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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan karya imajinatif, luapan perasaan, pengalaman, 

serta yang dikarang dengan berbagai kata-kata atau kalimat yang menggunakan 

bahasa yang indah.  Penggunaan kata-kata atau kalimat yang indah bertujuan 

untuk menarik pembaca serta sebagai ciri khas tersendiri untuk pengarang. 

Dengan kata-kata tersebut secara tidak langsung karya sastra juga dapat dikatakan 

sebagai alat bahasa, sehingga dalam pembuatannya karya sastra juga 

membutuhkan kata, frasa, dan kalimat yang indah, untuk menarik khalayak dalam 

membaca. Kata, frasa, dan kalimat yang indah dalam karya sastra sering disebut 

juga sebagai majas. Majas dalam karya sastra juga termasuk bagian dari gaya 

bahasa, maupun sebaliknya. Namun ada pula yang menyebutkan majas dan gaya 

bahasa itu sama.  

Majas dalam karya sastra berbeda dengan kata, frasa dan kalimat pada 

umumnya. Majas dalam karya sastra juga termasuk ke dalam unsur instrinsik 

pembuatan karya sastra. Majas terbagi atas majas penegasan, sindiran, dan 

perbandingan. Penelitian kali ini, peneliti memilih majas perbandingan. Karena 

dapat membandingkan suatu hal dengan hal lain yang dianggap sama untuk 

menyampaikan maksud yang diinginkan, baik dalam komunikasi lisan ataupun 

tulisan. Komunikasi tersebut juga mencakup karya sastra yang akan dijadikan 

sebagai objek penelitian. 
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Secara umum karya sastra dibagi atas tiga bagian, yaitu puisi, prosa, dan 

drama. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan prosa sebagai objek penelitian 

lebih spesifiknya prosa berupa novel. Secara umum novel merupakan sebuah 

ceminan kehidupan manusia dengan berbagai peristiwa yang diberi tambahan atau 

pelengkap agar peristiwa tersebut menarik khalayak untuk membaca. Berikutnya 

dalam penulisannya novel sering kali menggunakan majas sebagai media 

penyampaian informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Maka, 

dalam hal ini majas juga dapat menjadi ciri khas pengarang dalam menulis sebuah 

karya sastra. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa penting meneliti majas 

dalam sebuah novel, agar pembaca dapat memahami makna kata yang 

disampaikan oleh penulis. Selanjutnya dengan mengetahui penggunaan majas 

dalam novel akan memberikan variasi pilihan penulisan atau penguraian bagi 

penulis. Dalam hal ini peneliti memilih novel dengan judul Pasar karya 

Kuntowijoyo. Novel Pasar dipilih karena, dalam novel tersebut penulis banyak 

menggunakan majas yang didominasi oleh majas perbandingan. Sejauh ini novel 

Pasar belum pernah diteliti. Berikutnya, novel Pasar sendiri menampilkan sebuah 

potret mengenai realitas kehidupan masyarakat khususnya di desa secara tajam 

dengan menggunakan bahasa keseharian yang mudah dipahami. Kemudian kisah-

kisah itu dikemas dengan sebuah cerita yang menarik dengan menggunakan 

majas, dan penulis mampu menimbulkan efek estetik. 

Kuntowijoyo sendiri merupakan salah satu pengarang yang menceritakan 

kehidupan yang nyata dalam karya sastranya yaitu Pasar. Novel ini mempunyai 

kekhasan bahasa yang tersirat sehingga pembaca merasa ikut dibawa kedalam isi 
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cerita. Dalam novel Pasar mengandung majas perbandingan. Keunikan dari novel 

Pasar ini terdapat gaya bahasa serta pesan-pesan moral yang begitu berharga. 

Ketika isi novel pasar itu ditampilkan ada makna yang membuat pembaca 

terkesima. Selain itu dalam novel tersebut terdapat bentuk majas perbandingan 

seperti simile, personifikasi, metafora, alegori yang melatar belakangi. Kemudian 

fungsi dan makna gaya bahasa dijadikan landasan untuk mengetahui betapa 

estetikanya dalam novel ini.  

Berdasarkan pada teori dan objek penelitian yang digunakan maka pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan pedekatan stilistika. Pendekatan stilistika 

dipilih karena pendekatan tersebut dapat membantu peneliti dalam mengkaji tata 

bahasa yang indah (majas) dalam novel Pasar. Selain itu, stilistika juga 

merupakan pendekatan yang memberi tolak ukur dalam linguistik untuk mengkaji 

karya sastra. Karya sastra yang dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan 

stilistika salah satunya adalah novel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan panelitian 

yang akan dilakukan. 

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, pertama Ita 

Yuli Astuti, dengan judul Penggunaaan Gaya Bahasa Perbandingan pada Novel 

Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El-Khalieq. Pada penelitian tersebut 

beberapa yang ditemukan oleh peneliti, yaitu 1)  yang mengfokuskan pada bentuk 

dan makna gaya bahasa metafora, 2) bentuk dan makna gaya bahasa personifikasi, 

dan 3) bentuk dan makna gaya bahasa sinisme, ironi dan sarkasme. Kedua, 

penelitian yang dilakukan oleh Novita Rihi Amalia dengan judul Analisis Gaya 

Bahasa dan Nilai Pendidikan Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata. Pada 
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penelitian tersebut peneliti membahas tentang 1) gaya bahasa apa saja yang 

digunakan oleh Andrea Hirata dalam novel Sang Pemimpi yang mengfokuskan 

pada gaya bahasa sindiran, pertentangan, perbandingan, dan penegasan 2) nilai-

nilai pendidikan yang digunakan pengarang dalam novel Sang Pemimpi yang 

mengfokuskan pada nilai pendidikan religius, nilai pendidikan moral, nilai 

pendidikan sosial. Ketiga, peneliti yang dilakukan oleh Fajar Kurniawan dengan 

judul kajian Pemakaian Majas Perbandingan pada kumpulan Puisi Love Messages 

Karya Khalil Gibran. Hasil penelitiannya yaitu bagaimana pemakaian majas 

perbandingan dan makna pemakaian majas perbandingan.  

Menilik beberapa penelitian terdahulu persamaan pengkajian ini dengan 

pengkajian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti terdahulu yakni terletak 

pada penggunaan kajian stilistika yang menganalisis pada karya sastra novel. 

Perbedaan kajian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pokok penelitian 

dan data hasil penelitian yang menganalisis menggunakan majas perbandingan 

meliputi bentuk, makna dan fungsi pada novel Pasar karya Kuntowijoyo.  

 

1.2 Fokus Penelitian  

Pada penelitian kali ini, peneliti menfokuskan pada majas perbandingan 

yang terdapat pada novel Pasar karya Kuntowijoyo, dengan fokus masalah 1). 

bentuk majas perbandingan yang meliputi bentuk alegori, simile, metafora dan 

personifikasi 2). Makna majas perbandingan yang meliputi makna denotatif dan 

konotatif), 3). Fungsi majas perbandingan yang meliputi fungsi ekspresif, 
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imajinatif, emosional dan informasi. Dilihat dari majas yang terdapat dalam novel 

Pasar tersebut.   

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk majas perbandingan pada novel Pasar karya 

Kuntowijoyo? 

2. Bagaimana makna majas perbandingan pada novel Pasar karya 

Kuntowijoyo? 

3. Bagaimana fungsi majas perbandingan pada novel Pasar karya 

Kuntowijoyo? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Mendeskripsikan bentuk majas perbandingan pada novel Pasar karya 

Kuntowijoyo. 

2. Mendeskripsikan makna majas perbandingan pada novel Pasar karya 

Kuntowijoyo. 

3. Mendeskripsikan fungsi majas perbandingan pada novel Pasar karya 

Kuntowijoyo. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Pada hakikatnya penelitian ini diharapkan dapat berhasil sebagai tujuan 

penelitian secara optimal serta menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat 

bermanfaat bagi khayalak umum. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu 

manfaat secara teoritas dan praktis. 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkarya para 

peneliti berikutnya dalam meneliti tentang majas perbandingan 

khususnya pada karya sastra novel. Dan mambantu peneliti lain 

sebagai referensi maupun bandingan khususnya dibidang sastra pada 

kajian majas perbandingan dalam penelitian selanjutnya.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu khayalak. 

Terutama untuk mengetahui ilmu interdisipliner sastra dengan stilistika 

serta majas perbandingan, sehingga dapat menambah informasi bagi 

pembaca dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang majas 

perbandingan terutama karya sastra nove.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

Berikut penegasan istilah-istilah penting yang digunakan penelitian dalam 

penelitian ini. 

1. Majas Perbandingan  

Majas perbandingan yang membandingkan sesuatu dengan yang lain 

melalui ciri kesamaan berupa ciri fisik, sikap, tingkah laku dan 

sebagainya (Nurgiantoro, 2017: 218) 
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2. Simile 

Simile adalah pembanding langsung atau eksplisit yang ditandai 

dengan seperti, bagai, seumpama, dan sebagainya. (Nurgiantoro, 2017: 

221). 

3. Metafora 

Metafora merupakan bentuk perbandingan yang memiliki dua sifat 

yaitu pembanding eksplisit dan implisit yang ditandai dengan ciri-ciri 

fisik, ide dan benda (Nurgiantoro, 2017: 224) 

4. Personifikasi 

Personifikasi merupakan bentuk pemajasan yang memberikan sifat-

sifat benda dengan sifat-sifat kemanusiaan atau benda mati seolah-olah 

hidup. (Nurgiantoro, 2017: 225) 

5. Alegori 

Alegori  merupakan bahasa kiasan yang berbentuk lambang atau 

simbol dalam sebuah cerita kiasan (Nurgiantoro, 20017: 239) 

6. Makna Denotatif 

Denotatif merupakan makna yang sesuai apa adanya atau makna 

sebenarnya. 

7. Makna Konotatif 

Konotatif merupakan makna kiasan yang menggambarkan sesuatu atau  

bukan makna sebenarnya.  

8. Stilistika 

Stilistika adalah wacana dalam sebuah karya sastra yang memiliki 

makna yang berbeda dari apa yang tertulis, maknanya tersirat. 
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9. Imajinatif

Imajinatif merupakan kiasan peristiwa dan karakter tokoh yang

digunakan selalu mengikut sertakan daya imajinatif pengarang

10. Emosional

Emosional merupakan cerita pengarang dalam menceritakan tentang

emosi tokoh yang terjadi di dalam peristiwa.

11. Ekpresif

Ekpresif merupakan cerita pengarang dalam menceritakan tentang

kepedihan hati yang diderita melalui peristiwa, sehingga pengarang

memberi reaksi psikologis tokoh terhadap pembaca dan pembaca akan

larut dalam kesedihan dan keharuan

12. Informasi

Informasi merupakan makna yang dekat dengan makna kongnitif yang

bertujuan untuk menginformasikan pembaca tentang sesuatu yang baik

buruk.




