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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran dan perasaan batin yang 

hidup melalui bahasa yang khas dalam bertutur untuk memperoleh efek-efek 

tertentu sehingga apa yang dinyatakan menjadi jelas dan mendapat arti yang pas. 

2.1.1 Pengertian Gaya Bahasa 

Gaya merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu 

untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri sekelompok penulis sastra 

dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan 

maupun tertulis. Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan 

istilah style. Gaya bahasa atau style menjadi masalah atau bagian dari diksiatau 

pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa atau 

klausa tertentu untuk menghadapi situasi tertentu. Persoalan itu, persoalan gaya 

bahasa meliputi semua hirarki kebahasaan: pilihan kata secara individual, frasa, 

klausa dan kalimat, bahkan meliputi sebuah wacana secara keseluruhan. 

Jangkauan gaya bahasa sebenarnya sangat luas, tidak hanya meliputi unsur-unsur 

kalimat yang mengandung corak-corak tertentu, seperti yang umum terdapat 

dalam retorika-retorika klasik. 

Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis pada hakikatnya adalah cara 

menggunakan  bahasa yang setepat-tepatnya untuk melukiskan perasaan dan 

pikiran penulis yang berbeda dari corak bahasa sehari-hari dan bersifat subyektif. 
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Majas dibagi menjadi 4 kelompok yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa 

sindiran, gaya bahasa penegasan dan gaya bahasa pertentangan.  

Gaya bahasa dapat menilai pribadi seseorang, watak, dan kemampuan 

seseorang yang mempergunakan bahasa itu sendiri. Semakin baik gaya 

bahasanya, semakin baik pula penilaian orang terhadapnya; semakin buruk gaya 

bahasa seseorang, semakin buruk pula penilaian diberikan padanya. 

 Akhirnya style atau gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara pengungkapan 

pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian 

penulis (pemakai bahasa), (Keraf, 2010 :112). Gaya bahasa atau style adalah 

pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseoarang dalam bertutur atau menulis; 

pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu: keseluruhan ciri-

ciri bahasa sekelompok penulis sastra: cara khas dalam menyatakan pikiran dan 

perasaan dalam bentuk tulis atau lisan Hasan (dalam Murtono, 2010:15).  

Gaya bahasa juga bermakna cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai 

bahasa (Keraf dalam Murtono, 2010:15). Gaya bahasa ini bersifat individu dan 

dapat juga bersifat kelompok. Gaya bahasa yang bersifat individu disebut idiolek, 

sedangkan yang bersifat kelompok (masyarakat) disebut dialek. Gaya bahasa 

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

seseorang ataupun masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. 

Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan 

dengan jalan memperkenalkan  serta membandingkan suatu benda atau hal 

tertentu dengan  benda atau hal lain yang lebih umum (Tarigan, 2013 :4). Gaya 

bahasa dan kosakata mempunyai hubungan erat, hubungan timbal balik. Semakin 
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kaya kosakata seseorang, semakin beragam pulalah gaya bahasa yang dipakainya. 

Peningkatan pemakaian gaya bahasa jelas memperkaya kosakata pemakainya. 

Itulah sebabnya dalam pengajaran bahasa, pengajaran gaya bahasa merupakan 

suatu teknik penting untuk mengembangkan kosakata para siswa. 

2.1.2 Bahasa diKarya Sastra 

Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam penulisan karya sastra. Hal 

ini terletak pada beberapa hal, yaitu pada aturan penulisan (dengan menggunakan 

EYD), gaya bahasa (sebagai sistem) dan tentunya unsur pembentuk. Meskipun 

sastra lebih menekankan pada estetika, namun karya sastra yang terikat bentuk 

tertulis tidak dapat dipisahkan dengan aturan penulisan. Setiap kata dan kalimat 

tetap harus terikat pada bentuk yang baku. Begitu juga karya sastra terikat dengan 

tata bahasa ; fonologi, morfologi dan sintaksis (Ratna, 2009: 65). 

Selain itu, bahasa dalam seni sastra ini dapat disamakan dengan cat warna. 

Keduanya merupakan unsur bahan, alat, dan sarana yang mengandung nilai lebih 

untuk dijadikan sebuah karya. Sebagai salah satu unsur terpenting tersebut, maka 

bahasa berperan sebagai sarana pengungkapan dan penyampaian pesan dalam 

sastra (Nurgiyantoro, 2002: 272). Bahasa dalam karya sastra mengandung unsur 

keindahan atau estetika. Pada umumnya orang beranggapan bahwa bahasa sastra 

berbeda dengan bahasa nonsastra.  

Menurut Rahardi (2009: 18) karya sastra merupakan bentuk ide yang dibuat 

secara tertulis. Dari hal itu, penulisannya terikat oleh ejaan. Ejaan baku yang 

dipakai adalah EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), maka dalam menulis sebuah 

karya sastra bahasa Indonesia, harus bersandar pada EYD yang baku. Bahasa 

Indonesia berperan untuk penulisan karya sastra. Setidaknya hal umum yang perlu 
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diperhatikan adalah pemakaian ejaan, kata, frasa, klausa, kalimat dan paragraf 

mengingat konteksnya karya sastra sebagai bahasa secara tertulis. 

Terkait dengan gaya bahasa, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat 

signifikan. Sebagai salah satu media komunikasi, disini bahasa Indonesia 

mempunyai peran yang dinamakan literer. Peran ini mengungkapkan nilai-nilai 

keindahan, estetika, dan imajinasi (Rahardi, 2009: 20). Fokus utama dari karya 

sastra adalah pada diksi dan gaya bahasa. Diksi merupakan pilihan kata. Perlu 

dilakukan untuk dapat membuat kalimat yang baik, benar dan menarik. Gaya 

bahasa secara  sederhana merupakan bagaimana cara orang berbahasa atau 

menyampaikan pesan bahasa. Tentunya dapat dilakukan dengan berbagai cara 

tergantung yang akan menyampaikan. 

Gaya bahasa dalam karya sastra juga berfungsi sebagai indentitas, gaya 

bahasa A akan menunjukkan karya satra itu  adalah karya sastra A. Lalu, tujuan 

utama gaya bahasa dalam karya sastra adalah untuk menghadirkan aspek 

keindahan (Ratna, 2009: 67). Karya sastra yang indah  terlihat dari gaya bahasa 

yang baik. Selain itu, unsur utama karya sastra adalah bahasa. Terdapat dua hal 

yang melatarbelakangi bahasa. Pertama, bahasa (lisan atau tulisan) adalah alat 

untuk memisahkan sekaligus untuk menunjukkan keumuman. Kedua, setiap aspek 

kehidupan di dunia ini adalah Bahasa, maka cara untuk memahaminya adalah 

lewat bahasa (Ratna, 2009: 63). 

Bukan saja bahasa, karya sastra yang baik juga dilihat dari gaya bahasa yang 

baik pula. Perlu diperhatikan tentang gaya bahasa dalam karya sastra, bahwa gaya 

bahasa itu lahir dengan tersistem, bukan hal yang serta merta ada. Hal tersebut 

dapat dilihat dengan cara meneliti obyeknya, yaitu karya sastra (Ratna, 2009: 68). 
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Misalkan objeknya puisi maka tentu yang dicermati adalah gaya bahasa dalam 

puisi. Setiap penulis puisi memiliki gaya bahasa yang berbeda. Jadi, pengamatan 

ini perlu dilakukan dengan teliti. 

Setiap penulis sastra memiliki gaya bahasa tersendiri dalam setiap karyanya. 

Antar penulis memiliki gaya bahasa yang  berbeda. Tentunya karya sastra yang 

dihasilkan akan terasa sekali memiliki gaya bahasa yang khas  dari pemiliknya. 

Hal ini disadari secara jelas oleh pembaca. Perbedaan gaya bahasa antar penulis 

karya sastra dilatarbelakangi banyak hal mulai dari pengalaman hidup, lingkungan 

yang membentuk dan keberagaman bahan bacaan adalah beberapa hal umum yang 

dapat menjadi penyebab perbedaan gaya bahasa seorang penulis sastra. 

2.2 Bentuk dan Fungsi Gaya Bahasa Retoris 

2.2.1 Bentuk Gaya Bahasa Retoris 

Gaya Bahasa retoris merupakan gaya Bahasa yang semata-mata 

merupakan penyimpangan dari kontruksi biasa untuk mencapai efek tertentu 

(Keraf, 2006:130). Gaya Bahasa memiliki berbagai fungsi antara lain: 

menjelaskan, memperkuat, menghidupkan objek mati, menimbuklan gelak tawa, 

atau untuk hiasan. 

Gaya bahasa rertoris dibedakan sebagai berikut. Pertama Aliterasi adalah 

gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama. Biasanya 

dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa untuk penekanan (Keraf, 

2010: 130). Seperti contoh berikut ini (Memikirkan kira-kira sihir apa yang 

dimilikinya hingga ada satu manusia yang begitu tergila-gila). Kedua Asonansi 

adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama. Biasanya 
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dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang juga dalam prosa untuk memperoleh 

efek penekanan atau sekedar keindahan (Keraf, 2010: 130). Contohnya (ini muka 

penuh luka siapa yang punya). Ketiga Anastrof adalah gaya retoris yang diperoleh 

dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat (Keraf, 2010: 130), 

sedangkan menurut Ducrot and Todorof (dalam Tarigan, 2013: 85) berpendapat 

bahwa inversi adalah gaya bahasa yang merupakan permutasi atau perubahan 

urutan unsur-unsur konstruksi.Contohnya (Pergilah iameninggalkan kami, 

keheranan kami melihat perangainya). Keempat Apofasis atau preterisio 

merupakan sebuah gaya di mana penulis atau pengarang menegaskan sesuatu, 

tetapi tampaknya menyangkal. Berpura-pura membiarkan sesuatu berlalu, tetapi 

sebenarnya ia menekankan hal itu. Berpura-pura melindungi atau 

menyembunyikan sesuatu, tetapi sebenarnya memamerkannya (Keraf, 2010: 130). 

Contohnya (Jika Saya tidak menyadari reputasimu dalam kejujuran, maka 

sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa anda pasti membiarkan anda menipu 

diri sendiri). 

Kelima Apostrof adalah gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat 

dari para hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir. Cara ini biasanya dipergunakan 

oleh orator klasik. Dalam pidato yang disampaikan pada suatu massa, sang orator 

secara tiba-tiba mengarahkan pembicaranya langsung kepada sesuatu yang tidak 

hadir: kepada mereka yang telah meninggal, atau kepada barang atau obyek 

khayalan atau sesuatu yang abstrak, sehingga tampaknya ia tidak berbicara kepada 

para hadirin (Keraf, 2010: 131). Contohnya (Hai kamu dewa-dewa yang berada di 

surga, datanglah dan bebaskan kami dari belenggu penindasan ini). 
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Gaya bahasa retoris keenam Asindeton adalah suatu gaya yang berupa 

acuan, yang bersifat mampat dan padat di mana beberapa kata, frase, klausa 

sederajat tidak dihubungkan dengan kata sambung. Bentuk- bentuk itu biasanya 

dipisahkan saja dengan koma, seperti ucapan terkenal dari Julius Caesar: Veni, 

vidi ,vici “saya datang, saya lihat, saya menang” (Keraf, 2010:131). Contohnya 

(Materi pengalaman diaduk-aduk, modus eksistensi dari cogeto ergo sum dicoba, 

medium bahasa dieksploitis, imaji-imaji, metode, prosedur dijungkir balik, masih 

itu-itu juga). Ketujuh Polisindeton adalah suatu gaya yang merupakan kebalikan 

dari asindeton. Beberapa kata, frase, atau klausa yang berurutan dihubungkan satu 

sama lain dengan kata-kata sambung (Keraf, 2010: 131). Seperti contoh berikut: 

(Dan kemanakah burung-burung yang gelisah dan tak berumah dan tak menyerah 

pada gelap dan dingin yang bakal merontokan bulu-bulunya?) 

Kedelapan Kiasmus (chiasmus) adalah acuan atau gaya bahasa yang terdiri 

dari dua bagian, baik frasa maupun klausa, yang sifatnya berimbang, dan 

dipertentangkan satu sama lain, tetapi susunan frasa atau klausanya itu terbalik 

bila dibandingkan dengan frasa atau klausa lainnya (Keraf, 2010: 132), sementara 

pendapat lain mengungkapkan kiasmus adalah gaya bahasa yang berisikan 

perulangan dan sekaligus pula merupakan inversi hubungan antara dua kata dalam 

satu kalimat, Ducrot and Todorov (dalam Tarigan, 1986: 187). Contohnya (Semua 

kesabaran kami telah hilang, lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan 

usaha itu). 

Gaya bahasa retoris kesembilan Ellipsis adalah suatu gaya yang berwujud 

menghilangkan suatu unsur kalimat yang dengan mudah dapat diisi dan 

ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau pendengar, sehingga struktur gramatikal 
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atau kalimatnya memenuhi pola yang berlaku (Keraf, 2010: 132). Sedangkat 

menurut (Tarigan, 1986:138) penghilangan salah satu atau beberapa unsur penting 

dalam konstruksi sintaksis yang lengkap. Contohnya (Masihkah kau tidak percaya 

bahwa dari segi fisik engkau takapa-apa, badanmu sehat; tetapi psiki). Bila 

bagian yang dihilangkan itu berada di tengah-tengah kalimat disebut anakoluton. 

Contohnya (jika anda gagal melaksanakan tugasmu ... tetapi baiklah kita tidak 

membicarakan hal itu). Bila pemutusan di tengah-tengah kalimat itu dimaksudkan 

untuk menyatakan secara tak langsung suatu peringatan atau karena suatu emosi 

yang kuat, maka disebut aposiopesis. 

Kesepuluh Eufemismus atau eufemisme diturunkan dari kata Yunani 

euphemizein yang berarti “mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik atau 

dengan tujuan yang baik.” Sebagai gaya bahasa, eufemismus adalah semacam 

acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau 

ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acauan-acuan yang 

dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang 

tidak menyenangkan (Keraf, 2010: 132). Pendapat lain mengatakan, Eufimismus 

yaitu pandai berbicara, berbicara baik (Tarigan, 1986:128). Contohnya (Ayahnya 

sudah tak ada di tengah-tengah mereka = mati). 

Kesebelas Litotes adalah gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan 

sesuatu dengan tujuan merendahkan diri sendiri. Sesuatu hal dinyatakan kurang 

dari keadaan sebenarnya. Atau suatu pikiran dinyatakan dengan menyangkal 

lawan katanya (Keraf, 2010: 132). Seperti contoh: Kedudukan saya ini tidak ada 

artinya sama sekali. Dua belas Histeron Proteron adalah gaya bahasa yang 

merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis atau kebalikan dari sesuatu yang 
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wajar, misalnya menempatkan sesuatu yang terjadi kemudian pada awal peristiwa 

(Keraf, 2010: 133). Contohnya (Bila ia sudah berhasil mendaki karang terjal itu, 

sampailah ia di tepi pantai yang luas dengan pasirnya yang putih).. 

Gaya bahasa retoris ketiga belas Pleonasme dan Tautologi adalah acuan 

yang mempergunakan kata-kata lebih banyak dari pada yang diperlukan  untuk 

menyatakan satu pikiran atau gagasan. Walaupun secara praktis kedua istilah itu 

disamakan saja, namun ada yang ingin membedakan keduanya. Suatu acuan 

disebut pleonasme bila kata yang berlebihan itu dihilangkan, artinya tetap utuh. 

Sebaliknya, acuan itu disebut teutologi kalau kata yang berlebihan itu sebenarnya 

mengandung perulangan dari sebuah kata yang lain (Keraf, 2010: 133). Contoh: 

(Saya telah mendengar hal itu dengan telinga saya sendiri). Ungkapan di atas 

adalah pleonasme karena semua acuan itu tetap utuh dengan makna yang sama, 

walaupun dihilangkan kata-kata: dengan saya, dengan mata kepala saya, dan yang 

merah itu. Contohnya (Ia tiba jam 20.00 malam waktu setempat). Acuan di atas 

disebut tautologi karena kata berlebihan itu sebenarnya mengulang kembali 

gagasan yang sudah disebut sebelumnya, yaitu malam suda tercakup dalam jam 

20.00, dan bundar sudah tercakup dalam globe. 

Keempat belas Perifrasis adalah gaya yang mirip dengan pleonasme, yang 

mempergunakan kata lebih banyak dari yang diperlukan. Perbedaanya terletak 

dalam hal bahwa kata-kata yang berlebihan itu sebenarnya diganti dengan satu 

kata saja.  Contohnya(Pada jawaban bagi permintaan saudara adalah tidak = 

ditolak). Kelima belas Prolepsis atau Antisipasi adalah semacam gaya bahasa di 

mana orang mempergunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum 
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peristiwa atau gagasan yang sebenarnya terjadi (Keraf, 2010: 

134).Contohnya(Pada pagi yang naas itu, ia mengendarai sebuah sedan biru). 

Gaya bahasa retoris keenam belas Erotesis atau Pertanyaan Retoris adalah 

semacam pertanyaan yang digunakan dalam pidato atau tulisan dengan tujuan 

untuk mencapai efek yang lebih mendalam dan menekannya dengan wajar, dan 

sama sekali tidak menghendaki adanya suatu jawaban. Gaya ini biasanya 

dipergunakan sebagai salah satu alat yang efektif oleh para orator. Pertanyaan 

retoris terdapat asumsi bahwa hanya ada satu jawaban yang mungkin (Keraf, 

2010: 134).Contohnya sebagai berikut(Rakyatlah yang harus menanggung akibat 

semua korupsi dan manipulasi negara ini?) 

Ketujuh belas Silepsis dan Zeugma adalah gaya di mana orang 

menggunakan dua konstruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan 

dua kata lain yang sebenarnya hanya salah satunya  mempunyai hubungan dengan 

kata pertama. Dalam silepsis, konstruksi yang dipergunakan itu secara gramatikal 

benar, tetapi secara semantik tidak benar (Keraf, 2010: 135). Seperti contoh(Ia 

sudah kehilangan topi dan semangatnya). Konstruksi yang lengkap adalah 

kehilangantopi dan kehilangan semangat, yang satu memiliki makna 

denotasional, yang lain memiliki makna kiasan; demikian juga ada konstruksi 

“fungsi bahasa dan sikap bahasa namun makna gramatikalnya berbeda, yang satu 

berarti “fungsi dari bahasa” dan yang lain “sikap terhadap bahasa”. Pada zeugma, 

kata yang dipakai untuk membawahi kedua kata berikutnya, sebenarnya hanya 

cocok untuk salah satu dari padanya (baik secara logis maupun secara gramatikal). 

Contohnya (Dengan membelalakan mata dan telinganya, ia mengusir orang itu. 
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   Gaya bahasa retoris kedelapan belas Koreksio atau Epanortosis, 

merupakan suatu gaya yang berwujud, mula-mula menegaskan sesuatu, tetapi 

kemudian memperbaikinya (Keraf, 2010: 135). Sedangkan koreksio menurut 

(Tarigan, 1986: 34) adalah gaya bahasa yang berwujud mula-mula ingin 

menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memeriksa dan memperbaiki mana-mana 

yang salah. Sebagai contoh (Sudah tiga kali saya mengunjungi daerah ini, ah 

bukan, suda lima kali). Sembilan belas Hiperbola adalah semacam gaya bahasa 

yang mengandung suatu pernyataan yang berlebih-lebihan, dengan membesarkan 

sesuatu hal (Keraf, 2010: 135). Pendapat lain mengungkapkan, Hiperbola adalah 

sejenis gaya bahasa yang mengandung peryataan yang berlebih-lebihan jumlahnya 

(Tarigan, 1986: 55). Contohnya (Kemaranku sudah menjadi-jadi sehingga 

hamper-hampir meledak aku). 

Dua puluh Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung 

pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks dapat juga  berarti 

semua hal yang menarik perhatian karena kebenarnya (Keraf, 2010: 136). Seperti 

contoh (Ia mati kelaparan di tengah-tengah kekayaan yang berlimpah-limpah). 

Gaya bahasa retoris kedua puluh satu Oksimoron adalah suatu acuan yang 

berusaha untuk menggabungkan kata-kata untuk mencapai efek yang 

bertentangan. Atau juga dapat dikatakan, oksimoron adalah gaya bahasa yang 

mengandung pertentangan dengan mempergunakan kata-kata yang berlawanan 

dalam frasa yang sama, dan sebab itu sifatnya lebih padat dan tajam dari paradoks 

(Keraf, 2010: 136). Contohnya Olah raga mendaki gunung memang manrik hati 

walaupun sangat berbahaya. 
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2.2.2 Fungsi Gaya Bahasa 

 Berbicara tentang masalah gaya, tidak lepas dari (1) masalah media berupa 

kata dan kalimat, (2) masalah hubungan gaya baik dengan kandungan makna dan 

nuansa keindahannya, serta (3) seluk beluk ekspresi pengarang sendiri yang akan 

berhubungan erat dengan masalah individual kepengarangan maupun konteks 

sosial masyarakat yang melatarbelakanginya (Aminuddin, 2011: 72). Gaya bahasa 

merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan 

menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca (Tarigan, 

1986: 5). Bertolak dari peryataan tersebut dapat dilihat bahwa gaya bahasa 

berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan selera dan sebagai alat meyakinkan 

atau mempengaruhi pembaca dan pendengar. 

Fungsi bahasa dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi. Komunikasi 

vital dalam hidup ini. Bahasa adalah milik manusia. Bahasa merupakan salah satu 

ciri pembeda utama manusia dengan makhluk hidup lainnya di dunia. 

Setiap anggota masyarakat terlihat dalam komunikasi linguistik; disatu 

pihak sebagai pembicara ataupun penyimak. Berkomunikasi merupakan proses 

perubahan dari pembicara menjadi penyimak, dari penyimak menjadi pembicara, 

begitu cepat, terasa sebagai suatu peristiwa biasa atau wajar (Tarigan, 2009: 3). 

Bahasa mempunyai fungsi yang penting bagi manusia, terutama fungsi 

komunikatif. Menurut (Al-Ma’ruf dan Ali Imron, 2009: 32)  fungsi gaya bahasa 

dalam karya sastra adalah sebagai alat untuk meningkatkan selera, artinya dapat 

meningkatkan minat pembaca /pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan 

pengarang atau pembicara. Kedua sebagai alat untuk mempengaruhi atau 
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meyakinkan pembaca atau pendengar, artinya dapat membuat pembaca semakin 

yakin dan mantap terhadap apa yang disampaikan pengarang atau pembicara. 

Manfaat bahasa Ketiga sebagai alat untuk menciptakan keadaan perasaan hati 

tertentu, artinya dapat mebawa pembaca hanyut dalam suasana hati tertentu, 

seperti kesan baik atau buruk, perasaan senang atau tidak senang, benci, dan 

sebagainya setelah menangkap apa yang dikemukakan pengarang. Keempat 

sebagai alat memperkuat efek terhadap gagasan yakni dapat membuat pembaca 

terkesan oleh gagasan yang disampaikan pengarang dalam karyanya. 

2.3 Karya Sastra 

Karya sastra merupakan sebuah bentuk seni yang dituangkan melalui 

bahasa. Karya sastra terdiri dari beragam bentuk, yaitu puisi, prosa maupun 

drama. Prosa dapat berupa novel dan cerpen.  

Sebuah karya sastra dianggap sebagai bentuk ekspresi dari sang 

pengarang. Sastra itu dapat berupa kisah rekaan melalui pengalaman batin 

(pemikiran dan imaginasinya), maupun pengalaman empirik (sebuah potret 

kehidupan nyata baik dari sang penulis ataupun realita yang terjadi di sekitarnya) 

dari sang pengarang. Maka selanjutnya (Faruk 1999:25) menyatakan bahwa sastra 

dapat dikatakan sebagai objek yang manusiawi, fakta kemanusiaan yang dapat 

dikaji lebih lanjut. 

2.3.1 Pegertian Cerpen 

Cerpen adalah sebuah karangan yang berbentuk prosa fiksi yang habis 

dibaca sekali saja yang tidak membutuhkan waktu lama artinya sekali baca 

langusung habis atau tamat. Panjang atau pendek sebuah cerita pendek juga tidak 
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bisa ditetapkan. Padaumumnya panjangnya sebuah cerita pendek itu habis sekali, 

dua kali atau tiga kali. Tetapi ini juga bukan pegangan. Dapatlah kita katakan 

antara 500-1.000–1.500-2.000 hingga 10.000, 20.000, atau 30.000 kata. 

Sedangkan Menurut (Priyatno 2010: 126) cerita pendek adalah salah satu bentuk 

karya fiksi. Cerita pendek sesuai dengan namanya, memperlihatkan sifat yang 

serba pendek, baik peristiwa yang diungkapkan, isi cerita, jumlah pelaku, dan 

jumlah kata yang digunakan. Perbandingan ini jika dikaitkan dengan bentuk prosa 

yang lain, misalnya novel. 

2.3.2 Unsur Pembangun Cerpen 

Menurut (Sayuti 2000: 10) menjelaskan bahwa cepen juga tersusun atas 

unsur-unsur pembangun cerita yang saling berkaitan erat antara satu dengan yang 

lainnya. Keterkaitan antara unsur-unsur pembangun cerita tersebut membentuk 

totalitasyang bersifat abstrak. Unsur-unsur dalam cerpen terdiri atas alur atau plot, 

penokohan, latar (setting), sudut pandang, gaya Bahasa, tema, dan amanat. 

 Alur sebagai jalan cerita yang menyajikan peristiwa-peristiwa atau 

kejadian-kejadian secara runtut yang telah diperitungkan terlebih dahulu oleh 

pengarang dengan menyatakan plot atau alur dalam cerpen pada umumnya 

tunggal, hanya terdiri dari satu urutan peristiwa yang ikuti sampai cerita berakhir. 

Selanjutnya plot merupakan cerminan, atau bahkan berupa perjalanan tingkah 

laku para tokoh dalam bertindak, berfikir, berasa, dan bersikap dalam menghadapi 

berbagai masalah kehidupan. 

 Tokoh dan penggambaran karakter tokoh yang terdapat dalam cerpen 

bersifat terbatas. Baik dari karakter fisik maupun sifat tokoh tidak digambarkan 

secara khusus hanya tersifat dalam cerita yang disampaikan. Selanjutnya latar atau 
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setting, yaitu pelukisan latar cerita yang jumlahnya terbatas. Cerpen tidak 

memerlukan detail-detail khusus tentang keadaan latar. Penggambaran latar 

dilakukan secara garis besar dan bersifat implisit, namun tetap memberikan 

suasana tertentu yang dimaksutkan. 

 Sudut pandang dikatakan sebagai cara yang digunakan pengarang sebagai 

sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang 

membentuk cerita dalam sebuah cerita fiksi. Kemudian gaya bahasa merupakan 

unsur fiksi yang terkait cengan pemakaian pilihan kata dan Bahasa dalam sebuah 

fiksi, di dalam cerpen hanya terdiri satu tema saja. Hal ini terkait dengan ceritanya 

yang pendek dan ringkas. Selain itu, plot cerpen yang bersifat tunggal hanya unsur 

fiksi yang terkait dengan pemakaian pilihan kata dan bahasa dalam sebuah fiksi, 

di dalam cerpen hanya terdiri dari satu tema saja. Hal ini terkait dengan dengan 

ceritanya yang pendek dan ringkas. Selain itu, plot cerpen yang bersifat tunggal 

hanya memungkinkan hadirnya satu tema utama saja tanpa ada tema-tema 

tambahan. 

 


