
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Karya sastra merupakan sebuah ungkapan pribadi manusia. Ungkapan 

tersebut berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, semangat, dan keyakinan dalam 

suatu kehidupan, sehingga dapat membangkitkan pesona berupa bahasa dan 

dilukiskan dalam bentuk tulisan. Sastra bukanlah seni bahasa belaka, melainkan 

suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa yang berbentuk dan bernilai sastra. 

Faktor yang menentukan adalah bahwa sastra menggunakan bahasa sebagai 

medianya. Berkaitan dengan maksud tersebut, sastra selalu bersinggungan dengan 

pengalaman manusia yang lebih luas daripada yang bersifat estetik saja. Sastra 

selalu melibatkan pikiran pada kehidupan sosial, moral, psikologi, dan agama. 

Berbagai segi kehidupan dapat diungkapkan dalam karya sastra. 

 Karya sastra dapat memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada 

pembacanya. Karya sastra juga merupakan suatu replika kehidupan nyata yang 

berbentuk fiksi. Pada dasarnya, karya sastra sangat bermanfaat bagi kehidupan, 

karena karya sastra dapat memberi kesadaran kepada pembaca tentang kebenaran-

kebenaran hidup, walaupun dilukiskan dalam bentuk fiksi, dan juga sebuah 

kekuatan atau kemampuan pengarang untuk menyampaikan perasaannya lewat 

kreasi cipta tulis untuk menyentuh perasaan pembaca. 

 Karya sastra memiliki berbagai macam jenis seperti novel, drama, dan 

cerpen. Karya sastra juga dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni karya 

sastra imajinatif dan karya sastra nonimajinatif. Karya sastra imajinatif merupakan 
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karya sastra yang lebih menonjolkan sifat khayali dengan menggunakan bahasa 

yang konotatif, dan memenuhi syarat estetika seni. Sedangkan karya sastra 

nonimajinatif merupakan karya sastra yang lebih banyak menggandung unsur 

faktual daripada khayalinya. Karya sastra nonimajinatif cenderung menggunakan 

bahasa denotatif, dan tetap memenuhi syarat estetika. Novel, drama, dan cerpen 

termasuk dalam kelompok karya sastra imajinatif. 

 Sebuah karya sastra yang disajikan oleh pengarang terkadang tidak 

terlepas dari pengalaman kehidupan nyata sehari-hari. Dalam menyampaikan 

persoalan yang diinginkan, pengarang juga sering mengemasnya melalui gaya 

yang berbeda-beda. Untuk mengetahui perbedaan gaya pengarang dapat dilihat 

melalui bahasa yang ditulis dalam cerita. Pengarang mengemas sebuah cerita 

dengan berimajinasi. Imajinasi tersebut dihasilkan melalui kreativitas yang tidak 

terlepas dari selera sang pengarang. Di dalam cerita cerpen atau novel, seorang 

pengarang biasanya mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat, agar para 

pembaca dapat memahami cerita tersebut dan mengambil hikmah dari fenomena 

yang terdapat dalam cerita tersebut. 

 Salah satu bentuk karya sastra adalah cerpen. Farhan (2011) mengatakan 

cerpen ialah karya sastra yang memuat penceritaan yang memusatkan kepada satu 

peristiwa pokok saja. Peristiwa lain yang diceritakan dalam sebuah cerpen, hanya 

ditujukan untuk mendukung peristiwa pokok, dengan begitu cerpen menyuguhkan 

cerita yang dipadatkan, digayakan dan diperkokoh oleh kemampuan imajinasi 

pengarang atau penulisnya. Cerpen yang merupakan karya fiksi berbentuk teks, 

dalam penulisannya pengarang akan melibatkan kata, frasa, kalimat, dan juga 

paragraf yang akan membentuk menjadi satuan cerita. Di dalam sebuah peristiwa 
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yang terdapat dalam cerita biasanya disertakan tokoh-tokoh untuk melakonkan 

jalannya suatu peristiwa. Pengarang juga akan melakukan variasi penggambaran 

untuk memperlancar jalannya cerita pada sebuah cerpen. Penggambaran tersebut 

tentunya tidak lepas dari pemilihan kata yang digunakan pengarang, karena setiap 

pengarang mempunyai gaya bahasa tersendiri. Hal itu merupakan identitas 

seorang pengarang, karena gaya seorang pengarang tercermin melalui bahasa. 

Menurut Aminuddin (2011: 72) dalam karya sastra istilah gaya mengandung 

pengertian cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan 

menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan 

makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. 

 Gaya bahasa sesungguhnya terdapat dalam segala ragam bahasa: ragam 

lisan dan ragam tulis, ragam nonsastra dan ragam sastra. Maksudnya adalah 

segala ragam bahasa pasti di dalamnya terdapat unsur gaya bahasa. Kemampuan 

pengarang dalam memilih bahasa akan digunakan untuk menuangkan ide atau 

gagasannya yang berhubungan dengan gaya penulisannya, karena bahasa 

merupakan alat yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan kembali 

pengamatannya terhadap fenomena dalam bentuk cerita. Seperti yang 

diungkapkan oleh Keraf (2010: 113) bahwa gaya bahasa adalah cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa 

dan kepribadian penulis. Di dalam sebuah cerpen biasanya terdapat beberapa gaya 

bahasa yang mungkin bagi peneliti dirasa menarik untuk dikaji, sehingga banyak 

kiasan-kiasan yang terkadang belum terpikirkan oleh sebagian orang sehingga 

terkesan menjadi hal baru. 
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 Gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandang. 

Pertama, dilihat dari segi nonbahasa, dan kedua dilihat dari segi bahasanya 

sendiri. Dilihat dari unsur bahasa yang digunakan, maka gaya bahasa dapat 

dibedakan berdasarkan pilihan kata, nada yang terkandung dalam wacana, struktur 

kalimat, dan langsung tidaknya makna. Penelitian tentang “Analisis Penggunaan 

Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari” 

ini berusaha mengungkap gaya bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari 

berdasarkan langsung tidaknya makna. Penggunaan gaya bahasa pada kumpulan 

cerpen “Senyum Karyamin” termasuk dalam permasalahan utama yang menarik 

peneliti untuk menelaah gaya bahasa yang ada dalam kumpulan cerpen “Senyum 

Karyamin” karya Ahmad Tohari. Selain itu, penelitian tentang kumpulan cerpen 

Ahmad Tohari ini masih jarang dilakukan. Berbagai alasan tersebut menjadi 

motivasi bagi peneliti untuk berupaya memperoleh gambaran tentang gaya bahasa 

yang digunakan oleh Ahmad Tohari dalam penulisan cerpen karyanya yang 

berjudul Senyum Karyamin. 

 Penelitian yang mengkaji gaya bahasa telah ada sebelumnya, yaitu oleh 

Anggraini (2009) dengan judul “Analisis Majas dan Wujud Citraan dalam Novel Manjali 

dan Cakrabirawa Karya Ayu Utami”. Penelitian tersebut mengangkat masalah 

bagaimana wujud majas dan wujud citraan yang terdapat pada novel Manjali dan 

Cakrabirawa karya Ayu Utami. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tanjung (2009) 

dengan judul “Analisis Bentuk, Fungsi, dan Makna Gaya Bahasa Metafora pada Novel 

Nayla Karya Djenar Maesa Ayu”. Penelitian tersebut difokuskan pada gaya bahasa 

metafora yang digunakan pengarang. Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, gaya bahasa yang digunakan difokuskan 
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pada gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dilihat dari jenis gaya 

bahasa, makna gaya bahasa, dan fungsi gaya bahasa pada kumpulan cerpen “Senyum 

Karyamin” karya Ahmad Tohari.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat 

dirumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji dalam kaitannya dengan 

penelitian ini. Adapun rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Bagaimana jenis gaya bahasa yang digunakan pengarang pada kumpulan 

cerpen “Senyum Karyamin” karya Ahmad Tohari? 

b. Bagaimana makna gaya bahasa yang terdapat pada kumpulan cerpen “Senyum 

Karyamin” karya Ahmad Tohari? 

c. Bagaimana fungsi gaya bahasa yang terdapat pada kumpulan cerpen “Senyum 

Karyamin” karya Ahmad Tohari?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi style 

yang digunakan oleh pengarang dalam cerpen, khususnya gaya bahasa dalam 

kumpulan cerpen “Senyum Karyamin” karya Ahmad Tohari, serta mendeskripsikan 

makna dan fungsi gaya bahasa yang terdapat pada kumpulan cerpen “Senyum 

Karyamin” karya Ahmad Tohari. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan 

temuan berupa gaya bahasa (majas) sehingga dapat menambah khasanah baru di 

bidang kajian ilmu bahasa.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada pembaca dalam meneliti tentang penggunaan gaya bahasa pada kumpulan 

cerpen “Senyum Karyamin” karya Ahmad Tohari. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang 

mengkaji ilmu semantik dari segi lain. 

1.4.2 Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya ilmu 

pengetahuan mengenai studi Bahasa Indonesia khususnya mengenai teori gaya 

bahasa.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk lebih 

mendalami gaya bahasa (majas). 

 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk lebih mempermudah dalam memahami istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, dan untuk menghidari kesalahan persepsi antara penulis dan 

pembaca maka diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

a. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas 

yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (Keraf, 2010: 113).  

b. Makna adalah maksud pembicaraan atau juga dapat diartikan hubungan dalam 

arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar 
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bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkan, cara menggunakan 

lambang-lambang bahasa (Kridalaksana, 2011: 148).   

c. Cerpen merupakan cerita pendek yang penceritaannya serba ringkas, tidak 

sampai pada detail-detail khusus yang “kurang penting” yang bersifat 

memperpanjang cerita (Nurgiyantoro, 1995: 11). 

d. Cerpen “Senyum Karyamin” karya Ahmad Tohari merupakan cerpen terbitan 

PT. Gramedia, Jakarta, cetakan kesembilan Juli, 2013, setebal 73 halaman. 

Kumpulan cerpen ini berisi 13 cerpen Ahmad Tohari yang diltulis antara 

tahun 1976 dan 1986. Dalam kumpulan cerpen ini, pengarang menyajikan 

kehidupan pedesaan dan kehidupan orang-orang kecil yang lugu dan 

sederhana dengan latar alam pedesaan yang sarat dengan dunia flora dan 

fauna.  

 

 

 

 




