
1 

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: 33). Oleh karena itu, bahasa merupakan hal 

penting yang perlu dipelajari karena bahasa mempunyai fungsi dan peranan yang 

besar dalam kehidupan manusia. Fungsi bahasa yang utama yaitu sebagai alat 

komunikasi yang digunakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada umumnya seluruh kegiatan manusia selalu melibatkan bahasa, selain itu 

bahasa digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi antar sesama. Seseorang 

dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, keinginan, dan menyampaikan 

pendapat dan informasi melalui bahasa sehingga bahasa merupakan sarana 

komunikasi yang utama. 

Oleh karena itu, melalui bahasa seseorang dapat menggambarkan 

kehidupan ke dalam sebuah karya tulis atau karangan yang berupa kumpulan 

cerita pendek (cerpen). Cerpen merupakan karya sastra yang memiliki unsur–

unsur bahasa tulisan. Penggunaan gaya bahasa dalam cerpen merupakan salah 

satu upaya yang dilakukan oleh pengarang untuk menyampaikan sebuah pesan 

dengan bahasa yang indah. Hal tersebut dilakukan agar pembaca tertarik dan 

menghayati cerita yang disajikan. 
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Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan 

efek dengan mengenalkan dan membandingkan suatu benda dengan benda lain 

yang lebih umum. Gaya bahasa merupakan bentuk retorik  yaitu penggunaan kata-

kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan penyimak dan pembaca 

(Tarigan, 2013 :4). Bertolak dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa gaya 

bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyakinkan atau mempengaruhi pembaca 

atau pendengar. 

 Gaya Bahasa dan kosakata mempunyai hubungan erat, hubungan timbal 

balik. Semakin banyak kosakata, semakin beragam gaya bahasa yang digunakan. 

Salah satu untuk memperkaya kosakata  yaitu dengan memanfaatkan gaya bahasa.  

Sastra adalah institusi sosial yang memakai medium Bahasa sastra ”menyajikan 

kehidupan”, dan “kehidupan” sebgian besar terdiri dari kenyataan sosial, 

walaupun karya sastra juga “meniru”alam dan dunia subjektif manusia. Sastra 

sering memiliki kaitan dengan institusi sosial tertentu. Sastra mempunyai fungsi 

sosial atau manfaat yang tidak sepenuhnya bersifat pribadi. Permasalahan studi 

sastra menyiratkan atau merupakan masalah sosial. Masalah-masalah sosial 

tertentu tergambar dalam karya sastra (Werren, 1993:109). 

 Karya sastra yang besar merupakan produk strukturasi dan subjek kolektif 

(subjek sosial historis). Oleh karena itu, sastra mempunyai struktur yang koheren 

dan terpadu mengenai hubungan manusia dengan sesamanya dengan alam dan 

zamannya. Menurut Goldmann (dalam Faruk, 1999 :17) sastra merupakan 

ekspresi pandangan dunia imajiner, dalam usaha mengekspresikan pandangan  

dunia. 
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 Karya sastra merupakan bentuk karangan imaginatif yang mengungkapkan 

pengalaman hidup dan pengalaman batin manusia secara intens dan sublim, 

menggunakan bahasa yang estetis dan ekspresif serta yang lebih penting yaitu 

memperhatikan asas manfaat. Karya sastra pada umumnya menceritakan berbagai 

peristiwa dalam kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, keagamaan, 

percintaan, budaya, dan lain-lain. Gaya bahasa yang digunakan oleh setiap 

pengarang berbeda-beda dalam menciptakan karyanya. Oleh sebab itu, pembaca 

atau penikmat sastra harus cermat dalam menyikapi berbagai gaya bahasa yang 

digunakan oleh pengarang. 

 Karya sastra dipandang sebagai fenomena psikologis, akan menampilkan 

aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh jika kebetulan teks berupa drama 

maupun prosa (Endraswara, 2008 :97). Dewasa ini, para remaja begitu antusias 

untuk membaca novel remaja. Biasanya novel-novel remaja terbit setelah cerita 

dalam novel tersebut ditayangkan di gedung-gedung bioskop. Kemudian jika para 

remaja masih penasaran atau merasa simpatik dengan  film yang sudah mereka 

tonton di gedung bioskop, mereka langsung membaca novel film tersebut. 

Menarik tidaknya sebuah novel terletak pada bahasa yang digunakan oleh 

pengarang. Oleh karena itu, bahasa jelas tidak dapat dilepaskan dari sastra 

(Fananie, 2000: 24). Hal tersebut juga dipertegas oleh (Darmawan 2001: 27) 

bahwa apresiasi prosa fiksi terletak pada keistimewaan bahasa suatu karya sastra 

semata-mata bukan disebabkan oleh adanya berbagai pigura bahasa, melainkan 

oleh kemampuan dan keterampilan penulis dalam memilih kata dan menyusunnya 

menjadi  kalimat yang efektif dan efisien. 
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Unsur karya sastra adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun tulisan. 

Karya sastra terbagi menjadi dua yaitu, karya sastra nonfiksi dan fiksi. Karya 

sastra nonfiksi yaitu karya sastra yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan 

pengalaman sedangkan karya sastra fiksi adalah cerita rekaan seperti roman, 

drama, puisi, dan novel. Novel adalah jenis prosa yang mengandung unsur tokoh, 

alur, latar rekaan yang menggelarkan kehidupan manusia atas dasar sudut pandang 

pengarang. Seorang pengarang sering menggunakan gaya bahasa dalam berkarya. 

Konteks komunikasi kebahasaan merupakan cara penggunaan bahasa 

untuk mengungkapkan gagasan yang dikenal dengan sebutan gaya bahasa. Hal ini 

mengacu pada gaya yang secaraumum dihubungkan dengan cara dan bentuk 

kebahasaan yaitu sebagai alat komunikasi. Hal tersebut dapat disikapi bahwa, 

tidak sepenuhnya bersifat sistematis dan rasional, melainkan juga mengemban 

potensi kekuatan dan ciri figuratif. Potensi tersebut dimanfaatkan apabila pemakai 

bahasa mampu mengadakan penghadiran gambaran makna dalam menyikapi 

bahasa sebagai sistem tanda untuk mengatasi acuan konkritnya. Kondisi demikian 

ini, dilihat dari penggunaan gaya bahasa bagi seorang pembicara atau penulis 

untuk mendayagunakan sumber-sumber kebahasaan dalam konteks berbahasa. 

Menurut Jatman (dalam Sobur, 2004:300) bahasa yang mampu dengan 

rapi memenuhi kebutuhan komunikasi impersonal dan tidak mampu memenuhi 

kebutuhan komunikasi personal dan tidaklah layak menjadi bahasa puisi. “Dalam 

konteks budaya jawa, bahasa itu hendaknya bisa membuat batin dibangunkan, 

pikiran berkumandang, hasrat menguat dan rasa pun kena”. 
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Sering dikatakan bahwa salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi. Suatu kenyataan bahwa manusia menggunakan bahasa sebagai 

sarana komunikasi vital dalam hidup ini. Bahasa adalah milik manusia. Bahasa 

salah satu ciri pembeda utama manusia dengan makhluk hidup lainnya. 

Gaya bahasa pada dasarnya, merupakan cerminan dari kepribadian 

pengarang. Hal ini dimaksudkan bahwa gaya bahasa yang digunakan merupakan 

hasil pemikiran dan pengalaman hidup pengarang. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti akan meneliti jenis gaya bahasa retoris yang digunakan pengarang dalam 

menuangkan gaya bahasanya pada kumpulan cerita pendek (cerpen) Filosofi Kopi. 

Penulis akan meneliti berdasarkan langsungtidaknya makna, yaitu apakah acuan 

yang dipakai masih mempertahankan makna denotasi atau sudah ada 

penyimpangan. Apabila acuan yang digunakan itu masih mempertahankan makna 

dasar, maka bahasa itu masih bersifat polos. Tetapi bila sudah mengalami 

perubahan makna, maka makna konotatif atau sudah menyimpang jauh dari 

makna denotatif, maka acuan itu dianggap sudah memiliki gaya sebagai yang 

dimaksudkan. 

Penelitian tentang gaya bahasa sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh 

Anik Sujiati (2008) yang berjudul Analisis Gaya Bahasa Retoris Dalam 

Kumpulan Cerita Pendek Filosofi Kopi Karya Dewi Lestari. Penelitian tersebut 

mendeskripsikan tentang permasalahan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat 

dan gaya bahasa kiasan. Hasil simpulan dalam penelitian tersebut gaya bahasa 

yang cenderung dominan digunakan adalah gaya bahasa berdasarkan struktur 

kalimat yang meliputi klimaks, anti klimaks, antithesis, dan repetisi, sedangkan 
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gaya bahasa kiasan yang cenderung digunakan yang meliputi simile, metafora, 

personifikasi, sarkasme, dan inuendo. 

Di samping penelitian yang dilakukan oleh Anik Sujiati, penelitian gaya 

bahasa juga pernah dilakukan oleh Ani Agustin (2004) yang berjudul Gaya 

Bahasa dalam Rubrik Opini Jawa Pos Edisi Juli 2003. Penelitian tersebut 

mendeskripsikan tentang permasalahan pada bentuk penggunaan gaya bahasa 

berdasarkan struktur kalimat, dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya 

makna. Hasil simpulan dalam penelitian ini bahwa gaya bahasa berdasarkan 

struktur kalimat dalam rubrik opini Jawa Pos edisi Juli 2003 yang cenderung 

digunakan meliputi gaya bahasa klimaks, antiklimaks, paralelisme,antitesis, 

repetisi (epizeuksis, anaphora), sedangkan gaya bahasa berdasarkan langsung 

tidaknya makna yang cenderung digunakan meliputi gaya persaanm metafora, 

metonimia, sarkasme, satire, dan invendo. Penelitian sebelumnya juga dilakukan 

oleh Vivi Ayu Dwi Agustin (2012) yang berjudul Gaya Bahasa Retoris Pada 

Lirik Lagu-Lagu dalam Album Wali Band. Penelitian ini mendeskripsikan tentang 

bentuk, fungsi dan makna dalam lirik lagu Wali Band. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih 

memfokuskan pada bentuk dan fungsi gaya bahasa retoris yang digunakan dalam 

kumpulan cerita pendek filosofi kopi karya Dewi Lestari. Selain itu, penelitian 

yang akan dilakukan menghasilkan bentuk gaya bahasa yang berbeda karena 

subjek yang diteliti berbeda. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi 

penelitian–penelitian terdahulu yang menyangkut tentang gaya bahasa. Penelitian 
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yang akan dibahas berjudul “Gaya Bahasa Retoris dalam Kumpulan Cerita 

Pendek Filosofi Kopi karya Dewi Lestari”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berikut ini. 

a. Bagaimana bentuk gaya bahasa retoris dalam kumpulan cerpen Filosofi Kopi? 

b. Bagaimana fungsi gaya bahasa retoris dalam kumpulan cerpen Filosofi Kopi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya mendeskripsikan hal-hal 

berikut: 

a) Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa retoris dalam kumpulan cerpen 

Filosofi Kopi. 

b) Mendeskripsikan fungsi gaya bahasa retoris dalam kumpulan cerpen 

Filosofi Kopi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan gaya 

bahasa. 

b. Menambah wawasan kepada peneliti mengenai bentuk dan fungsi gaya 

bahasa retoris, khususnya pada teks cerita pendek. 
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c. Mampu memberikan dan menambah informasi yang terkait dengan gaya 

bahasa retoris kepada siswa maupun mahasiswa untuk dijadikan referensi. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dianggap perlu untuk 

dijelaskan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

menafsirkan istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut penjelasan beberapa 

definisi yang terkait. 

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

yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. 

b. Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang semata-mata merupakan 

penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mecapai efek tertentu. Maksud 

dari penyimpangan dari kontruksi kalimat yang lazim, sedangkan untuk 

mencapai efek tertentu, hal ini berhubungan dengan fungsi penggunaan gaya 

bahasa yaitu memberi efek menjelaskan tentang suatu hal, memberi efek 

penekanan atau memperkuat makna, memberi efek untuk menghidupkan 

benda mati, memberi efek untuk menstimulasi asosiasi, dan memberi efek 

untuk menimbulkan gelak tawa atau keindahan. 

c. Cerita pendek adalah suatu benrtuk prosa naratif fiktif.  Cerita pendek 

cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya fiksi-fiksi 

lain yang lebih panjang, seperti novella (dalam pengertian modern) dan novel.  

d. Filosofi Kopi adalah sebuah judul karya sastra Dewi Lestari yang terdiri atas 

delapan belas cerpen. 
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e. Dewi Lestari merupakan sosok penulis yang sapaan akrabnya Dee, pertama

kali meluncurkan antalogi perdananya Filosofi Kopi pada 2006. Delapan

belas cerita bentuknya bervariasi ini sempat dipilih majalah Tempo sebagai

Karya Sastra terbaik 2006 dan juga masuk 5 besar Khatulistiwa Literary

Award pada tahun yang sama.




