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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gaya bahasa adalah gaya bahasa indah yang digunakan untuk 

meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu 

benda atau  hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Serta 

singkat penggunaan  gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan 

konotasi tertentu. Gaya bahasa  merupakan bentuk retorik, yaitu  penggunaan 

kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk menyakinkan atau mempengaruhi 

penyimak dan pembaca. Penggunaan  gaya  bahasa  menimbulkan  efek  tertentu  

yang  berkaitan  dengan  aspek-aspek  keindahan, yang  merupakan  ciri  khas  

pengarang  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yaitu  mengungkapkan pikiran, jiwa, 

dan kepribadiannya (Tarigan, 2013:4).  

Style  adalah gaya. Oleh  karena  itu  dapat  diterjemahkan  sebagai  ilmu  

tentang  gaya.  Gaya  dalam  kaitan  ini  tentu  saja  mengacu  pada  pemakaian  

atau penggunaan bahasa dalam karya sastra. Style, adalah kata  serapan  dari  

bahasa  Inggris  yaitu  style.  Pada hakikatnya style, merupakan  teknik  pemilihan  

ungkapan  kebahasaan  yang dirasa dapat mewakili sesuatu yang akan 

diungkapkan. Teknik itu sendiri di pihak  lain  juga  merupakan  suatu  bentuk  

pilihan,  dan  pilihan  itu  dapat dilihat  pada  bentuk  ungkapan  bahasa   yang  

dipergunakan  dalam  sebuah karya sastra. Style, yaitu cara  pengucapan  bahasa  

dalam  prosa,  atau  bagaimana  seseorang  pengarang  mengungkapkan  sesuatu  
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yang  akan dikemukakan.  Ditandai  oleh  ciri-ciri  formal  kebahasaan  seperti 

bentuk-bentuk  gaya bahasa figuratif, dan penggunaan kohesi. Pendapat Abrams, 

dalam (Nurgiyantoro 2009:369). 

Penelitian ini menelaah tentang cerita-cerita dalam  kumpulan cerpen 

pilihan Kompas yang berjudul  Klub Solidaritas Suami Hilang  khususnya tentang 

gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut. Penilaian terhadap Cerpen 

“Klub Solidaritas Suami Hilang” karya Intan Paramaditha dilandasi oleh beberapa 

pertimbangan salah satunya pertimbanganya terkait dengan  penilaian Cerpen 

Klub Solidaritas Suami Hilang, yang menilai bahwa penulisan cerpen tersebut 

Serba singkat dan efisien, namun tanpa kehilangan plastisitas. Cerpen ini 

melukiskan keunikan dan kompleksitas hubungan pernikahan yang mendadak 

patah secara tidak terduga. Metafor-metafor segar kandang mengejutkan seolah 

sambil lalu dan tanpa banyak pretensi. Cerpen ini menyibakkan aneka kebusukan, 

kepahitan dan misteri hubungan antarmanusia secara jeli, mendalam dan 

menikam. Segalah keterampilan yang dituntut untuk menciptakan sebuah cerita 

pendek berkulminasi pada Kumpulan Cerpen Kompas  Klub Solidaritas Sumi 

Hilang. Intan Paramiditha 

Gaya bahasa penulisan dalam cerpen Klub Solidaritas Sumi Hilang yaitu 

keterampilan mengubah bahasa menjadi garis-garis sketsa impersionis yang 

ringkas dan bernas tampil mempesona pada cerpen ini, Style pencitraanya 

canggih, unik dan fasih (intan paramaditha). Cerpen ini mengembalikan daya 

magis pada bahasa. Jika bahasa adalah kuda maka cerpen menugganginya dan 

membimbing keberbagai rana asing, rana  yang mungkin tidak pernah terlihat 
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dipeta, namun sebernarnya berada di sekeliling. Banyak cerpen di buku ini 

membawa kita kerana mitos, memasuki aura mistiknya, dan memainkan logika  

surealisnya, dengan pukau tuturan dan permaina retoriknya yang sangat memikat. 

Mitos,  wilaya  yang  tidak  pernah  mati dalam peta batin orang  Indonesia, antena 

prasadar kolektif  untuk menagkap makna dari bermacam peristiwa yang ada 

dalam cerpen pilihan Kompas klub solidaritas suami hilang.  

Penelitian tentang  gaya bahasa  pernah dilakukan sebelumnya oleh Karya 

Danarto (2008). Dengan judul “Gaya Bahasa Dalam Kumpulan Cerpen 

Kacapiring Karya Danarto  (Sebuah Kajian Stilistika)”. Berdasarkan aspek dan 

fokus masalah  yang diteliti dalam cerpen kacapiring ini “Gaya   bahasa   

berdasarkan   struktur   kalimat, gaya bahasa klimaks, antiklimaks, paralisme, 

antithesis, repitisi, retoris. 

Perbedaan penelitian terdahulu  dengan penelitian ini adalah yang berjudul  

“Analisis Gaya Bahasa Dalam Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas 

Suami Hilang”. Dalam   penelitian  ini berfokus pada gaya bahasa yang meliputi 

gaya bahasa retoris dan  gaya bahasa kiasa. Yang ada di dalam kumpulan cerpen 

pilihan Kompas.  

Selain tersebut penelitian terdahulu yang kedua adalah yang berjudul “ 

Gaya Bahasa Kumpulan Cerpen Matahari Di Rumahku ”Karya Sari (2014). 

Fokus masalah berdasarkan analisis gaya bahasa dapat diketahui bahwa terdapat 

empat belas jenis gaya bahasa yang digunakan penulis cerpen dalam 

mengembangkan gagasan mereka. Gaya bahasa tersebut yaitu hiperbola, 

personifikasi, smile, eklamasio, metafora, eufemisme, hipalase, sarkasme, epilit, 
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metonimia, pleonasme, ironi, litotes, dan alusio. Dengan penelitian terdahulu di 

atas walaupu sedikit kesamaan, tetapi cara penyampaiannya  berbeda dengan 

penelitian  ini. “ Analisis Gaya Bahasa Dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 

Klub Solidaritas Suami Hilang”. Pada penlitian ini semoga menjadi sebuah 

analisis yang sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun struktur penulisan yang 

sebenarnya.   

 

1.2 Fokus Masalah 

Fokus masalah pada penelitian ini adalah gaya bahasa (majas) meliputi 

gaya bahasa retoris dan kiasan, yang  ada di dalam  cerpen pilihan Kompas yang 

berjudul  “Analisis  Gaya Bahasa  dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2013 

Klub Solidarits Suami Hilang. Agar penelitian ini tidak meluas, maka peneliti 

membatasi pada masalah yang lebih khusus, tujuannya adalah untuk 

menghasilkan hasil yang lebih teliti dan jelas, serta memberikan gambaran yang 

lebih tajam terhadap analisis data.  

1.3 Rumusan Masalah 

Beradasaarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut.    

1) Bagaimana bentuk gaya bahasa  (majas) retoris dan kiasan  dalam cerpen 

pilihan Kompas Klub Solidaritas Suami Hilang? 

2) Bagaimana  fungsi  gaya  bahasa (majas) retoris dan kiasan dalam cerpen 

pilihan Kompas  Klub Solidaritas Suami Hilang. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang analisis 

stilistika dalam kumpulan cerpen pilihan kompas adapun tujuan penelitian ini 

sebagai berikut:   

1) Untuk mendeskripsikan bentuk gaya bahasa (majas) retoris dan kiasan dalam 

cerpen pilihan Kompas Klub Solidarits Suami Hilang.   

2) Untuk mendeskripsikan fungsi  gaya bahasa (majas) retoris dan kiasan  dalam 

cerpen pilihan kompas Klub Solidarits Suami Hilang.   

 

1.5  Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan 

pembaca dengan manfaat sebagai berikut.  

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam 

bidang  gaya bahasa. 

2) Hasil yang diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang 

ragam gaya bahasa, khususnya dalam cerpen. 

3)  Penelitian ini,  dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan 

penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang terkait dengan analisis 

cerpen. 

4) Hasil penelitian ini mampu memberikan suatu ispirasi untuk melestarikan 

gaya bahasa supaya selalu berkembang di Indonesia. 
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1.6. Penegasan Istilah 

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu ditegaskan agar 

tidak menimbulkan kesalahan penafsiran, pada penelitian. 

1) Gaya bahasa adalah dikenal dalam  retorika dengan istilah  style. Kata  style  

diturunkan dari kata latin  stilus, yaitu semacam alat untuk menulis pada 

lempengan lilin. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas  

tidaknya  tulisan  pada  lempengan  lilin tersebut Keraf (2010:112). 

2) Cerpen adalah salah satu genre (bentuk) merupakan jenis karya sastra yang 

paling banyak dibaca orang, dengan pemahaman yang cukup memadai. 

Cerpen banyak menggunakan bahasa yang lugas, dan mengacu pada makna 

denotatif.  Sehingga lebih bersifat transparan (Hendy, 1989:184). 

3) Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang semata-mata merupakan 

penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu (Keraf,  

2006:130). 

4) Gaya bahasa kiasan adalah gaya bahasa dibentuk berdasarkan perbandingan 

atau persamaan. Membandingkan sesuatu dengan yang lain, berarti mencoba 

menemukan ciri-ciri yang manunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut 

(Keraf,  2006:136). 

5)  Bentuk-bentuk gaya bahasa adalah wujud penggunaan gaya bahasa berupa 

dialog, narasi, satuan  kalimat sebagai style bahasa  pada cerpen berjudul klub 

solidaritas suami hilang. Bentuk-bentuk gaya bahasa diklasifikasikan 

menjadi dua bagian yaitu  gaya bahasa retoris, kiasan (Keraf, 130). 
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6) Fungsi gaya bahasa adalah kegunaan bahasa, baik sebagai gaya bahasa retoris 

dan kiasan cerpen berjudul Klub Soidaritas Suami hilang. Fungsi gaya bahasa 

tersebut adalah informasi, formal fungsional, aritmetis-logis, empiris, emotif, 

ekspresif, imbauan, imajinatif, emosional, motivasional dan derektif  (parera, 

2004:182). 


