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MOTO
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sebelum kebahagiaan yang sempurna datang.”
(R.A.Kartini)

“Segala yang kau tebar, itu yang kau tuai.
Segala yang kau kejar, kelak akan tercapai.”
(Klara Krismunita)

v

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK
Krismunita, Klara. 2020. Gaya Bahasa Kiasan dalam Novel Pengakuan
Eks Parasit Lajang Karya Ayu Utami: Perspektif Stilistika
Pragmatik. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, Jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini membahas tentang gaya bahasa kiasan yang terdapat
dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami dengan
perspektif stilistika pragmatik. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan tiga masalah utama. Tiga masalah utama tersebut adalah (1)
wujud gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami, (2) makna gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam
novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ditinjau dari
perspektif stilistika pragmatik, dan (3) fungsi gaya bahasa kiasan yang
terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami
ditinjau dari perspektif stilistika pragmatik.
Data dalam penelitian ini berupa tuturan pada novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami yang mengandung gaya bahasa kiasan. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak yang dipadukan dengan
teknik sadap dan teknik catat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 40 tuturan yang
mengadung gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan tersebut meliputi gaya
bahasa antonomasia 2 buah, persamaan atau simile 8 buah, metafora 13
buah, metonimia 1 buah, sinekdoke 4 buah (3 buah totum pro parte dan 1
buah pars pro toto), sarkasme 2 buah, personifikasi 6 buah, sinisme 1 buah,
dan epitet 3 buah. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai makna dan
fungsi dari 40 tuturan yang mengandung gaya bahasa kiasan tersebut
berdasarkan konteksnya dalam pragmatik. Makna yang berhasil peneliti
temukan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu menggambarkan,
menunjukkan, dan menjelaskan. Lalu untuk fungsi, peneliti berhasil
menemukan ada 11 (sebelas) buah fungsi yaitu menunjukkan, memuji,
menggambarkan,
menegaskan,
membandingkan,
mempertanyakan,
menghina, mengecam, membela, menjuluki, dan mengeluhkan.
Kata Kunci: Tuturan, gaya bahasa kiasan, konteks, makna, dan fungsi
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ABSTRACT
Krismunita, Klara. 2020. Figurative Language Style in the Pengakuan Eks
Parasit Lajang Novel by Ayu Utami: A Pragmatic Stylistic
Perspective. Thesis. Yogyakarta: Indonesian Language Education and
Arts Study Program, Language Educatin and Arts Departement,
Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma
University.
This research discusses about the figurative language style in the
Pengakuan Eks Parasit Lajang novel by Ayu Utami with a perspective of
pragmatic stylistic. This research aims to describe three main research
problems. Those three main problems are (1) the form of figurative language
style found in the Pengakuan Eks Parasit Lajang novel by Ayu Utami, (2) the
meaning of the figurative language style in the Pengakuan Eks Parasit
Lajang novel by Ayu Utami viewed from the perspective of pragmatic
stylistic, and ( 3) the functions of figurative language style in the Pengakuan
Eks Parasit Lajang novel by Ayu Utami viewed from the perspective of
pragmatic stylistic.
The data in this research was utterances in the Pengakuan Eks
Parasit Lajang novel by Ayu Utami which contains several figurative
language style. The study type is a qualitative research. Listening was the
main data collection method, which was combined with the taping and
recording.
The research found that there were 40 utterances that contained
figurative language. Based on its language style types, the research put the
sentences into groups as follow: 2 antonomasia, 8 simile, 13 metaphor, 1
metonemia, 4 synekdoke (3 pieces of totum pro parte and 1 of pars pro toto),
2 sarcasm, 6 personification, 1 cynicism, and 3 epithet. In addition, this
research also studied the meanings and the functions of these 40 utterances
based on their pragmatic context. The research found 3 (three) meanings and
they were describe, show, and explain. Then for the function, the research
identified there were 11 function from these 40 utterances, namely show,
praise, describe, confirm, compare, questione, insult, criticic, defend, dub,
and complain.
Keywords: Utterance, figurative language style, context, meaning, and
function
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Karya sastra merupakan suatu hasil karya yang berasal dari imajinasi
dan juga kreativitas penulisnya. Seorang penulis karya sastra biasanya
menulis sebuah karya sastra dengan tujuan untuk mengungkapan isi hati,
kritik sosial, hiburan, dan juga ajaran moral. Banyak pula penulis karya sastra
yang mampu menghasilkan suatu karya karena terinspirasi dari kisah-kisah
kehidupan yang terjadi dalam masyarakat atau bahkan dalam kehidupan
penulis itu sendiri.
Karya sastra terdiri dari berbagai jenis. Salah satunya adalah prosa.
Prosa merupakan sebuah karangan bebas. Sifatnya yang deskriptif dan mudah
dipahami membuat prosa menjadi karya sastra yang banyak disukai. Salah
satu jenis prosa yang populer dan disukai banyak orang adalah novel. Novel
merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai satu
kesatuan utuh yang dituangkan dalam bentuk cerita naratif. Rangkaian
peristiwa yang terdapat dalam novel disajikan dengan detail dan runtut
sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur ceritanya.
Sebuah novel dikarang atau ditulis oleh seorang pengarang novel yang
disebut novelis. Pada saat ini, jumlah novelis di Indonesia sangatlah banyak.
Banyak novelis Indonesia yang terkenal bahkan sampai mancanegara karena
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karya-karyanya. Salah satu novelis perempuan di Indonesia yang terkenal
adalah Ayu Utami.
Ayu Utami merupakan seorang novelis yang lahir di Bogor, 21
November 1968. Ayahnya bernama Johanes Hadi Sutaryo dan ibunya
bernama Bernadeta Suhartinah. Ayu Utami merupakan sarjana lulusan Sastra
Rusia, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia (1994). Selain itu, Ayu Utami
juga pernah menempuh pendidikan di Advanced Journalism, Thomson
Foundation, Cardiff, UK (1995), dan juga Asian Leadership Fellow Program,
Tokyo, Jepang (1999).
Ayu Utami mulai dikenal luas sebagai seorang novelis sejak novelnya
yang berjudul Saman menjadi pemenang dalam sayembara penulisan roman
yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Selain
membuatnya dikenal sebagai seorang novelis, novel Saman juga membuat
Ayu Utami mendapat Prince Claus Award 2000 dari Prince Claus Fund yang
merupakan sebuah yayasan di Den Haag yang memiliki misi mendukung dan
memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Selain kedua
penghargaan tersebut, Ayu Utami juga pernah mendapatkan sebuah
penghargaan dari Khatulistiwa Literary Award tahun 2008 untuk novelnya
Bilangan Fu. Lalu, Ayu Utami juga pernah mendapatkan sebuah penghargaan
dalam Penghargaan Achmad Bakrie pada tahun 2018.
Novel-novel karya Ayu Utami memiliki cerita-cerita yang terbilang
menarik. Salah satunya adalah novel yang berjudul Pengakuan Eks Parasit
Lajang. Novel ini merupakan buku ketiga dari trilogi yang ditulis oleh Ayu
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Utami. Di bagian belakang novel ini dikatakan bahwa novel ini merupakan
autobiografi seksualitas dan spiritualitas pertama di Indonesia. Kisah dalam
novel ini di ambil dari kisah nyata. Menariknya isi cerita dan pemilihan
kosakata-kosakata dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu
Utami tersebut membuat peneliti ingin mengkajinya lebih dalam. Hal yang
akan dikaji atau objek penelitian ini adalah gaya bahasa kiasan dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
Gaya bahasa kiasan adalah gaya yang dilihat dari segi makna tidak
dapat ditafsirkan sesuai dengan makna kata-kata yang membentuknya (Keraf,
1981:121). Dalam buku Keraf yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa edisi
diperbarui (2010), disebutkan bahwa gaya bahasa kiasan ada enam belas jenis
yaitu persamaan atau simile; metafora; alegori, parable, dan fable;
personifikasi; alusi; eponim; epitet; sinekdoke; metonimia; antonomasia;
hipalase; ironi, sinisme, dan sarkasme; satire; innuendo; antifrasis; pun atau
paronomasia.
Penelitian ini akan membahas tentang tiga masalah pokok berkaitan
dengan gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya
Ayu Utami. Masalah yang pertama adalah wujud gaya bahasa kiasan yang
terkandung dalam novel. Peneliti akan mencoba mengidentifikasi wujud gaya
bahasa kiasan yang terdapat dalam novel yang diteliti. Setelah mampu
mengidentifikasi wujud gaya bahasa kiasan tersebut, peneliti akan masuk ke
dalam pemecahan masalah yang kedua. Masalah yang kedua berkaitan
dengan makna yang terkandung dalam gaya bahasa kiasan yang telah
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diidentifikasi sebelumnya. Peneliti akan menyelesaikan masalah yang kedua
ini dengan melakukan pengkajian makna yang terkandung dalam gaya bahasa
kiasan yang telah ditemukan sebelumnya berdasarkan dengan konteksnya.
Lalu, permasalahan terakhir yang akan dipecahkan oleh peneliti adalah
permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dari setiap gaya bahasa kiasan.
Permasalahan yang terakhir ini akan diselesaikan oleh peneliti dengan
mengkaji fungsi di setiap gaya bahasa kiasan dengan tidak melupakan
konteks juga maknanya.
Kajian yang dipakai dalam penelitian ini adalah perpaduan antara
stilistika dengan pragmatik. Stilistika menurut Crystal (Wicaksono, 2014:4)
merupakan

pengkajian

yang

sistematis

dalam

penggunaan

bahasa,

karakteristik bahasa, baik individu maupun kelompok. Lalu, pragmatik
menurut Geoffrey N.Leech adalah suatu telaah makna dalam hubungannya
dengan aneka situasi ujaran (Rahardi,dkk, 2016:17). Perpaduan antara
silistika dan pragmatik tersebut menghasilkan teori yang disebut stilistika
pragmatik. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Black. Black (2016:336)
menyatakan bahwa kajian stilistika pragmatik dilakukan berdasarkan prinsipprinsip dari teori-teori pragmatik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
stilistika pragmatik ini merupakan ilmu yang berfungsi untuk mengkaji
penggunaan bahasa dalam suatu tuturan berdasarkan konteksya.
Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan
gaya bahasa dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang ini ada dua. Alasan
pertama adalah menariknya isi cerita dan bahasa yang digunakan dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

novel, serta banyaknya kata-kata kiasan yang dipakai penulis dalam novel
tersebut. Alasan kedua, berdasarkan hasil pencarian peneliti, belum ada
penelitian mengenai gaya bahasa kiasan novel Pengakuan Eks Parasit Lajang
karya Ayu Utami dengan menggunakan kajian stilistika pragmatik.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan
penelitian sebagai berikut.
a. Apa saja wujud gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel Pengakuan
Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami?
b. Apa makna gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami ditinjau dari perspektif stilistika
pragmatik?
c. Apa fungsi gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami ditinjau dari perspektif stilistika
pragmatik?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut.
a. Mendeskripsikan wujud gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
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b. Mendeskripsikan makna gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ditinjau dari perspektif
sitilistika pragmatik.
c. Mendeskripsikan fungsi gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ditinjau dari perspektif
sitilistika pragmatik.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini adalah wujud, makna, dan fungsi gaya bahasa
kiasan yang terkandung dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya
Ayu Utami. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat
teoretis dan juga praktis. Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini
adalah mampu menambah pengetahuan tentang jenis, makna, dan fungsi gaya
bahasa kiasan, khususnya dalam karya sastra, ditinjau dari perspektif stilistika
pragmatik.
Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah
memberikan bekal pada calon guru bahasa Indonesia mengenai macammacam gaya bahasa kiasan dan maksudnya. Penelitian ini diharapkan juga
mampu membantu pembaca memahami makna gaya bahasa kiasan yang
digunakan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan inspirasi
pada peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa yang lebih mendalam.
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1.5 Batasan Istilah
a. Gaya Bahasa
Gaya bahasa menurut Kridalaksana dalam Kamus Linguistik (1982)
memiliki tiga pengertian. Ketiga pengertian tersebut adalah pemanfaatan
atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis;
pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu;
keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Jadi, gaya bahasa
adalah ragam bahasa seseorang yang digunakan dalam bertutur maupun
menulis sehingga memberikan efek tertentu kepada orang lain dan mampu
menunjukkan ciri bahasa orang tersebut.
b. Gaya Bahasa Kiasan
Gaya bahasa kiasan adalah gaya yang dilihat dari segi makna tidak
dapat ditafsirkan sesuai dengan makna kata-kata yang membentuknya
(Keraf, 1981:121). Gaya bahasa kiasan mengandung arti yang konotatif
dan tersembunyi. Hal tersebut dikarenakan makna dalam gaya bahasa
kiasan tidaklah sama dengan makna kata yang membentuknya. Jadi, gaya
bahasa kiasan adalah gaya bahasa yang maknanya diungkapkan secara
tidak langsung dan tidak sama dengan makna kata yang membentuknya.
c. Pragmatik
Pragmatik menurut Geoffrey N.Leech adalah suatu telaah makna
dalam hubungannya dengan aneka situasi ujaran (Rahardi,dkk, 2016:17).
Makna suatu kata menurut pragmatik berhubungan dan disesuaikan
dengan situasi ujarannya. Jadi, pragmatik adalah ilmu yang menelaah
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makna suatu kata atau ujaran berdasarkan dengan situasi atau konteks
ketika pembicaraan itu tengah berlangsung.
d. Konteks
Konteks dalam pragmatik adalah segala macam aspek yang sifatnya
luar bahasa (extralinguistics), yang menjadi penentu pokok bagi kehadiran
sebuah makna kebahasaan (Rahardi, dkk, 2016:28). Hal tersebut berarti
bahwa makna suatu kata dilihat dari situasi atau keadaan yang sedang
terjadi ketika kata tersebut diucapkan. Jadi, konteks dalam pragmatik
adalah segala hal yang berada di luar kata, frasa, atau kalimat, yang
menjadi acuan seseorang untuk menentukan arti atau makna dari kata,
frasa, atau kalimat tersebut.
e. Stilistika Pragmatik
Teori stilistika pragmatik dikembangkan oleh Elizabeth Black. Black
(2016:336) yang menyatakan bahwa kajian stilistika pragmatik dilakukan
berdasarkan

prinsip-prinsip

dari

teori-teori

pragmatik

agar

bisa

menjelaskan aspek-aspek dari teks sastra yang membuat teori-teori
pragmatik menjadi menarik untuk digunakan sebagai sarana penafsiran.
Stilistika pragmatik ini berfungsi untuk meneliti maksud gaya bahasa
dilihat dari konteksya. Jadi, stilistika pragmatik ini merupakan teori yang
digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan makna kebahasaan
yang ada dalam suatu teks berdasarkan dengan konteks kebahasaan
tersebut.
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1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan
pendahuluan. Isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika
penulisan. Latar belakang berisi alasan peneliti melakukan penelitian dan juga
identifikasi permasalahan. Bagian rumusan masalah berisi permasalahan yang
akan dipecahkan dalam penelitian yang berupa kalimat tanya. Tujuan
penelitian berisi tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dan sesuai dengan
rumusan masalah yang sudah dibuat. Manfaat penelitian berisi kegunaan
praktis dan teoretis dari hasil penelitian yang dilakukan. Batasan istilah
disertakan untuk membatasi istilah yang akan diteliti.
Bab II adalah landasan teori. Pada bagian landasan teori ini terdapat
penelitian yang relevan, kajian teori, dan kerangka berpikir. Penelitian
relevan merupakan referensi untuk peneliti agar dapat melihat kajian yang
sudah diteliti sebelumnya oleh orang lain sehingga peneliti dapat mengkaji
lebih dalam, kritis, dan tajam. Kajian teori berisi teori yang dianut atau yang
digunakan peneliti untuk memecahakan permasalahan dalam penelitian ini.
Kerangka berpikir berisi rancangan penelitian yang akan dilakukan peneliti.
Bab III merupakan metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian,
sumber data dan data, metode dan teknik pengumpulan data, instrumen
pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, dan triangulasi data. Jenis
penelitian

adalah

pengkategorian

penelitian

berdasarkan

data

yang

didapatkan. Sumber data merupakan subjek yang berisi data penelitian. Data
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merupakan bahan yang akan diteliti. Metode dan teknik pengumpulan data
berisi metode juga teknik yang digunakan dalam penelitian. Instrumen
pengumpulan data berisi alat yang dipakai untuk mengumpulan data
penelitian. Metode dan teknik analisis data berisi tahap-tahap yang dilakukan
peneliti dalam menganalisis data. Triangulasi data berisi teknik pemeriksaan
data yang digunakan dalam penelitian.
Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini berisi
hasil pemecahan masalah yang terdapat di bagian rumusan masalah. Hasil
penelitian tersebut dikaji dan dibahas berdasakan teori yang dianut oleh
peneliti yang terdapat pada bagian kajian teori.
Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi dua hal yaitu kesimpulan
dan saran. Kesimpulan berisi uraian pokok-pokok pikiran yang telah
dianalisis. Saran berisi tentang imbauan kepada peneliti selanjutnya yang
akan meneliti permasalahan serupa.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan
Gaya bahasa merupakan objek penelitian yang banyak diminati.

Peneliti menemukan banyak sekali penelitian tentang gaya bahasa, khususnya
pada karya sastra. Berdasarkan hasil pencarian, peneliti menetapkan tiga
penelitian yang paling relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti.
Penelitian yang pertama adalah penelitian yang berjudul “Pemanfaatan
Gaya Bahasa dalam Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak Karya
Garin Nugroho: Kajian Stilistika Pragmatik”. Penelitian tersebut dilakukan
oleh Damaris Rambu Sedu Dairu pada tahun 2019. Penelitian tersebut
bertujuan untuk mendeskripsikan wujud gaya bahasa yang dimanfaatkan
dalam film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak ditinjau dari perspektif
stilistika pragmatik. Tujuan kedua penelitian ini adalah mendeskripsikan
makna pragmatik gaya bahasa dalam film Marlina Si Pembunuh dalam
Empat Babak. Berdasarkan tujuannya, hasil penelitian ini adalah macammacam wujud gaya bahasa beserta maknanya ditinjau dari perspektif stilistika
pragmatik dalam film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak.
Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Junita Ira
Kurnia.

Penelitian

tersebut

berjudul

“Gaya

Bahasa

dalam

Majas

Perbandingan dan Majas Perulangan pada Novel Saman Karya Ayu Utami:

11
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Kajian Stilistika Pragmatik”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud dan makna gaya bahasa
dalam majas perbandingan dan majas perulangan pada novel Saman karya
Ayu Utami ditinjau dari perspektif stilistika pragmatik. Hasil penelitian
tersebut adalah jumlah dan wujud gaya bahasa dalam majas perbandingan dan
majas perulangan, serta makna pragmatiknya pada novel Saman karya Ayu
Utami.
Penelitian yang terakhir adalah “Gaya Bahasa Sindiran sebagai Kritik
Sosial dalam Wacana Meme Berbahasa Jawa di Akun Instagram
Dagelan_Jowo (Kajian Stilistika Pragmatik)” oleh Dewi Untari pada tahun
2017. Penelitian ini mempunyai empat tujuan yaitu untuk mendeskripsikan
kekhasan wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo
dalam menggunakan gaya bahasa sindiran sebagai kritik sosial, untuk
mendeskripsikan kekhasan penggunaan diksi dan gaya bahasa sindiran
sebagai kritik sosial dalam wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram
dagelan_jowo, untuk mendeskripsikan kekhasan wacana meme berbahasa
Jawa di akun instagram dagelan_jowo dalam menggunakan bentuk tindak
tutur dalam gaya bahasa sindiran sebagai kritik sosial, dan untuk
mendeskripsikan kekhasan maksud implikatur dalam gaya bahasa sindiran
sebagai kritik sosial dalam wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram
dagelan_jowo. Hasil dari penelitian ini adalah sindiran halus sebagai gaya
bahasa sindiran yang paling banyak muncul. Selain itu, ditemukan pula gaya
bahasa sindiran ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan inuendo.
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Ketiga penelitian di atas merupakan penelitian-penelitian yang relevan
dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal tersebut dikarenakan ketiga
penelitian di atas juga merupakan penelitian yang dilakukan dengan
perspektif stilistika pragmatik. Hal yang menjadi pembeda antara penelitian
ini dengan ketiga penelitian di atas ada pada objek penelitiannya. Karena
ketiga penelitian di atas relevan dengan penelitian ini, maka peneliti
menggunakan ketiga penelitian di atas sebagai referensi untuk mendukung
kelancaran penelitian yang akan peneliti lakukan.

2.2

Kajian Teori
Sebuah penelitian dilakukan dengan berlandaskan teori-teori yang

sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kajian teori ini, peneliti akan
memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan
peneliti lakukan. Teori-teori yang akan dipaparkan oleh peneliti meliputi
pragmatik, konteks, stilistika pragmatik, gaya bahasa dan majas, serta gaya
bahasa kiasan.
2.2.1 Pragmatik
Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguitik. Ada yang
mengatakan bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu yang relatif baru. Hal
tersebut dikarenakan pragmatik tidak ada dalam bagan pembidangan
mikrolinguistik dan makrolinguitik yang disampaikan atau dibuat oleh
Harimurti Kridalaksana.
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Heatherington dikutip dari Rahardi (2016:17) mengatakan bahwa
pragmatik adalah menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi
khusus, terutama sekali memusatkan perhatian pada aneka ragam cara yang
merupakan wadah aneka konteks sosial. Pragmatik menelaah ucapan
berdasarkan situasi dan konteks sosial. Sejalan dengan Heatherington,
Geoffrey N.Leech menyatakan bahwa pragmatik adalah suatu telaah makna
dalam hubungannya dengan aneka situasi ujaran (Rahardi,dkk, 2016:17).
Makna suatu kata menurut pragmatik berhubungan dan disesuaikan dengan
situasi ujarannya. Pragmatik merupakan ilmu yang menelaah makna suatu
kata atau ujaran berdasarkan dengan situasi atau konteks ketika pembicaraan
itu tengah berlangsung.
Pragmatik menurut Tarigan adalah telaah umum mengenai bagaimana
konteks memengaruhi cara kita menafsirkan kalimat (Rahardi,dkk, 2016:18).
Jadi, menurut Tarigan, konteks itu memengaruhi cara seseorang dalam
mengartikan suatu kalimat atau ujaran.
Yule dalam bukunya yang berjudul Pragmatik (2014:5) mengatakan
bahwa pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk
linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu. Bentuk linguistik atau bentuk
bahasa dengan pemakainya memanglah dua hal yang saling berkaitan.
Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk menyampaikan asumsi-asumsi
mereka. Asumsi-asumsi tersebut pastilah memiliki maksud atau makna. Oleh
karena itu, dengan belajar bahasa melalui pragmatik akan membuat seseorang
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mampu memahami dan bertutur kata mengenai hal yang dimaksud oleh orang
lain.
Pragmatik merupakan studi tentang makna kontekstual (Yule, 2014:
4). Pragmatik bukanlah studi yang menganalisis maksud tuturan dari makna
kata atau frasa yang membentuknya saja. Pragmatik menganalisis maksud
suatu tuturan juga dengan melihat situasi atau konteks ketika tuturan itu
muncul.
Dari definisi-defisis pragmatik menurut para ahli di atas, dapat
disimpulkan bahwa pragmatik merupakan ilmu atau kajian yang dipakai
untuk menelaah maksud dari suatu ujaran atau kalimat berdasarkan situasi
atau konteksnya. Situasi ujaran memengaruhi makna ujaran, maka situasi
perlu diperhatikan ketika menafsirkan makna ujaran. Pragmatik tidak hanya
membuat seseorang memahami maksud dari suatu tuturan, tetapi juga dapat
membuat seseorang mampu mengimbangi atau menanggapi tuturan tersebut.

2.2.2 Konteks
Konteks merupakan suatu hal yang berkaitan erat dan tidak bisa
dipisahkan dengan pragmatik. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya,
pragmatik merupakan cabang ilmu yang menelaah maksud suatu ujaran
berdasarkan

konteksnya.

Konteks

merupakan

hal

yang

bisa

saja

mempengaruhi maksud dari suatu tuturan. Hal tersebut membuat konteks
dalam suatu tuturan perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman
antara penutur dan mitra tutur, maupun antara penulis dan juga pembaca.
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Konteks dalam pragmatik adalah segala macam aspek yang sifatnya
luar bahasa (extralinguistics), yang menjadi penentu pokok bagi kehadiran
sebuah makna kebahasaan (Rahardi, dkk, 2016:28). Hal tersebut berarti
bahwa makna suatu kata dilihat dari situasi atau keadaan yang sedang terjadi
ketika kata tersebut diucapkan. Maksud atau arti kata dalam hal ini tidak lagi
hanya ditafsirkan berdasarkan arti denotatifnya, tetapi juga berdasarkan
situasi ketika kata tersebut diujarkan atau dituturkan.
Kasar atau tidaknya suatu kata juga dapat dilihat melalui konteksnya.
Ketika dalam suatu perbincangan santai antar teman, seseorang berkata “Mau
ke mana, Nyet?” kepada teman yang lain, tidak bisa langsung disimpulkan
kata nyet, yang di sini maksudnya monyet, adalah kata yang kasar. Hal
tersebut dikarenakan kata nyet merupakan sapaan akrab dalam pertemanan
mereka dan memanggil teman dengan kata nyet adalah hal yang biasa. Oleh
karena itu, kata tersebut tidak bisa diatikan kasar karena dilihat dari konteks
pembicaraannya.
Selain dapat mengetahui kasar atau tidaknya suatu kata atau tuturan,
konteks juga bisa mengurangi ambiguitas suatu kata atau tuturan. Ambiguitas
merupakan kemungkinan adanya banyak makna dari satu kata, gabungan
kata, atau kalimat. Di dalam buku Rahardi yang berjudul Pragmatik:
Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa, dikatakan bahwa bahasa, baik yang
sifatnya lisan maupun tulisan, memiliki makna yang tidak jelas ketika tanpa
pertimbangan konteks pragmatiknya sehingga maknanya dapat meleset
karena penuh ambiguitas (2016:38).
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Konteks pragmatik merupakan konteks yang muncul karena adanya
latar belakang pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam suatu
kelompok. Contohnya dalam suatu perkumpulan atau pertemanan anak muda,
penggunaan kata-kata yang sifatnya kasar atau vulgar, seperti ‘goblok’ atau
‘anjing’ atau tuturan yang lainnya, bisa saja digunakan secara leluasa tanpa
ada perasaan tersinggung atau marah satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan
mereka memiliki latar belakang pengetahuan dan pemahaman yang sama
mengenai kata-kata yang kasar atau vulgar tersebut sehingga ketika kata
tersebut dikatakan seorang pemuda terhadap pemuda yang lain, tidak ada
yang merasa marah atau tersinggung. Namun, hal tersebut juga tidak bisa
disamakan terhadap kelompok-kelompok yang lain karena setiap kelompok
pastilah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda.
Pemaknaan dalam sebuah kebahasaan tidak dapat dilepaskan dari
fakta-fakta kebahasaan yang hadir mendahului sebuah entitas kebahasaan
(Rahardi, 2019:103). Hal tersebut contohnya dapat dilihat dalam penggunaan
kata ia pada sebuah kalimat atau tuturan. Kata ia dapat diketahui maknanya
secara jelas apabila diketahui entitas kebahasaan yang mendahuluinya. Entitas
kebahasaan yang mendahului dan mengikuti sesuatu yang sedang dimaknai
disebut dengan konteks intralinguistik. Konteks intralingusitik ini merupakan
salah satu jenis konteks yang berwujud entitas kebahasaan dan bersifat
konseptual.
Aspek yang terdapat dalam konteks intralinguistik ada dua yaitu
segmental dan suprasegmental. Ketika aspek segmental dibunyikan, dimensi-
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dimensi suprasegmental terkait tinggi-rendahnya bunyi pengucapan selalu
dilibatkan (Rahardi, 2019:104). Unsur-unsur suprasegmental dalam konteks
intralinguistik ini meliputi nada, toda, pitch, intonasi, tekanan, durasi, dan
kesenyapan. Unsur suprasegmental tersebut mampu mempengaruhi maksud
tuturan secara pragmatik.
Selain ada konteks intralinguistik, ada pula konteks ekstralinguistik.
Kebalikan dari konteks intralinguistik, konteks ekstralinguistik ini elemen
konteksnya berada di luar entitas bahasa. Konteks ini memiliki sifat yang
kontekstual. Konteks ekstralinguistik terdiri dari empat aspek. Konteks
ekstralingusitik yang pertama adalah konteks sosial. Konteks ini merupakan
konteks yang bersifat kemasyarakatan dan penting kehadirannya karena
menggambarkan cara memahami maksud penutur dari keadaan sosialnya.
Adanya perbedaan latar belakang sosial, keluarga, usia, asal, jenis kelamin,
dan lain-lain antara penutur dan mitra tutur bisa memberikan pengaruh pada
tuturan yang dihasilkan. Kedua, konteks sosietal yang menurut Jacob L. Mey
(Rahardi, 2019:114) adalah konteks yang bersifat sosial vertikal yang erat
kaitannya dengan status sosial. Adanya perbedaan status sosial antara penutur
dengan mitra tutur, misalnya bos dan pegawai, dapat memberikan perbedaan
pada tuturan yang dihasilkannya. Ketiga, konteks kultural merupakan konteks
yang berkaitan erat dengan hal-hal berbau tata krama, sopan-santun, adat
istiadat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebudayaan. Selain itu, etika
dan estetika juga termasuk dalam konteks kultural karena tuturan yang asalasalan dan tanpa memperhatikan etika serta estetika bisa saja menimbulkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

kesalahpahaman antara penutur dan mitra tuturnya. Konteks ekstralinguistik
yang terakhir adalah situasional. Konteks situasional ini merupakan konteks
yang lebih merujuk pada setting. Tuturan yang tanpa memperhatikan situasi
atau suasana sekitar bisa saja melahirkan benturan atau kesalahpahaman.
Penelitian ini berhadapan dengan sebuah karya sastra yaitu novel.
Ketika berhadapan dengan novel, pastilah tidak akan jauh dari yang namanya
unsur pembangun novel. Salah satu unsur pembangun novel adalah unsur
intrinsik. Ketika unsur intrinsik dikaitkan dengan konteks-konteks pragmatik
di atas, konteks yang dekat dengan unsur intrinsik novel adalah konteks
ekstralinguistik. Konteks ekstralinguistik merujuk pada dua hal yang terdapat
pada unsur intrinsik. Pertama adalah tokoh. Abrams (Nurgiyantoro,
2010:165) menyatakan bahwa tokoh adalah orang yang ditampilkan dalam
karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas
moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan
dan dilakukan dalam tindakannya. Tokoh merupakan orang atau sosok yang
ada dalam cerita. Untuk membuat kehidupan tokoh dalam sebuah cerita
terlihat hidup layaknya kehidupan manusia secara nyata, diperlukan yang
namanya latar atau yang dalam konteks ekstralinguitik disebut dengan
konteks situasional. Abrams mengatakan bahwa latar menyaran pada
pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya
peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Nurgiyantoro, 2010:216).
Dari uraian-uraian di atas, dapat dipahami bahwa konteks dalam suatu
tuturan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan. Hal tersebut
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dikarenakan konteks mampu memberikan pengaruh terhadap maksud suatu
tuturan.

Suatu

tuturan

terkadang

mengandung

makna-makna

yang

terselubung dan dengan memperhatikan konteks maksud-maksud tersebut
dapat terdeteksi. Selain itu, memaknai tuturan dengan memperhatikan
konteksnya akan menghindarkan dari perselisihan ataupun kesalahpahaman.

2.2.3 Stilistika Pragmatik
Istilah stilistika berasal dari kata stylistics dalam bahasa Inggris.
Istilah tersebut terbentuk dari dua kata yaitu style dan ics. Stylist berarti
pengarang atau pembicara yang baik gaya bahasanya, perancang atau ahli
dalam mode. Ics adalah ilmu, kaji, telaah. Jadi, stilistika adalah ilmu yang
mengkaji gaya bahasa.
Shipley dalam Ratna (2009:8) pun menyatakan bahwa stilistika
(stylistic) adalah ilmu tentang gaya (style). Style berasal dari bahasa Latin
yaitu stilus yang berarti alat berujung runcing untuk menulis di atas bidang
berlapis lilin. Karena bentuknya yang runcing, benda itu dapat menggores,
menembus, melukai, dan menusuk. Jika diartikan dalam bidang bahasa
menjadi alat yang dapat menggores dan menusuk hati pembaca bahkan juga
penulisnya. Hal tersebutlah yang akhirnya menjadi dasar bahwa kata stilus
kemudian berarti gaya bahasa. Hal tersebut dikarenakan sifat gaya bahasa
yang dapat menyindir, membandingkan, menghina, menentang orang lain dan
menyakiti perasaannya.
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Istilah stilistika ini awalnya ditemukan oleh seorang linguis Perancis
yang bernama Charles Bally pada tahun 1972. Pada awalnya, stilistika tidak
dimaksudkan dalam studi sastra. Turner pun menyatakan bahwa stilistika
merupakan ilmu bagian dari linguistik yang memusatkan diri pada variasivariasi penggunaan bahasa (Pradopo, 1997:254). Hal yang membedakan
stilistika dalam studi sastra dengan stilistika dalam studi linguistik adalah
objek kajiannya. Stilistika dalam studi linguistik berobjek pada bahasa,
sedangkan stilistika dalam studi sastra berobjek pada karya sastra. Oleh
karena itulah, stilistika pun dipahami sebagai ilmu gabungan antara linguistik
dan ilmu sastra. Hakikat stilistika adalah pemakaian bahasa dalam karya
sastra yang kesadaraannya muncul dalam linguistik.
Ada beberapa ahli yang menyatakan pendapat tentang pengertian dari
stilistika. Berikut ini adalah pendapat ahli mengenai stilistika. Stilistika
menurut Crystal (Wicaksono, 2014:4) merupakan pengkajian yang sistematis
dalam penggunaan bahasa, karakteristik bahasa, baik individu maupun
kelompok. Kridalaksana (Wicaksono, 2014:4) menyatakan pengertian
stilistika adalah (1) ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam
karya sastra; ilmu interdisipliner antara linguistik dan kesusastraan, (2)
penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. Joanna Thornborrow dan
Shan Wareing (Wicaksono, 2014:5) pun memberikan pengertian bahwa
stilistika adalah cabang linguistik yang mempelajari karakteristik penggunaan
bahasa yang secara situasional berbeda, secara khusus merujuk pada bahasa
sastra, dan berusaha dapat menjelaskan pemilihan-pemilihan khas oleh
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individu-individu manusia atau kelompok-kelompok masyarakat dalam
menggunakan bahasanya.
Sudjiman (1993:3) menyatakan bahwa stilistika dapat dianggap
sebagai jembatan antara kritik sastra di satu pihak dan linguistik di pihak
yang lain. Stilistika mengkaji wacana sastra dengan orientasi linguistik.
Stilistika mengkaji cara satrawan dalam menggunakan unsur dan kaidah yang
terdapat dalam bahasa dan efek yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa
tersebut. Sudjiman juga mengatakan bahwa pusat perhatian stilistika adalah
style yaitu cara pembicara atau penulis menyatakan maksud dengan
menggunakan bahasa sebagai sarananya (1993:13).
Stilistika memiliki kaitan dengan berbagai cabang dan tataran
linguistik

(Sudjiman,

1993:4).

Misalnya,

seseorang

akan

mengkaji

penggunaan bahasa dalam karya sastra dan maknanya, orang tersebut bisa
saja menghubungkan stilistika dengan semantik. Karena peneliti pada
penelitian ini akan mengkaji tentang gaya bahasa pada novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang dan maksud atau maknanya berdasarkan konteks, peneliti pun
memadukan antara stilistika dengan pragmatik. Perpaduan antara silistika dan
pragmatik tersebut menghasilkan teori yang disebut stilistika pragmatik. Teori
ini dikembangkan oleh Elizabeth Black. Black (2016:336) menyatakan bahwa
kajian stilistika pragmatik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dari teoriteori pragmatik agar bisa menjelaskan aspek-aspek dari teks sastra yang
membuat teori-teori pragmatik menjadi menarik untuk digunakan sebagai
sarana penafsiran. Hal tersebut mengingat sekarang orang memiliki
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kecenderungan (yang mungkin memang lebih akurat) untuk memandang
bahwa makna adalah hasil dari proses penafsiran (Black, 2016:1).
Hasil dari proses penafsiran seseorang terhadap sebuah teks
memanglah tidak selalu sama. Setiap orang punya cara dan pandangannya
masing-masing dalam memahami sebuah teks. Semakin banyak orang yang
membaca dan menafsirkan makna dari sebuah teks, maka akan semakin tidak
stabil atau semakin jamak pula makna dari teks tersebut karena teks tidak bisa
dianggap memiliki satu makna yang sama untuk semua pembacanya. Oleh
karena itu pulalah, stilistika makin tertarik melibatkan pragmatik dan
pemahaman-pemahamannya. Hal tersebut dikarenakan pragmatik adalah
kajian terhadap bahasa dalam penggunaannya dengan memperhitungkan
unsur-unsur yang tidak dicakup oleh tata bahasa dan semantik (Black,
2016:1).

2.2.4 Gaya Bahasa dan Majas
Gaya bahasa dikenal dengan istilah style. Kata style berasal dari
bahasa Latin stilus artinya semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin.
Style ketika dihubungkan dengan kegiatan menulis indah berubah menjadi
kemampuan dan keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata
secara indah.
Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa
secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai
bahasa (Keraf, 2010:113). Gaya bahasa setiap penulis belum tentu sama.
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Setiap penulis memiliki kekhasan bahasa yang membedakannya dengan
penulis yang lain. Oleh karena itu, melalui gaya bahasa seorang pembaca
mampu melihat ciri khas bahasa penulis, jiwa, dan bahkan kepribadiannya.
Jika menurut Keraf penggunaan gaya bahasa diartikan untuk
mengungkapkan pikiran penulis, Tarigan memiliki pandangan yang berbeda.
Gaya bahasa menurut Tarigan merupakan bentuk retorik. Itu berarti bahwa
gaya bahasa adalah penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk
meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca (Tarigan, 1985:5).
Jika membicarakan tentang gaya bahasa, pasti akan disinggung juga
tentang majas. Gaya bahasa sering sekali disamakan dengan majas padahal
keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Teori sastra kontemporer
mengatakan bahwa majas hanyalah sebagian kecil dari gaya bahasa (Ratna,
2009:164). Gaya bahasa memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan
dengan majas.
Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa gaya
bahasa merupakan cara seseorang dalam mengungkap pemikirannya dengan
tujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar atau pembacanya.
Gaya bahasa seseorang yang satu dengan orang yang lain mungkin saja
berbeda. Melalui gaya bahasa, seseorang dapat mengungkapkan suatu tuturan
dengan menarik. Namun, bisa juga gaya bahasa digunakan seseorang untuk
menyembunyikan maksud tertentu.
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2.2.5 Gaya Bahasa Kiasan
Gaya bahasa kiasan adalah gaya yang dilihat dari segi makna tidak
dapat ditafsirkan sesuai dengan makna kata-kata yang membentuknya (Keraf,
1981:121). Makna gaya bahasa kiasan sudah menyimpang dan tidak lagi
mempertahankan makna denotatif kata yang membentuknya. Hal tersebut
berarti bahwa makna yang terkandung dalam gaya bahasa kiasan tidaklah
sama dengan makna sesungguhnya kata-kata yang membentuk gaya bahasa
tersebut. Oleh karena itu, gaya bahasa kiasan termasuk ke dalam gaya bahasa
berdasarkan langsung tidaknya makna.
Gaya bahasa berdasarkan ketidakberlangsungan makna ini disebut
juga dengan istilah trope atau figure of speech. Trope memiliki arti
“pembalikan” atau “penyimpangan”. Trope memiliki bermacam fungsi yaitu
untuk menjelaskan, memperkuat, menghidupkan, menstimulasi tautan,
menghibur, dan memberikan keindahan.
Perbandingan dalam gaya bahasa kiasan tidaklah sama dengan
perbandingan biasa. Perbandingan biasa itu membandingkan dua hal yang
berasal dari kelas yang sama, sedangkan perbandingan dalam gaya bahasa
kiasan itu membandingkan dua hal yang berasal dari dua kelas yang berbeda.
Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bisa
menetapkan apakah perbandingan itu termasuk dalam perbandingan biasa
atau perbandingan dalam gaya bahasa kiasan.
Keraf (2010:137) menetapkan tiga hal yang perlu diperhatikan untuk
mengetahui suatu perbandingan itu termasuk dalam perbandingan biasa atau
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perbandingan dalam gaya bahasa kiasan. Berikut ini adalah uraian dari ketiga
hal tersebut.
a. Menetapkan dahulu kelas dari dua hal yang diperbandingkan.
b. Memperhatikan tingkat persamaan atau perbedaan antara dua hal
diperbandingkan.
c. Apabila tidak ada kesamaan kelas dalam kedua hal tersebut, maka
perbandingan itu bisa dimasukkan dalam jenis jenis perbandingan
gaya bahasa kiasan.
Gaya bahasa kiasan terdiri dari berbagai jenis. Keraf dalam bukunya
yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa (2010) mengklasifikasikan gaya
bahasa kiasan menjadi enam belas jenis. Berikut ini adalah uraian dari
keenam belasa jenis gaya bahasa kiasan tersebut.
a)

Persamaan atau Simile
Persamaan atau simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit

(Keraf, 2010:138). Gaya bahasa persamaan atau simile membandingkan dua
hal secara terang-terangan. Hal tersebut membuat orang dapat dengan mudah
menangkap maksudnya dan tentunya mengidentifikasi bahwa perbandingan
tersebut termasuk ke dalam gaya bahasa persamaan atau simile.
Gaya bahasa persamaan atau simile ini ditandai dengan adanya
penggunaan kata-kata: seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan
sebagainya. Kata-kata itulah yang membuat gaya bahasa persamaan atau
simile bersifat eksplisit dalam membandingkan dua hal yang berbeda.
Namun, terkadang ditemukan pula gaya bahasa persamaan atau simile yang
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tidak menggunakan atau menyebutkan hal atau objek pertama yang
dibandingkan. Teori tentang gaya bahasa persamaan atau simile di atas lebih
jelasnya dapat dilihat dalam contoh berikut ini.
(A1) Mukanya bagai pinang dibelah dua.
(A2) Mereka itu seperti anjing dengan kucing.
(A3) Bagai alu pencungkil duri.
(A4) Seperti abu di atas tanggul.
Contoh A1-A4 semuanya merupakan contoh kalimat yang mengunakan
gaya bahasa persamaan atau simile, tetapi ada hal yang membedakan antara
contoh A1-A2 dengan A3-A4. Contoh A1 dan A2 merupakan contoh kalimat
gaya bahasa persamaan atau simile yang menggunakan atau menyebutkan hal
atau objek pertama yang dibandingkan. Lalu, contoh A3 dan A4 merupakan
contoh gaya bahasa yang tidak menyebutkan hal atau objek yang
dibandingkan.
b)

Metafora
Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal

secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat: bunga bangsa, buaya
darat, buah hati, cindera mata, dan sebagainya (Keraf, 2010:139). Berbeda
dengan persamaan atau simile, gaya bahasa ini membandingkan dua hal
secara langsung tanpa ada perantara. Dalam metafora, tidak lagi ada
penggunaan kata-kata: seperti, bagai, bak, dan sebagainya. Hal tersebut
dikarenakan metafora bersifat langsung dalam menghubungkan dua hal
pokok yang dibandingkan.
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Hal yang membedakan metafora dengan persamaan atau simile adalah
simile dapat berdiri sendiri, sedangkan metafora terikat dengan konteks.
Konteks merupakan hal yang penting dalam metafora. Hal tersebut
dikarenakan konteks dapat mendukung dan menambah kejelasan makna pada
metafora. Teori tentang gaya bahasa metafora tersebut diperjelas dengan
contoh berikut ini.
(A7) Gadis itu adalah bunga desa.
(A8) Saat liburan, dia tidak lupa membeli buah tangan.
c)

Alegori, Parabel, dan Fabel
Gaya

bahasa

metafora

yang merupakan gaya

bahasa

yang

membandingkan dua hal secara langsung mengalami perluasan. Gaya bahasa
hasil perluasan dari gaya bahasa metafora ada tiga yaitu alegori, parabel, dan
fabel. Berikut ini penjelasan dari masing-masing gaya bahasa tersebut.
Alegori merupakan gaya bahasa yang berbentuk cerita singkat yang di
dalamnya terkandung kiasan (Keraf, 2010:140). Berbeda dengan gaya bahasa
lainnnya yang biasanya berupa kata atau frasa, gaya bahasa alegori bentuknya
berupa cerita singkat. Teori tersebut diperjelas dalam contoh berikut ini.
(A9) Otak manusia bagaikan sebilah pedang. Semakin sering dipakai
dan diasah, maka akan semakin tajam. Namun, jika hanya dibiarkan
dan tidak pernah diasah, maka akan tumpul dan berkarat.
Parabel sama halnya dengan alegori yang berbentuk kisah atau cerita
singkat. Parabel adalah suatu kisah singkat dengan tokoh manusia yang selalu
mengandung tema dan juga pesan moral (Keraf, 2010:140). Istilah parabel ini
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dipakai untuk menyebur cerita-cerita fiktif dalam Kitab Suci yang bersifat
alegori dengan tujuan untuk menyampaikan suatu kebenaran moral atau
kebenaran spiritual. Parabel juga banyak ditemukan dalam cerita-cerita rakyat
yang banyak menyelipkan pesan moral, seperti Malin Kundang, Bawang
Merah dan Bawang Putih, Danau Toba, dan lain-lain. Teori tentang gaya
bahasa parabel tersebut diperjelas dengan contoh berikut ini.
(A10) Malin Kundang dikutuk menjadi batu karena dia tidak mau
mengakui ibu kandungnya yang sudah tua dengan pakaian lusuh dan
compang-camping di depan istrinya.
Fabel bentuknya sama dengan alegori dan parabel yaitu cerita.
Perbedaanya adalah cerita dalam fabel ini merupakan cerita dunia binatang.
Fabel adalah suatu metafora berbentuk cerita mengenai dunia bintang (Keraf,
2010:140). Binatang dalam fabel diceritakan seolah-olah seperti manusia.
Tujuan fabel adalah untuk menyampaikan pelajaran moral atau budi pekerti
melalui cerita yang bertokoh binatang, tumbuhan, atau benda tak bernyawa
lainnya. Berikut ini disajikan sebuah contoh untuk memperjelas tentang fabel.
(A11) Si Kancil yang cerdik itu tidak penah kehabisan akal. Dia selalu
saja punya cara untuk menipu musuhnya.
d)

Personifikasi
Personifikasi

adalah

semacam

gaya

bahasa

kiasan

yang

menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa
seolah-olah

memiliki

sifat-sifat

kemanusiaaan

(Keraf,

2010:140).

Personifikasi dapat diartikan juga sebagai penginsanan atau pemanusiaan.
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Perbedaan antara metafora dengan personifikasi adalah metafora berupa
perbandingan antara dua hal atau dua benda yang berbeda (bisa benda mati
atau benda hidup), sedangkan perbandingan dalam personifikasi ini dilakukan
pada sebuah benda dengan sifat atau watak yang sering ditemukan dalam diri
manusia. Hal tersebut membuat suatu benda mati seolah-olah berwujud
manusia. Benda mati bagaikan memiliki sifat, perasaan, bahkan perbuatan
seperti manusia. Teori tentang gaya bahasa personifikasi tersebut diperjelas
dengan contoh berikut ini.
(A12) Gumpalan awan itu menyembunyikan sinar sang rembulan.
(A13) Hembusan angin malam membelai lembut rambut gadis itu.
e)

Alusi
Alusi adalah semacam acuan yang berusaha menyugestikan kesamaan

antara orang, tempat atau peristiwa (Keraf, 2010:141). Majas ini
mengumpamakan sesuatu hal dengan hal lain yang pernah ada atau pernah
terjadi di masa lalu. Hal yang menjadi perumpamaan dalam alusi dapat
berupa peristiwa, tempat, maupun orang. Keraf (2010:141) menyatakan
bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika akan membentuk suatu
alusi yaitu harus ada keyakinan bahwa hal-hal yang dijadikan alusi dikenal
oleh pembaca atau sesuatu yang tidak terlalu asing bagi pembaca, penulis
harus yakin bahwa alusi itu membuat tulisannnya menjadi jelas dan tidak
malah membingungkan pembaca, dan bila alusi menggunakan acuan yang
umum, usahakan untuk menghindari acuan semacam itu. Berikut ini disajikan
contoh untuk memperjelas gaya bahasa ilusi.
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(A14) Penghayatannya dalam bernyanyi mengingatkanku akan sosok
almarhum Chrisye.
(A15) Gempa itu dikhawatirkan akan sebesar gempa di Yogyakata
tahun 2006 yang lalu.
f)

Eponim
Eponim adalah sutu gaya bahasa yang namanya begitu sering

dihubungkan dengan sifat tertentu, sehingga nama itu dipakai untuk
menyatakan sifat itu (Keraf, 2010:141). Gaya bahasa eponim ini dapat
dikatakan sebagai gaya bahasa yang meminjam sifat khas sesuatu. Seorang
penulis yang menggunakan gaya bahasa ini akan meminjam sifat khas sesuatu
dalam pernyataannya. Ciri dari gaya bahasa ini adalah adanya penggunaan
tokoh atau karakter yang terkenal di masyarakat. Misalnya: penggunaan
tokoh Hercules untuk meyatakan kekuatan seseorang; pemakaian tokoh
Albert Einsten untuk menyatakan kecerdasan.
g)

Epitet
Epitet adalah semacam acuan yang menyatakan suatu sifat atau ciri

yang khusus dari seseorang atau suatu hal (Keraf, 2010:141). Epitet ini
umumnya berupa frasa deskriptif. Gaya bahasa ini mengganti nama sesuatu
dengan hal yang mencerminkan hal tersebut. Teori tersebut diperjelas dengan
contoh berikut ini.
(A16) Raja hutan untuk singa
(A17) Bapak proklamator untuk Soekarno
(A18) Kota kembang untuk Bandung
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h)

Sinekdoke
Sinekdoke terbagi menjadi dua yaitu pars pro toto dan tatum pro

parte. Pars pro toto yaitu gaya bahasa sinekdoke yang mempergunakan
sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Kebalikan dari pars pro toto, totum
pro parte yaitu gaya bahasa sinekdoke yang mempergunakan keseluruhan
untuk menyatakan sebagian (Keraf, 2010:142). Kedua gaya bahasa tersebut
diperjelas dengan dua contoh berikut ini.
(A19) Aku merasa ada sepasang bola mata yang mengamatiku sejak
tadi. (Pars pro toto)
(A20) Indonesia terkenal akan keramah-tamahannya.
(Totum pro parte)
i)

Metonimia
Metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan sebuah kata untuk

menyatakan hal yang lain karena keduanya memiliki pertalian atau hubungan
yang dekat (Keraf, 2010:142). Gaya bahasa ini ditandai dengan adanya
penggunaan merek tertentu. Penggunaan merek tersebut terjadi karena ada
hubungan atau kesamaan antara merek dengan barang yang dimaksud. Teori
tentang gaya bahasa metonimia tersebut diperjelas dengan contoh berikut ini.
(A21) Dia pergi membeli sebungkus Djarum Coklat.
(A22) Ia selalu pergi menggunakan Honda kesayangannya.
j)

Antonomasia
Antonomasia merupakan bentuk khusus dari sinekdoke yang

berwujud penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, gelar,
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atau jabatan (Keraf, 2010:142). Dengan kata lain, gaya bahasa ini
menggunakan sesuatu untuk menggantikan hal yang lain. Hal yang digantikan
dalam majas ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan nama diri, gelar,
jabatan, dan lain sebagainya. Suatu objek dalam gaya bahasa ini disebut
bukan dengan nama aslinya sehingga gaya bahasa ini sering disebut juga
dengan istilah “julukan”. Gaya bahasa ini banyak dijumpai dalam percakapan
sehari-hari. Berikut ini contoh untuk memperjelas tentang antonomasia.
(A23) Aku sangat merindukan kehadiran si cerewet itu.
(A24) Si pembuat onar itu kembali dihukum karena ulahnya.
(A25) Yang Mulia tak dapat hadir karena sedang sakit.
k)

Hipalase
Hipalase menurut Keraf adalah gaya bahasa yang menggunakan kata

tertentu untuk menerangkan sebuah kata yang seharusnya kata tersebut
dikenakan pada sebuah kata yang lain (Keraf, 2010:142). Jadi, kata yang
seharunya menerangkan suatu kata ditulis mengikuti kata yang lain sehingga
kata tersebut seolah-olah menjelaskan kata yang diikutinya padahal
sesungguhnya kata itu menjelaskan kata yang lain. Teori hipalase tersebut
diperjelas dengan contoh berikut ini.
(A26) Ia duduk di atas sebuah kursi ujian yang tegang.
(Kata yang tegang itu sebenarnya menerangkan perasan orangnya
yang duduk bukan kursinya)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34

l)

Ironi, Sinisme, dan Sarkasme
Ironi, sinisme, dan sarkasme merupakan gaya bahasa yang tujuannya

untuk menyindir. Dari ketiga gaya bahasa yang bersifat menyindir tersebut,
ironi merupakan sindiran yang paling halus. Ironi merupakan gaya bahasa
yang ingin menyampaikan sesuatu dengan maksud yang berbeda terhadap
rangkaian kata yang ada di dalamnya (Keraf, 2010:143). Dengan kata lain,
maksud gaya bahasa ironi kebalikan dari rangkaian kata yang membentuknya.
Ironi ini menyindir dengan kata-kata halus yang sekilas terdengar seperti
pujian, namun ternyata bersifat menjatuhkan. Teori tentang gaya bahasa ironi
tersebut diperjelas dengan contoh berikut ini.
(A27) Rapi benar tulisanmu itu sampai-sampai aku tidak bisa
membacanya.
(A28) Rajin sekali kamu hari ini, jam segini baru datang.
Gaya bahasa yang bersifat menyindir selanjutnya adalah sinisme.
Sinisme adalah sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan
terhadap keikhlasan dan ketulusan hati (Keraf, 2010:143). Sinisme ini lebih
keras dan lebih kasar dibanding ironi. Kata-kata dalam gaya bahasa ini lugas
dan apa adanya sehingga maksudnya mudah sampai pada orang yang disindir.
Berikut ini contoh untuk memperjelas gaya bahasa sinisme.
(A28) Buat apa kau beli rumah mewah, jika tidak pernah kau tinggali
dan terus ditinggal pergi.
(A29) Apalah gunanya kau terus mengejar-ngejar dia, jika memang
sesungguhnya dia tak pernah bisa cinta padamu.
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Gaya bahasa sindiran yang terakhir adalah sarkasme. Sarkasme lebih
kasar dari ironi dan sinisme. Sarkasme adalah acuan yang mengandung
kepahitan dan celaan yang getir (Keraf, 2010:143). Gaya bahasa ini selalu
menyakiti hati orang dan kurang enak didengar karena menggunakan katakata yang kasar. Sarkasme ini biasanya untuk mengungkapkan rasa kesal dan
marah pada orang lain. Berikut ini contoh untuk memperjelas tentang gaya
bahasa sarkasme.
(A30) Dasar otaku dang, begitu saja tidak paham!
(A31) Aku sudah muak padanya, sekalipun dia nangis darah di
depanku, aku tidak akan peduli.
m)

Satire
Satire

adalah

gaya

bahasa

yang

berupa

ungkapan

bersifat

menertawakan atau menolak sesuatu (Keraf, 2010:144). Satire mengkritik dan
menyindir kelemahan manusia dengan tujuan agar adanya perbaikan. Teori
tentang satire tersebut diperjelas dengan contoh berikut ini.
(A32) Enak ya jadi pejabat dewan bisa kerja sambil tidur.
n)

Innuendo
Innuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan kenyatan

yang sebenarnya (Keraf, 2010:144). Innuendo termasuk gaya bahasa yang
unik karena mengecilkan fakta dan tidak malah melebih-lebihkannya.
Innuendo ini sindirannya tidak terlalu menyakiti hati orang yang dikenai
sindiran tersebut. Berikut ini adalah contoh untuk memperjelas tentang gaya
bahasa innuendo.
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(A33) Janganlah kamu terus bersedih, kau kan hanya kehilangan
sebuah jam, bukan kehilangan orang yang kau sayang.
o)

Antifrasis
Antifasis adalah semacam ironi yang berwujud penggunaan sebuah

kata dengan makna kebalikannnya, yang bisa saja dianggap ironi sendiri, atau
kata-kata yang dipakai untuk menangkal kejahatan, roh jahat, dan sebagainya
(Keraf, 2010:144). Hal yang membedakan ironi dengan antifrasis ini adalah
ironi menyatakan kebalikan dari kenyataan untuk menyindir, sedangkan
antifrasis hanya ingin menyatakan kebalikan tanpa ada maksud untuk
menyindir. Pembaca mampu mengidentifikasi antifrasis dengan mudah jika
dalam suatu tulisan dideskripsikan atau dituliskan kenyataannya karena jika
tidak dijelaskan secara pasti, gaya bahasa tersebut bisa saja disebut ironi.
Teori tentang antifrasis tersebut diperjelas dengan contoh berikut ini.
(A34) Dari kejauhan terlihat seorang wanita dengan tubuh berisi
berjalan

memasuki ruangan. “Lihatlah si langsing sudah

datang,” kata seseorang pada temannya.
p)

Pun atau Paronomasia
Pun atau paronomasia adalah kiasan dengan mempergunakan

kemiripian bunyi (Keraf, 2010:145). Dalan gaya bahasa ini terdapat
permainan kata. Gaya bahasa ini menggunakan sebuah kata yang memiliki
persamaan bunyi, tetapi berbeda maknanya. Teori tentang gaya bahasa pun
atau paronomasia tersebut diperjelas dengan contoh berikut ini.
(A35) Bang Roni bekerja di sebuah bank swasta.
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(A36) Dokter berkata bahwa kondisi paman bisa saja memburuk
apabila bisa ular itu tidak dikeluarkan dari tubuhnya.

2.3

Kerangka Berpikir
Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan kerangka berpikir yang

digunakan dalam menganalisis gaya bahasa kiasan novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami. Hal yang dikaji oleh peneliti adalah gaya
bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan adalah gaya yang maknanya tidak dapat
ditafsirkan melalui makna kata yang membentuknya. Makna gaya bahasa
kiasan ini di luar rangkaian kata yang membentuknya.
Penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami ini bertujuan untuk menganalisis wujud gaya bahasa
kiasan yang digunakan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang beserta
makna dan fungsinya ditinjau dari perspektif stilistika pragmatik. Penelitian
ini didukung oleh data yang berupa kalimat yang bersumber dari novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. Data yang ditemukan
peneliti dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ini
akan dideskripsikan wujud, makna, dan juga fungsinya. Peneliti akan
menafsirkan data dengan menggunakan teori-teori yang sesuai. Teori-teori
yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pragmatik, konteks,
stilistika pragmatik, gaya bahasa, dan gaya bahasa kiasan.
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Gaya Bahasa Kiasan Novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang Karya Ayu Utami

Pragmatik

Stilistika

Stilistika Pragmatik

Konteks

Gaya Bahasa Kiasan

Tuturan Tokoh dalam Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang
Karya Ayu Utami

Wujud Gaya
Bahasa Kiasan

Makna
Gaya Bahasa Kiasan

Fungsi Gaya
Bahasa Kiasan
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library

research). Kepustakaan atau studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan
mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Penelitian
kepustakaan ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Hamzah (2019:25 )
mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan
data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam
suatu konteks tertentu, dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif,
dan holistik. Dalam penelitian ini, data yang diambil dari bahan pustaka akan
dianalisis dengan teori yang melandasinya serta pendekatan tertentu sesuai
dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Penyajian data penelitian ini
dilakukan dengan metode deskriptif yaitu metode yang meyajikan fakta atau
data hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat, dan bukan dalam
bentuk angka.

3.2

Data dan Sumber Data
Data merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian.

Siswantoro (2014:70) mengatakan bahwa penelitian segala jenis disiplin ilmu,
tidak bisa melepaskan diri dari data. Salah satunya adalah penelitian sastra.
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Data dalam penelitian sastra berbentuk verbal yang wujudnya bisa berupa
kata, frasa, atau kalimat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh
peneliti adalah kalimat yang mengandung gaya bahasa kiasan. Kalimat
tersebut diperoleh dari kutipan-kutipan tuturan yang diambil peneliti dalam
novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
Semua data dalam penelitian diperoleh dari suatu sumber yang
bernama sumber data. Siswantoro (2014:72) mengatakan bahwa sumber data
terkait dengan subjek penelitian dari mana data diperoleh. Subjek penelitian
sastra bisa berupa novel, cerpen, drama, atau puisi. Dalam penelitian ini,
sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami. Novel ini merupakan salah satu dari trilogi novel
yang ditulis oleh Ayu Utami. Novel ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer
Gramedia. Novel ini menceritakan tentang kisah percintaan dari penulis novel
ini sendiri.

3.3

Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode simak. Mahsun (2005:92) mengatakan bahwa menyimak tidak hanya
berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan
bahasa secara tertulis. Oleh karena itulah, peneliti menggunakan metode
simak ini untuk memperoleh data dengan cara menyimak penggunaan bahasa
pada novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
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Metode simak ini memiliki suatu teknik dasar. Teknik tersebut adalah
teknik sadap. Teknik ini digunakan untuk menyadap penggunaan bahasa pada
objek penelitian. Penyadapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penyadapan

penggunaan

bahasa

secara

tertulis.

Mahsun

(2005:92)

menjelaskan bahwa penyadapan penggunaan bahasa secara tertulis dilakukan
apabila peneliti berhadapan dengan penggunaan bahasa yang bukan pada
orang yang sedang berbicara atau bercakap-cakap, tetapi pada bahasa tulis,
misalnya naskah-naskah kuno, teks narasi, bahasa-bahasa pada media massa,
dan lain-lain. Maka dari itu, teknik penyadapan penggunaan bahasa secara
tulis ini dipilih peneliti untuk menggumpulkan data berupa gaya bahasa
kiasan yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu
Utami.
Teknik sadap ini memiliki beberapa teknik lanjutan. Teknik lanjutan
yang dipilih peneliti adalah teknik catat. Peneliti mencatat semua hasil
temuan yang berupa kalimat yang mengandung objek yang dikaji yaitu gaya
bahasa kiasan. Untuk memudahkan dalam penerapan teknik ini, peneliti
melakukan pencatatan data pada tabel data yang telah dibuat peneliti
sebelumnya.

3.4

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri

(human instrument). Tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk
mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri (Ghony&Almanshur,
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2014:95). Peneliti dalam penelitian ini merupakan alat pengumpul data yang
utama. Selain itu, peneliti juga merupakan pelaku seluruh kegiatan penelitian.
Sebagai pelaku utama dari seluruh kegiatan penelitian, peneliti
merupakan seseorang yang memahami indikator permasalahan yang akan
diteliti. Hal tersebut dikarenakan peneliti sebagai instrumen penelitian
haruslah memahami indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penelitian.
Indikator adalah permasalahan dalam penelitian. Memahami indikator
penelitian akan memudahkan peneliti dalam proses penelitian, khususnya
dalam pengambilan, pemilihan, pengklasifikasikan, serta analisis data.
Indikator dalam penelitian ini adalah gaya bahasa kiasan pada novel yang
diteliti.

3.5

Metode dan Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang dilakukan
dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan
analisis (Ratna, 2013:33). Melalui metode ini, data tidak hanya diuraikan,
tetapi juga diberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Dalam
penelitian ini, peneliti mendeskripsikan data-data yang ditemukan dan
menganalisisnya dalam bentuk kalimat-kalimat. Berikut ini adalah tahaptahap yang peneliti lakukan dalam menganalisis data.
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a. Peneliti menguraikan data penelitian yaitu kalimat yang mengandung gaya
bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu
Utami.
b. Peneliti menemukan penanda gaya bahasa kiasan pada data hasil temuan.
c. Peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan jenis gaya bahasa kiasannya.
d. Peneliti menginterpretasi makna dan fungsi gaya bahasa kiasan yang
terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami
berdasakan konteksnya.

3.6

Triangulasi Data
Suatu data penelitian perlu diuji keabsahannya agar makin terpercaya.

Teknik pengujian data ini disebut dengan triangulasi. Triangulasi adalah
tindakan menguji atau mengecek data temuan dengan temuan lain selagi tidak
adanya kekontrasan atau asal adanya kesesuaian antara satu dengan yang
lainnya (Siswantoro, 2014:79). Triangulasi bertujuan untuk memeriksa
keabsahan hasil penelitian. Selain itu, triangulasi data juga digunakan untuk
mengetahui tingkat ketepatan dan kedalaman hasil penelitian ini.
Triangulasi dibedakan menjadi beberapa macam. Dalam penelitian ini,
triangulasi yang dipilih oleh peneliti adalah triangulasi penyidik. Triangulasi
penyidik merupakan teknik triangulasi yang memanfaatkan peneliti atau
pengamat yang lain untuk mengecek penelitian ini. Dalam penelitian ini,
peneliti meminta bantuan dosen untuk menjadi triangulator yang akan
memeriksa hasil pengumpulan data dan tabulasi data yang telah diperoleh
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serta dianalisis oleh peneliti. Peneliti mempercayakan Prof. Dr. Pranowo
sebagai penyidik dalam penelitian ini. Penyidik akan memeriksa dan
memberikan masukan serta saran terhadap hasil pengumpulan data yang telah
dilakukan oleh peneliti.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tiga poin penting. Pertama adalah deskripsi data.
Deskripsi data berisi penjelasan mengenai data yang diperoleh dalam
penelitian gaya bahasa kiasan novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya
Ayu Utami. Kedua adalah analisis data. Bagian ini memuat hasil analisis
peneliti terhadap wujud, makna, dan fungsi gaya bahasa kiasan pada novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. Lalu, bagian yang terakhir
adalah pembahasan hasil analisis. Bagian terakhir ini akan mendeskripsikan
gaya bahasa kiasan pada novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu
Utami: perspektif stilistika pragmatik.

4.1

Deskripsi Data
Data dalam penelitian ini bersumber dari novel Pengakuan Eks

Parasit Lajang karya Ayu Utami. Novel ini diterbitkan oleh Kepustakaan
Populer Gramedia. Novel ini merupakan buku ketiga dari trilogi yang ditulis
oleh Ayu Utami. Di bagian belakang novel ini dikatakan bahwa novel ini
merupakan autobiografi seksualitas dan spiritualitas pertama di Indonesia.
Untuk kepentingan penelitian, peneliti menggunakan novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang cetakan tahun 2016.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami yang mangandung gaya
bahasa kiasan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 40 data.
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Data tersebut diklasifikasikan menggunakan teori gaya bahasa kiasan
menurut buku Keraf (2010). Selain diklasifikasikan jenisnya, data-data
tersebut juga akan dianalisis makna dan fungsinya dari sudut pandang
stilistika pragmatik dengan berdasarkan teori pakar yaitu Black (2016).
Berdasarkan analisis terhadap 40 data yang telah dikumpulkan,
peneliti menemukan terdapat 9 (sembilan) gaya bahasa kiasan yang
terkandung di dalamnya. Rincian dari kesembilan gaya bahasa kiasan tersebut
adalah sebagai berikut. Gaya bahasa antonomasia 2 buah, persamaan atau
simile 8 buah, metafora 13 buah, metonimia 1 buah, sinekdoke 4 buah (3
buah totum pro parte dan 1 buah pars pro toto), sarkasme 2 buah,
personifikasi 6 buah, sinisme 1 buah, dan epitet 3 buah. Selain itu, penelitian
ini juga meneliti mengenai makna dan fungsi dari 40 data penelitian tersebut.
Makna yang berhasil peneliti temukan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu
menggambarkan, menunjukkan, dan menjelaskan. Lalu untuk fungsi, peneliti
berhasil menemukan ada 11 (sebelas) buah fungsi yaitu menunjukkan,
memuji, menggambarkan, menegaskan, membandingkan, mempertanyakan,
menghina, mengecam, membela, menjuluki, dan mengeluhkan. Berikut ini
adalah tabel data tenatng hasil dari penelitian ini.
Tabel 4.1 Hasil Penelitian
NO
1.

2.

Hasil
Jenis
Jumlah
Temuan
Gaya
Antonomasia, persamaan atau simile,
9
Bahasa metafora, metonimia, sinekdoke (totum
Kiasan pro parte dan pars pro toto), sarkasme,
personifikasi, sinisme, dan epitet.
Makna Menggambarkan, menunjukkan, dan
3
menjelaskan.
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3.

4.2

Fungsi

Menunjukkan, memuji, menggambarkan,
menegaskan,
membandingkan,
mempertanyakan, menghina, mengecam,
membela, menjuluki, dan mengeluhkan.

11

Analisis Data
Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan tentang hasil analisis

penggunaan gaya bahasa kiasan pada novel Pengakuan Eks Parasit Lajang
karya Ayu Utami. Dalam menganalisis penggunaan gaya bahasa pada novel
tersebut, peneliti menggunakan kajian stilistika pragmatik. Stilistika adalah
suatu ilmu yang mengkaji gaya bahasa. Lalu, pragmatik merupakan studi
tentang makna kontekstual (Yule, 2014: 4). Pragmatik bukanlah studi yang
menganalisis maksud tuturan dari makna kata atau frasa yang membentuknya
saja, tetapi dengan melihat situasi atau konteks ketika tuturan itu muncul.
Perpaduan antara stilistika dan pragmatik inilah yang akhirnya menghasilkan
teori yang disebut stilistika pragmatik. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth
Black. Black (2016:336) menyatakan bahwa kajian stilistika pragmatik
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dari teori-teori pragmatik agar bisa
menjelaskan aspek-aspek dari teks sastra yang membuat teori-teori pragmatik
menjadi menarik untuk digunakan sebagai sarana penafsiran. Dengan
stilistika pragmatik ini, gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam objek
penelitian akan dikaji maksudnya berdasarkan konteks pragmatiknya.
Konteks atau situasi ujaran penting sekali diperhatikan ketika tengah
menelaah maksud tuturan berdasarkan studi pragmatik. Seperti yang sudah
dikatakan di atas, hal tersebut dikarenakan pragmatik merupakan studi bahasa
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yang tidak lepas dari yang namanya konteks. Oleh karena itu, hal yang akan
dipaparkan peneliti pada bagian analisis penelitian gaya bahasa kiasan pada
novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami perspektif stilistika
pragmatik ini adalah wujud, makna, dan fungsi dari gaya bahasa kiasan novel
tersebut yang dianalisis berdasarkan konteksnya. Pada bagian analisis data
ini, peneliti akan menampilkan contoh-contoh gaya bahasa kiasan pada novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. Akan tetapi, mengingat ada
banyaknya data yang ditemukan, peneliti hanya akan menampilkan beberapa
contoh saja. Hasil analisis keseluruhan data akan peneliti tampilkan pada
bagian lampiran yang terdapat di akhir skripsi ini.
4.2.1 Wujud Gaya Bahasa
Dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami,
peneliti menemukan ada 9 (sembilan) jenis gaya bahasa kiasan. Kesembilan
gaya bahasa yang peneliti temukan adalah antonomasia, persamaan atau
simile, metafora, metonimia, sinekdoke (totum pro parte dan pars pro toto),
sarkasme, personifikaasi, sinisme, dan epitet. Berikut ini penjelasan dari
kesembilan gaya bahasa tersebut beserta contoh analisisnya.
4.2.1.1 Gaya Bahasa Antonomasia
Berdasarkan hasil penelitian, ada dua buah gaya bahasa antonomasia
dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami yang layak
dimasukkan sebagai data yang sahih. Gaya bahasa antonomasia adalah bentuk
khusus dari sinekdoke yang berwujud penggunaan sebuah epiteta untuk
menggantikan nama diri, gelar, atau jabatan (Keraf, 2010:142). Dengan kata
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lain, gaya bahasa ini menggantikan nama asli seseorang dengan bentuk lain.
Berikut ini adalah data dari gaya bahasa antonomasia yang peneliti temukan
dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
Data 1
Tuturan

Konteks
Tuturan

Data 2
Tuturan

Konteks
Tuturan

Beberapa wanita, setiap kali ada pertanyaan, “Kenapa
kamu belum menikah?”, akan menjawab, “Ah, santai
aja, si Parasit Lajang juga tidak menikah.” (Hal 2)
Penutur dari tuturan tersebut adalah wanita-wanita yang
sudah berumur, tetapi belum menikah. Tuturan tersebut
adalah jawaban seorang wanita yang belum menikah
ketika ditanya orang lain tentang alasan mereka belum
menikah. Suasana ketika tuturan tersebut muncul adalah
tenang dan santai.
Tapi rumah itu juga dosa asalku. Rumah itu didapat
sang jaksa muda setelah sebuah kasus penyitaan. (Hal
89)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan A saat
menceritakan tentang rumah barunya.

Data (1) dan data (2) sama-sama menunjukkan adanya penggunaan
gaya bahasa antonomasia. Wujud penanda gaya bahasa antonomasia pada
data (1) tersebut adalah kata si parasit lajang. Penutur pada tuturan tersebut
menggunakan gaya bahasa antonomasia untuk menggantikan nama tokoh A
yang merupakan panutannya karena sama-sama sudah berumur, tetapi belum
menikah. Makna yang dapat disimpulkan dari tuturan tersebut adalah
menunjukkan bahwa beberapa wanita ketika ditanya seputar alasan mereka
belum menikah selalu menggunakan A sebagai tameng. Hal tersebut karena
mereka merasa memiliki kesamaan nasib dengan A yang belum menikah
meskipun sudah berumur yang sering disebut dengan nama si parasit lajang.
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Pada data (2), wujud penanda gaya bahasa antonomasianya adalah
kata sang jaksa muda. Kata sang jaksa muda dalam tuturan tersebut
digunakan oleh penutur untuk menyebutkan ayahnya. Penutur menyebut
ayahnya dengan istilah sang jaksa muda karena ayahnya memang berprofesi
sebagai seorang jaksa dan tuturan tersebut terjadi ketika penutur menceritakan
tentang ayahnya di masa muda. Oleh karena itulah, penutur dalam tuturan
tersebut menyebut ayahnya dengan kata sang jaksa muda. Makna yang dapat
disimpulkan dari tuturan tersebut adalah menjelaskan bahwa ayah penutur
dahulu merupakan seorang jaksa muda yang pernah berhasil memecahkan
kasus penyitaan yang membuatnya mampu mendapatkan sebuah rumah.
4.2.1.2 Gaya Bahasa Persamaan atau Simile
Dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami, ada
delapan buah gaya bahasa persamaan atau simile yang pantas untuk
dimasukkan sebagai bagian dari data yang valid. Gaya bahasa persamaan atau
simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit (Keraf, 2010:138). Gaya
bahasa ini membandingkan dua hal secara terang-terangan sehinga orang
dapat dengan mudah mengidentifikasi gaya bahasa ini dan juga menangkap
maksudnya. Berikut ini akan dipaparkan sebagian data dari gaya bahasa
persamaan atau simile yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami.
Data 3
Tuturan

Konteks
Tuturan

Dengan rumah baru itu, mereka tidak lagi menaruh
anak-anak dalam satu kamar yang sama, seperti sardine
kaleng. (Hal 89)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan tokoh
A itu muncul ketika dia menceritakan keadaan
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keluarganya saat pindah ke rumah baru. Suasana dalam
tuturan tersebut adalah senang.
Data 4
Tuturan

Konteks
Tuturan

Kelak, setelah dewasa aku ditanya tentang memori
paling indah bersama Ibu, dan aku tidak bisa menjawab.
Ia seperti rahim dan aku bayi. Aku tak bisa melihatnya
tapi ketika terlepas darinya aku mejerit mau mati.
(Hal 118)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan A
terjadi ketika ia membayangkan jika nantinya di suatu
hari dia ditanya tentang memori paling indah saat
bersama Ibunya, ia tidak bisa menjawab. Suasana dalam
tuturan tersebut adalah bingung. Kebingungan tersebut
muncul karena penutur merasa tidak bisa menjawab jika
nanti dia ditanyai tentang memori terindahnya bersama
dengan ibunya.

Data (3) dan data (4) sama-sama termasuk dalam gaya bahasa
persamaan atau simile. Wujud penanda gaya bahasa persamaan atau simile
pada kedua gaya bahasa tersebut adalah penggunaan kata seperti. Pada data
(3), kata seperti membandingkan antara dua hal yang berbeda yaitu posisi
anak-anak saat tidur dengan ikan sardine dalam kaleng. Penutur dalam tuturan
tersebut adalah A. Tuturan tokoh A itu muncul ketika dia menceritakan
keadaan keluarganya saat pindah ke rumah baru. Penutur menggunakan gaya
bahasa tersebut untuk membandingkan antara kondisi rumah penutur yang
dulu dengan yang sekarang yang juga menandakan adanya peningkatan dalam
keluarganya. Dapat disimpulkan juga bahwa makna tuturan tersebut adalah
menunjukkan rumah keluarga penutur yang dulu hanyalah kecil, sedangkan
rumahnya yang baru kini lebih besar.
Pada data (4), wujud penanda kata seperti membandingkan antara ibu
penutur dengan rahim. Sama dengan data (3), penutur dalam tuturan data (4)
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juga adalah tokoh A. Penutur menggunakan gaya bahasa persamaan atau
simile untuk menggambarkan sosok ibunya yang sangat penting baginya.
Tuturan tersebut muncul sebagai jawaban jika nantinya setelah dewasa
penutur ditanya mengenai memori yang indah bersama ibunya. Makna yang
dapat disimpulkan dari tuturan tersebut adalah penutur tidak bisa hidup tanpa
ibunya.
4.2.1.3 Gaya Bahasa Metafora
Gaya bahasa metafora dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang
karya Ayu Utami yang layak untuk dimasukkan dalam data yang valid ada
tiga belas buah. Gaya bahasa metafora adalah semacam analogi yang
membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat:
bunga bangsa, buaya darat, buah hati, cindera mata, dan sebagainya (Keraf,
2010:139). Berikut ini akan dipaparkan sebagian contoh gaya bahasa
metafora yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya
Ayu Utami.
Data 5
Tuturan

Konteks
Tuturan

Data 6
Tuturan
Konteks
Tuturan

Dan Tri…dengan demikian sesungguhnya ia kecipratan
sebagian ampas yang aku tak mampu bersihkan dari
perbuatan-perbuatanku. (Hal 28)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan
tersebut terjadi setelah A putus dengan Mat. Di tengah
kegalauannya, Mat pun curhat pada teman A yaitu Tri.
Suasana saat itu adalah sedih dan galau.
Segaris senyum muncul di bawah perutnya yang mulai
berdaging. (Hal 199)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan
tersebut terjadi ketika ia mengamati tubuh Nik saat ini
yang berbeda dengan dulu saat awal-awal mengenal.
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Wujud penanda gaya bahasa metafora data (5) adalah kecipratan
sebagian ampas. Pada data (5), penutur membandingkan dua hal berbeda,
tetapi memiliki kesamaan. Sisa-sisa permasalahan dari perbuatan tokoh A
yang tidak mampu diselesaikannya disamakan dengan ampas. Ampas identik
dengan sisa-sisa. Oleh karena itulah, sisa-sisa permasalahan yang tidak
mampu diselesaikan oleh tokoh A itu disamakan dengan ampas. Pada saat itu,
tokoh A memutuskan hubungannya secara sepihak dengan Mat. Di tengah
kegalauannya, Mat mencurahkan isi hatinya itu kepada Tri yang merupakan
sahabat dari A. Penggunaan gaya bahasa metafora dalam tuturan tersebut
adalah untuk menunjukkan betapa sialnya Tri yang terkena imbas dari ulah
tokoh A. Makna dari tuturan tersebut adalah menjelaskan bahwa Tri terkena
imbas dari permasalahan-permasalahan yang dibuat oleh tokoh A tanpa bisa
diselesaikannya.
Wujud penanda gaya bahasa metafora pada data (6) adalah segaris
senyum. Sama halnya dengan data (5), penutur juga membandingkan dua hal
yang memiliki kesamaan. Pada data ini, penutur menyamakan segaris senyum
dengan lipatan perut yang muncul pada tubuh Nik, kekasihnya. Oleh karena
itu, makna dari tuturan yang muncul ketika tokoh A mengamati tubuh Nik
yang kini sudah berbeda dengan saat awal-awal mereka saling mengenal
adalah menunjukkan bahwa perut Nik kini mulai menggendut yang ditandai
dengan munculnya lipatan di perutnya. Lalu, fungsi gaya bahasa yang
digunakan oleh penutur tersebut adalah untuk menggambarkan adanya
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perubahan bentuk tubuh sang kekasih sehingga membuat munculnya lipatan
perut di tubuh kekasihnya itu.
4.2.1.4 Gaya Bahasa Metonimia
Gaya bahasa metonimia yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti dan
layak untuk dimasukkan sebagai data yang valid dalam penelitian ini ada satu
buah. Gaya bahasa metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan sebuah
kata untuk menyatakan hal yang lain karena keduanya memiliki pertalian atau
hubungan yang dekat (Keraf, 2010:142). Gaya bahasa ini ditandai dengan
adanya penggunaan merek tertentu karena ada hubungan atau kesamaan
antara merek dengan barang yang dimaksud. Berikut ini akan dipaparkan
gaya bahasa metonimia yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami.
Data 7
Tuturan
Konteks
Tuturan

“Tapi Yamaha-nya rusak, Suster. Tuts hitamnya tidak
bunyi,” kata V. (Hal 295)
Penutur dari tuturan tersebut adalah V, teman A. V
merupakan seorang organis paduan suara gereja.
Tuturan tersebut terjadi ketika suster meminta V untuk
tidak menggunakan piano tua yang ada di gereja itu,
tetapi menggunakan piano Yamaha.

Wujud penanda gaya bahasa metonimia pada data (7) adalah
penggunaan kata Yamaha. Yamaha adalah salah satu nama mereka alat musik
dan penggunaan kata Yamaha dalam tuturan tersebut untuk merujuk pada
sebuah alat musik piano. Oleh karena itulah, penutur dalam tuturan tersebut
menggunakan kata Yamaha untuk menyebutkan atau menyatakan piano yang
ada di dalam gereja itu. Adapun makna penggunaan gaya bahasa dalam
tuturan tersebut adalah menjelaskan keadaan dari piano yang ada di gereja itu.
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Penutur menuturkan tuturan tersebut untuk mengeluhkan keadaan piano yang
rusak di bagian tuts hitamnya kepada mitra tuturnya yang adalah suster di
gereja itu.
4.2.1.5 Gaya Bahasa Sinekdoke
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada empat
buah gaya bahasa sinekdoke dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang
karya Ayu Utami yang layak dimasukkan sebagai data yang valid. Keempat
gaya bahasa sinekdoke tersebut terbagi menjadi dua yaitu satu pars pro toto
dan tiga tatum pro parte. Pars pro toto yaitu gaya bahasa sinekdoke yang
mempergunakan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Kebalikan dari
pars pro toto, totum pro parte yaitu gaya bahasa sinekdoke yang
mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian (Keraf, 2010:142).
Gaya bahasa sinekdoke yang terkandung dalam data akan dipaparkan sebagai
berikut.
Data 8
Tuturan

Konteks
Tuturan

Data 9
Tuturan

Selalu mendebarkan menerima surat dari Pakdhe. Suatu
hari kami berkumpul dan Bibi Gemuk membacakan
surat itu. Selalu mendebarkan mendengarkan kembali
sesuatu yang sudah aku tahu. Untuk tiga gawuk
tersayang…
Tapi hari itu aku telah menjadi sedikit lebih besar dan
protes. “Haa! Tuh kan! Begitu lagi. Yang disayang
cuma gawuknya saja..!”
(Hal 106)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah Bibi A yang
sering disebut oleh A Bibi Gemuk. Tuturan Bibi Gemuk
tersebut muncul ketika sedang membacakan surat dari
Pakdhe. Suasana dalam tuturan tersebut adalah senang
dan kesal.
Nik! Rambutnya lebih rimbun sekarang. Aku lebih suka
ia sedikit cepak. (Hal 18)
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Konteks
Tuturan

Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan
tersebut terjadi ketika ia sedang mengendarai mobil
untuk mengantar kakaknya yang merupakan mahasiswa
arsitektur. Ketika mobil belok masuk ke Fakultas
Teknik, ia mendengar ada orang yang memanggilnya
dan ternyata orang itu adalah Nik. Suasana dalam
tuturan tersebut adalah senang.

Gaya bahasa sinekdoke pada data (8) termasuk ke dalam pars pro toto.
Wujud penanda dari pars pro toto pada data (8) ada pada kata tiga gawukku
tersayang. Kata tersebut adalah kata yang selalu digunakan oleh Pakdhe A
untuk menyapa ketiga keponakannya saat mengirimkan surat. Kata gawuk
merupakan istilah untuk salah satu organ tubuh perempuan. Akan tetapi,
maksud penggunakan kata itu dalam data (8) bukanlah untuk merujuk pada
organ tubuh tersebut, tetapi merujuk pada keseluruhan diri orang yang dituju
yaitu tiga ponakan Pakdhe A. Gaya bahasa tersebut digunakan Pakdhe A
untuk menjuluki tiga keponakannya tersayang. Dapat disimpulkan bahwa
makna dari tuturan tersebut adalah Pakdhe A sangat menyayangi
keponakannya yang ditunjukkan dengan adanya sebuah panggilan sayang
yang selalu diucapkannya ketika menyapa keponakannya melalui surat.
Gaya bahasa sinekdoke pada data (9) termasuk dalam bentuk totum
pro parte. Wujud penanda dari bentuk totum pro parte ini adalah kalimat “Aku
lebih suka ia sedikit cepak”. Penutur dalam tuturan tersebut bermaksud untuk
mengutarakan bahwa dirinya lebih suka rambut Nik yang cepak. Akan tetapi,
dalam tuturan tersebut ia menggunakan keseluruhan diri Nik untuk merujuk
pada rambut Nik yang hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan
tubuh Nik. Penggunaan gaya bahasa tersebut adalah untuk menunjukkan
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ketidaksukaan penutur dengan rambut lawan tuturnya yang tidak lagi cepak
karena sudah lebih panjang dari yang dulu. Makna yang dapat disimpulkan
dari tuturan tersebut adalah menggambarkan bentuk rambut dari lawan bicara
penutur yang sudah panjang dan itu kurang disukai oleh si penutur.
4.2.1.6 Gaya Bahasa Sarkasme
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua buah gaya bahasa sarkasme
dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami yang pantas
dimasukkan sebagai data yang valid. Gaya bahasa sarkasme adalah acuan
yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir (Keraf, 2010:143).
Sarkasme merupakan salah satu bentuk sindiran keras yang bahasanya selalu
menyakiti hati orang dan kurang enak didengar karena menggunakan katakata yang kasar. Sarkasme ini biasanya untuk mengungkapkan rasa kesal dan
marah pada orang lain. Berikut ini akan dipaparkan gaya bahasa sarkasme
yang terkandung dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu
Utami.
Data 10
Tuturan

Konteks
Tuturan
Data 11
Tuturan

Konteks
Tuturan

Tapi aku juga tidak bisa membayangkan harus pacaran
dengan lelaki yang jelek, miskin, tolol, penyakitan…
(dan yang jelek-tolol-miskin-penyakitan itu belum tentu
baik hati juga). (Hal 21)
Tuturan tersebut merupakan tuturan A. Tuturan tersebut
muncul ketika A meninjau lagi pendapatnya mengenai
lelaki.
Dan banyak perempuan juga cukup tolol untuk
mempercayai mitos dan teori lelaki tanpa pertahanan
apapun. (Hal 81)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan A
terjadi ketika ia menyampaikan teori dan mitos yang dia
bangun untuk membantah mitos dan teori lelaki.
Suasana dalam tuturan tersebut adalah kesal.
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Tuturan pada data (10) dan data (11) di atas sama-sama mengandung
gaya bahasa sarkasme. Pada data (10), wujud penanda gaya bahasa sarkasme
adalah dan yang jelek-tolol-miskin-penyakitan itu belum tentu baik hati juga.
Penutur dari tuturan tersebut adalah A saat mengungkapkan pendapatnya
tentang lelaki. Kata-kata yang digunakan oleh penutur dalam mengungkapkan
pendapatnya tersebut juga termasuk kasar. Maksud penutur menggunakan
gaya bahasa yang mengandung kata-kata kasar tersebut adalah untuk
menegaskan bahwa laki-laki yang jelek, miskin, tolol, dan penyakitan
menurutnya belum tentu baik hati. Dari tuturan tersebut, dapat disimpulkan
juga bahwa tuturan tersebut bermakna menjelaskan ketidakinginan penutur
berpacaran dengan laki-laki yang jelek, miskin, tolol, dan penyakitan yang
sebenarnya belum tentu memiliki hati yang baik juga.
Pada data (11), wujud penanda gaya bahasa sarkasme adalah kata
tolol. Kata tolol merupakan bentuk kata celaan yang kasar. Penutur dalam
tuturan tersebut adalah A. Tuturan tersebut terjadi ketika dirinya sedang
menyampaikan teori dan mitosnya untuk membantah mitos-mitos dan teoriteori yang dibuat lelaki tentang perempuan. Pada tuturan tersebut, penutur
terlihat tidak hanya kesal pada mitos dan teori yang dibuat oleh para lelaki,
tetapi juga pada perempuan yang percaya-percaya saja dengan teori itu.
Kekesalan penutur terhadap perempuan terlihat dari adanya penggunaan gaya
bahasa sarkasme yang berfungsi untuk mengecam dan mengkritik para
perempuan yang percaya akan mitos dan teori bohong yang dibuat para lelaki.
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Dari hal tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa makna tuturan tersebut
adalah adanya kekesalan pada diri penutur terhadap sikap perempuan yang
percaya-percaya saja bahkan tidak melakukan pembelaan terhadap mitos dan
teori yang dibuat para lelaki tentang wanita.
4.2.1.7 Gaya Bahasa Personifikasi
Gaya bahasa personifikasi dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami ada enam buah yang layak untuk dimasukkan ke
dalam data yang valid. Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan
yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak
bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaaan (Keraf, 2010:140).
Personifikasi dapat diartikan juga sebagai penginsanan atau pemanusiaan.
Berikut ini akan dipaparkan beberapa gaya bahasa personifikasi yang terdapat
dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
Data 12
Tuturan

Konteks
Tuturan
Data 13
Tuturan
Konteks
Tuturan

Pada suatu subuh di hari ulang tahun Bibi Gemuk, ayah
A meninggal dunia, setelah perlahan dimakan
kelumpuhan sejak strok menyerang 17 tahun
sebelumnya. (Hal 268)
Penutur dari tuturan tersebut adalah A. Tuturan terjadi
pada suatu subuh ketika ayah A meninggal dunia.
Basnya memang agak terengah, seperti nafas yang
bocor, tetapi sosok tua itu bernyanyi! (Hal 295)
Penutur dari tuturan tersebut adalah A. Tuturan tersebut
terjadi di Kapel Regina Pacis, tempat A akan
melangsungkan sakramen perkawinan dengan Rik,
ketika ia mencoba menyalakan lowrey tua yang suster
kira sudah rusak karena sudah lama tidak dipakai.

Data (12) dan (13) adalah data yang sama-sama menggunakan gaya
bahasa personifikasi. Wujud penanda gaya bahasa personifikasi pada data
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(12) adalah dimakan. Pada tuturan data (12) di atas, A mengungkapkan
bahwa ayahnya meninggal setelah perlahan dimakan kelumpuhan sejak strok
menyerang 17 tahun sebelumnya. Penggunaan kata dimakan dalam tuturan itu
membuat kelumpuhan yang merupakan suatu hal yang tidak bernyawa
seolah-olah hidup dan mampu memakan ayah penutur. Penutur menggunakan
gaya bahasa tersebut dalam tuturannya untuk menjelaskan keadaan ayahnya
sebelum meninggal yang memang sudah sakit sejak lama. Makna yang dapat
disimpulkan dari tuturan tersebut adalah menunjukkan bahwa ayah penutur
sudah sakit sejak lama sebelum akhirnya meninggal.
Wujud penanda gaya bahasa pada data (13) adalah terengah.
Terengah merupakan keadaan saat napas berembus dengan cepat. Dalam
tuturan tersebut, kata terengah digunakan untuk sebuah bas. Bas merupakan
benda mati yang tidak bisa bernapas, tetapi dalam tuturan tersebut penutur
membuat seolah-olah bas adalah makhluk hidup yang bisa bernapas dan
terengah karena usianya yang sudah tua layaknya manusia. Penutur dari
tuturan tersebut adalah A. Tuturan tersebut terjadi di Kapel Regina Pacis,
tempat A akan melangsungkan sakramen perkawinan dengan Rik, ketika ia
mencoba menyalakan lowrey tua yang suster kira sudah rusak karena sudah
lama tidak dipakai. Penggunaan gaya bahasa dalam tuturan tersebut adalah
untuk menunjukkan kekaguman penutur pada lawrey tua yang ada di dalam
Kapel Regina Pacis yang ternyata masih berbunyi meskipun basnya agak
tersendat. Makna dari tuturan tersebut adalah penutur ingin menjelaskan
keadaan lawrey tua yang ada di Kapel Regina Pacis.
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4.2.1.8 Gaya Bahasa Sinisme
Berdasarkan hasil penelitian, gaya bahasa sinisme dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ada satu buah yang pantas
dimasukkan sebagai data yang valid. Gaya bahasa sinisme adalah sindiran
yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan
ketulusan hati (Keraf, 2010:143). Kata-kata sindiran dalam gaya bahasa ini
lugas dan apa adanya sehingga maksudnya mudah sampai pada orang yang
disindir. Berikut ini akan dipaparkan gaya bahasa sinisme yang terkandung
dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
Data 14
Tuturan

Konteks
Tuturan

Ada orang yang begitu pendek sehingga tidak boleh ikut
main roller coaster di Disneyland, sebab di sana ada
batas tinggi badan, eh, batas pendek badan. (Hal 61)
Tuturan tersebut adalah lelucon yang dibuat oleh
peragawati. Tuturan lelucon tersebut muncul ketika para
peragawati tengah di ruang make-up dalam acara
fashion. Suasana tuturan tersebut adalah seru dan
senang.

Pada tuturan data (14) menunjukkan penggunaan gaya bahasa sinisme.
Wujud penanda gaya bahasa sinisme ini terletak pada tuturan sebab di sana
ada batas tinggi badan, eh, batas pendek badan. Dalam tuturan tersebut,
penutur nampak memperbaiki tuturannya dari kata batas tinggi badan menjadi
batas pendek badan. Namun, perbaikan tuturan tersebut kenyataannya malah
terdengar semakin mengejek atau menghina orang yang bertubuh pendek.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut menunjukkan
bentuk ejekan atau hinaan peragawati terhadap orang yang bertubuh pendek.
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4.2.1.9 Gaya Bahasa Epitet
Berdasarkan hasil penelitian, ada dua buah gaya bahasa epitet dalam
novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami yang layak untuk
dimasukkan ke dalam data yang valid. Gaya bahasa epitet adalah semacam
acuan yang menyatakan suatu sifat atau ciri yang khusus dari seseorang atau
suatu hal (Keraf, 2010:141). Epitet ini umumnya berupa frasa deskriptif yang
mengganti nama sesuatu dengan hal yang mencerminkan hal tersebut. Berikut
ini akan dipaparkan beberapa gaya bahasa epitet yang terdapat dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
Data 15
Tuturan

Konteks
Tuturan

Data 16
Tuturan
Konteks
Tuturan

Aku lahir pada musim hujan. Di kota hujan. Kota itu
terletak di kaki gunung sekitar delapan puluh kilometer
dari laut, persis pada sebuah jarak yang pas bagi uap air
untuk mencurah. Embun dan kabut masih hidup di sana.
(Hal 87)
Penutur dari tuturan tersebut adalah A. Tuturan A
tersebut terjadi ketika A menceritakan tempat
kelahirannya. Dari tuturan tersebut, suasana yang
tergambar adalah senang dan kagum.
Dewa berwarna biru itu telah kembali menjelma
manusia biasa. (Hal 208)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan
tersebut terjadi ketika A sudah di Jakarta setelah
kepergiannya ke New York. Di sana, A bertemu dengan
seorang laki-laki. A menyebutnya sosok dewa berwarna
biru. Walaupun sudah kembali ke Jakarta, A masih
sering berteleponan dengan sosok Dewa Biru yang
tinggal di New York.

Tuturan pada data (15) dan data (16) sama-sama menunjukkan adanya
penggunaan gaya bahasa epitet di dalamnya. Wujud penanda gaya bahasa
epitet pada data (15) adalah kota hujan. Kota hujan merupakan bentuk frasa
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deskriptif yang menggantikan nama dari Bogor. Bogor sering disebut dengan
istilah kota hujan karena sering dilanda hujan meskipun tidak sedang musim
penghujan. Penutur menggunakan gaya bahasa tersebut di dalam tuturannya
adalah untuk menunjukkan nama kota kelahirannya. Lalu, makna dari
penggunaan gaya bahasa tersebut adalah menjelaskan tempat kelahiran
penutur.
Wujud penanda gaya bahasa epitet pada data (16) adalah dewa
berwarna biru. Dewa berwarna biru merupakan bentuk frasa deskriptif yang
digunakan untuk menggantikan nama seseorang. Seseorang yang diganti
namanya dengan istilah dewa berwarna biru tersebut adalah seorang laki-laki
yang dikenal oleh A ketika dirinya berada di New York. A menamai laki-laki
itu dewa berwarna biru karena laki-laki itu memeluk agama yang memuja
seorang dewa yang sering diceritakan memiliki kulit berwarna biru. Penutur
menggunakan gaya bahasa tersebut adalah untuk menjuluki atau menamai
laki-laki yang pernah ditemuinya di New York.

4.2.2 Makna Gaya Bahasa Kiasan
Penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami ini akan menganalisis makna yang ingin
disampaikan oleh penulis dalam tuturan-tuturannya yang mengandung gaya
bahasa kiasan. Bidang studi yang mendasari penganalisisan makna gaya
bahasa dalam tuturan yang ada di novel tersebut adalah pragmatik. Pragmatik
adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan
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ditafsirkan oleh pendengar (pembaca) (Yule, 2006:3). Pragmatik bukanlah
studi yang menganalisis makna atau maksud tuturan hanya dari makna kata
atau frasa yang membentuknya saja, tetapi juga dengan melihat konteks
ketika tuturan itu muncul. Konteks dalam pragmatik adalah segala macam
aspek yang sifatnya luar bahasa (extralinguistics), yang menjadi penentu
pokok bagi kehadiran sebuah makna kebahasaan (Rahardi, dkk, 2016:28). Hal
tersebut berarti bahwa makna suatu kata atau tuturan dalam pragmatik perlu
dilihat juga dari sisi situasi atau keadaan yang sedang terjadi ketika kata atau
tuturan tersebut diucapkan.
Dalam penelitian ini, peneliti berhasil menemukan tiga makna gaya
bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
Ketiga

makna

tersebut

adalah

menunjukkan,

menggambarkan,

dan

menjelaskan. Berikut ini adalah uraian dari ketiga makna gaya bahasa kiasan
tersebut.
4.2.2.1 Makna Menunjukkan
Pada penelitian gaya bahasa kiasan novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami, peneliti menemukan ada delapan belas buah tuturan
yang mengandung gaya bahasa kiasan yang memiliki makna menunjukkan.
Tuturan gaya bahasa kiasan yang mengandung makna menunjukkan berarti
bahwa tuturan tersebut memperlihatkan atau memberitahukan tentang sesuatu
kepada pembacanya. Berikut ini adalah paparan makna menunjukkan pada
tuturan yang mengandung gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami.
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Data 17
Tuturan
Konteks
Tuturan

Ayahku tentu percaya pada dua saudari kandungnya
sendiri. Dua lawan satu. Ibuku kalah suara. (Hal 111)
Penutur dari tuturan tersbeut adalah A. Tuturan tersebut
terjadi ketika kedua bibi A memfitnah ibunya. Kata-kata
fitnah tersebut membuat ayah lebih percaya dengan bibi
A dibandingkan ibu. Suasana dalam tuturan tersebut
adalah sedih dan kesal.

Data (17) di atas adalah tuturan bergaya bahasa metafora yang
memiliki makna menunjukkan. Makna tersebut terlihat dalam tuturan “Ibuku
kalah suara”. Dalam tuturannya, penutur ingin menunjukkan bahwa Ayah
penutur tidak percaya dengan istrinya. Ayah penutur pada saat itu lebih
percaya pada perkataan dua saudari kandungnya daripada istrinya. Makna
tersebut diketahui peneliti melalui penafsirannya sebagai pembaca terhadap
tuturan A.
4.2.2.2 Makna Menggambarkan
Pada penelitian gaya bahasa kiasan novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami, peneliti menemukan ada lima buah tuturan yang
mengandung gaya bahasa kiasan dengan makna menggambarkan. Tuturan
gaya bahasa kiasan yang mengandung makna pragmatik menggambarkan
berarti bahwa tuturan tersebut mencoba memberikan gambaran atau deskripsi
tentang sesuatu hal kepada pembacanya. Berikut ini adalah paparan data yang
mengandung makna menggambarkan dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami.
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Data 18
Tuturan

Konteks
Tuturan

Ibuku pernah berkata bahwa perempuan itu seperti
porselin. Jika sudah pecah, jadi tidak berharga. Ia bilang
begitu dengan nada menggurui, tapi lebih dengan nada
muram dan tak berdaya.
Aku bilang padanya, “ Tapi itu kan tidak adil, Bu?”
Ibu tidak bisa menjawab. (Hal 34)
Penutur dari tuturan tersebut adalah ibu A. Tuturan itu
muncul ketika ibu memberitahukan pada A tentang
perempuan yang ibarat porselin.

Data (18) di atas merupakan tuturan bergaya bahasa persamaan atau
simile yang memiliki makna menggambarkan. Hal tersebut terlihat ketika
penutur membandingkan antara perempuan dengan porselin. Porselin adalah
barang-barang dari tembikar yang rapuh dan mudah rusak. Penutur
membandingkan

kedua

hal

yang

berbeda

tersebut

karena

ingin

menggambarkan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang rapuh sama
halnya dengan sebuah porselin. Makna tersebut diketahui peneliti melalui
penafsirannya sebagai pembaca terhadap tuturan A.
4.2.2.3 Makna Menjelaskan
Pada penelitian gaya bahasa kiasan novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami, peneliti menemukan ada tujuh belas buah tuturan
yang mengandung gaya bahasa kiasan bermakna menjelaskan. Tuturan gaya
bahasa kiasan yang mengandung makna menjelaskan berarti bahwa tuturan
tersebut mencoba menerangkan atau menguraikan tentang sesuatu hal kepada
pembacanya. Berikut ini adalah paparan data yang mengandung makna
menjelaskan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
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Data 19
Tuturan
Konteks
Tuturan

Mereka besar mulut dan tidak sikat gigi, lalu mereka
merasa gagah karena itu. (Hal 64)
Penutur dari tuturan tersebut adalah A. Tuturan tersebut
muncul ketika A menjelaskan tentang tiga golongan
mahasiswa. Salah satu golongan yang diceritakan oleh
A adalah anak-anak kiri yang didominasi jurusan
sejarah. Suasana dalam tuturan tersebut adalah kesal.

Data (19) di atas adalah tuturan bergaya bahasa metafora yang
memiliki makna menjelaskan. Penanda gaya bahasa metaora apada tuturan
tersebut adalah besar mulut yang memiliki arti suka menyombongkan diri.
Makna penggunaan gaya bahasa dalam tuturan tersebut adalah menjelaskan
bahwa di kampus penutur ada golongan mahasiswa yang isinya hanya orangorang yang suka sombong. Makna tersebut diketahui peneliti melalui
penafsirannya sebagai pembaca terhadap tuturan A.

4.2.3 Fungsi Gaya Bahasa
Penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami ini berhasil mengidentifikasi sebelas fungsi gaya
bahasa kiasan. Kesebelas fungsi gaya bahasa kiasan tersebut meliputi
menunjukkan, memuji, mengambarkan, menegaskan, membandingkan,
mempertanyakan,

menghina,

mengecam,

membela,

menjuluki,

dan

mengeluhkan. Berikut ini adalah penjelasan dari kesebelas fungsi gaya bahasa
kiasan yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu
Utami beserta dengan contoh analisis datanya.
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4.2.3.1 Fungsi Menunjukkan
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
menunjukkan. Fungsi menunjukkan ini berarti bahwa sebuah tuturan apabila
dilihat dari konteksya ingin memberitahukan tentang sesuatu hal (bisa
perasaan atau keadaan) kepada pembacanya. Berikut ini adalah tuturan gaya
bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang yang memiliki
fungsi menunjukkan.
Data 20
Tuturan

Konteks
Tuturan

Sekitar sebulan yang lalu Nik dibawa ke Singapura, tapi
minggu lalu dokter di sana angkat tangan, dan Nik
dibawa kembali ke Jakarta. (Hal 299)
Tuturan tersebut adalah tuturan teman sekantor Nik
dalam email yang dikirimkan kepada A. Tuturan
tersebut dibaca A pada suatu Senin di bulan Januari
ketika A sedang meyetir mobil menuju ke kantor. A
merasa kaget dan terdiam setelah membaca pesan
tersebut.

Data (20) di atas menunjukkan tuturan bergaya bahasa metafora yang
mengandung fungsi menunjukkan. Wujud penanda gaya bahasa metafora
dalam tuturan tersebut adalah angkat tangan yang memiliki arti menyerah.
Penggunaan gaya bahasa tersebut untuk menunjukkan keadaan penyakit Nik
yang sudah parah. Parahnya keadaan Nik pada saat itu membuat para dokter
yang ada di Singapura menyerah dalam mengobati penyakit yang diderita
Nik.
4.2.3.2 Fungsi Memuji
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
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memuji. Fungsi memuji ini berarti bahwa sebuah tuturan mengandung katakata pujian, penghargaan, atau kekaguman terhadap orang lain apabila tuturan
tersebut dilihat dari konteksnya. Berikut ini adalah tuturan gaya bahasa kiasan
dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang yang memiliki fungsi memuji.
Data 21
Tuturan

Konteks
Tuturan

Sudah lama aku tahu dalam teori bahwa lelaki
menyenangi tubuh demikian. Sebentuk tubuh dengan
lekuk, seperti gitar, ceruk kecil yang lembab di
pusatnya, serta sepasang kesuburan yang akan menyihir
mereka dalam pengalaman I ndah menghisap di masa
kanak. (Hal 8)
Penuturnya adalah tokoh A ketika berumur 20 tahun.
Tuturan tersebut terjadi di depan cermin ketika ia
sedang bercermin. Suasana dalam tuturan tersebut
adalah senang.

Tuturan pada data (21) di atas adalah tuturan bergaya bahasa
persamaan atau simile dengan fungsi memuji. Wujud penanda gaya bahasa
persamaan atau simile pada data di atas adalah penggunaan kata seperti.
Penggunaan gaya bahasa dalam tuturan tersebut adalah untuk memuji
keindahan bentuk tubuh penutur sendiri. Tubuh penutur yang memiliki lekuk,
seperti halnya bentuk gitar, membuat penutur merasa bahwa tubuhnya itu
indah. Oleh karena itulah, tuturan pada data (21) di atas merupakan tuturan
yang mengandung fungsi memuji.
4.2.3.3 Fungsi Menggambarkan
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
menggambarkan. Fungsi menggambarkan berarti bahwa sebuah tuturan
apabila dilihat dari segi konteksnya ingin memberitahukan gambaran tentang
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sesuatu hal (bisa gambaran tempat, sifat seseorang, atau yang lainnya) kepada
pembaca. Berikut ini adalah tuturan gaya bahasa kiasan dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang yang memiliki fungsi menggambarkan.
Data 22
Tuturan
Konteks
Tuturan

D mengejarku tapi tubuhnya tambun dan tunduk pada
gaya tarik bumi. (Hal 146)
Penuturnya adalah A. Tuturan tersebut terjadi di sekolah
A ketika ia berusaha lari dari kejaran D. A merasa
ketakutan saat dikejar oleh D. Suasana dalam tuturan
tersebut adalah panik dan takut.

Data (22) di atas merupakan tuturan bergaya bahasa metafora yang
memiliki fungsi menggambarkan. Wujud penanda gaya bahasa metafora
dalam data tersebut adalah penggunaan frasa tunduk pada gaya tarik bumi.
Gaya bahasa tersebut menunjukkan bahwa tubuh D itu cukup besar sehingga
membuatnya kesulitan saat harus mengejar A. Penggunaan gaya bahasa
tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk tubuh dari sosok D yang
mengejar tokoh A.
4.2.3.4 Fungsi Menegaskan
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
menegaskan. Tuturan yang mengandung fungsi menegaskan berarti bahwa
tuturan tersebut apabila dilihat dari segi konteksya ingin memastikan atau
memberikan penegasan tentang sesuatu hal kepada pembaca. Berikut ini
adalah tuturan gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang yang memiliki fungsi menegaskan.
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Data 23
Tuturan

Konteks
Tuturan

“Aku tidak mau kerja di bawah atasan wanita,” katanya.
“Aku tak mau bos perempuan.”
“Kenapa?” tanyaku heran.
Dia mengangkat bahu sambil menggelengkan kepala.
“Tidak bisa. Aku tidak bisa dipimpin perempuan. Aku
tidak bisa jadi bawahannya cewek. Tidak bisa aja…”
(Hal 51)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah Nik yang
merupakan kekasih dari A. Mitra tuturnya adalah A.
Tuturan tersebut terjadi saat A dan Nik sedang jalanjalan keluar kota dan mereka tengah membicarakan citacita.

Data (23) di atas adalah tuturan yang mengandung gaya bahasa
metafora dengan fungsi menegaskan. Penanda gaya bahasa dalam tuturan ini
adalah di bawah atasan wanita dan bawahannya cewek. Kedua penanda gaya
bahasa tersebut memiliki makna yang sama yaitu di bawah bos atau pimpinan
seorang wanita. Penutur dalam tuturannya menggunakan gaya bahasa tersebut
berkali-kali dalam tuturannya. Hal tersebut dilakukan penutur untuk
menegaskan bahwa dirinya benar-benar tidak mau mempunyai bos
perempuan atau bekerja dengan pemimpin seorang perempuan.
4.2.3.5 Fungsi Membandingkan
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
membandingkan. Tuturan yang mengandung fungsi membandingkan ini
menyandingkan dua hal yang berbeda dan menganggap kedua hal tersebut
memiliki kesamaan. Berikut ini adalah tuturan gaya bahasa kiasan dalam
novel Pengakuan Eks Parasit Lajang yang memiliki fungsi membandingkan.
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Data 24
Tuturan
Konteks
Tuturan

Ia memasang jeruji pada pagar, garasi, juga jendela.
Rumah kami bagai penjara. (Hal 148)
Penutur tuturan tersebut adalah A. Tuturan tersebut
muncul ketika A ayahnya sedang menghias rumah baru
mereka.

Tuturan pada data (24) di atas merupakan tuturan bergaya bahasa
persamaan atau simile yang memiliki fungsi membandingkan. Tuturan yang
mengandung gaya bahasa persamaan atau simile adalah rumah kami bagai
penjara. Penggunaan kata bagai dalam tuturan tersebutlah yang menjadi
wujud penanda bahwa tuturan menggunakan gaya bahasa persamaan atau
simile. Penutur menggunakan kata bagai tersebut untuk membandingkan
antara rumahnya dengan penjara. Penjara yang identik dengan jeruji-jeruji
besi dirasa sama oleh penutur dengan rumahnya yang dipasangi banyak jeruji
juga. Jeruji tersebut dipasang ayahnya dengan tujuan keamanan, tetapi justru
terlihat berlebihan sehingga penutur merasa rumahnya itu menjadi seperti
penjara.
4.2.3.6 Fungsi Mempertanyakan
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
mempertanyakan. Fungsi mempertanyakan ini muncul pada sebuah tuturan
yang mengandung pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan-kebingungan
penutur. Berikut ini adalah tuturan gaya bahasa kiasan dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang yang memiliki fungsi mempertanyakan.
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Data 25
Tuturan

Konteks
Tuturan

Lantas, mengapa ada anak yang lahir dengan senjata
cukup lengkap seperti diriku, dan ada yang bahkan tidak
bisa mandi sendiri seperti anak itu? (Hal 144)
Penutur dari tuturan tersebut adalah A. Tuturan itu
muncul ketika A bersekolah di Tarakanita. Di sekolah
itu, dia bertemu seorang murid yang berkebutuhan
khusus.

Data (25) di atas merupakan tuturan bergaya bahasa metafora yang
memiliki fungsi mempertanyakan. Wujud penanda gaya bahasa metafora
dalam tuturan tersebut adalah frasa senjata cukup lengkap. Jika diartikan
dengan melihat konteks penuturannya, frasa tersebut berarti fisik atau anggota
tubuh yang lengkap. Tuturan tersebut terlontar dari diri penutur setelah dia
melihat dan bertemu dengan seorang murid berkebutuhan khusus yang ada di
sekolahnya. Penutur merasa bingung dan bertanya-tanya tentang hal apa yang
terjadi pada anak itu sehingga membuatnya terlihat berbeda dan tidak bisa
melakukan hal-hal mudah secara mandiri seperti anak-anak yang lain bahkan
juga seperti diri penutur sendiri. Oleh karena itulah, tuturan ini apabila dilihat
dari konteksnya memiliki fungsi untuk mempertanyakan.
4.2.3.7 Fungsi Menghina
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
menghina. Tuturan yang memiliki fungsi menghina ini mengandung kata-kata
yang menjelekkan, merendahkan, bahkan menjatuhkan orang lain sehingga
tuturan tersebut akan membuat orang lain merasa tersinggung dan terluka.
Berikut ini adalah tuturan gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang yang memiliki fungsi menghina.
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Data 26
Tuturan

Konteks
Tuturan

Kakakku yang lain, yang telah di SMP, juga bercerita
tentang guru pembunuh bernama Ibu S. Ia begitu pelit
nilai terhadap anak-anak yang cantik. Ia juga senang
menyakiti hati gadis-gadis dengan mengejek kekurangan
mereka. Misalnya, mengatai betis seorang siswi sebagai
terlalu besar dan lurus kayak bambu betung.
(Hal 114)
Penutur dari tuturan tersebut adalah kakak A. Tuturan
tersebut terjadi ketika kakak A menceritakan tentang
Ibu S, gurunya di sekolah, sambil menirukan ucapan
gurunya tersebut. suasana dari tuturan tersebut adalah
benci dan kesal.

Data (26) di atas menunjukkan tuturan bergaya bahasa persamaan atau
simile yang mengandung fungsi menghina. Wujud penanda gaya bahasa
dalam tuturan tersebut adalah penggunaan kata kayak dalam tuturan lurus
kayak bambu betung. Penutur dari tuturan tersebut adalah kakak A saat
dirinya menceritakan tentang Ibu S, gurunya di sekolah, sambil menirukan
tuturan gurunya tersebut. Dalam tuturan Ibu S yang ditirukan oleh kakak A,
Ibu S terlihat membandingkan antara betis seorang siswinya dengan bambu
betung. Tuturan Ibu S yang membandingkan anggota tubuh siswinya dengan
sebuah benda tersebut termasuk ke dalam bentuk penghinaan fisik seorang
guru terhadap muridnya di sekolah. Oleh karena itulah, tuturan dalam data
(26) di atas termasuk dalam tuturan yang mengandung fungsi menghina.
4.2.3.8 Fungsi Mengecam
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
mengecam. Fungsi mengecam ini memang mirip dengan menghina. Hal yang
membedakan adalah mengecam sifatnya bukan ke arah menjelekkan, tetapi
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lebih bersifat mengkritik atau memberikan tanggapan yang keras. Oleh
karena itu, fungsi mengecam berarti bahwa sebuah tuturan apabila dilihat dari
segi konteksya bersifat mengkritik atau menanggapi sesuatu dengan keras.
Berikut ini adalah tuturan gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang yang memiliki fungsi mengecam.
Data 27
Tuturan

Konteks
Tuturan

Dan banyak perempuan juga cukup tolol untuk
mempercayai mitos dan teori lelaki tanpa pertahanan
apapun. (Hal 81)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan A
terjadi ketika ia menyampaikan teori dan mitos yang dia
bangun untuk membantah mitos dan teori lelaki.
Suasana dalam tuturan tersebut adalah kesal.

Tuturan pada data (27) di atas merupakan tuturan bergaya bahasa
sarkasme dengan fungsi mengecam. Penggunaan kata tolol dalam tuturan
tersebut menjadi penanda bahwa tuturan mengandung gaya bahasa sarkasme.
Penutur mengeluarkan tuturan tersebut untuk mengecam atau mengkritik
keras para perempuan yang dengan mudahnya percaya dan tidak melakukan
pembelaan terhadap mitos atau teori-teori bohong yang dibuat lelaki tentang
perempuan. Hal tersebut membuat penutur merasa kesal hingga akhirnya
melontarkan kecaman tersebut.
4.2.3.9 Fungsi Membela
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
membela. Tuturan yang mengandung fungsi membela akan memperlihatkan
bentuk keberpihakan atau pembelaaan terhadap seseorang atau sesuatu hal
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kepada pembaca. Berikut ini adalah tuturan gaya bahasa kiasan dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang yang memiliki fungsi membela.
Data 28
Tuturan

Konteks
Tuturan

Pada saat yang genting, Bude-ku datang. Bude yang
kemudian hari membawa jenazah suaminya dalam koper
menginap di rumah kami. Ia kakak tertua Ayah.
Orangnya sama keras dan berwibawa seperti Ayah.
Dialah yang bersaksi bahwa ibuku bersih, tidak ada
main dengan lelaki lain, dan bahwa dua saudarinya
bersekongkol untuk memfitnah tanpa dasar. (Hal 112)
Penutur dari tuturan tersebut adalah A yang menirukan
tuturan Budenya yang merupakan kakak tertua dari
ayahnya. Bude menuturkan hal tersebut ketika ia sedang
menginap di rumah A sebelum dia pergi ke Yogyakarta
untuk memindahkan makam suaminya.

Tuturan pada data (28) di atas termasuk dalam tuturan yang
mengandung gaya bahasa metafora dengan fungsi membela. Wujud penanda
gaya bahasa metafora dalam tuturan tersebut adalah penggunaan frasa ibuku
bersih. Kata bersih dalam tuturan tersebut tidaklah merujuk pada fisik ibu,
tetapi maksudnya adalah ibunya tidak bersalah. Penggunaan gaya bahasa
dalam tuturan tersebut adalah untuk membela ibu A. Tuturan pembelaan itu
dilontarkan oleh Bude A karena Ibu A difitnah bermain atau berselingkuh
dengan lelaki lain di belakang Ayah A.
4.2.3.10 Fungsi Menjuluki
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
menjuluki. Menjuluki berarti memberikan nama yang lain atau yang berbeda
kepada seseorang di samping nama yang dimilikinya. Oleh karena itu, tuturan
yang memiliki fungsi menjuluki akan mengandung bentuk nama lain yang
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diberikan seseorang kepada seorang yang lain di samping nama yang dimiliki
oleh orang tersebut. Berikut ini adalah tuturan gaya bahasa kiasan dalam
novel Pengakuan Eks Parasit Lajang yang memiliki fungsi menjuluki.
Data 29
Tuturan

Konteks
Tuturan

Dan seorang yang telah menaklukkan New York tak
akan mau kembali ke dunia ketiga. Kota itu adalah apel
dunia. (Hal 208)
Penutur dalam tuturan tersebut adalah A. Tuturan
tersebut terjadi ketika A sudah di Jakarta setelah
kepergiannya ke New York. Di sana, A bertemu dengan
seorang laki-laki. A menyebutnya sosok dewa berwarna
biru. Walaupun sudah kembali ke Jakarta, A masih
sering berteleponan dengan sosok Dewa Biru yang
tinggal di New York.

Data (29) di atas merupakan tuturan bergaya bahasa epitet yang
memiliki fungsi menjuluki. Penanda gaya bahasa epitet dalam tuturan
tersebut adalah apel dunia. Penutur dalam tuturan tersebut menggunakan
apel dunia untuk menjuluki kota New York. New York dijuluki dengan apel
dunia karena di kota itu buah apel sangatlah disenangi dan memakan apel
adalah sebuah kesenangan bagi penduduk kota itu. Oleh karena itulah,
tuturan bergaya bahasa epitet dengan penanda apel dunia itu memiliki
fungsi menjuluki.
4.2.3.11 Fungsi Mengeluhkan
Pada penelitian gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami, peneliti berhasil mengidentifikasi fungsi
mengeluhkan. Mengeluhkan berarti mengungkapkan atau menyatakan rasa
susah karena suatu permasalahan. Oleh karena itu, tuturan yang memiliki
fungsi mengeluhkan akan mengandung ungkapan-ungkapan rasa susah.
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Berikut ini adalah tuturan gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang yang memiliki fungsi mengeluhkan.
Data 30
Tuturan
Konteks
Tuturan

“Tapi Yamaha-nya rusak, Suster. Tuts hitamnya tidak
bunyi,” kata V. (Hal 295)
Penutur dari tuturan tersebut adalah V, teman A. V
merupakan seorang organis paduan suara gereja.
Tuturan tersebut terjadi ketika suster meminta V untuk
tidak menggunakan piano tua yang ada di gereja itu,
tetapi menggunakan piano Yamaha.

Tuturan pada data (30) di atas adalah tuturan bergaya bahasa
metonimia dengan fungsi mengeluhkan. Wujud penanda dalam tuturan
tersebut adalah kata yamaha. Kata yamaha pada tuturan tersebut merujuk
pada piano yang ada di dalam gereja yang mereknya adalah yamaha. Penutur
menggunakan tuturan tersebut untuk mengeluhkan adanya kerusakan pada
piano yamaha di gereja itu. Tuturan tersebut terjadi ketika suster meminta V
untuk tidak menggunakan piano tua yang ada di gereja itu, tetapi
menggunakan piano yamaha. Oleh karena itulah, penggunaan kata yamaha
yang merujuk pada piano dalam tuturan tersebut adalah untuk mengeluhkan
adanya kerusakan pada piano yang dimaksud.

4.3

Pembahasan
Penelitian yang berjudul “Gaya Bahasa Kiasan dalam Novel

Pengakuan Eks Parasit Lajang Karya Ayu Utami: Perspektif Stilistika
Pragmatik” ini memiliki tiga tujuan yang hendak dicapai. Ketiga tujuan
tersebut adalah mendeskripsikan wujud, mendeskripsikan makna, dan
mendeskripsikan fungsi dari gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel
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Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. Gaya bahasa kiasan adalah
gaya yang dilihat dari segi makna tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan
makna kata-kata yang membentuknya (Keraf, 1981:121). Makna gaya bahasa
kiasan sudah menyimpang dan tidak lagi mempertahankan makna denotatif
kata yang membentuknya. Hal tersebut berarti bahwa makna yang terkandung
dalam gaya bahasa kiasan tidaklah sama dengan makna sesungguhnya katakata yang membentuk gaya bahasa tersebut.
Berdasarkan hasil analisis, peneliti berhasil menemukan beberapa
gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu
Utami ini. Penelitian tentang wujud gaya bahasa kiasan ini didasarkan dari
teori Keraf (2010) yang menyebutkan bahwa gaya bahasa kiasan terdiri dari
enam belas jenis. Dari keseluruhan gaya bahasa kiasan tersebut, peneliti
berhasil menemukan adanya sembilan jenis gaya bahasa yang terdapat dalam
novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. Rincian dari gaya
bahasa kiasan tersebut adalah sebagai berikut. Gaya bahasa antonomasia 2
buah, persamaan atau simile 8 buah, metafora 13 buah, metonimia 1 buah,
sinekdoke 4 buah (3 buah totum pro parte dan 1 buah pars pro toto),
sarkasme 2 buah, personifikasi 6 buah, sinisme 1 buah, dan epitet 3 buah.
Dari keseluruhan gaya bahasa tersebut, gaya bahasa kiasan yang
paling dominan digunakan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya
Ayu Utami ini adalah gaya bahasa metafora. Hal tersebut dikarenakan saat
membaca dan menganalisis tentang novel ini peneliti banyak menjumpai
penggunaan gaya bahasa tersebut. Gaya bahasa metafora tersebut kebanyakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

digunakan oleh penulis untuk mengumpamakan (menyamakan) sesuatu hal
dengan hal yang lain. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Keraf
dalam

bukunya

bahwa

metafora

adalah

semacam

analogi

yang

membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat
(Keraf, 2010:139). Gaya bahasa metafora ini terikat dengan konteks. Untuk
mengetahui

maksud

dari

gaya

bahasa

ini,

perlu

dilihat

konteks

penggunaannya. Hal tersebut dikarenakan konteks dapat mendukung dan
memperkuat makna dari gaya bahasa metafora tersebut.
Gaya bahasa kiasan yang juga cukup dominan digunakan dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ini adalah gaya bahasa
persamaan atau simile. Sama halnya dengan gaya bahasa metafora, gaya
bahasa persamaan atau simile juga cukup banyak dijumpai oleh peneliti saat
membaca dan meneliti novel ini. Gaya bahasa persamaan atau simile ini
banyak digunakan oleh penulis untuk membandingkan dua hal yang berbeda
secara langsung. Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan Keraf dalam
bukunya bahwa persamaan atau simile adalah perbandingan yang bersifat
eksplisit

(Keraf,

2010:138).

Gaya

bahasa

persamaan

atau

simile

membandingkan dua hal secara terang-terangan sehingga membuat orang
dapat dengan mudah menangkap maksudnya. Penggunaan gaya bahasa
persamaan atau simile dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu
Utami ini ditandai dengan penggunaan kata seperti, bagai, dan kayak.
Sama-sama membandingkan dua hal yang berbeda, perbedaan
menonjol dari gaya bahasa persamaan atau simile dengan metafora adalah
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gaya bahasa persamaan atau simile selalu ditandai dengan penggunaan kata
seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya. Selain itu, gaya
bahasa persamaan atau simile ini relatif bisa berdiri sendiri, sedangkan
metafora cenderung terikat dengan konteks. Keraf (2010:139) menjelaskan
bahwa konteks bagi sebuah simile sangat penting karena akan membantu
makna persamaan itu.
Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi wujud gaya bahasa kiasan,
tetapi juga menganalisis makna dan fungsi dari masing-masing wujud gaya
bahasa kiasan yang sudah berhasil diidentifikasi sebelumnya oleh peneliti.
Dalam menganalisis makna dan fungsi gaya bahasa kiasan tersebut, peneliti
menggunakan perspektif stilistika pragmatik. Stilistika pragmatik merupakan
perpaduan antara stilistika dan pragmatik.
Sudjiman (1993:3) menyatakan bahwa stilistika dapat dianggap
sebagai jembatan antara kritik sastra di satu pihak dan linguistik di pihak
yang lain. Stilistika mengkaji cara satrawan dalam menggunakan unsur dan
kaidah yang terdapat dalam bahasa suatu wacana sastra dengan orientasi
linguistik. Sudjiman juga mengatakan bahwa pusat perhatian stilistika adalah
style yaitu cara pembicara atau penulis menyatakan maksud dengan
menggunakan bahasa sebagai sarananya (1993:13).
Stilistika memiliki kaitan dengan berbagai cabang dan tataran
linguistik (Sudjiman, 1993:4). Seperti yang telah diungkapkan di atas,
penelitian ini akan memadukan antara stilistika dengan pragmatik. Perpaduan
antara silistika dan pragmatik tersebut menghasilkan teori yang disebut
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stilistika pragmatik. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Black. Black
(2016:336) menyatakan bahwa kajian stilistika pragmatik dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip dari teori-teori pragmatik agar bisa menjelaskan
aspek-aspek dari teks sastra yang membuat teori-teori pragmatik menjadi
menarik untuk digunakan sebagai sarana penafsiran. Pragmatik sendiri
merupakan sebuah studi tentang makna kontekstual (Yule, 2014: 4). Hal
tersebut berarti bahwa studi pragmatik menilik makna dengan didasarkan
pada konteks nyatanya. Pragmatik bukanlah studi yang menganalisis maksud
tuturan dari makna kata atau frasa yang membentuknya saja, tetapi juga
dengan menilik maksud suatu tuturan berdasarkan situasi atau konteks ketika
tuturan itu muncul. Oleh karena itu, dengan stilistika pragmatik ini gaya
bahasa kiasan yang terdapat dalam objek penelitian akan dikaji maksudnya
berdasarkan konteks pragmatiknya, bukan berdasarkan makna semantiknya.
Pada penelitian ini, konteks menjadi hal yang penting sekali
diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan konteks merupakan suatu hal yang
berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan pragmatik. Konteks dalam
pragmatik adalah segala macam aspek yang sifatnya luar bahasa
(extralinguistics), yang menjadi penentu pokok bagi kehadiran sebuah makna
kebahasaan (Rahardi, dkk, 2016:28). Hal tersebut berarti bahwa makna suatu
kata dilihat dari situasi atau keadaan yang sedang terjadi ketika kata tersebut
diucapkan. Maksud atau arti kata dalam hal ini tidak lagi hanya ditafsirkan
berdasarkan arti denotatifnya, tetapi juga berdasarkan situasi ketika kata
tersebut diujarkan atau dituturkan. Hal tersebut membuat konteks yang dapat
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mempengaruhi maksud suatu tuturan penting untuk diperhatikan agar tidak
terjadi kesalahpahaman antara penutur dan mitra tutur, maupun antara penulis
dan juga pembaca.
Berdasarkan dari perspektif stilistika pragmatik yang telah diuraikan
di atas, peneliti berhasil mengidentifikasi tiga makna gaya bahasa kiasan pada
novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. Ketiga makna
tersebut adalah menunjukkan, meggambarkan, dan menjelaskan. Dari ketiga
makna tersebut, makna gaya bahasa kiasan yang banyak dijumpai peneliti
saat membaca dan meneliti novel ini adalah makna menunjukkan. Tuturan
gaya bahasa kiasan yang mengandung makna menunjukkan ini mencoba
memperlihatkan atau memberitahukan kepada pembacanya tentang sesuatu
hal. Selain makna menunjukkan, makna menjelaskan juga tergolong banyak
ditemukan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ini.
Tuturan yang mengandung makna menjelaskan ini mencoba menguraikan
atau menerangkan tentang sesuatu hal kepada pembacanya.
Hal terakhir yang berhasil ditemukan peneliti dalam penelitian gaya
bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami
yang berspektif pada stilistika pragmatik ini adalah fungsi gaya bahasa
kiasan. Penelitian ini berhasil menemukan sebelas fungsi gaya bahasa kiasan.
Kesebelas fungsi tersebut meliputi menunjukkan, memuji, mengambarkan,
menegaskan, membandingkan, mempertanyakan, menghina, mengecam,
membela, menjuluki, dan mengeluhkan. Fungsi yang paling banyak ditemui
peneliti dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ini
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adalah

fungsi

menggambarkan.

Tuturan

yang

mengandung

fungsi

menggambarkan adalah tuturan yang ingin memberitahukan gambaran
tentang sesuatu hal (bisa gambaran tempat, sifat seseorang, keadaan atau yang
lainnya) kepada pembaca.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARA N

5.1

Kesimpulan
Pada penelitian yang berjudul “Gaya Bahasa Kiasan dalam Novel

Pengakuan Eks Parasit Lajang Karya Ayu Utami: Perspektif Stilistika
Pragmatik” ini, peneliti memaparkan tiga hal penting yang menjadi tujuan
penelitian ini. Ketiga hal tersebut meliputi wujud gaya bahasa kiasan, makna
gaya bahasa kiasan, dan fungsi gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. Ketiga hal tersebut
dianalisis dan dipaparkan oleh peneliti dengan sudut pandang stilistika
pragmatik.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan
bahwa novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ini
menggunakan berbagai jenis gaya bahasa kiasan. Hasil identifikasi dan
analisis data menunjukkan bahwa terdapat empat puluh tuturan yang
mengandung sembilan jenis gaya bahasa kiasan. Pada gaya bahasa
antonomasia ada 2 buah, persamaan atau simile 8 buah, metafora 13 buah,
metonimia 1 buah, sinekdoke 4 buah (3 buah totum pro parte dan 1 buah pars
pro toto), sarkasme 2 buah, personifikasi 6 buah, sinisme 1 buah, dan epitet 3
buah.
Dalam penelitian gaya bahasa kiasan novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami ini, peneliti juga menemukan makna dan fungsi
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gaya bahasa kiasan yang dianalisis dengan memperhatikan konteks dalam
pragmatik. Makna gaya bahasa kiasan yang ditemukan peneliti dalam novel
ini

adalah

makna

menjelaskan,

makna

menunjukkan,

dan

makna

menggambarkan. Fungsi gaya bahasa kiasan yang ditemukan peneliti dalam
novel ini ada sebelas yaitu menunjukkan, memuji, menggambarkan,
menegaskan, membandingkan, mempertanyakan, menghina, mengecam,
membela, menjuluki, dan mengeluhkan.
5.2

Saran
Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti hendak

memberikan beberapa saran. Berikut ini beberapa saran dari peneliti.
1. Penelitian tentang gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang karya Ayu Utami dengan perspektif stilistika
pragmatik ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti
selanjutnya yang akan menganalisis hal yang serupa dengan
penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih
akurat ataupun dikembangkan lagi secara lebih dalam oleh peneliti
lain yang akan meneliti terkait novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang karya Ayu Utami.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memunculkan penelitianpenelitian baru tentang pemanfaatan gaya bahasa yang lain, baik
pada novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami
maupun pada novel dan subjek penelitian yang lain.
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LAMPIRAN
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TRIANGULASI DATA

Gaya Bahasa Kiasan dalam Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang Karya Ayu Utami: Perspektif Stilistika Pragmatik
Oleh: Klara Krismunita (161224003)
Dosen Pembimbing: Dr. R. Kunjana Rahardi, M. Hum.

Petunjuk Triangulasi:
1. Triangulator dimohon untuk memberikan tanda centang pada kolom setuju/tidak setuju yang menggambarkan penilaian Anda.
2. Triangulator dimohon memberikan catatan pada kolom keterangan yang dapat membantu kebenaran hasil analisis makna dan fungsi
penggunaan gaya bahasa kiasan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.
3. Setelah mengisi tabulasi data, triangulator dimohon untuk membubuhi tanda tangan di bagian akhir.
No
1.

Data

Wujud Gaya Bahasa

Beberapa wanita, setiap kali ada
pertanyaan, “Kenapa kamu belum
menikah?”, akan menjawab, “Ah,
santai aja, si Parasit Lajang juga
tidak menikah.” (Hal 2)

Antonomasia
Penanda:
Si Parasit Lajang
Si
Parasit
Lajang
merupakan nama lain
untuk tokoh A dalam
novel yang pada awalnya
memutuskan untuk tidak
menikah dan dengan
pilihannya
dia
mau
menemani
perempuan
yang dengan alasan
apapun, tidak atau belum

Konteks Tuturan
Penutur dari tuturan tersebut
adalah wanita-wanita yang sudah
berumur, tetapi belum menikah.
Tuturan tersebut adalah jawaban
seorang wanita yang belum
menikah ketika ditanya orang lain

Gaya Bahasa
Makna Gaya Bahasa
Menunjukkan
bahwa
beberapa wanita ketika
ditanya seputar alasan
mereka belum menikah
selalu menggunakan A
yang disebut dengan si
Parasit Lajang sebagai
tameng karena mereka
merasa
memiliki
kesamaan nasib dengan
A.
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Fungsi Gaya
Bahasa
Menjuluki
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menunjukkan
julukan
untuk
tokoh A.

Triangulator
S
TS


Keterangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.

3.

tentang alasan mereka belum
menikah. Suasana ketika tuturan
tersebut muncul adalah tenang.
Sudah lama aku tahu dalam teori
bahwa lelaki menyenangi tubuh
demikian. Sebentuk tubuh dengan
lekuk, seperti gitar, ceruk kecil
yang lembab di pusatnya, serta
sepasang kesuburan yang akan
menyihir
mereka
dalam
pengalaman indah menghisap di
masa kanak. (Hal 8)

menikah.

Persamaan atau Simile
Penanda:
seperti gitar
Kata
seperti
dalam
tuturan
tersebut
membandingkan antara
bentuk tubuh si penutur
dengan bentuk gitar.

Konteks Tuturan:
Penuturnya adalah tokoh A ketika
berumur 20 tahun. Tuturan
tersebut terjadi di depan cermin
ketika ia sedang bercermin.
Suasana dalam tuturan tersebut
adalah senang.
Nik! Rambutnya lebih rimbun Sinekdoke
sekarang. Aku lebih suka ia (Totum Pro Parte)
sedikit cepak. (Hal 18)
Penanda:
Aku lebih suka ia sedikit
Konteks Tuturan:
cepak
Penutur dalam tuturan tersebut Dalam tuturan tersebut A
adalah A. tuturan tersebut terjadi bermaksud mengutarakan
ketika ia sedang mengendarai bahwa ia lebih suka
mobil untuk mengantar kakaknya rambut Nik cepak, tetapi
yang
merupakan
mahasiswa dalam tuturannya A
arsitektur. Ketika mobil belok mengatakan bahwa ia
masuk ke Fakultas Teknik, ia suka Nik lebih cepak.

Gaya bahasa tersebut
menggambarkan
bentuk tubuh A yang
indah.

Memuji
Keterangan:
Tuturan
tersebut
merupakan bentuk
pujian penutur akan
bentuk
tubuhnya
yang indah.



Gaya bahasa tersebut
menggambarkan bentuk
rambut dari lawan
bicara penutur yang
sudah panjang dan itu
kurang disukai oleh si
penutur.

Menunjukkan
Keterangan:
Tuturan
menunjukkan
ketidaksukaan
penutur
dengan
rambut
lawan
tuturnya yang tidak
lagi cepak karena
sudah
lebih
panjang dari dari
yang dulu.
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mendengar ada orang yang
memanggilnya dan ternyata orang
itu adalah Nik. Suasana dalam
tuturan tersebut adalah senang.

4.

5.

Ia mencatat alamat dan telponku
dan bilang bahwa kali ini ia tak
mau kehilangan jejakku lagi.
(Hal 19)
Konteks Tuturan:
Penutur dalam tuturan tersebut
adalah A. Tuturan tersebut terjadi
ketika A dan Nik kembali bertemu
setelah sempat berpisah. A
bertemu Nik ketika sedang
mengendarai
mobil
untuk
mengantar
kakaknya
yang
merupakan mahasiswa arsitektur.
Ketika mobil belok masuk ke
Fakultas Teknik, ia mendengar
ada orang yang memanggilnya
dan ternyata orang itu adalah Nik.
Suasana saat itu adalah senang.
Tapi aku juga tidak bisa
membayangkan harus pacaran
dengan lelaki yang jelek, miskin,
tolol, penyakitan… (dan yang
jelek-tolol-miskin-penyakitan itu

Kata ia yang digunakan
A
menandakan
A
mempergunakan
keseluruhan diri Nik
untuk
menyatakan
rambut
Nik
yang
merupakan sebagian dari
keseluruhan tubuh Nik.
Sinekdoke
(Totum Pro Parte)
Penanda:
Jejakku
Kata jejakku pada tuturan
A
merujuk
pada
keseluruhan
diri
A,
bukan hanya jejaknya
saja.

Gaya bahasa dalam
tuturan
tersebut
menunjukkan perasaan
Nik
yang
sempat
merasa kehilangan A
ketika sudah tidak
pernah bertemu dan kali
ini dia tidak mau hal itu
terjadi lagi.

Menggambarkan
Keterangan:
Tuturan
menggambarkan
pertemuan kembali
A dengan Nik dan
ketidakinginan Nik
terpisah
lagi
dengan A.



Sarkasme
Penanda:
Dan yang jelek-tololmiskin-penyakitan itu
belum tentu baik hati

Gaya bahasa tersebut
bermakna menjelaskan
bahwa A tidak mau
berpacaran dengan lakilaki yang jelek, miskin,

Menegaskan
Keterangan:
Penutur
menegaskan bahwa
laki-laki
yang



93

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

belum tentu baik hati juga).
(Hal 21)

6.

7.

juga.
tolol, dan penyakitan
kata-kata
di
atas karena mereka belum
merupakan
kata-kata tentu baik hati juga.
Konteks Tuturan:
kasar yang mencela dan
Tuturan
tersebut
merupakan menyakitkan.
tuturan A. Tuturan tersebut
muncul ketika A meninjau lagi
pendapatnya mengenai lelaki.
Aku sendiri adalah anak bungsu Metafora
Gaya bahasa tersebut
keras kepala yang dulu selalu Penanda:
menunjukkan kesadaran
menuntut
perhatian
ibuku. keras kepala
dan pengakuan penutur
Bagaimana mungkin kini aku
tentang sifatnya yang
malah menjadi ibu bagi pacarku?
tidak mau mengalah
(Hal 22)
dan
mengharuskan
ketika dia ingin sesuatu.
Konteks Tuturan:
Penutur dalam tuturan tersebut
adalah A. A menuturkan tuturan
tersebut saat ia merasa kesal
dengan Mat yang merupakan
kekasihnya. Ia kesal karena
pacarnya tidak bersikap dewasa
dan melindungi, tetapi malah
sebaliknya. Mat terlihat seperti
anak manja dan malas, bahkan PR
Mat yang mengerjakan adalah A.
tuturan terjadi di rumah A.
suasana pada saat itu adalah kesal.
Dan
Tri…dengan
demikian Metafora
Gaya bahasa tersebut
sesungguhnya
ia
kecipratan Penanda:
menjelaskan
bahwa
sebagian ampas yang aku tak Kecipratan
sebagian sahabat penutur (Tri)
mampu bersihkan dari perbuatan- ampas
selalu terkena imbas
94

jelek, miskin, tolol,
dan
penyakitan
belum tentang baik
hati.

Menggambarkan
Keterangan:
Penutur
menggambarkan
sifat
yang
dimilikinya.



Menunjukkan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menunjukkan
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perbuatanku. (Hal 28)

8.

9.

Konteks Tuturan:
Penutur dalam tuturan tersebut
adalah A. Penuturan tuturan
tersebut terjadi setelah A putus
dengan
Mat.
Di
tengah
kegalauannya, Mat pun curhat
pada teman A yaitu Tri. Suasana
saat uitu adalah sedih dan galau.
Ibuku pernah berkata bahwa
perempuan itu seperti porselin.
Jika sudah pecah, jadi tidak
berharga. Ia bilang begitu dengan
nada menggurui, tapi lebih dengan
nada muram dan tak berdaya.
Aku bilang padanya, “ Tapi itu
kan tidak adil, Bu?”
Ibu tidak bisa menjawab.
(Hal 34)
Konteks Tuturan:
Penutur dari tuturan tersebut
adalah ibu A. Tuturan itu muncul
ketika ibu memberitahukan pada
A tentang perempuan yang ibarat
porselin.
Bagaimana mungkin dia, lelaki
yang tidak kehilangan selaput
dara, menangis sementara aku,
yang perempuan dan kehilangan
keperawanan
tanpa
jejak,

dari
permasalahan- kesialan
sahabat
permasalahan
yang penutur karena ulah
dibuat penutur tanpa penutur.
bisa menyelesaikannya.

Persamaan atau Simile
Penanda:
Seperti
Kata seperti tersebut
membandingkan seorang
perempuan dengan benda
mati yaitu porselin.

Gaya bahasa tersebut
menggambarkan tubuh
seorang wanita itu
rapuh
sehingga
diibaratkan
seperti
sebuah porselin yang
merupakan
barangbarang dari tembikar
yang mudah rusak.

Membandingkan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
membandingkan
anatara rapuhnya
perempuan dengan
dengan porselin.



Metafora
Penanda:
berwajah lurus
Kata berwajah lurus
berarti tanpa ekspresi.

Gaya bahasa tersebut
menjelaskan perasaan
penutur yang heran
karena merasa biasa
saja
dan
tidak

Mempertanyakan
Keterangan:
Tuturan
penutur
yang
bertanyatanya mengapa dia
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berwajah lurus? (Hal 38)

10.

Konteks Tuturan:
Penutur dari tuturan tersebut
adalah A. Tuturan tersebut terjadi
dalam kamar A setelah dia dan
Nik melakukan persetubuhan.
Suasana dalam tuturan tersebut
adalah bingung.
“Aku tidak mau kerja di bawah
atasan wanita,” katanya.
“Aku tak mau bos perempuan.”
“Kenapa?” tanyaku heran.
Dia mengangkat bahu sambil
menggelengkan kepala. “Tidak
bisa. Aku tidak bisa dipimpin
perempuan. Aku tidak bisa jadi
bawahannya cewek. Tidak bisa
aja…” (Hal 51)
Konteks Tuturan:
Penutur dalam tuturan tersebut
adalah Nik yang merupakan
kekasih dari A. Mitra tuturnya
adalah A. Tuturan tersebut terjadi
saat A dan Nik sedang jalan-jalan
keluar kota dan mereka tengah
membicarakan cita-cita.

11.

Ada orang yang begitu pendek
sehingga tidak boleh ikut main
roller coaster di Disneyland,

Metafora
Penanda:
di
bawah
atasan
wanita;
bawahannya
cewek
Atasan wanita dalam
tuturan tersebut berarti
seorang bos perempuan
sehinggan di bawah
atasan wanita berarti di
bawah bos atau pimpinan
seorang wanita.
Bawahannya
cewek
berarti
di
bawah
pimpinan seorang wanita.
Jadi, kedua wujud gaya
bahasa tersebut samasama memiliki arti di
bawah pimpinan seorang
wanita.
Sinisme
Penanda:
Sebab di sana ada batas

berekspresi apa-apa atas
perbuatan yang baru
saja
dilakukannya
dengan kekasihnya.

tidak berekspresi
apa-apa
setelah
perbuatan
buruk
yang dilakukannya
dengan kekasinya.

Gaya bahasa tersebut
menjelaskan bahwa Nik
sangat
tidak
mau
memiliki bos seorang
perempuan.

Menegaskan
Keterangan:
Penutur
menegaskan bahwa
ia
tidak
mau
mempunyai
bos
perempuan
yang
ditandai
dengan
adanya
pengulangan
pernyataan penutur
yang
berkaitan
dengan
ketidakmauannya
memiliki
bos
perempuan .

Tuturan
tersebut Menghina
menunjukkan
bentuk mengejek
hinaan atau ejekan dari Keterangan:
96
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12.

13.

sebab di sana ada batas tinggi tinggi badan, eh, batas para peragawati kepada Tuturan
tersebut
badan, eh, batas pendek badan. pendek badan.
orang yang bertubuh merupakan lelucon
(Hal 61)
pendek.
yang
menghina
atau
mengejek
Konteks Tuturan:
orang
yang
Tuturan tersebut adalah lelucon
memiliki
tubuh
yang dibuat oleh peragawati.
pendek.
Tuturan lelucon tersebut muncul
ketika para peragawati tengah di
ruang make-up dalam acara
fashion. Suasana tuturan tersebut
adalah seru dan senang.
Mereka besar mulut dan tidak Metafora
Gaya bahasa tersebut Menunjukkan
sikat gigi, lalu mereka merasa Penanda:
menjelaskan
ada Keterangan:
gagah karena itu. (Hal 64)
besar mulut
golongan
mahasiswa Tuturan
tersebut
Maksud kata besar mulut yang
isinya
hanya menunjukkan rasa
Konteks Tuturan:
dalam tuturan tersebut orang-orang yang suka tidak suka penutur
Penutur dari tuturan tersebut adalah
suka sombong.
pada
sebuah
adalah A. Tuturan tersebut menyombongkan diri.
golongan
muncul ketika A menjelaskan
mahasiswa
yang
tentang tiga golongan mahasiswa.
menurut
penutur
Salah satu golongan yang
sering
diceritakan oleh A adalah anakmenyombongkan
anak kiri yang didominasi jurusan
diri.
sejarah. Suasana dalam tuturan
tersebut adalah kesal.
Dan banyak perempuan juga Sarkasme
Menunjukan kekesalan Mengecam
cukup tolol untuk mempercayai Penanda:
penutur terhadap sikap Keterangan:
mitos dan teori lelaki tanpa tolol
perempuan yang tidak Tuturan
yang
pertahanan apapun. (Hal 81)
Kata tolol merupakan melakukan pembelaan berupa
kecaman
kata celaan yang kasar.
terhadap mitos dan teori atau kritikan keras
lelaki.
penutur terhadap
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14.

15.

Konteks Tuturan:
Penutur dalam tuturan tersebut
adalah A. Tuturan A terjadi ketika
ia menyampaikan teori dan mitos
yang
dia
bangun
untuk
membantah mitos dan teori lelaki.
Suasana dalam tuturan tersebut
adalah kesal.
Aku lahir pada musim hujan. Di
kota hujan. Kota itu terletak di
kaki gunung sekitar delapan puluh
kilometer dari laut, persis pada
sebuah jarak yang pas bagi uap air
untuk mencurah. Embun dan
kabut masih hidup di sana.
(Hal 87)

perempuan
yang
mempercayai mitos
atau
teori-teori
bohong yang dibuat
para lelaki.

Epitet
Penanda:
kota hujan
Kota hujan adalah Bogor.

Gaya bahasa tersebut
menjelaskan kota yang
menjadi
tempat
kelahiran
penutur,
mulai dari letak hingga
suasananya.

Menunjukkan
Keterangan:
Tuturan
yang
menunjukkan kota
tempat
penutur
lahir.



Persamaan atau Simile
Penanda:
seperti sardine kaleng
Kata
seperti
membandingkan anakKonteks Tuturan:
anak dengan ikan sardine
Penutur dalam tuturan tersebut dalam kaleng.
adalah A. Tuturan tokoh A itu

Gaya bahasa tersebut
menunjukkan
rumah
keluarga penutur yang
dulu hanyalah kecil dan
kini sudah mendapat
rumah baru yang lebih
besar
dibandingkan
rumah yang lama.

Membandingkan
Keterangan:
Tuturan
yang
membandingkan
antara
kondisi
rumah
penutur
yang dulu dengan
yang sekarang yang



Konteks Tuturan:
Penutur dari tuturan tersebut
adalah A. Tuturan A tersebut
terjadi ketika A menceritakan
tempat kelahirannya. Dari tuturan
tersebut, suasana yang tergambar
adalah senang dan kagum.
Dengan rumah baru itu, mereka
tidak lagi menaruh anak-anak
dalam satu kamar yang sama,
seperti sardine kaleng. (Hal 89)
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16.

17.

18.

muncul ketika dia menceritakan
keadaan keluarganya saat pindah
ke rumah baru. Suasana dalam
tuturan tersebut adalah senang.
Tapi rumah itu juga dosa asalku.
Rumah itu didapat sang jaksa
muda setelah sebuah kasus
penyitaan. (Hal 89)

Antonomasia
Penanda:
sang jaksa muda
Kata sang menunjukkan
penggunaan nama lain
Konteks Tuturan:
untuk
menggantikan
Penutur dalam tuturan tersebut nama diri seseorang
adalah A. Tuturan A saat dengan
gelar
atau
menceritakan tentang rumah jabatannya.
barunya.
Kaum komunis yang menjadi Persamaan atau Simile
musuh utamanya telah ditumpas Penanda:
seperti membakar tikus dalam Seperti
lumbung.
Tikus
bersama Adanya penggunaan kata
lumbungnya.
Sang
Jenderal seperti pada tuturan
tampaknya tidak memiliki lawan tersebut
untuk
lagi. (Hal 90)
membandingkan antara
dua hal yang berbeda
Konteks Tuturan:
yaitu kaum komunis
Penutur dalam tuturan tersebut yang merupakan manusia
adalah A. Tuturann A tersebut dengan tikus.
muncul ketika dirinya tengah
menceritakan waktu kelahirannya.
“Kalau kamu takut sesuatu, maka Personifikasi
sesuatu itu harus diperjelas,” kata Penanda:
Ibu. “Kalau kamu takut sesuatu, dikuasai oleh dongeng

Gaya bahasa tersebut
menjelaskan
bahwa
ayah
penutur
merupakan
seorang
jaksa muda yang pernah
memecahkan
kasus
penyitaan
dan
membuatnya
mampu
mendapatkan
sebuah
rumah.
Gaya bahasa tersebut
menjelaskan
betapa
mudahnya
pemimpin
yang
baru,
Sang
Jenderal, mengalahkan
musuhnya yaitu kaum
komunis.

juga menandakan
adanya
peningkatan dalam
keluarganya.
Memuji
Keterangan:
Tuturan
tersebut
memuji
ayah
penutur
atas
pencapaiaannya
sebagai jaksa muda
kala itu.

Membandingkan
(menyamakan)
Keterangan:
Tuturan
tersebut
membandingkan
atau menyamakan
antara
mengalahkan dan
memasukkan kaum
komunis ke dalam
penjara
dengan
membunuh
tikus
dengan
cara
membakarnya
di
dalam lumbung.
Menjelaskan
bahwa Menggambarkan
penutur mudah takut Keterangan:
dan
juga
mudah Tuturan
tersebut
99
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maka sesuatu itu harus dihadapi.”
Itu sebenarnya adalah pelajaran
sangat penting bagiku. Tapi aku
lebih dikuasai oleh dongeng
sepasang bibiku. (Hal 100)

19.

Konteks Tuturan:
Penutur tuturan tersebut adalah A.
Tuturan tersebut muncul ketika A
sedang merasa takut dan mencoba
untuk mengikuti nasihat ibunya
ketika ia merasa takut, tetapi
sayangnya ia selalu terbayangbayang akan dongeng bibinya.
Selalu mendebarkan menerima
surat dari Pakdhe. Suatu hari kami
berkumpul dan Bibi Gemuk
membacakan surat itu. Selalu
mendebarkan
mendengarkan
kembali sesuatu yang sudah aku
tahu.
Untuk
tiga
gawuk
tersayang…
Tapi hari itu aku telah menjadi
sedikit lebih besar dan protes.
“Haa! Tuh kan! Begitu lagi. Yang
disayang cuma gawuknya saja..!”
(Hal 106)

Dongeng
merupakan percaya dengan ceritasuatu hal yang tidak cerita bohong bibinya.
bersenyawa tapi dibuat
seolah-olah hidup dan
mampu
menguasai
seseorang.

menggambarkan
sifat penutur yang
penakut dan juga
mudah
percaya
dengan cerita-cerita
bohong.

Sinekdoke
(Pars Pro Toto)
Penanda:
untuk tiga gawukku
tersayang
Kata gawuk merupakan
istilah untuk salah satu
organ tubuh perempuan
tetapi
maksudnya
merujuk
pada
keseluruhan diri orang
yang dituju.

Menjuluki
Keterangan:
Tuturan
tersebut
merupakan bentuk
julukan dari pakdhe
A untuk ketiga
ponakannya
tersayang.

Gaya bahasa tersebut
menunjukkan
bahwa
Pakdhe dari tokoh A
memiliki
panggilan
sayang
untuk
tiga
ponakannya yang selalu
diucapkannya
ketika
menyapa keponakannya
melalui surat.

Konteks Tuturan:
Penutur dalam tuturan tersebut
adalah Bibi A yang sering disebut
oleh A Bibi Gemuk. Tuturan Bibi
100
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20.

21.

Gemuk tersebut muncul ketika
sedang membacakan surat dari
Pakdhe. Suasana dalam tuturan
tersebut adalah senang dan kesal.
Kebohongan
kisah
itu
menampakkan diri pada lidah
kedua bibi yang tiba-tiba jadi
bercabang. Kakakku sebetulnya
takut, tetapi ia juga takjub.
(Hal 111)

Personifikasi
Penanda:
menampakkan
Kebohongan
kisah
merupakan suatu hal
yang tidak bersenyawa
tapi dibuat seolah-olah
Konteks Tuturan:
hidup
dan
mampu
Penutur dalam tuturan tersebut menampakkan diri.
adalah A. Tuturan A tersebut
terjadi ketika dia menceritakan
tentang bibinya saat bersekongkol
untuk memfitnah ibu dari penutur.
Ayahku tentu percaya pada dua Metafora
saudari kandungnya sendiri. Dua Penanda:
lawan satu. Ibuku kalah suara. kalah suara
(Hal 111)
Kalah
suara
berarti
perkataannya
tidak
Konteks Tuturan:
disetujui atau dipercaya.
Penutur dari tuturan tersbeut
adalah A. Tuturan tersebut terjadi
ketika kedua bibi A memfitnah
ibunya. Kata-kata fitnah tersebut
membuat ayah lebih percaya
dengan bibi A dibandingkan ibu.
Suasana dalam tuturan tersebut
adalah sedih dan kesal.

Menunjukkan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menunjukkan sifat
yang
dimiliki
kedua bibi penutur.



Menunjukkan
bahwa Menunjukkan
ayah A tidak percaya Keterangan:
dengan istrinya.
Tuturan
tersebut
menunjukkan
kekalahan Ibu A
dari kedua saudari
kandung ayah A
karena ayah A
lebih percaya pada
perkataan
kedua
saudarinya
dibandingkan
perkataan istrinya
sendiri.



Gaya bahasa tersebut
menjelaskan bahwa bibi
dari
penutur
suka
berbohong.
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22.

23.

Pada saat yang genting, Bude-ku
datang. Bude yang kemudian hari
membawa jenazah suaminya
dalam koper menginap di rumah
kami. Ia kakak tertua Ayah.
Orangnya sama keras dan
berwibawa seperti Ayah. Dialah
yang bersaksi bahwa ibuku bersih,
tidak ada main dengan lelaki lain,
dan bahwa dua saudarinya
bersekongkol untuk memfitnah
tanpa dasar. (Hal 112)
Konteks Tuturan:
Penutur dari tuturan tersebut
adalah A yang menirukan tuturan
Budenya yang merupakan kakak
tertua dari ayah A. Bude
menuturkan hal tersebut ketika ia
sedang menginap di rumah A
sebelum dia pergi ke Yogyakarta
untuk
memindahkan makam
suaminya.
Kakakku yang lain, yang telah di
SMP, juga bercerita tentang guru
pembunuh bernama Ibu S. ia
begitu pelit nilai terhadap anakanak yang cantik. Ia juga senang
menyakiti hati gadis-gadis dengan
mengejek kekurangan mereka.
Misalnya, mengatai betis seorang
siswi sebagai terlalu besar dan

Metafora
Penanda:
Ibuku bersih
Kata
bersih
dalam
tuturan tersebut tidaklah
merujuk pada fisik ibu,
tetapi maksudnya adalah
ibu tidak bersalah.
.

Gaya bahasa tersebut Membela
menunjukkan
bahwa Keterangan:
penutur lebih percaya Tuturan
tersebut
dengan ibu A.
menunjukkan
bentuk pembelaan
penutur terhadap
ibu A yang tidak
bersalah



Persamaan atau Simile
Penanda:
kayak bambu betung
Kata kayak menunjukkan
adanya
perbandingan
antara anggota tubuh
manusia dengan sebuah
benda.

Gaya bahasa tersebut
menunjukkan
bentuk
penghinaan
yang
pernah dilakukan guru
penutur terhadap murid
di sekolahnya.
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Menghina
Keterangan:
Tuturan
tersebut
adalah
bentuk
penghinaan
fisik
yang
dilakukan
oleh guru penutur
di sekolah.
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lurus kayak bambu betung.
(Hal 114)

24.

Konteks Tuturan:
Penutur dari tuturan tersebut
adalah kakak A. Tuturan tersebut
terjadi
ketika kakak A
menceritakan tentang Ibu S,
gurunya di sekolah, sambil
menirukan
ucapan
gurunya
tersebut. suasana dari tuturan
tersebut adalah benci dan kesal.
Kelak, setelah dewasa aku ditanya
tentang memori paling indah
bersama Ibu, dan aku tidak bisa
menjawab. Ia seperti rahim dan
aku bayi. Aku tak bisa melihatnya
tapi ketika terlepas darinya aku
mejerit mau mati. (Hal 118)

Persamaan atau Simile
Penanda:
seperti rahim
Kata seperti tersebut
membandingkan antara
ibu penutur dan rahim.

Gaya bahasa tersebut
menjelaskan
bahwa
penutur tidak bisa hidup
tanpa ibunya.

Konteks Tuturan:
Penutur dalam tuturan tersebut
adalah A. Tuturan A terjadi ketika
ia membayangkan jika nantinya di
suatu hari dia ditanya tentang
memori paling indah saat bersama
Ibunya, ia tidak bisa menjawab.
Suasana dalam tuturan tersebut
adalah bingung. Kebingungan
tersebut muncul karena penutur
merasa tidak bisa menjawab jika
nanti dia ditanyai tentang memori
103

Menggambarkan
Keterangan:
Penutur
menggambarkan
seberapa penting
sosok ibu baginya.
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25.

26.

27.

terindahnya bersama dengan
ibunya.
Lantas, mengapa ada anak yang
lahir dengan senjata cukup
lengkap seperti diriku, dan ada
yang bahkan tidak bisa mandi
sendiri seperti anak itu?
(Hal 144)

Metafora
Penanda:
Senjata cukup lengkap
Senjata cukup lengkap
tersebut merujuk pada
fisik atau anggota tubuh
yang lengkap.

Konteks Tuturan:
Penutur dari tuturan tersebut
adalah A. Tuturan itu muncul
ketika A bersekolah di Tarakanita.
Di sekolah itu, dia bertemu
seorang murid yang berkebutuhan
khusus.
D mengejarku tapi tubuhnya Metafora
tambun dan tunduk pada gaya Penanda:
tarik bumi. (Hal 146)
tunduk pada gaya tarik
bumi
Konteks Tuturan:
Penuturnya adalah A. Tuturan
tersebut terjadi di sekolah A
ketika ia berusaha lari dari kejaran
D. A merasa ketakutan saat
dikejar oleh D. Suasana dalam
tuturan tersebut adalah panik dan
takut.
Ia memasang jeruji pada pagar, Persamaan atau Simile
garasi, juga jendela. Rumah kami Penanda :
bagai penjara. (Hal 148)
Bagai
Penggunaan kata bagai

Menunjukkan
kebingungan
dan
keheranan
penutur
tentang hal apa yang
terjadi pada seorang
anak di sekolahnya
yang membuat anak itu
tidak bisa melakukan
berbagai hal mudah
secara mandiri seperti
dirinya.

Mempertanyakan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
mempertanyakan
alasan yang mebuat
adanya perbedaan
antara diri penutur
dengan anak lain
yang ditemuinya di
sekolah.



Gaya bahasa tersebut
menunjukkan tubuh D
itu
besar
sehingga
kesulitan ketika harus
mengejar penutur.

Menggambarkan
Keterangan:
Tuturan
menggambarkan
bentuk tubuh soosk
D yang mengejar
penutur.



Gaya bahasa tersebut
menggambarkan
rumahnya
yang
dipasangi banyak jeruji

Membandingkan
Keterangan:
Tuturan
yang
membandingkan
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28.

29.

Konteks Tuturan:
Penutur tuturan tersebut adalah A.
Tuturan tersebut muncul ketika A
ayahnya sedang menghias rumah
baru mereka.
Segaris senyum muncul di bawah
perutnya yang mulai berdaging.
(Hal 199)

dalam tuturan tersebut
bertujuan
untuk
membandingkan rumah
A dengan penjara.

Metafora
Penanda:
Segaris senyum
Kata segaris senyum
Konteks Tuturan:
dalam tuturan tersebut
Penutur dalam tuturan tersebut berarti lipatan perut.
adalah A. Tuturan tersebut terjadi
ketika ia mengamati tubuh Nik
saat ini yang berbeda dengan dulu
saat awal-awal mengenal.

Gaya bahasa tersebut
menunjukkan
bahwa
perut Nik kini mulai
menggendut
yang
ditandai
dengan
munculnya lipatan di
perutnya..

Mendung menggelapkan jendela
dan lelaki itu meyalakan lampu
agar mereka tetap bisa saling
manakjubi tanpa mata ketiga.
(Hal 206)

Sinekdoke
(Totum Pro Parte)
Penanda:
menggelapkan jendela
Tempat yang menjadi
gelap karena mendung
adalah seluruh ruangan
bukan hanya jendela saja,
tetapi penutur menggunakan kata jendela untuk
merujuk pada keseluruhan isi ruangan.
Epitet
Penanda:
Dewa berwarna biru

Gaya bahasa tersebut
menunjukkan
bahwa
cuaca hari itu mendung
dan
mendung
itu
membuat
kamar
penutur menggelap.

Konteks Tuturan:
Penutur dalam tuturan tersebut
adalah A. Tuturan tersebut terjadi
di sebuah ruang kamar saat hari
mulai mendung.
30.

Dewa berwarna biru itu telah
kembali menjelma manusia biasa.
(Hal 208)

agar aman, tetapi malah antara
terlihat
terlihat penutur
berlebihan dan terlihat penjara.
seperti penjara.

rumah
dan

Menggambarkan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menggambarkan
adanya perubahan
tubuh
kekasih
penutur
yang
perutnya
mulai
menggendut
sehingga muncul
lipatan di perut
kekasihnya itu.
Menggambarkan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menggambarkan
suasana kamar.



Menunjukkan
nama Menjuluki
yang diberikan penutur Keterangan:
pada seorang laki-laki Tuturan
tersebut



105



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

31.

32.

Konteks Tuturan
Penutur dalam tuturan tersebut
adalah A. Tuturan tersebut terjadi
ketika A sudah di Jakarta setelah
kepergiannya ke New York. Di
sana, A bertemu dengan seorang
laki-laki. A menyebutnya sosok
dewa berwarna biru. Walaupun
sudah kembali ke Jakarta, A
masih sering berteleponan dengan
sosok Dewa Biru yang tinggal di
New York.
Dan
seorang
yang
telah
menaklukkan New York tak akan
mau kembali ke dunia ketiga.
Kota itu adalah apel dunia.
(Hal 208)

Epitet
Penanda:
Apel dunia
Apel
dunia
adalah
julukan untuk kota New
York karena di sana buah
Konteks Tuturan:
apel sangat disenangi dan
Penutur dalam tuturan tersebut memakan
apel
adalah A. Tuturan tersebut terjadi merupakan
sebuah
ketika A sudah di Jakarta setelah kesenangan.
kepergiannya ke New York. Di
sana, A bertemu dengan seorang
laki-laki. A menyebutnya sosok
dewa berwarna biru. Walaupun
sudah kembali ke Jakarta, A
masih sering berteleponan dengan
sosok Dewa Biru yang tinggal di
New York.
Rik sangat murah ilmu dan ide Metafora
kepada fotografer muda yang Penanda:

yang ditemuinya
New York.

di untuk
menjuluki
laki-laki
yang
ditemui
penutur
saat di luar negeri.

Menunjukkan sebutan
yang digunakan atau
diberikan kepada kota
New York.

Menjuluki
Keterangan:
Tuturan
tersebut
untuk
menjuluki
kota New York.

Menjelaskan bahwa Nik Menunjukkan
memiliki sifat yang Keterangan:
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datang kepadanya. (Hal 241)

33.

34.

Konteks Tuturan:
Penutur tuturan tersebut adalah A.
Tuturan terjadi ketika dirinya
mendeskripsikan tentang sifat dari
Rik. Rik adalah fotografer yang
berumur sepuluh tahun lebih tua
dari A. Sama seperti A, Rik ingin
hidup bebas tanpa menikah.
Pada suatu subuh di hari ulang
tahun Bibi Gemuk, ayah A
meninggal dunia, setelah perlahan
dimakan kelumpuhan sejak strok
menyerang 17 tahun sebelumnya.
(Hal 268)

Murah ilmu

Personifikasi
Penanda:
dimakan
Kelumpuhan merupakan
suatu hal yang tidak
bersenyawa tapi dibuat
seolah-olah
mampu
Konteks Tuturan:
melakukan
perbuatan
Penutur dari tuturan tersebut seperti manusia yaitu
adalah A. Tuturan terjadi pada memakan sesuatu.
suatu subuh ketika ayah A
meninggal dunia.
Basnya memang agak terengah, Personifikasi
seperti nafas yang bocor, tetapi Penanda:
sosok tua itu bernyanyi! Betapa basnya memang agak
menakjubkan. (Hal 295)
terengah
Tuturan
tersebut
Konteks Tuturan:
menganggap bas yang
Penutur dari tuturan tersebut merupakan benda mati
adalah A. Tuturan tersebut terjadi yang dapat terengahdi kapel Regina Pacis, tempat A engah nafasnya karena
akan melangsungkan sakramen sudah tua seperi manusia.

suka berbagi ilmu yang Tuturan
tersebut
dimilikinya
kepada menunjukkan
orang-orang.
tokoh Rik memiliki
sifat yang baik
yaitu dengan mau
berbagi ilmu pada
orang lain.

Gaya bahasa tersebut
menunjukkan
bahwa
ayah penutur sudah
sakit
sejak
lama
sebelum
akhirnya
meninggal.

Menjelaskan
keadaan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menjelaskan
keadaan
ayah
penutur
sebelum
meninggal
yang
memang
sudah
sakit sejak lama.



Gaya bahasa tersebut
menjelaskan keadaan
lowrey tua yang ada di
kapel Regina Pacis.

Menunjukkan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menunjukkan
kekaguman penutur
pada lawrey tua
yang ada di dalam
kapel itu yang
ternyata
masih
berbunyi meskipun
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35.

36.

37.

perkawinan dengan Rik, ketika ia
mencoba menyalakan lowrey tua
yang suster kira sudah rusak
karena sudah lama tidak dipakai.
Basnya memang agak terengah, Persamaan atau simile
seperti nafas yang bocor, tetapi Penada:
sosok tua itu bernyanyi! (Hal 295) seperti
nafas
yang
bocor
Konteks Tuturan:
Kata seperti pada tuturan
Penutur dari tuturan tersebut tersebut
menyamakan
adalah A. Tuturan tersebut terjadi suara lowrey dengan
di kapel Regina Pacis, tempat A nafas makhluk hidup.
akan melangsungkan sakramen
perkawinan dengan Rik, ketika ia
mencoba menyalakan lowrey tua
yang suster kira sudah rusak
karena sudah lama tidak dipakai.
“Tapi Yamaha-nya rusak, Suster. Metonimia
Tuts hitamnya tidak bunyi,” kata Penanda:
V. (Hal 295)
Yamaha
Yamaha pada tuturan
Konteks Tuturan:
tersebut merujuk pada
Penutur dari tuturan tersebut piano yang ada di dalam
adalah V, teman A. V merupakan gereja yang bermerek
seorang organis paduan suara Yamaha.
gereja. Tuturan tersebut terjadi
ketika suster meminta V untuk
tidak menggunakan piano tua
yang ada di gereja itu, tetapi
menggunakan piano Yamaha.
Sekitar sebulan yang lalu Nik Metafora
dibawa ke Singapura, tapi minggu Penanda:

basnya
tersendat.

Membandingkan
atau Menyamakan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
membandingkan
atau menyamakan
keadaan bas lawrey
yang sudah kurang
bagus dengan nafas
bocor.



keadaan Mengeluh
ada di Keterangan:
Tuturan
tersebut
merupakan keluhan
tentang
adanya
kerusakan
pada
piano yang ada di
gereja itu.



Menggambarkan
keadaan
bas
lowrey tua itu
masih menyala,
sudah kurang
suaranya.

Menjelaskan
piano yang
gereja itu.

pada
yang
tetapi
bagus

Menjelaskan
bahwa Menunjukkan
penyakit Nik saat itu keadaan
108
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38.

39.

lalu dokter di sana angkat tangan, Angkat tangan
dan Nik dibawa kembali ke Angkat
tangan
Jakarta. (Hal 299)
merupakan kiasan yang
berarti menyerah.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut adalah tuturan
teman sekantor Nik dalam email
yang dikirimkan kepada A.
Tuturan tersebut dibaca A pada
suatu Senin di bulan Januari
ketika A sedang meyetir mobil
menuju ke kantor. A merasa kaget
dan terdiam setelah membaca
pesan tersebut.
Mobil mengelilingi pemakaman Personifikasi
yang ditelan gelap. (Hal 300)
Penanda:
Ditelan gelap
Konteks Tuturan:
Beranggapan
bahwa
Penuturnya adalah A. Tuturan gelap mampu menelan
terjadi di dalam mobil saat A sesuatu seperti makhluk
hendak menghadiri pemakaman hidup.
Nik, tetapi dia datang terlambat.
Saat itu hari sudah sore sehingga
mobilnya hanya mengelilingi
pemakaman dan ia tidak turun.
Suasana tuturan adalah sunyi dan
sepi.
Suatu hari ia dan Bibi Gemuk Metafora
bertengkar
mulut.
Agaknya Penanda:
bermula dari percakapan tentang Bertengkar mulut
pernikaha. (Hal 267)

sudah parah sehingga
dokter sudah menyerah
untuk menangani atau
mengobati Nik.

Keterangan:
Tuturan
tersebut
menunjukkan
keadaan penyakit
Nik yang sudah
parah.

Gaya bahasa tersebut
menjelaskan bahwa A
sampai di pemakaman
ketika hari sudah sangat
sore sehingga sudah
sepi dan pemakaman
Nik pun telah usai.

Menggambarkan
suasana
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menggambarkan
suasana
area
pemakaman yang
sudah sepi dan
sunyi di sore hari.



Gaya bahasa tersebut
menjelaskan
adanya
perdebatan antara A
dengan bibinya saat
membicarakan tentang

Menunjukkan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menunjukkan
bahwa
adanya
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40.

Koteks Tuturan:
Penutur dari tuturan tersebut
adalah A. Tuturan terjadi saat A
sedang membicarakan tentang
pernikahan dengan bibinya.
Ketika
itulah
rasa
sedih
menyergapnya.
Ia
menangis
dalam guncang. Di bawah tanah
itu terbaring tubuh yang dulu
pernah begitu lekat dengannya.
(Hal 301)

Personifikasi
Penanda:
…rasa
sedih
menyergapnya…
Perasaaan sedih dianggap
seolah-olah hidup dan
mampu
meyergap
Konteks Tuturan:
seseorang
layaknya
Penutur dalam tuturan tersebut seorang manusia.
adalah A. tuturan terjadi ketika A
mengunjungi makan Nik di akhir
pekan. Suasana tuturan tersebut
adalah sedih.

pernikahan.

perbedaan
pendapat antara A
dengan bibinya.

Gaya bahasa tersebut
menunjukkan bahwa A
tiba-tiba
merasakan
kesedihan yang dalam
yang
membuatnya
menangis.

Menggambarkan
Keterangan:
Tuturan
tersebut
menggambarkan
perasaan
dan
keadaan
penutur
ketika di makam
Nik.
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