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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Gaya Bahasa  

2.1.1 Hakikat Gaya Bahasa  

Keraf, (2009:112) berpendapat bahwa gaya atau khususnya gaya bahasa di 

kenal dalam retorika dengan istilah style. Kata style diturunkan dari kata latin stilus, 

yaitu semacam alat untuk menulis pada lembaran lilin. Keahlian mengguakan alat 

ini akan memengaruhi jelas tidaknya pada lempengan tadi. Pada  perkembangan 

berikutnya, kata style lalu berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis 

atau menggunakan kata-kata secara indah.  

Rihi, (2010:14) juga menyatakan bahwa gaya mengandung pengertian cara 

seseorang dalam menyampaikan gagasannya dengan menggunakan gaya bahasa 

yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat 

menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca atau pendengar.  

Gaya bahasa memang memiliki makna yang sangat luas, (Indah, 2018:602) 

berpendapat bahwa gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi dikarenakan 

adanya timbul suatu perasaan yang ada dalam setiap orang, sehingga menimbulkan 

suatu bentuk perasaan tertentu dalam hati pembaca. gaya bahasa di sebut pula 

majas.  

Agita, (2015:32) penjelasan gaya bahasa secara luas yaitu pertama 

pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. 

Kedua pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Ketiga 

keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Mengacu pada beberapa 
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pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas gaya bahasa dapat diartikan 

sebagai cara seseorag untuk mengungkapkan pikiran-pikian dan perasaan batin 

yang hidup melalui ciri khas bahasa yang dimiliki setiap orang untuk memperoleh 

suatu simpati atau empati dari setiap pembaca dan juga pendengar.  

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa gaya bahasa merupakan suatu 

bentuk komunikasi verbal yang berasal dari ide pikiran dari seseorang. Ide pikiran 

tersebut disampaikan dalam bentuk argument yang nantinya akan membentuk suatu 

gaya bahasa. Gaya bahasa itu nantinya dapat dijadikan sebagai bentuk ciri khas 

seseorang dan kualitas tingkat penguasaan terhadap bahasa yang digunakan dalam 

berkomunikasi.  

 

2.1.2 Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yang terkandung 

di dalamnya. 

Keraf, (2009:130), berdasarkan langsung tidaknya, makna gaya bahasa 

dapat dibedakan menjadi dua macam yakni gaya bahsa retoris dan gaya bahasa 

kiasan. Berikut penjelasan terkait gaya bahasaa tersebut 

1)  Gaya bahasa retoris  

 Gaya bahasa merupakan bentuk retoris, yaitu penggunaan kata-kata dalam 

berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak atau 

pembaca. Kata retoris atau retorik berasal dari bahasa Yunani rhetor yang berarti 

orator atau ahli pidato. Menurut  pendapat Abrams (dalam Anggie, 2015:33) bahwa 

gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang dasar patokannya tidak berpokok dari 

kata-kata tapi sesuai urutan atau pola sintaskisis. Gaya bahasa retoris dapat 

dibedakan sebagai berikut.  
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a) Aliterasi  

Aliterasi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan 

yang sama, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kata, frase atau kalimat. 

Biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa, untuk hiasan atau 

untuk penekanan 

b) Asonansi  

Asonansi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan vokal yang 

sama, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kata, frase atau kalimat. Biasanya 

dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa, untuk memperoleh efek 

penekanan atau sekedar keindahan. 

c) Anastrof  

Anastrof atau inversi adalah semacam gaya bahasa retoris yang diperoleh 

dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat. 

d) Apofasis atau preterisio 

Apofasis atau disebut juga dengan preterisio merupakan sebuah gaya di mana 

penulis atau pengarang menegaskan sesuatu, tetapi nampaknya menyangkal. 

Berpura-pura membiarkan sesuatu berlalu, tetapi sebenarnya ia menekankan hal itu. 

e) Apostrof  

Apostrof adalah semacam gaya yang berbentuk pengalihan amanat dari para 

hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir. Cara ini biasanya dilakukan oleh orator 

dalam pidato yang disampaikan kepada suatu massa, si orator secara tiba-tiba 

mengarahkan pembicaraan langsung kepada sesuatu yang tidak hadir, kepada 

mereka yang sudah meninggal, atau kepada barang atau objek khayalan atau 

sesuatu yang abstrak, sehingga tampaknya ia tidak berbicara kepada hadirin.  
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f) Asindeton  

Asindeton adalah suatu gaya yang berupa acuan, yang bersifat padat di mana 

beberapa kata, frasa, atau klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata 

sambung.  

g) Polisindeton  

Poliosindeton adalah suatu gaya yang merupakan kebalikan dari asindeton. 

Beberapa kata, frasa, atau klausa yang berurutan dihubungkan satu sama lain 

dengan kata sambung.  

h) Kiasmus 

Kiasmus (chiasmus) adalah gaya bahasa yang berisi perulangan dan sekaligus 

juga merupakan inversi hubungan antara dua kata dalam satu kalimat.  

i) Elipsis  

Elipsis adalah suatu gaya yang berwujud menghilangkan suatu unsur kalimat 

yang dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau 

pendengar, sehingga struktur gramatikal atau kalimatnya memenuhi pola yang 

berlaku.  

j) Eufemismus  

Eufemisme atau eufemismus diturunkan dari kata Yunani euphemizein yang 

berarti “mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik”. Secara gaya bahasa, 

eufemisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak 

menyinggung perasaan orang lain, atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk 

mengganti acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan 

atau mensugesti sesuatu yang tidak menyenangkan. 

k) Litotes 
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Litotes adalah semacam gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sesuatu 

dengan tujuan merendahkan diri. Sesuatu hal dinyatakan kurang dari keadaan 

sebenarnya. Atau suatu pikiran dinyatakan dengan menyangkal lawan katanya.  

l) Histeron proteron  

Histeron proteron adalah semacam gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari 

sesuatu yang wajar, misalnya menempatkan sesuatu yang terjadi kemudian pada 

awal peristiwa. Gaya bahasa ini juga disebut hiperbaton 

m) Pleonasme dan tautologi  

Pleonasme dan tautologi adalah acuan yang mempergunakan kata-kata lebih 

banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan satu pikiran atau gagasan. 

Suatu acuan disebut pleonasme bila kata yang berlebihan itu dihilangkan, artinya 

tetap utuh.  

n) Perifrasis  

Sebenarnya perifrasis adalah gaya bahasa yang mirip dengan pleonasme, yaitu 

mempergunakan kata lebih banyak daripada yang diperlukan. Perbedaannya 

terletak dalam hal kata-kata yang berlebihan itu dan sebenarnya dapat diganti 

dengan satu kata saja.  

o) Prolepsis atau antisipasi  

Prolepsis atau antisipasi adalah semacam gaya bahasa di mana orang 

mempergunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum peristiwa atau 

gagasan yang sebenarnya terjadi. 

p) Erotesis atau pertanyaan retoris  
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Erotesis atau pertanyaan retoris adalah semacam pertanyaan yang dipergunakan 

dalam pidato atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam dan 

penekanan yang wajar dan sama sekali tidak menghendaki adanya jawaban.  

q) Silepsis dan zeugma  

Silepsis dan zeugma adalah gaya di mana orang mempergunakan dua 

konstruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan dua kata lain yang 

sebenarnya hanya salah satu yang mempunyai hubungan dengan kata pertama. 

Dalam silepsis, konstruksi yang dipergunakan itu secara gramatikal benar, tetapi 

secara semantik tidak benar.  

r) Koreksio dan epanortosis  

Koreksio dan epanortosis adalah suatu gaya yang berwujud, mula-mula 

menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya.  

s) Hiperbol 

Hiperbola adalah semacam gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan 

yang berlebihan dengan membesar-besarkan sesuatu hal (jumlahnya, ukurannya, 

atau sifatnya).  

t) Paradoks  

Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan 

yangnyata dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks dapat juga berarti semua hal yang 

menarik perhatian karena kebenarannya. 

u) Oksimoron  

Oksimoron adalah suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan katakata 

untuk mencapai efek yang bertentangan, namun sifatnya lebih padat dan tajam dari 

paradoks. 

2.)   Gaya bahasa kiasan  
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Gaya bahasa kiasan ini pertama-tama dibentuk berdasarkan perbandingan atau 

persamaan. Membandingkan sesuatu dengan yang lain, berarti mencoba 

menemukan ciri-ciri yang manunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut (Keraf, 

2006:136). Perbandingan sebenarnya mengandung dua pengertian, yaitu 

perbandingan yang termasuk dalam gaya bahasa yang polos atau langsung dan 

perbandingan yang termasuk dalam gaya bahasa kiasan. Kelompok pertama 

termasuk gaya bahasa langsung dan kelompok kedua termasuk gaya bahasa kiasan. 

Gaya bahasa kiasan dapat dibedakan atas  

a) Persamaan atau simile  

Persamaan atau simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit, yaitu gaya 

bahasa yang langsung menyatakan sesuatu yang sama dengan hal lain.  

b) Metafora  

Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara 

langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat dengan kias perwujudan. Misalnya : 

Pemuda adalah bunga bangsa. 

c) Alegori  

Alegori adalah suatu cerita singkat yang mengandung kisahan. Dalam alegori, 

nama-nama pelakunya adalah sifat-sifat yang abstrak, serta tujuannya selalu jelas 

tersurat.  

d) Personifikasi  

Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda 

mati atau barang yang tak bernyawa seolah-olah dapat bertingkah laku seperti 

manusia. 

e) Alusi  
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Alusi adalah semacam acuan yang menyugesti kesamaan antara orang, tempat, 

dan peristiwa. 

f) Eponim  

Eponim adalah suatu gaya di mana seseorang yang namanya begitu sering 

dihubungkan dengan sifat tertentu.  

g) Epitet  

Epitet adalah semacam acuan yang menyatakan suatu sifat atau ciri yang khusus 

dari seseorang atau suatu hal.  

h) Sinekdoke  

Sinekdoke adalah semacam bahasa figuratif yang mempergunakan bagian dari 

sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (pars pro toto) atau mempergunakan 

keseluruhan untuk menyatakan sebagian (totem pro parte).  

i) Metonimia  

Metonimia adalah gaya bahasa kiasan yang menggunakan sebuah kata untuk 

menyatakan suatu hal yang lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat, 

atau dengan kata lain metonimia menyatakan sesuatu yang menyebutkan namanya 

secara langsung untuk memahami hal yang dimaksud. 

j) Antonomasia  

Antonomasia adalah sebuah bentuk khusus dari sinekdoke yang berwujud 

penggunaan sebuah epitet untuk menggantikan nama diri, atau gelar resmi, atau 

jabatan untuk menggantikan nama diri.  
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k) Hipalase  

Hipalase adalah semacam gaya bahasa di mana sebuah kata tertentu digunakan 

untuk menerangkan sebuah kata, yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata yang 

lain.  

l) Ironi, sinisme, dan sarkasme  

Ironi adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan menggunakan hal 

lain yang berlawanan dengan tujuan agar orang yang dituju tersindir secara halus. 

Sinisme adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan menggunakan hal 

yang berlawanan dengan tujuan agar orang tersindir secara lebih tajam dan 

menusuk perasaan. Sarkasme adalah gaya bahasa yang melontarkan tanggapan 

secara pedas dan kasar tanpa menghiraukan perasaan orang lain.  

m) Satire  

Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Bentuk ini 

tidak harus bersifat ironis. Satire mengandung kritik tentang kelemahan manusia.  

n) Inuendo  

Inuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang 

sebenarnya.  

o) Antifrasis  

Antifrasis adalah semacam ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata 

dengan makna kebalikannya, yang bisa saja dianggap sebagai ironi sendiri.  

p) Pun atau paronamasia  

Pun atau paronamasia adalah kiasan dengan mempergunakan kemiripan bunyi 

yang berupa permainan kata, tetapi terdapat perbedaan besar dalam maknanya. 
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Uraian di atas memuat tentang gaya bahasa retoris dan kiasan yang akan 

dipergunakan sebagai landasan teori pada penelitian ini. Gaya bahasa ini memiliki 

fungsi yang berbeda pada setiap kalimat. Ada yang berfungsi sebagai penambah 

nilai estetik atau keindahan dan ada pula yang memperjelas dan memperkuat 

makna, atau hanya sekedar hiasan. Keseluruhan jenis gaya bahasa inilah yang akan 

diterapkan penggunaannya dalam penelitian ini selanjutnya.  

 

2.2 Kerangka Berfikir  

Pemahaman seseorang terhadap pola pikir merupakan bentuk hasil dari 

penangkapam paham suatu topik. Melakukan tuturan berdasarkan topik bahasan 

debat mampu mengarahkan pola pikir seseorang dengan baik dan relevan. Debat 

merupakan suatu tuturan yang menyampaikan sebuah pendapat yang bertujuan 

untuk mendapatkan paham yang sesuai dengan topik. Penggunaan tuturan dalam 

debat sangatlah perlu diperhatikan jangan sampai menggunakan kata-kata yang 

mengandung sara ataupun ambiguitas.  

Penuturan debat haruslah relevan dengan apa yang disampaikan dengan apa 

yang akan diwujudkan. Paham inilah yang nantinya akan membantu seseorang 

dalam menangkap apa yang akan disampaikan dalam sebuah debat. Ketika paham 

topik bahasan sesuai dengan apa yang disampaikan, maka penutur melakukan 

penyampaian yang tepat sesuai dengan sasaran.  

Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian ini untuk lebih meningkatkan 

polo pikir terhadap tuturan sebuah debat. Adanya proses penelitian ini tentunya 

akan berpengaruh dalam bidang bahasa terutama dalam menyampaikan tuturan 

secara relevan sesuai topik bahasan. Tuturan yang relevan yang dilakukan dalam 
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debat akan membantu dalam proses penyampaian progres dari masing-masing 

calon tanpa paham yang menyeleweng.  Penutur menyampaikan sebuah progres 

dengan memperhatikan gaya bahasa yang menjadi acuan dalam penilaian bahasa 

yang di gunakan dalam penyampaian sebuah tuturan debat.  

Gaya bahasa inilah yang nantinya menjadi sebuah energi yang positif dan 

penilaian terhadap kualitas bahasa yang digunakan masing-masing calon dalam 

penyampaian tuturan dalam debat. Percakapan itulah yang akan menajadi sebuah 

bentuk analisis dalam sebuah penyampaian debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 

2018. Berdasarkan uraian diatas, kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

 
Analisis Gaya Bahasa  

Gaya Bahasa Berdasarkan 

Langsung Tidaknya Makna  

Gaya bahasa 

retoris 

Gaya bahasa 

kiasan 

a. Aliterasi  

b. Asonansi  

c. Anastrof  

d. Apfasisis 

e. Apostrof  

f. Asindenton  

g. Polisindenton  

h. Kiasmus  

i. Elipsis  

j. Eufemismus  

k. Litotes  

l. Histeron proteron  

m. Pleonasme  

n. Perifrasis  

o. Prolepsis  

p. Erotesis  

q. Silepsis  

r. Koreksio  

s. Hiperbol  

t. Paradoks  

u. Oksimoron  

a. Persamaan atau simili  

b. Metafora  

c. Alegori  

d. Personifikasi  

e. Alusi  

f. Eponim  

g. Epitet  

h. Sinekdoke  

i. Metonimia  

j. Antonomasia  

k. Hipalase  

l. Ironi, sinisme, sarkasme  

m. Satire  

n. Enuendo  

o. Antifrasis  

p. Pun atau paronomasia 
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