
1 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai (1) latar belakang, (2) 

ruang lingkup, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) manfaat penelitian 

dan (6) defenisi operasional. Berikut adalah penjabaran yang berkaitan dengan 

bab pendahuluan.  

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra menggambarkan karya delusif yang keindahannya 

berpengaruh kuat. Sebagai perantara pengungkap karya sastra, cendekiawan 

menciptakan karya sastra dengan perasaan mengundah dirinya. Bahasa sastra 

sebagai satu komposisi memiliki kreativitas dan penunjang. Dengan itu, 

berhubungan keberagaman bahasa sastra  cendikiawan memanfaatkan bahasa 

tersebut untuk mengekspresikan dirinya sehingga timbul keunikannya. Pemakaian 

ragam bahasa khas dapat diadicita dengan penafsiran bahasa yang tepat. Dengan 

demikian keplastisan dan estetika bahasa menjadi esensial dalam suatu novel. 

Hal ini, dalam peninjauan novel dari segi bahasa, tidak lepas adanya 

penilikan terhadap bahasa tertentu, untuk mengetahui pengaruh yang 

diisyaratkan. Namun demikian, stilistik selalu berkaitan memperlihatkan suatu 

hubungannya dengan keseluruhan karya atau bagian gejala dalam karya sastra 

sebagai suatu keterikatan. Karya sastra bagian wacana mengungkapkan dengan 

menggunakan medium yang bernama bahasa (Al-Ma’ruf, 2012: 34). Dengan itu, 

pemakaian bahasa yang digunakan oleh seseorang akan berbeda style-Nya 

tergantung dari seseorang pengarang menjadikan sesuatu berfungsi bahasa 

tersebut.
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Pengkajian stilistika juga menyadarkan hendak kiat pengarang dalam 

mengungkapkan makna bahasa dalam sebuah hikayat. Untuk mencapai 

keefektifan pengungkapannya, bahasa sastra diperiksa, memanipulasi, 

mengeksploitasi, serta perdayaan pengoptimalan sehingga menampilkan dengan 

bentuk bener-bener terjadi beserta mempunyai nilai terhadap karya sastra berbeda 

dengan wacana non-sastra. Oleh dengan itu, dapat kesepahaman semakin baik 

kesanggupan seseorang atas suatu bahasa, maka semakin baik pula kemampuan 

dikembangkan yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu, pengarang dalam 

mengungkapkan ide pikirannya dengan bahasa sendiri untuk menonjolkan 

kekhasan keindahan bahasanya. 

Dengan demikian, bahasa suatu novel tidak sama dengan bahasa lainnya. 

Bahasa karya sastra memiliki keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, stilistika dalam 

sarana sastra berfungsi penting untuk mengekspresikan gagasan secara tidak 

langsung. Oleh karena itu Luxembrug (dalam Dick Hartoko, 1992: 12) 

mengungkapkan bahasa dalam sastra, dapat membuka batin kita sehingga 

mendapatkan pengalaman yang baru bahkan mengajak untuk mengatur 

pengalaman satu cara yang baru. Meskipun demikian, menurut Riffaterre (dalam 

Ratna, 2009: 2) ada tiga hal, yakni pergantian arti, penyimpangan arti, dan  

penciptaan arti. 

Dalam bahasa sastra, tergantung cendekiawan dalam mencerminkan 

dirinya dengan pengaruh sosiohistoris. Dengan demikian, pemakaian bahasa 

tujuannya untuk menemukan dan menjelaskan ketepatan penggunaan bahasa baik 

secara estetis maupun efektivitasnya. Fungsi estetis yang di sini mengenai 
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penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang mendukung suatu teks (Nurgiyantoro, 

2014: 100). 

Fenomena bahasa dalam sebuah karya sastra tidak jauh berbeda dengan 

fenomena bahasa dalam kehidupan nyata, seperti halnya novel yang seringkali 

menggunakan bahasa-bahasa  tersirat untuk mengungkapkannya pada realita 

kehidupan. Pada dasarnya, novel dijadikan sebagai upaya pembelajaran sehingga 

dapat diambil manfaat dan pelajaran dalam kehidupan untuk menjadikan hidup 

lebih baik. 

Sibel Eraslan merupakan salah satu pengarang menceritakan kehidupan 

nyata pada karyanya (Aisyah). Novel ini memiliki kekuatan kekhasan bahasa 

tersirat begitu mendalam. Dalam novel karya Sibel Eraslan mengandung majas 

perbandingan. Keunikan  novel Aisyah adalah terkandungnya gaya bahasanya 

dengan puisi-puisi serta pesan-pesan moral yang begitu berharga. Ketika puisi itu 

ditampilkan berikut, ada makna yang  membuat hati ini terkesima. Selain itu, 

dalam novel tersebut terdapat bentuk-bentuk majas perbandingan seperti simile, 

personifikasi, metafora, alegori, yang melatar belakangi. Kemudian fungsi gaya 

bahasa dijadikan landasan untuk mengetahui betapa estetiknya dalam novel ini.   

Pada novel Aisyah karya Sibel Eraslan menggambarkan kehidupan cinta 

dan perjuangan antara Aisyah dengan Nabi Muhammad S.A.W. Ketika itu begitu 

besarnya cinta Aisyah terhadap Nabi Muhammad S.A.W yang selalu 

mendampingi baik keadaan menderita bahkan kucuran darah bagian tubuhnya. 

Aisyah dengan Nabi Muhammad saat itu memperjuangkan agama Allah untuk 

didakwahkan kepada ummatnya. Saat itu banyak rintangan yang dihadapi 

keduanya baik dalam peperangan dengan kaum Musyrik bahkan penduduk 
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Mekkah. Namun dengan keteguhan hati Nabi Muhammad dan dukungan Aisyah 

serta doa rido-Nya Allah S.W.T dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu banyak 

rahmat dan ayat-ayat suci Alquran turun pada peperangan tersebut kepada Nabi 

Muhammad.   

Penelitian tentang kajian stilistika telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Marini. 2010. “Analisis Stilistika dalam Novel 

Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata”. Hasil penelitian tersebut difokuskan pada 

kosakata pada leksikon bahasa asing, leksikon bahasa jawa, leksikon ilmu 

pengetahuan, kata sapaan, kata konotatif pada judul. Aspek morfologisnya berupa 

afiksasi leksikon bahasa jawa dan bahasa inggris serta reduplikasi dalam leksikon 

bahasa jawa. Kemudian aspek sintaksisnya repetisi, kalimat majemuk dan pola 

kalimat inversi. 

Penelitian lainnya adalah penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh 

Windi dengan judul “Kajian Stilistika Novel Rembulan Ndhuwur Blumbang 

Karya Narko Sodrun Budiman ”  Penelitian ini difokuskan pada gaya bahasa dan 

pencitraannya. Hasil dalam penelitiannya di antaranya yaitu hiperbola, 

metonimia, sarkasme, aliterasi, eufenisme sedangkan dari pencintraannya dalam 

penelitian ini ditemukan citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan 

gerakan, citraan penciuman dan citraan peraba. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang telah dipublikasikan jurnal oleh 

Ambarwati dengan judul “Tinjauan Stilistika dalam Novel Sumpahmu Sumpahku 

Karya Naniek P.M.” Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan struktur kalimat, 

gaya bahasa, dan pencitraan.  Hasil penelitiannya di sini berupa diksi yakni jargon 

dan peribahasa. Sedangkan struktur kalimatnya berupa paralelisme, anti tesis dan 
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repetisi. Gaya bahasa yang diperoleh dalam penelitian ini berupa litotes, 

pleonasme, tautologi, hiperbola, eufimisme, simile, personifikasi. Selain itu, dari 

segi pencitraannya berupa penglihatan, pendengaran, gerakan, penciuman dan 

peraba. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang akan 

dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada 

aspek diteliti yakni menggunakan aspek kajian stilistika. Penelitian yang 

dilakukan akan berusaha menginterpretasikan majas perbandingan  yang mengacu 

pada tipe-tipe stilistika yang terjadi dalam satu subjek penelitian yakni novel 

Aisyah karya Sibel Eraslan. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian 

dilakukan terletak pada subjek penelitian digunakan. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Stilistika atau gaya bahasa adalah gaya seseorang pengarang dalam 

menuliskan karyanya. Seseorang penulis dapat menunjukkan pribadi, watak, dan 

kemampuan dalam mempergunakan bahasa. Gaya bahasa bisa terdapat dalam 

segala ragam bahasa, baik bahasa lisan maupun tulis sastra maupun nonsastra. 

Stilistika atau gaya bahasa mencakup, majas yang digunakan seorang penulis 

dalam menuliskan karya sastranya. Untuk menghindari cakupan masalah yang 

lebih luas, penelitian ini membatasi hanya mendeskripsikan style atau gaya 

bahasa. Khususnya yang berkaitan dengan majas perbandingan yang digunakan 

dalam novel Aisyah. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1)  Bagaimana bentuk majas perbandingan dalam Novel “Aisyah” Karya Sibel 

Eraslan? 

2)  Bagaimana fungsi gaya bahasa dalam Novel “Aisyah” Karya Sibel Eraslan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1)  Untuk Mendeskripsikan bentuk-bentuk majas perbandingan dalam Novel 

“Aisyah” Karya Sibel Eraslan. 

2)  Untuk Mendeskripsikan fungsi-fungsi gaya bahasa dalam Novel “Aisyah” 

Karya Sibel Eraslan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan adalah sebagai 

berikut. 

1) Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang bersifat 

teoretis dan diharapkan dapat menjadi penambah dokumen penelitian dalam dunia 

sastra khususnya dalam penelitian kajian stilistika. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memperkuat adanya teori stilistika yang digunakan dalam penelitian ini. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Individu Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga dalam 

melakukan penelitian, karya ilmiah dan sebagai acuan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 
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b. Bagi Pelajar/Mahasiswa 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang 

stilistika yang terkandung dalam novel “Aisyah” Karya Sibel Eraslan. novel ini 

merupakan novel yang sesuai jika dibaca untuk mahasiswa perguruan tinggi 

khususnya pada jurusan Bahasa dan Sastra Indoesia karena merupakam novel dari 

jurnalis luar negeri. Jika untuk kalangan pelajar tingkat SMP/SMA/sederajat 

dapat dipelajari dari segi amanat sosial yang terkandung dalam novel. 

c. Bagi Penulis 

Novel “Aisyah” adalah novel dengan tingkat nilai sastra yang tinggi. 

Penulis bisa menjadi kedua novel ini sebagai pembuka inspirasi dalam menulis 

khususnya menulis karya dengan background stilistika. 

d. Bagi Pembelajaran  

Penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan sebagai salah satu bahan ajar 

pendukung dalam kajian sastra yang sesuai pada tingkatan perguruan tinggi untuk 

membuka wawasan mengenai bagaimana caranya untuk membedah karya sastra 

dari segi pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. 

 

1.6  Definisi Operasional 

1) Unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik dalam novel yakni tema, tokoh dan 

penokohan, alur, setting, gaya bahasa. 

2) Stilistika merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji fungsi artistik 

penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Stilistika berupa penjelasan 

perihal ketepatan atau ketidaktepatan penggunaan berbagai unsur bahasa 

dalam sebuah teks. Selain itu stilistika, ungkapan perasaan emosionalitasnya 
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pengarang dalam mengungkapkannya dengan bahasa yang berjiwa dan 

menimbulkan keestetikaan yang bermakna. 

3) Majas merupakan pilihan kata (aspek kebahasaan) tertentu sesuai dengan 

maksud penulis dalam memperoleh keindahan. 

4) Majas perbandingan merupakan kata-kata yang berkias yang menyatakan 

perbandingan untuk meningkatkan kesan dan penuhnya terhadap pendengar 

atau pembaca.  

5) Simile merupakan majas perbandingan langsung dan eksplisit, dengan 

menggunakan kata tertentu selaku penunjuk eksplisitannya. 

6) Majas metafora merupakan majas yang membandingkan (tersirat) dua hal 

secara langsung. 

7) Majas alegori bentuk majas cerita yang dipakai sebagai lambang peri 

kehidupan manusia untuk mendidik atau menerangkan sesuatu. biasanya 

berbentuk cerita yang penuh dengan simbol-simbol bermuatan moral. Bahkan, 

dalam alegori bisa berbentuk nilai-nilai kehidupan. 

8) Personifikasi majas membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah 

mepunyai sifat seperti manusia. Majas ini biasanya berupa berwujud manusia 

baik dalam tindak-tanduk, perasaan serta perwatakan manusia.  

9) Fungsi gaya bahasa terbagi menjadi enam yakni fungsi emotif, fungsi 

referensial, fungsi patik, fungsi puitis, fungsi metalingual, fungsi konatif. 

 




