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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 

para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri (Chaer, 2007:30). Bahasa meliputi dua bidang yaitu bunyi 

yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus 

bunyi. Oleh karena itu, bahasa sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. 

Fungsi bahasa pada umumnya yaitu sebagai alat komunikasi atau alat 

perhubungan antar anggota-anggota masyarakat. Bahasa sebagai alat komunikasi 

dapat digunakan untuk bertukar pendapat, berdiskusi, atau membahas persoalan 

yang dihadapi. Melalui bahasa juga dapat mewarisi budaya dan tradisi yang 

diturunkan oleh para leluhur.  

Alat komunikasi sosial merupakan fungsi dari bahasa secara umum. 

Artinya didalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubungan antar 

masyarakat, yang dalam keperluan itu membutuhkan suatu wahana berupa bahasa. 

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan yang mengatur 

berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan pada masa depan. 

Bahasa-bahasa menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tetapi 

masing-masing tetap mengikat kelompok penuturnya dalam satu kesatuan. Tanpa 

bahasa seseorang akan mengalami kesulitan dalam pergaulan hidupnya.  

Berdasarkan saluran komunikasi bahasa menurut sarananya lazim dibagi 

atas dua macam, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Karena setiap masyarakat 
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bahasa memiliki bahasa lisan, sedangkan bahasa tulisan baru muncul kemudian, 

maka soal yang perlu ditelaah ialah bagaimana orang menuangkan ujarannya ke 

dalam bentuk tulisan (Kusno, 1985: 01). 

Bahasa tulis dianggap sebagai objek sekunder. Ini tidak mengherankan 

karena dari sebuah kalimat yang tertulis, terlalu sulit diterka apa yang tersirat 

dalam tulisan itu. Bahasa tulis dapat melengkapi apa yang kita perolah dari bahasa 

lisan. Oleh sebab itu, bahasa tulis merupakan bahasa yang digunakan dalam 

bentuk tulisan, serta banyak dimanfaatkan dalam berbagai situasi komunikasi dan 

tujuan yang berbeda. 

Kelaziman penggunaan bahasa Indonesia, baik wujud bahasa lisan maupun 

bahasa tulisan itu mempunyai perbedaan dalam hal kesempurnaan, strukturnya. 

Dalam hal ini, karena bahasa tulis itu merupakan tiruan bahasa lisan, maka dari 

kakurangsempurnaan struktur pada bahasa lisan memungkinkan terbawanya 

struktur tersebut dalam wujud bahasa tertulis. Struktur yang dimaksud adalah 

bentukan-bentukan kata dan penggunaan kalimat-kalimat.  

Dalam hal ini peneliti juga harus memperhatikan pedoman untuk menjaga 

agar bahasa tetap santun dan efektif. Pedoman yang pertama adalah bahasa itu 

harus tepat, hemat, cermat, padat, dan singkat. Kedua, bahasa yang digunakan 

sesuai dengan suasana, baik suasana resmi atau tidak resmi dan sebagainya. 

Ketiga, peranan kata dalam kalimat harus diperhatikan. Keempat, kalimat 

hendaknya bervariasi, baik variasi aktif-pasif, pilihan kata maupun gaya 

bahasanya. Disamping itu penggunaan ejaan yang meliputi penulisan huruf, 

penulisan kata, dan tanda baca juga harus diperhatikan dengan baik. Gaya bahasa 
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sesungguhnya terdapat pada seluruh ragam bahasa, baik ragam bahasa lisan 

maupun ragam bahasa tulisan.  

Struktur sebuah kalimat dapat dijadikan landasan untuk menciptakan gaya 

bahasa. Ada kalimat yang bertsifat periodik, bila bagian yang terpenting atau 

gagasan yang mendapat penekanan ditempatkan pada akhir kalimat. Ada kalimat 

yang bersifat kendur, yaitu bila bagian kalimat yang mendapat penekanan 

ditempatkan pada awal kalimat. Bagian-bagian yang kurang penting atau semakin 

kurang penting dideretkan sesudah bagian yang dipentingkan tadi. Dan jenis yang 

ketiga adalah kalimat berimbang, yaitu kalimat yang mengandung dua bagian 

kalimat atau lebih yang kedudukannya sama tinggi atau sederajat. 

Keraf (2010: 23) mengungkapkan sebuah kata yang tepat untuk 

menyatakan maksud tertentu pula diperhatikan kesesuaian dengan situasi yang 

dihadapi. Dalam hal ini diperlukan gaya yang tepat digunakan dalam suatu situasi. 

Gaya bahasa merupakan cara menggunakan bahasa. Gaya bahasa merupakan 

sebagian dari diksi pertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individu atau 

karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Melalui gaya bahasa 

memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan seseorang yang 

mempergunakan bahasa itu. Diksi dan gaya bahasa itu juga dapat dimanfaatkan 

dalam pemikiran strategi dan perencanaan naskah, salah satunya yakni naskah 

opini. Opini merupakan Pendapat umum mengenai peristiwa yang dianggap bom-

bastis dan menjadi pembicaraan umum. 

Keraf (2010: 113) menyatakan bahwa gaya atau khususnya gaya bahasa 

dikenal dalam retorika dengan istilah style. Gaya bahasa style menjadi masalah 
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atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya 

pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadapi hierarki 

kebahasaan, pilihan kata secara individu, frasa, klausa, dan kalimat bahkan 

mencankup pula sebuah wacana secara keseluruhan. Style atau gaya bahasa dapat 

dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Jiwa dan 

kepribadian yang dimaksud adalah bagaimana seorang penulis menggambarkan 

seorang tokoh dengan bahasa yang khas dan gaya penulisannya.  

Sebelumnya banyak penelitian yang membahas tentang gaya bahasa. 

Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ani Agustin dengan judul “Gaya 

Bahasa dalam Rubrik Opini Jawa Pos Eddisi Juli 2003”. Penelitian tersebut 

berkesimpulan bahwa gaya bahasa langsung tidaknya makna lebih dominan 

dipergunakan. Gaya bahasa persamaan dan gaya bahasa metonimia tersebut 

nampaknya oleh penulis dimaksudkan untuk memperindah dan untuk lebih 

menekankan makna, sedangkan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat relatif 

sedikit digunakan, gaya bahasa tersebut untuk menjelaskan ide atau inti, dari 

subjek yang dibicarakan.  

Penelitian tentang gaya bahasa yang lain adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Anik Sujiati dengan judul “Analisis Gaya Bahasa dalam Cerpen-Cerpen Jawa 

Pos sebagai Alternatif Bahan Ajar Apresiasi Sastra di SMA”. Penelitian ini 

membahas tentang gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yang terdiri atas 

klimaks, antiklimaks, antitesis, dan repetisi, sedangkan gaya bahasa berdasarkan 

langsung tidaknya makna meliputi gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan, 
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yang terdiri dari simile, metafora, personifikasi, sarkasme, dan inuendo. Dari 

kedua gaya bahasa tersebut, gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna 

lebih dominan digunakan, sedangkan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat 

relatif sedikit digunakan. Dari penelitian di atas, jelas diungkapkan tentang gaya 

bahasa yang didalamnya terdapat unsur-unsur gaya bahasa.  

Untuk itu tujuan dari penelitian yang berjudul Analisis Gaya Bahasa pada 

Rubrik Opini dalam Surat Kabar Harian Jawa Pos Edisi 2 Februari - 29 Februari 

2012 ini berusaha untuk mengungkap wujud gaya bahasa berdasarkan struktur 

kalimat baik dari segi klimaks, antiklimaks, paralisme, antitesis, maupun repetisi 

yang terdapat dalam koran harian Jawa Pos rubrik opini kemudian 

mendeskripsikan dan menginterpretasi. Adapun penelitian yang terdahulu lebih 

menekankan dari segi gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna 

sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada gaya bahasa berdasarkan struktur 

kalimat (klimaks, antiklimaks, paralisme, antitesis, maupun repetisi). 

Melalui kegiatan analisis dalam penelitian ini, peneliti mengambil kalimat-

kalimat dalam rubrik “opini” edisi Februari 2012, didasarkan atas kenyataan 

bahwa dalam rubrik tersebut terdapat gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat 

(klimaks, antiklimaks,paralelisme,antitesis,repetisi). Sehingga hasil dari penelitian 

ini dapat digunakan sebegai acuan dalam penulisan sebuah gaya bahasa 

berdasarkan kalimat dalam karangan termasuk opini, dan dapat memberi manfaat 

bagi banyak kalangan, baik kalangan akademis atau umum. Serta secara langsung 

diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam menentukan keberhasilan dalam 

upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. 
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1.2 Jangkauan Masalah 

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. 

Dilihat dari sudut bahasa atau unsur-unsur bahasa yang digunakan, maka 

gaya bahasa dapat dibedakan berdasarkan titik tolak unsur bahasa yang 

dipergunakan, yaitu: 

1) Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata 

2) Gaya bahasa berdasarkan nada yang terkandung dalam wacana 

3) Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat 

4) Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna 

Dari keempat aspek tersebut dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Gaya 

bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa mempersoalkan kata mana yang 

paling tepat dan sesuai untuk posisi-posisi tertentu dalam kalimat, serta tepat 

tidaknya penggunaan kata-kata dilihat dari lapisan pemakaian bahasa dalam 

masyarakat. Dengan kata lain, gaya bahasa ini mempersoalkan ketepatan dan 

kesesuaian dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. 

Gaya bahasa berdasarkan nada didasarkan pada sugesti yang dipancarkan 

dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Sering kali segesti 

ini akan lebih nyata kalau diikuti dengan sugesti suara dari pembicara, bila sajian 

yang dihadapi adalah lisan. 

Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat adalah sebuah kalimat dapat 

dijadikan landasan untuk menciptakan gaya bahasa. Yang dimaksud dengan 
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struktur kalimat disini adalah kalimat bagaimana tempat sebuah unsur kalimat 

yang dipentingkan dalam kalimat tersebut. 

Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna diukur dari langsung 

tidaknya makna, yaitu apakah acuan yang dipakai masih mempertahankan makna 

denotatifnya atau sudah ada penyimpangan. Bila acuan yang digunakan itu masih 

mempertahankan makna dasar, maka bahasa itu masih bersifat polos.  

 

1.3  Batasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini peneliti membatasi pada kajian 

penggunaan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Untuk mencapai tujuan 

yang jelas dalam suatu penelitian perlu dilakukan pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya menganalisis pada penggunaan 

gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yang terdapat dalam surat kabar harian 

Jawa Pos rubrik opini. Selain itu penelitian ini juga mengkaji pada segi fungsi, 

fungsi yang dimaksud adalah fungsi informasi. Penelitian ini juga mengkaji dari 

segi makna yang meliputi makna ideasional, afektif, konotatif, dan denotatif. 

Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yang dikaji meliputi klimaks, 

antiklimaks, paralelisme, antitesis, repetisi.  

 

1.4 Rumusan Masalah  

Dari pembatasan masalah di atas, peneliti mengangkat tiga permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah wujud gaya bahasa yang digunakan dalam opini-opini di 

surat kabar harian Jawa Pos? 
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2. Bagaimanakah fungsi gaya bahasa yang digunakan dalam opini-opini di 

surat kabar harian Jawa Pos? 

3. Bagaimanakah makna gaya bahasa yang digunakan dalam opini-opini di 

surat kabar harian Jawa Pos? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan 

penelitian dirumuskan sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan wujud gaya bahasa yang digunakan dalam opini-

opini di surat kabar harian Jawa Pos. 

2. Untuk mendeskripsikan fungsi gaya bahasa yang digunakan dalam opini-

opini di surat kabar harian Jawa Pos. 

3. Untuk mendeskripsikan makna gaya bahasa yang digunakan dalam opini-

opini di surat kabar harian Jawa Pos. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian selalu memiliki manfaat begitu juga dengan peneliti ini, 

adapun manfaatnya bagi masyarakat adalah dapat mengurangi kesalahan dalam 

menulis terutama yang mengalami kesulitan dalam berbahasa, terutama yang tidak 

mengenal tentang gaya bahasa berdasarka struktur kalimat. Adapun manfaat bagi 

peneliti adalah dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugasnya kelak sebagai 

pengajar khususnya dalam bidang kebahasaan(tentang gaya bahasa). 
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1.7  Definisi Istilah  

Ada beberapa istilah yang mempunyai arti khusus yang digunakan dalam 

penelitian ini, istilah perlu ditegaskan supaya tidak menimbulkan salah pengertian. 

Istilah-istilah tersebut adalah:  

1) Analisis  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa(karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab – 

musabab, duduk perkaranya, dsb). 

2) Gaya bahasa  

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau 

pemakai bahasa. 

3) Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat 

Sebuah unsur kalimat yang dipentingkan dalam kalimat tersebut. 

4) Opini 

Suatu pernyataan mengenai sesuatu yang sifatnya bertentangan 

atau sebuah tulisan yang bersifat menjelaskan, mengevaluasi atau 

mengklarifikasi sebuah persoalan. 

5) Wujud 

Suatu bentuk data yang mengandung gaya bahasa, dan dapat 

dianalisis  sesuai dengan jenis dan maknanya. 
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6) Fungsi  

Kata atau kalimat yang memiliki makna konotasi, dan bagaimana 

nuansa makna atau keindahan kata atau kalimat tersebut. 

7) Makna 

Bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat 

dari apa yang dituturkan, atau suatu bentuk kebahasaan yang harus 

dianalisis dalam batas unsur-unsur penting. 

 

1.8  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah karya 

ilmiah. Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan tetapi 

umumnya telah ada acuan yang mendasarinya. Hal ini bertujuan sebagai titik tolak 

untuk mengadakan suatu penelitian. Oleh karena itu dirasakan perlu sekali 

meninjau penelitian yang telah ada. Penelitian dengan judul Analisis Gaya Bahasa 

pada Rubrik Opini dalam Surat Kabar Harian Jawa Pos belum pernah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu. Akan tetapi jenis penelitian yang menganalisis karya 

sastra dengan tinjauan diksi dan gaya bahasa sudah banyak dilakukan oleh peneliti 

yang terdahulu, dengan demikian hasil penelitian terdahulu tersebut dapat 

dijadikan sebagai tinjauan terhadap penelitian yang sedang dilakukan ini. 

Skripsi Ani Agustin dengan judul “Gaya Bahasa dalam Rubrik Opini Jawa 

Pos Eddisi Juli 2003”. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa gaya bahasa 

langsung tidaknya makna lebih dominan dipergunakan. Gaya bahasa persamaan 

dan gaya bahasa metonimia tersebut tampaknya oleh penulis dimaksudkan untuk 

memperindah dan untuk lebih menekankan makna, sedangkan gaya bahasa 
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berdasarkan struktur kalimat relatif sedikit digunakan, gaya bahasa tersebut untuk 

menjelaskan ide atau inti, dari subjek yang dibicarakan.  

Skripsi Anik Sujiati dengan judul “Analisis Gaya Bahasa dalam Cerpen-

Cerpen Jawa Pos Sebagai Alternatif Bahan Ajar Apresiasi Sastra di SMA”. 

Penelitian ini membahas tentang gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yang 

terdiri atas klimaks, antiklimaks, antitesis, dan repetisi, sedangkan gaya bahasa 

berdasarkan langsung tidaknya makna meliputi gaya bahasa retoris dan gaya 

bahasa kiasan, yang terdiri dari simile, metafora, personifikasi, sarkasme, dan 

inuendo. Dari kedua gaya bahasa tersebut, gaya bahasa berdasarkan langsung 

tidaknya makna lebih dominan digunakan, sedangkan gaya bahasa berdasarkan 

struktur kalimat relatif sedikit digunakan. 

 


