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BAB II 

     KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab II kajian pustaka ini diuraikan mengenai: (1) novel sebagai karya 

sastra, (2) unsur pembangun novel (3) majas perbandigan (4) fungsi gaya bahasa. 

Berikut penjabaran yang berkaitan dengan kajian pustaka. 

  

2.1 Novel sebagai Karya Sastra 

Novel merupakan kesatuan menggambarkan permasalahan lebih banyak 

dan detail dengan secara bebas. Novel bersifat nyata dan terbuka dalam 

menguraikan kenyataan seperti surat, biografi kronik atau sejarah. Novel 

mengacu pada kenyataan tertinggi dan psikologi yang lebih mendalam. Novel 

mencerminkan tokoh nyata yang lebih mengedepankan martabat dirinya 

(Nurgiyantoro, 2010: 12).  

Novel merupakan karya sastra yang terbentuk dari apa dilihat, dirasakan, 

dialami, dan kemudian dikembangkan dengan imajinasi oleh pengarang. Karya 

sastra termasuk di dalamnya novel merupakan cerminan kehidupan. Menurut 

Ratna (2009: 35) karya sastra merupakan sebuah dunia miniatur yang berfungsi 

sebagai pencatatan peristiwa oleh cendekiawan pola-pola dalam menghidupkan 

imajinasinya. Peristiwa pada karya sastra seperti novel, cerpen, dan drama, 

bahkan karya-karya yang paling absurd merupakan prototype kejadian yang 

pernah dan mugkin diadakan kehidupan seharinya. Oleh dengan itu, karya sastra 

secara keseluruhan menggambil bahan dikehidupan masyarakat. Novel sebagai 

karya sastra didukung dengan unsur pembangun novel. 
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2.2 Unsur Pembangun Novel 

Secara tradisional unsur pembangun novel terdiri dari unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra itu 

sendiri sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur di luar karya sastra. Menurut 

Nurgiyantoro (2010: 23) unsur-unsur intrinsik meliputi tema, penokohan, sudut 

pandang cerita, plot, latar, dan bahasa atau gaya bahasa. Setiap unsur yang 

membangun karya sastra memberikan sumbangan terhadap penelitian ini, akan 

tetapi unsur yang dianggap memberikan dukungan paling besar yaitu tema, 

penokohan dan sudut pandang, unsur tersebut akan digambarkan secara lebih 

terperinci. 

2.2.1 Tema  

Tema merupakan ide pikiran yang menjadi tanda penting jalannya cerita, 

sehingga cerita menjadi satu kesatuan yang utuh antara satu satuan cerita dengan 

satuan cerita yang lain sehingga terbentuk cerita utuh dan kuat. Pengarang telah 

memahami dasar cerita sebelum memaparkannya dalam bentuk teks cerita. Tema 

bertindak sebagai permulaan pengarang dalam menjelaskan karya yang 

diciptakan. Sementara pembaca dapat memahami dasar cerita apabila telah 

memahami unsur-unsur yang menjadi sarana pemaparan cerita tersebut 

(Siswanto, 2013: 164). Tema mengacu pada sudut pandang kehidupan serta 

terdapat nilai-nilai yang menyelubungi cerita.  

2.2.2 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh merupakan orang terpenting yang terdapat di dalam novel untuk 

menujukkan karakteristik cerita. Selain itu, tokoh mempunyai sifat berbeda-beda 

dalam sebuah hikayat cerita. Ambrams (dalam Nurgiyantoro, 2014: 82) 
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menyebutkan bahwa terdapat empat pembagian tokoh. Pertama, karakter 

sederhana dalam tokoh ini tidak banyak mengalami permasalahan yang begitu 

berat. Kedua, komplek karakter pada tokoh ini mempunyai beban yang lebih 

banyak dalam cerita dengan kehadiranya menggambarkan perwatakan yang 

kompleks dan merupakan pelaku utama. Ketiga, pelaku dinamis yaitu pelaku, 

mempunyai perkembangan dan menyangkut jiwa dalam perihal penampilannya. 

Keempat, pelaku menyesuaikan tokoh di sini menggambarkan seseorang yang 

dapat meleraikan permasalahan suatu cerita. 

Tokoh dalam cerita memberi penyampai pesan kepada pembaca agar 

terkatarsis dalam dirinya. Dengan itu, tokoh harus mempunyai dua komponen 

yaitu kewajaran dan seperti kehidupan. Kewajaran yaitu pengarang bebas 

mengembangkan tokoh cerita sesuai pandangan pengarang tentang kehidupannya. 

Tokoh yang digambarkan pengarang haruslah hidup sebagaimana mestinya. 

Seseorang tidak terpisah keturunan dari kekeluargaanya. Kehidupan tokoh cerita 

harus menyesuaikan diri dengan perwatakan yang diperankannya. Sedangkan  

dimaksud dengan kehidupan yaitu tokoh cerita kehidupan yang didukung dengan 

detail-detai tingkah laku tokoh yang mencerminkan kenyataan sehari-hari dan 

pencerminan kenyataan sosial. Tokoh-tokoh fiksi akan memberikan reaksi 

emosional tertentu pada pembaca. Pembaca mengetahui karakter tokoh sehingga 

pembaca mengalami perasaan sama dengannya.  

2.2.3 Sudut Pandang 

Nurgiyantoro (2010: 256) menjelaskan sudut pandang dalam karya sastra 

menceritakan seseorang dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun demikian 

sudut pandang terbagi menjadi empat di antaranya (a) sudut pandang persona 
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ketiga, (b) sudut pandang persona pertama, (c) sudut pandang persona kedua dan 

(d) sudut pandang campuran. Sudut pandang ketiga “dia”. Mengetahui pencerita 

menyangkut tokoh tersebut. Selain itu pencerita mengetahui perasaan yang 

melatar belakanginya tokoh dalam cerita.    

 Pada sudut pandang “Aku” narator akan ikut terlibat. Narator adalah si 

“Aku” tokoh yang menceritakan pengalaman dirinya. Dalam sudut pandang 

“Aku” narator hanya bersifat mahatahu bagi diri sendiri dan tidak terhadap tokoh 

lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh “Aku” berfungsi sebagai bingkai cerita, 

tampil sebagai pengantar dan penutup cerita.  Dengan itu, tokoh “Aku” dalam 

sebuah cerita tampil sebagai pembuka dan penutup sebuah cerita. Selain itu, sudut 

pandang campuran pengarang dapat berganti-ganti teknik dalam cebuah cerita 

yang dituliskannya. Hal tersebut bergantung pada kemauan dan kreativitas 

pengarang. Penggunaan berbagai teknik oleh pengarang dengan tujuan 

tercapainya efektivitas penceritaan yang lebih dan mencari variasi penceritaan 

agar memberikan kesan lain. 

2.2.4 Alur/Plot 

Setiap karya sastra memiliki rangkaian peristiwa yang begitu unik dan 

mempunyai hubungan satu sama lainnya. Plot merupakan unsur karya sastra yang 

terpenting berbagai unsur karya sastra. Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2010: 113) 

menjelaskan plot adalah peristiwa yang berkaitan dengan sebab akibat sehingga 

timbul peristiwa lainnya yang begitu kontras. Sejalan dengan pemikiran Stanton, 

Santoso dan Wahyuningtyas (2010: 4) mendefinisikan alur atau plot sebagai 

sebuah rangkaian cerita menunjukkan hubungan sebab akibat. Dalam rangkaian 

cerita ini merupakan suatu susunan menjadikan kesatuan utuh. Keutuhan itu juga 
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mengangkat persoalan logis tidaknya suatu peristiwa. Oleh dengan itu suatu 

peristiwa diolah secara kreatif sehingga menjadi menarik dan indah dalam suatu 

karya sastra. 

Menurut Jusriani (2015: 15) alur merupakan aspek terpenting dalam 

cerita. Peristiwa yang terjadi dalam cerita dan dilakukan oleh tokoh-tokoh 

dinamakan plot atau alur, peristiwa ini dirangkai secara logis. Dengan itu, 

rangkaian peristiwa yang diruntut secara logis dan kausalitas dinamakan dengan 

plot. Tahapan plot terkandung oleh satuan-satuan peristiwa yang sangat penting.  

2.2.5 Latar  

Setting atau latar merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan tempat, 

waktu dan suasana dalam karya sastra. Hal ini Abrams (dalam Nurgiyantoro, 

2010: 216)  mengungkapkan latar suatu hubungan yang berkaitan dengan tempat, 

waktu dan suasana yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Dengan itu, latar hal 

berguna untuk memberikan kesan kepada pembaca seolah-olah benar kehidupan 

nyata.  

Selain itu menurut Aminuddin (2010: 67) untuk menjadi logis dalam suatu 

peristiwa cendekiawan mengimajinasi keadaan lingkungan sekitar dengan apa 

yang di alaminya. Meskipun demikian latar mampu membedakan arti tertentu dan 

mampu menciptakan keadaan sekitar mendorong perasaan serta batin pembaca. 

2.2.6 Gaya Bahasa 

Gaya bahasa merupakan segolongan bahasa dari bahasa umum digunakan 

dalam gaya tradisi untuk menjelaskan sesuatu. Terkait  dengan  hal  tersebut,  

Wellek & Waren (dalam Nurgiyantoro, 2010:  6)  mendefinisikan   cendekiawan 

dalam mengungkapkan ide pikirannya melaui bahasa. Bahasa memperlihatkan  
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perasaan seseorang,  dengan terbuka  yang  tersembunyi  di  dalam  dada.  Unsur 

yang menunjukkan perasaan seseorang di antaranya  dapat perhatian  orang lain  

terhadap kita,  di samping  pula sebagai komunikasi,  manusia memanfaatkan  

pengalaman  mereka  memungut bagian dari pengalaman tersebut. 

 

2.3 Stilistika 

Stilistika (stylistic) merupakan ilmu mengenai gaya, secara umum stil 

(style) diungkapkan khasnya menyeluruh yang terdapat di dalamnya, bagaimana 

segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu, sehingga tujuan yang 

dimaksudkan dapat dicapai secara maksimal. Menurut Cunningham (dalam 

Ratna, 2009: 15) bahwa gaya mengungkapkannya dalam tulisan, ujaran; 

penyeleksian ungkapan yang khas pada pikiran lewat kata yang runtut serta 

kiasan berbeda kesannya jika mengungkapi yang lain. Pendapat ini lebih tegas, 

karena Cunningham menekankan pengolahan bahasa sebagai bentuk karya sastra. 

Pendapat lain, Shipley (dalam Ratna, 2009: 341) mendefinisikan stilistika, ilmu 

tentang gaya (style), sebagai perkakas seujung runcing berguna untuk menulis.  

Benda runcing sebagai alat untuk menulis dapat diartikan berbagai 

macam-macam. Salah satu di antaranya untuk menggores, menusuk bidang datar 

untuk dasar hasil menulis. Dengan kata lain dari menggores, menusuk, perasaan 

pembaca, serta penulis itu sendiri, sehingga menimbulkan kesan dalam dirinya 

sekaligus berfungsi sebagai bahasa yang khas. Oleh dengan itu, Sukada (1987: 

87) mendefinisikan gaya bahasa dipilih berdasarkan pola yang semestinya, namun 

bersifat perseorangan karena menitis dalam pribadi penulisnya.  Dengan 
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kejujuran, sehingga menimbulkan kesan keindahan dan kebenaran terhadap diri 

pembaca.  

Meskipun demikian bagi sastrawan, dalam proses kreatif bahasa hanyalah 

bahan mentah (Wellek dan Warren, 1989: 217). Oleh dengan itu, karya sastra 

bahasa dipendayagunaan sedemikian serupa dengan kemungkinan berbeda bahasa 

sehari-hari. Sebagaimana mestinya, inilah diharapkan menjadi tujuan mengkaji 

penggunaan bahasa. Penelitian bahasa belum banyak memanfaatkan genre sastra 

seperti novel, cerpen, puisi, drama dan sastra lama, baik lisan maupun tulisan. 

Dengan itu Pradopo (1999: 15) mengungkapkan stlistika ilmu digunakan untuk 

menilik bahasa dalam karya sastra. Jadi, dalam stilistika merupakan ungkapan 

perasaan emosionalitasnya pengarang dalam mengungkapkannya dengan bahasa 

yang berjiwa dan menimbulkan keestetikaan yang bermakna.  

Meskipun demikian menurut Hough (dalam Ratna, 2009: 91) sekarang 

lebih banyak dipermasalahkan dalam sastra, sehingga stilistika dijadikan 

jembatan untuk memahami bahasa dan sastra sekaligus antar hubungannya. 

Hubungan antara bahasa dengan sastra mengembalikan peranan utama itu sendiri 

terhadap kebudayaan dengan demikian juga terhadap manusia yang 

menggunakannya. Stilistika diharapkan alat penghubung pertama dan utama 

dalam membangun kembali hubungan yang sudah lama seolah-olah terlupakan. 

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (dalam Pradopo, 1999: 12) 

stilistika itu bukan hanya ilmu tentang penggunaan bahasa dan karya 

kesusastraanya, melainkan juga studi gaya bahasa dalam bahasa pada umumnya 

meskipun ada perhatian khusus pada bahasa kesusastraannya.  
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Selain itu, bahasa sastra sebagai sistem semiotik sekunder (second order 

semiotic system) Culler (dalam Ratna, 2009: 114). Oleh dengan itu, stilistika perlu 

estetika identitas (the aesthetic of identity), dan estetika pertentangan atau oposisi 

(the aesthetic of opposition). Estetika pertama mengandaikan penggunaan bahasa 

relatif sama antara pengarang dan pembaca. Sebaliknya estetika yang kedua 

menyajikan bahasa berbeda, sebagai estetika baru. Oleh dengan itu, dikaitkan 

dengan aspek estetika, dibandingkan bahasa, maka sastralah yang lebih relevan. 

Mustahil kedua gejala bermanfaat secara maksimal apabila hanya dipahami 

sepihak, tanpa mempertimbangkan relevansi interlokutornya, dengan cara 

mengabaikannya. 

Stilistika bagian permainan kata seperti ekuivalensi berupa sajak, dan 

semua bentuk penggunaan bahasa seperti majas. Kemudian stilistika adalah aspek 

keindahan didukung oleh pesan yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, 

kalimat lain, keindahanlah yang memberikan kualitas pada usaha pengarang 

sehingga karya sastra yang dihasilkan berfungsi dalam memajukan kebudayaan. 

Oleh sebab itulah, ada kebebasan penyair dan tidak ada kebebasan linguis. 

Perbedaan ini bahasa mengedepankan intelektualitas dan sastra menonjolkan 

emosionalitas. Maka sebab itu, stilistika bagian yang tercipta dari emosi sendiri. 

Dengan demikian, stilistika merupakan pengarang menghubungkan kedua sisi ini 

baik dari intelektualitas dengan emosionalitas sehingga menimbulkan bahasa 

tersirat yang begitu indah dan mengandung nilai dalam kehidupannya.  
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2.4 Pemajasan 

Majas (figure of speech) merupakan preferensi istilah untuk memperoleh 

aspek keindahan sesuai dengan maksud penulis dan pembaca . Selain itu, majas 

adalah bahasa indah yang digunakan oleh penyair dalam karyanya untuk 

menambah nilai estetika terhadap karya tersebut. kemudian majas dapat  

memberikan dampak terhadap suatu cerita sehingga semakin berjiwa selain itu, 

dapat menimbulkan kesegaran untuk pembaca dan pendengarnya. Oleh sebab itu, 

Penggunaan majas dalam puisi dapat menimbulkan daya imajinasi yang seolah-

olah pembaca merasakan suasana yang ditulis oleh penyair (Taringan, 2008: 12).  

Pada umumnya majas dibedakan menjadi empat, yaitu: (a) “majas 

perbandingan”, (b) “majas penegasan”, (c) “majas sindiran”, dan (d) “majas 

pertentangan”. Di antara jenis majas terbagi lagi sesuai dengan ciri masing-

masing. Bentuk-bentuk inilah sebagai gaya bahasa. Menurut Mulyana (dalam 

Santoso, 2016) majas atau gaya bahasa merupakan ungkapan batin dari 

cendekiawan untuk menimbulkan kesan dalam hati pembaca. Sejalan dengan 

pendapat Mulyana, Keraf (2010: 113) menjelaskan gaya bahasa sebagai cara 

mengungkapkannya kepribadian jiwa cendekiawan dengan kekhasan bahasanya. 

Hal ini majas mempunyai keindahan bahasa tersendiri, karena majas bagian gaya 

bahasa bertujuan untuk mengungkapkan ekspresif dari pengarang. 

Adapun menurut Nurgiyantoro (2010: 398) permajasan  pengandaian, 

penggayaan bahasa yang tidak menunjuk makna harfiah, melainkan makna 

tersembunyi. Dengan itu maknanya tergantung dari kemampuan pengarang untuk 

mencipta dan kemampuan pembaca dalam memahaminya. Sejalan dengan 

pemikiran Nurgiyantoro, Waluyo (2002: 83) mengungkapkan majas, bahasa yang 



18 

 

 

 

penyusunan bahasanya bertingkat sehingga memperoleh makna yang kaya. Maka 

dari itu, penafsiran dalam novel cendikiawan menyampaikan sesuatu dengan 

bahasa khasnya (kiasan). 

   Meskipun demikian Kosasih (2003: 163) menjelaskan Majas bentuk 

bahasa kias, untuk menciptakan efek tertentu. Pemakaian bentuk-bentuk tersebut 

untuk membangkitkan suasana tertentu, tanggapan indra tertentu, dan untuk 

memperindahkan penuturan. oleh sebab itulah Nurgiyantoro (2010: 298) 

mengungkapakan bentuk yang mempergunakan bahasa kias (majas) jumlahnya 

relatif banyak. Pemilihan dan penggunaan bentuk kiasan bisa saja berhubungan 

dengan selera, kebiasaan, kebutuhan, dan kreatifitas pengarang. Sehingga 

penggunaan stile yang berwujud pemajasan mempengaruhi gaya dan keindahan 

bahasa dalam karya sastra yang bersangkutan. Oleh karena itu dari sekian 

banyaknya majas penelitian ini memfokuskan pada majas perbandingan. Majas 

perbandingan merupakan kata-kata yang berkias yang menyatakan perbandingan 

untuk meningkatkan kesan dan penuhnya terhadap pendengar atau pembaca. 

Dapat disimpulkan bahwa majas, bahasa kias atau susunan perkataan yang 

digunakan oleh penulis dalam karya sastra yang menimbulkan efek dan arti 

tertentu dalam hati pembaca dan penyimak. Sementara itu Pradopo (2010: 62) 

membagi bahasa kias, menjadi tujuh jenis yaitu, perbandingan (simile), metafora, 

personifikasi, alegori, metonimia, sinekdoki, dan perumpamaan epos (epic 

simile).  

2.4.1 Simile 

Nurgiyantoro (2010: 400) merupakan majas perbandingan langsung dan 

eksplisit, dengan menggunakan kata tertentu selaku penunjuk eksplisitannya. 
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Oleh dengan itu,   eksplisit  di sini gambaran yang dalam membandingkan sesuatu 

dan tidak tersembunyi membandingkan sesuatu. Perumpamaan atau simile di sini 

perbandingan yang bersifat eksplisit (Keraf, 1981: 123). Dengan ini, 

menunjukkan keekspilisitannya dinyatakan dengan kata depan dan penguhubung 

di antaranya kata seperti, sama, bagai, bagaikan, laksana, sebagai, mirip, 

layaknya, ibarat dan sebagainya. Contohnya Aku seperti binatang jala.  

2.4.2 Metafora  

Majas metafora merupakan majas yang membandingkan dua hal secara 

langsung (Yono, 2017: 200-207). Metafora bukanlah ekspresi linguistik tetapi 

pemataan silang dalam sistem pemahaman konsep. Majas metafora 

mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan  analogis. Oleh 

karena itu, majas metafora pembandingnya berupa implisit. Menurut Keraf (1981: 

124) metafora ungkapan dengan arti yang tidak sebenarnya (tersirat) dengan 

menyamakan hal satu dan hal yang lain. 

Maka dari itu, metafora suatu hal yang mempunyai makna dari hal lain 

dan fungsi utamanya dengan pemahaman. Dalam metafora digambarkan bagian 

paling penting gaya bahasa dan mencapai bentuk terbaik dalam tulisan bahkan 

bahasa sastra. Sebagai gambaran berdasarkan persamaan atau pembanding 

Misalnya raja siang matahari, dewi malam bulan, tulang punggung. 

2.4.3 Personifikasi  

Personifikasi atau penginsanan merupakan majas memperbandingkan 

benda-benda tidak bernyawa seolah-olah mepunyai sifat seperti manusia. Majas 

ini biasanya berupa berwujud manusia baik dalam tindak-tanduk, perasaan serta 

perwatakan manusia (Keraf, 2010: 140). Oleh dengan itu, Majas personifikasi 
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ialah majas yang melukiskan sifat-sifat manusia kepada unsur abiotik, seolah-olah 

unsur ini hidup layaknya manusia. contoh, gelombang laut memporak-

porandakan desa, rumput bergoyang, matahari mengintip 

2.4.4 Alegori  

Majas alegori ialah majas perbandingan berkesinambungan gagasan yang 

diperlambangkan (Laila, 2016: 149). Majas alegori bentuk majas cerita yang 

dipakai sebagai lambang peri kehidupan manusia untuk mendidik atau 

menerangkan sesuatu. Selain itu bersifat spritual dan bermuatan moral. Bahkan, 

dalam alegori bisa berbentuk nilai-nilai kehidupan. Misalnya “kadang-kadang kita 

bisa meraih kemenangan dalam perlombaan, tapi kadang-kadang kita juga bisa 

kalah,” ucapnya. Rasulullah mengingatkan kami bahwa kemenangan duniawi 

bukanlah segala-galanya. 

 

2.5 Fungsi gaya bahasa 

Menurut Jakobson (dalam Suwito, 2013: 12-16) mengungkapkan terdapat 

enam fungsi gaya bahasa di antaranya yaitu: 

1) Fungsi Emotif 

Fungsi emotif berkaitan dengan pembicara atau pengirim pesan. Pengirim 

pesan adalah yang memiliki pesan, di dalam pesan disampaikannya biasanya 

terdapat unsur emotif menekankan perasaan yang dialami oleh seseorang. Dengan 

itu, fungsi bahasa diungkapkan melalui sikap pengirim terhadap suasana hati. 

Seperti dalam dialog tokoh-tokoh fiksi misalnya dapat kita jumpai kata-kata 

umpatan, rayuan, seruan dan lain sebagainya.  
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2) Fungsi Referensial  

Fungsi referensial terkait dengan konteks, dalam proses komunikasi 

konteks memberikan,  mempengaruhi, dan menentukan referensi makna (pesan 

yang dikomunikasikan. Oleh dengan itu, fungsi referensial mengutamakan 

informasi sebenarnya mengenai suatu komunikasi. Selain itu fungsi ini 

mengedepankan konteks pesan di dalamnya. Tidak mengutarakan argumen 

bahkan prasangka. Fungsi bahasa ini bisa digambarkan fungsi komunikasi dan 

fungsi informatif. Menurut Ogden dan Richard (dalam Suhardi, 2015: 46) yang 

dirujuk. Jika dirujuk tersebut sesuai dengan fakta maka referent tersebut logikal. 

Jika referen tersebut konsisten, koheren dan koresponden maka referent tersebut 

disebut benar dan logis. Contoh berkaitan dengan keberhasilan densus 88 

menyergap Dulmatin di Jakarta dan penyergapan dilakukan di Aceh. 

3) Fungsi Puitik  

Fungsi puitis bahasa berkaitan langsung dengan pesan yang ingin 

dikomunikasikan. Pemfokusan perhatian pada pesan demi pesan itu sendiri. 

Dalam puitik bahasa yang difokuskan pada pesan itu sendiri bahkan, paling 

dominan dan paling menentukan. Selain itu, fungsi tersebut menitik beratkan 

pada aspek keindahannya. Tidak dipungkiri lagi pilihan-pilihan kata, susunan 

kalimat dan variasi bahasa menjadi patokan untuk mengetahui pesan yang 

disampaikannya. Contoh penggunaan bahasa repetisi dan aliterasi (Nurgiyantoro, 

2010: 419). 

4) Fungsi Metalingual  

Fungsi metalingual bentuk fungsi bahasa menjelaskan bahasa itu sendiri. 

Misalnya penjelasan tentang konsep ungkapan tertentu yang ada pada suatu 
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bahasa. Maka dari itu, fungsi metalingual suatu fungsi yang membicarakan 

mengenai kode, ciri, sifat dalam suatu konteks. Contoh fungsi metalingual yakni 

Talhah dalam peperangan bergerak seperti petir. 

5) Fungsi Konatif  

Fungsi konatif  digunakan menyampaikan suatu permintaan bagi 

pendengarnya untuk memotivasi bersikap dan bertindak sesuatu. Oleh sebab itu, 

fungsi ini tak lain untuk mempengaruhi orang lain bertujuan untuk mengotrol 

sosial agar apa yang kasihkan itu terkesampaikan. 

6) Fungsi Fatik  

Fungsi fatik berfungsi untuk penggunaan bahasa untuk menjaga hubungan 

sosial yang berlaku antara pembicara dan pendengar agar akrab. Selain itu, fungsi 

ini menghimbau manusia saling bersilaturahmi yang bertujuan untuk 

mempersatukan anggota masyarakat. Dengan itu, bahasa dapat menjadikan 

pembeelajaran dan pengalaman bagi manusia untuk berkenalan dengan orang lain 

baik itu teman, saudara, bahkan lingkungan masyarakat. Dengan demikian fungsi 

ini mempunyai peranan penting dalam suatu komunikasi. Misalnya fungsi ini 

terdapat dalam frasa-frasa baku pada bahasa lisan apa kabar, selamat pagi dan 

lain-lain.  




