
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan objek yang sangat luas untuk dikaji, karena bahasa 

adalah sistem arti dan ekspresi yang digunakan oleh penutur untuk memenuhi 

kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Bahasa memegang peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya bahasa, maka manusia akan sulit 

untuk saling berkomunikasi (Keraf, 1997:1). Bahasa memiliki sebuah 

keindahan sebagai sarana penyampai pesan, dan sebagai simbol bunyi yang 

memiliki makna dan berartikulasi, serta dapat membangun suasana dalam 

sebuah cerita.  

Seorang pengarang seringkali menggunakan bahasa yang aneh atau 

berbeda, yang gelap atau istimewa. Dalam ilmu sastra, sejak dahulu 

keistimewaan pemakaian bahasa dalam sebuah karya tulis sastra seringkali 

ditonjolkan. Sastra menyediakan norma dalam penulisan karya tulis sastra. 

Menurut Teeuw (2013:56) bahwa karya sasra merupakan sarana yang tepat 

dalam pemberian bahasa yang baik, segala macam keistimewaan pemakaian 

bahasa. Karya Sastra merupakan penciptaan yang disampaikan oleh seorang 

penulis untuk tujuan estetika, menggambarkan kehidupan nyata masyarakat. 

Karya sastra merupakan cerminan dari perilaku kehidupan masyarakat. Bahasa 

dalam sastra merupakan bahasa khas dan sudah tersebar luas. Khususnya pada 

sebuah karya tulis sastra pengarang memakai bahasa yang spesial dalam 

menyampaikan gagasannya.  Bahasa sastra adalah bahasa yang sengaja dibuat 

semirip mungkin dengan keadaan nyata, meskipun terdapat bahasa yang 
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terdengar asing. Dengan adanya pengasingan tersebut menjadikan dunia dalam 

kehidupan sehari-hari menjadi tidak familiar kembali. Adapun maksud dari 

makna tersebut adalah seorang pembaca dapat dipaksa secara tidak langsung 

melalui cerita untuk ikut serta mempunyai peran ke dalam isi cerita. Dengan 

demikian, seorang pembaca akan merasa terbawa ke dalam isi cerita melalui 

bahasa yang disampaikan oleh pengarang, sehingga bahasa sastra dapat 

memberikan gambaran imajinasi melalui teks. 

Sebuah karya sastra tidak hanya sekedar bahasa, melainkan memiliki 

nilai lebih dari sebuah bahasa. Deretan kata, serta unsur yang memperindah 

sebuah karya sastra hanya dapat diungkap dan ditafsirkan oleh sebuah bahasa. 

Sebuah karya sastra lahir dari sebuah fakta material yang fungsinya dapat 

dianalisis lebih mendalam lagi. Hal tersebut dikarenakan sastra terbuat dari 

kata-kata yang berdasarkan pikiran, rasa, serta ekspresi dari pengarangnya. 

Dalam sebuah karya sastra seringkali menonjolkan watak dan sifat 

setiap pelaku sebagai unsur pendukung isi cerita. Adanya setting tempat dan 

waktu pada cerita dapat memberikan kesan nyata pada isi cerita (KBBI, 

2008:788). Ratna (2008: 457) mengatakan bahwa sebuah karya tulis sastra 

merupakan cara yang paling tepat untuk merepresentasikan kehidupan 

manusia. Melalui tokoh, kejadian, dan berbagai unsur lain kehidupan dapat 

dinilai secara berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda. 

Kumpulan cerita adalah sebuah kumpulan karya tulis sastra berbentuk 

cerita pendek yang menjadi suatu kesatuan dalam bentuk buku. Dalam cerita 

terdapat rentetan peristiwa yang digambarkan, baik berasal dari sebuah 

kenyataan (nonfiksi) maupun sebuah imajinasi dari seorang pengarang 
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(fiksi). Pada kumpulan cerita, awal dan akhir pada cerita memiliki perbedaan 

dan tidak ada unsur berkelanjutan pada cerita lainnya. Penulisan pada 

kumpulan cerita masih menggunakan kaidah penulisan sebuah karya sastra 

seperti, alur atau plot, tokoh, setting, tema, serta gaya bahasa.  

Hubungan antara karya sastra dengan bidang linguistik dapat dijadikan 

sebuah hal yang manarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada bidang linguistik, 

kajian semantik dapat memberikan hubungan yang sesuai antara bidang 

linguistik dengan sebuah karya sastra. Semantik merupakan ilmu linguistik 

yang berfokus pada aspek tanda dan lambang pada suatu bahasa, selain itu 

semantik juga mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dari 

hal tersebut, sebuah bahasa dapat lahir dari budaya dan kebiasaan suatu 

masyarakat. Onomatope merupakan sebuah teori dalam lingkup semantik. 

Semantik merupakan sebuah ilmu tentang makna atau tentang arti. Hal yang 

telah dijabarkan oleh Ferdinand de Saussure (dalam Chaer, 2009:2) pada 

bidang semantik terdapat beberapa komponen mengartikan dari yang berupa 

bentuk-bentuk bunyi suatu bahasa.  

Terdapat banyak karya sastra yang ada di Indonesia. Salah satunya 

karya tulis sastra yang mengandung unsur onomatope adalah kumpulan cerita 

mata yang enak dipandang dan senyum karyamin karya Ahmad Tohari. Alasan 

kumpulan cerita tersebut menjadi objek penelitian karena karyanya yang telah 

menyebar di beberapa media cetak antara tahun 1976 hingga 1997. Penulisan 

yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu isi cerita dapat dihabiskan dalam 

sekali baca, memiliki alur, setting, penokohan dalam cerita yang berbeda-beda 

pada setiap cerita. Keunikan pada penulisan cerita karya Ahmad Tohari yakni 
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pemakaian unsur onomatope kebanyakan digunakan pada objek makhluk 

hidup, tindakan tokoh dan proses interaksi antar tokoh pada cerita. Ciri khas 

dari cerita yang dituliskan, selalu menggambarkan kehidupan orang kecil atau 

kalangan bawah yang kehidupannya berada di pedesaan dengan 

kesederahanaan dan keluguan serta dengan segala perjuangannya untuk 

mencukupi kehidupannya. Penggunaan bahasa yang lugas, jernih, tapi 

sederhana, Ahmad Tohari menggambarkan sisi kehidupan tersebut dengan 

penyampaian yang baik. Oleh karena itu, ia dapat menyampaikan sikap simpati 

dan empati agar gambaran kisah tersebut mampu memperkaya batin pembaca. 

Dengan kriteria tersebut dapat menghasilkan sebuah data tentang berbagai 

bentuk onomatope dalam sebuah karya tulis sastra. 

Pentingnya penggunaan simbol bunyi atau onomatope pada karya tulis 

sastra digunakan sebagai pemberi gambaran langsung dari alur cerita. Dalam 

penyampaian cerita, penggunaan simbol bunyi terlihat pada bentuk, fungsi, dan 

makna simbol bunyi tersebut. Munculnya sebuah simbol bunyi yang digunakan 

merupakan pengaruh dari lingkungan dan situasi pengarang. 

Bahasa dapat diartikan sebagai cara penukar informasi berupa tanda-

tanda. Semua tanda tersebut disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. 

Terdapat dua aspek dalam bahasa yaitu aspek bentuk dan aspek fungsi. Aspek 

bentuk menunjuk pada wujud visual suatu bahasa, pada aspek fungsi 

menunjukan pengaruh yang ditimbulkan wujud dari visual bahasa tersebut. 

Berkaitan dengan teori yang memanfaatkan panca indera pendengar sebagai 

pemberi dampak variasi bahasa. Sudaryanto (1980:113) berpendapat bahwa 

onomatope atau tiruan bunyi adalah sebuah kata yang muncul karena adanya 
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aspek gambaran nyata dari lingkungan sekitar yang ditangkap oleh alat indera 

pendengar manusia. Tiruan bunyi atau onomatope berasal dari beberapa 

kategori, yaitu berasal dadri suara makhluk hidup. Seperti “kucing: 

mengeong”, “anjing: menggonggong”, “sapi: melenguh”. Berasal dari benda 

mati, seperti “papan atau kayu: berderak”, “air: bergemericik”,”pintu: 

berderit”. Adapula berdasarkan aktivitas, seperti “minum: gluk gluk gluk”, 

“meledak: bum”, “batuk: uhuk uhuk”. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk 

terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indera pendengaran, sehingga 

mempunyai kesesuaian dengan suara atau bunyi yang ditimbulkan. 

Onomatope yang terdapat pada sebuah karya tulis memberikan fungsi 

sebagai gambaran situasi dan nuansa agar pembaca dapat larut dalam kondisi 

sebuah cerita. Adanya onomatope mampu membuat bahasa yang digunakan 

terlihat lebih ringan dan mudah diterima dan dinikmati oleh pembaca dengan 

santai. 

Hampir seluruh bahasa yang ada di dunia memiliki onomatope, dalam 

bahasa Indonesia terdapat karakteristik dalam penggunaannya. Hal tersebut 

dipengaruhi karena adanya pengaruh bahasa-bahasa lain, seperti bahasa daerah 

maupun bahasa yang sedang tren digunakan oleh kalangan remaja. Selain itu, 

terdapat bentuk kata onomatope yang digunakan untuk memberikan sebuah 

gambaran keadaan seolah-olah mengeluarkan bunyi. Seperti bunyi denting… 

untuk menyebutkan sebuah uang logam yang jatuh ke ubin.  

Onomatope sering banyak ditemukan pada sebuah karya tulis berbentuk 

komik, seperti komik berbahasa asing maupun komik berbahasa Indonesia. 

Akan tetapi, onomatope juga dapat ditemukan dalam karya tulis berupa prosa, 
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novel, maupun cerita pendek. Hal tersebut memang dapat memberikan 

pengaruh dalam isi cerita yang bertujuan untuk memberikan kesan estetika, 

memiliki alur yang lebih menarik, dan realistis. 

Penggunaan onomatope dalam sebuah karya tulis sastra dapat memberi-

kan gambaran nyata bagi pembaca. Hal tersebut membuat seorang pembaca 

akan ikut berada dalam keadaan sebuah cerita, sehingga penyampaian cerita 

dapat dipahami oleh pembaca dengan lebih baik. Peranan onomatope pada 

sebuah cerita dapat dilihat dengan menganalisis suatu situasi yang disampaikan 

oleh pengarang agar situasi yang disampaikan terkesan nyata dan lebih hidup. 

Dengan demikian, seorang pengarang akan memberikan sebuah keragaman 

gaya bahasa dalam sebuah karyanya bertujuan untuk memberikan dampak yang 

dapat mendukung dan memperjelas isi cerita. 

Strategi pemakaian onomatope dalam karya tulis sastra dapat diketahui 

dengan cara melakukan analisis pada bentuk kata, makna bunyi dan fungsi. 

Diperlukan tindak lanjut dengan adanya penelitian mengenai penggunaan 

onomatope pada karya tulis sastra. Terdapat penelitian sebelumnya mengenai 

simbol bunyi atau onomatope. Penelitian yang berkaitan dengan onomatope 

pernah dilakuakan oleh Winarto (1994) dalam skripsi yang berjudul 

“Onomatope dalam Bahasa Jawa Sebuah Analitis Fonematis”. Penelitian 

tersebut menganalisa tentang perubahan makna dari sebuah simbol bunyi. 

Adapula penelitian yang menggunakan onomatope sebagai acuannya, 

penelitian tersebut mengkaji tentang simbol bunyi yang terdapat pada novel 

berbahasa Jawa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Riyan Voni dengan judul 

“Bentuk dan Makna Onomatope dalam Antologi Novel Rembulan Ndadari 
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karya Bambang Sulanjari dan H.R. Utami. Penelitian tersebut kata yang 

mengandung onomatope dan mengklarifikasikan berdasarkan bentuk silabel 

pada kata, makna kata, dan fungsi kata.  

Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis ini adalah sama-

sama mengkaji onomatope, adapun perbedaan terdapat pada kajian dan tujuan 

penelitian. Kajian dan tujuan pada penelitian ini adalah lebih menjabarkan 

strategi pemakaian kata onomatope yang terdapat pada sebuah kalimat maupun 

paragraf pada sebuah alur cerita. Maka, dengan penelitian ini dapat diketahui 

dalam konteks-konteks tertentu onomatope muncul berperan sebagai pemanis 

dan pemberi efek tertentu pada isi cerita. Perbedaan lainnya juga terdapat pada 

objek penelitian. Peneliti menggunakan objek penelitian berupa karya tulis 

sastra berbahasa Indonesia yang berupa kumpulan cerita. Objek tersebut 

berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan objek kajian bahasa 

Jawa dan bahasa Asing. Dengan menggunakan objek kajian berbahasa 

Indonesia, diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap kekayaan 

kosakata bahasa Indonesia. Maka hal tersebut memerlukan tindak lanjut dengan 

melakukan penelitian mengenai strategi pemakaian onomatope dalam karya 

tulis sastra Indonesia berupa kumpulan cerita. Penelitian ini menitikberatkan 

pada analisis bentuk dan fungsi onomatope pada sebuah karya tulis sastra 

Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan 

bahwa pokok masalah dari penelitian ini adalah strategi pemakaian kata 

onomatope dalam Kumpulan cerita Mata Yang Enak Dipandang dan Senyum 
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Karyamin karya Ahmad Tohari. Menurut Sudaryanto (1989:117-136) 

onomatope memiliki beberapa jenis. Jenis onomatope berdasarkan bentuk, 

yaitu berbentuk kata. Onomatope berbentuk kata sering ditemukan dalam 

sebuah karya tulis berupa cerita maupun komik. Bentuk onomatope 

dipengaruhi oleh unsur kata yang digunakan seperti kata dasar, kata 

berimbuhan, kata ulang. Adapun beberapa fungsi yang terkandung pada 

onomatope sebagai pendukung alur cerita. Pokok masalah tersebut dapat 

diidenti-fikasikan menjadi beberapa rumusan masalah berikut ini.  

1) Bagaimana bentuk onomatope dalam strategi pemakaiannya pada 

Kumpulan cerita Mata Yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin 

karya Ahmad Tohari?  

2) Apa fungsi onomatope dalam strategi pemakaiannya pada Kumpulan cerita 

Mata Yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut.  

1) Mendeskripsi bentuk onomatope dalam strategi pemakaiannya pada 

Kumpulan cerita Mata Yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin karya 

Ahmad Tohari. 

2) Mendeskripsi fungsi onomatope dalam strategi pemakaiannya pada 

Kumpulan cerita Mata Yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin karya 

Ahmad Tohari. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Terdapat manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah, diharapkan 

dapat berguna bagi penulis maupun pembaca, baik secara praktis maupun teoritis 

dan dalam lingkup pendidikan.  

1) Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam perkembangan kajian linguistik pada umumnya. Terutama pada kajian 

onomatope dalam bahasa Indonesia serta menambah kajian tentang ilmu 

fonologi dan kajian ilmu semantik. Pada kajian kesastraan diharapkan 

penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan gaya penulisan.  

2) Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada kajian pengembangan bahasa. Peneliti juga berharap 

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penyusun buku dan sejenisnya.  

3) Dalam bidang pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

wawasan tentang penggunaan kata sebagai pemberi dampak pada alur cerita. 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek positif pada peserta 

didik, untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan kreatifitas menulis 

kreatif. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

 Untuk mencegah adanya kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi ini, 

maka penegasan istilah atau pengertian perlu diberikan sekaligus menjadi batasan 

dalam pembahasan selanjutnya: 

1) Onomatope merupakan pembentukan bahasa melalui bunyi ikonik. Manakala 

kata-kata yang muncul merupakan cerminan dari aspek kenyataan tertentu. 
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Maksudnya adalah sebuah benda atau keadaan tertentu dinamai sesuai dengan 

bunyi atau kesan yang ditimbulkan.  

2) Bentuk Onomatope merupakan kajian bahasa tentang kata yang tidak terlepas 

dari pembentuk sebuah kata tersebut. Kata yang dijadikan sebagai objek 

penelitian ini dibagi menjadi tiga bentuk. Bentuk kata tersebut adalah kata 

dasar, kata imbuhan, dan kata ulang. 

3) Makna Onomatope muncul berdasarkan adanya bunyi yang relevan dari 

sebuah benda, makhluk hidup, maupun objek tertentu yang dapat 

menimbulkan bunyi. kesesuaian makna onomatope dengan isi cerita dapat 

membangkitkan imajinasi pada pembaca. 

4) Fungsi Onomatope dalam sebuah cerita adalah memberikan nuansa dan 

penggambaran situasi yang lebih nyata bagi pembaca. Hal tersebut membuat 

bahasa yang digunakan tidak terlihat kaku serta pembaca dapat turut 

merasakan situasi yang ada didalam sebuah cerita sehingga isi cerita dapat 

dipahami dengan lebih baik. 

 


