1 (satu) 
klimaks, 8 (erotesis), 1 (satu) antitesis, 1 (satu) paradoks, 2 (dua) satire, 1 (satu) litotes, 1 
(satu) alusi, dan 1 (satu) klimaks. 

Tulisan berjudul Perkara –il Itu Termasuk Izrail, Bang! memiliki tema obituari dan 
ragam gaya bahasa dengan rincian 1 (satu) sinekdoke, 1 (satu) klimaks, 1 (satu) simile, 1 
(satu) eufemismus, 1 (satu) sarkasme, 1 (satu) metafora, 1 (satu) erotesis, 1 (satu) hiperbol, 
1 (satu) eponim, 1 (satu) antonomasia, dan 1 (satu) apostrof. 

Sementara pada sampel yang terdapat di bagian akhir, tulisan berjudul Malam 
Tujuh Likur memiliki tema kasih sayang dan ragam gaya bahasa dengan rincian 3 (tiga) 
asonansi. 2 (dua) aliterasi, 3 (tiga) personifikasi, 1 (satu) erotesis, 2 (dua) eufemismus, 1 
(satu) antitesis, 4 (empat) hiperbol, 1 (satu) paradoks, 1 (satu) prolepsis, 1 (satu) simile, 1 
(satu) repetisi, dan 1 (satu) litotes. 

Tulisan berjudul Guru dan Seteru memiliki tema pendidikan dan ragam gaya 
bahasa dengan rincian 4 (empat) erotesis, 1 (satu) metafora, 1 (satu) asonansi, 1 (satu) 
asindenton, 2 (dua) polisendenton, 1 (satu) perifrasis, 1 (satu) personifikasi, 3 (tiga) 
hiperbol, 1 (satu) eponim, 1 (satu) satire, dan 1 (satu) aliterasi. 



Tulisan berjudul Sikap Melayu memiliki tema kedaerahan dan ragam gaya bahasa 
dengan rincian 3 (tiga) repetisi, 2 (dua) aliterasi, 3 (tiga) eufemismus, 1 (satu) erotesis, 1 
(satu) metafora, 1 (satu) personifikasi, dan 1 (satu) klimaks. 

Tulisan berjudul Rukun Tetangga memiliki tema politik dan ragam gaya bahasa 
dengan rincian 1 (satu) asindenton, 1 (satu) prolepsis, 2 (dua) hiperbol, 1 (satu) sarkasme, 3 
(tiga) aliterasi, 1 (satu) satire, 7 (tujuh) erotesis, 3 (tiga) metafora, 3 (tiga) personifikasi, 1 
(satu) antonomasia, 1 (satu) epitet, 1 (satu) simile, 1 (satu) ironi, dan 1(satu) metonimia. 
 
3. Simpulan dan Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya buku Menjemput Tuah 
Menjunjung Marwah memiliki keragaman tema dan gaya bahasa. Terdapat tema-tema 
seperti nasionalisme, kebudayaan, etika, religiusitas, pembangunan, kepahlawanan, 
obituari, kasih sayang, pendidikan, kedaerahan, dan politik. Keseluruhan tema itu ditulis 
dengan sama baiknya. 

Sementara gaya bahasa yang dipakai seperti sinekdoke, antitesis, pleonasme, 
eufimismus, asindenton, simile, hiperbol, metafora, aliterasi, antonomasia, asonansi, 
silepsis, personifikasi, erotesis, hiperbol, litotes, prolepsis, klimaks, metonimia, sarkasme, 
elipsis, perifrasis, repetisi, epitet, alusi, anastrof, paradoks, satire, eponim, apostrof, 
polisendenton, dan ironi. Keragaman gaya bahasa ini sekaligus menunjukkan kecakapan 
strategi kepenulisan Haji Abdul Malik, karena penggunaan gaya bahasa yang tepat akan 
menambah efektisitas tulisan dalam menyampaikan gagasan. 

Buku Menjemput Tuah Menjunjung Marwah sangat menarik untuk terus 
diteliti.Terutama di bidang kemelayuannya.Ke depannya, kepada peneliti buku ini, 
diharapkan mampu mengulas sisi Melayu dalam teks yang terdapat pada buku Menjemput 
Tuah Menjunjung Marwah karya Haji Abdul Malik ini. 
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