
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Karya sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan

terhadap lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan

bahasa yang indah. Sastra hadir sebagai perenungan pengarang terhadap

fenomena yang ada. Karya sastra umumnya berisi tentang permasalahan yang

berada di sekitar pengarang. Permasalahan tersebut bisa saja permasalahan yang

dihadapi oleh pengarang ataupun permasalahan yang dihadapi oleh orang lain

yang diangkat pengarang menjadi sebuah karya sastra. Salah satu karya sastra

yang diangkat pengarang menjadi sebuah cerita adalah novel.

Menurut Nurgiyantoro (dalam Sari, dkk 2019:56), “Novel adalah karya

sastra yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan

disajikan dengan halus”. Novel merupakan salah satu karya sastra yang berisi

berbagai peristiwa yang dialami oleh tokoh secara sistematik dengan

menampilkan unsur cerita yang paling lengkap.

Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra memegang peranan penting

dalam memberikan pandangan untuk menyikapi hidup secara artistik imajinatif.

Persoalan yang dibicarakan dalam novel adalah persoalan tentang manusia dan

kemanusiaan. Menurut Sayuti (dalam Ekawati dkk, 2012:154), “Novel biasanya

memungkinkan adanya penyajian secara meluas tentang tempat atau ruang,

sehingga tidak mengherankan jika keberadaan manusia dalam masyarakat selalu

menjadi topik utama”. Lebih lanjut, untuk menghasilkan novel yang bagus juga

diperlukan pengolahan bahasa.



2

Bahasa merupakan media utama dalam berkomunikasi sehingga

kebutuhan terhadap pemahaman bahasa sangat penting dalam kehidupan

masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa memiliki peranan penting

dalam segala aspek kehidupan. Dengan bahasa, seseorang mampu menyampaikan

maksud dan tujuan sehingga informasi dan pesan yang disampaikan kepada orang

lain atau masyarakat tersampaikan dengan baik. Informasi dan pesan yang

disampaikan juga harus dibahasakan secara penuh agar maknanya dapat dipahami

oleh penerima dengan mudah karena kesulitan memahami informasi dari pesan

dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi dan pemahaman. Menurut

Nurgiyantoro, (dalam Ekawati 2012:154),

“Bahasa dalam seni sastra dapat disamakan dengan cat warna. Keduanya
merupakan unsur bahan, alat, dan sarana yang mengandung nilai lebih
untuk dijadikan sebuah karya. Sebagai salah satu unsur terpenting, maka
bahasa berperan sebagai sarana pengungkapan dan penyampaian pesan
dalam sastra.

Dengan demikian, sebuah novel dikatakan menarik apabila informasi yang

diungkapkan, disajikan dengan bahasa yang menarik dan mengandung nilai

estetik. Sebuah novel dikatakan estetik apabila penggunaan bahasanya bervariasi

atau tidak monoton. Bahasa yang bervariasi itu disebut dengan gaya bahasa.

Gaya bahasa dan penulisan merupakan salah satu unsur yang menarik

dalam sebuah bacaan. Pengarang memiliki gaya yang berbeda-beda dalam

menuangkan setiap ide tulisannya. Setiap tulisan yang dihasilkan nantinya

mempunyai gaya yang dipengaruhi oleh penulisnya, sehingga dapat dikatakan,

watak seorang penulis sangat mempengaruhi sebuah karya yang dihasilkannya.

Contoh penggunaan gaya bahasa “Taburkan pasir di mulut orang yang suka

memuji”. Gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah gaya bahasa
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alegori, yang mengungkapkan sebuah kalimat menggunakan perumpamaan untuk

menyampaikan maksud dan tujuan kepada pembaca.  Dengan adanya gaya

bahasa, pembaca sebuah tulisan dalam karya sastra tidak akan merasa bosan.

Novel Guru Aini diterbitkan pertama kali pada Februari 2020. Cerita novel ini

diperoleh dari mengeksplorasi dan mengangkat kisah perjuangan para guru yang

ditempatkan di daerah-daerah pelosok. Penggunaan bahasa yang simpleks

membuat kualitas isi yang tinggi. Isi novel Guru Aini menegaskan bahwa ketika

sudah memiliki niat dan kehendak mendidik anak bangsa, segala risiko akan

ditanggung meski dalam situasi sulit karena memanusiakan manusia adalah

tanggung jawab setiap warga negara termasuk pendidik.

Di samping itu, dalam penulisan karya sastra tidak hanya ditulis

menggunakan gaya bahasa saja, tetapi juga nilai. Karya sastra banyak

mengemban nilai, salah satunya adalah nilai sosial. Menurut Abdulsyani (dalam

Saputra dkk, 2012:409), “Kata sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang

artinya teman atau kawan, sedangkan logos artinya ilmu, maka diartikan sebagai

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat”. Pentingnya

mengkaji nilai sosial dalam novel karena sesuai fungsi sastra adalah merangsang

pembaca untuk mengenali, menghayati, menganalisis, dan merumuskan nilai-nilai

kemanusiaan. Secara halus nilai-nilai itu menjadi terjaga dan berkembang dalam

diri pembaca. Alasan dipilih dari segi nilai sosial karena novel Guru Aini

diketahui banyak memberikan inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Banyak

nilai-nilai sosial yang dapat diambil dari kisah yang diceritakan dalam novel

mulai dari berkorban untuk bangsa, menolong tanpa pamrih, dan mendidik anak
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didik sampai paham materi yang dikehendaki. Oleh karena itu, nilai-nilai positif

tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk

menganalisis novel Guru Aini. Analisis novel dari segi gaya bahasa dan nilai

sosial. Setelah membaca novel, peneliti menemukan banyak gaya bahasa yang

digunakan pengarang dan berhubungan dengan nilai sosial yang hendak

disampaikan pengarang. Maka, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis

Gaya Bahasa dan Nilai Sosial pada Novel Guru Aini Karya Andrea Hirata”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang telah dikemukakan pasa latar belakang masalah dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Adanya gaya bahasa perbandingan dalam novel Guru Aini Karya Andrea

Hirata.

2. Adanya gaya bahasa sindiriran dalam novel Guru Aini Karya Andrea

Hirata.

3. Adanya gaya bahasa penegasan dalam novel Guru Aini Karya Andrea

Hirata.

4. Adanya gaya bahasa pertentangan dalam novel Guru Aini Karya Andrea

Hirata.

5. Adanya nilai sosial dalam novel Guru Aini Karya Andrea Hirata.
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1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah yang

dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini dibatasi pada penelitian “Analisis Gaya

Bahasa dan Nilai Sosial pada Novel Guru Aini Karya Andrea Hirata”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah

yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana gaya bahasa perbandingan dalam novel Guru Aini karya

Andrea Hirata?

2. Bagaimana gaya bahasa sindiran dalam novel Guru Aini karya Andrea

Hirata?

3. Bagaimana gaya bahasa penegasan dalam novel Guru Aini karya Andrea

Hirata?

4. Bagaimana gaya bahasa pertentangan dalam novel Guru Aini karya

Andrea Hirata?

5. Bagaimana nilai sosial yang terdapat dalam novel Guru Aini karya Andrea

Hirata?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak

dicapai dan diselesaikan adalah sebagai berikut.
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1. Untuk mengetahui gaya bahasa perbandingan dalam novel Guru Aini

karya Andrea Hirata.

2. Untuk mengetahui gaya bahasa sindiran dalam novel Guru Aini karya

Andrea Hirata.

3. Untuk mengetahui gaya bahasa penegasan dalam novel Guru Aini karya

Andrea Hirata.

4. Untuk mengetahui gaya bahasa pertentangan dalam novel Guru Aini karya

Andrea Hirata.

5. Untuk mengetahui nilai sosial yang terdapat dalam novel Guru Aini karya

Andrea Hirata.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan tersebut adapun manfaat dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

manfaat pada bidang pembelajaran bahasa Indonisa, antara lain:

a. Meningkatkan kemampuan memahami gaya bahasa.

b. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi

dibidang pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia.

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai studi perbandingan

dalam masalah yang sama.
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2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi penulis, salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi masyarakat, lebih memahami gaya bahasa dan nilai sosial dalam

karya sastra.

c. Bagi siswa, memberikan kemudahan dalam pembelajaran menulis dan

menganalisis gaya bahasa dan nilai sosial dalam sebuah karya sastra.

d. Bagi guru, memberikan pandangan baru mengenai gaya bahasa dan

nilai sosial. Sehingga, guru mampu memberikan bagaimana cara

memahami gaya bahasa dan nilai sosial dalam sebuah karya sastra.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoretis

Landasan teoretis merupakan bagian yang akan membahas tentang

penyelesaian masalah yang akan dicari jalan keluarnya melalui pembahasan-

pembahasan yang akan dibuat secara teoretis. Teori-teori yang dijabarkan

bersumber dari berbagai pendapat para ahli yang menjadi acuan dan landasan

pendukung dalam pembahasaan penelitian.

2.1.1 Pengertian Novel

Menurut Nurgiantoro (dalam Suryawan 2012:2), “Novel merupakan

sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan yang bersifat artistik. Sebagai sebuah

totalitas, novel mempunyai bagian-bagian dan unsur-unsur yang saling berkaitan

satu dengan yang lain secara erat dan saling menggantungkan”.

Novel merupakan salah satu karya seni yang diciptakan manusia. Dalam

sebuah novel terdapat maksud tertentu yang hendak diekspresiakan oleh

pengarang kepada pembaca. Novel terdiri dari kata-kata yang disusun oleh

pengarangnya, disampaikan dengan tulisan, sehingga dapat dinikmati manusia dan

bersifat imajinatif. Bahasa dalam novel merupakan pilihan penciptanya. Bahasa

yang benar akan diseleksi sehingga menjadi indah dan mampu memberikan

ketepatan makna nuansa serta daya estetika.

Menurut Suryawan (2012:2), “Novel merupakan salah satu wujud cerita

rekaan yang mengisahkan salah satu bagian nyata dari kehidupan orang-orang
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dengan segala pergolakan jiwanya dan melahirkan suatu konflik yang pada

akhirnya dapat mengalihkan jalan kehidupan mereka atau nasib hidup mereka”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa novel adalah

salah satu bentuk karya sastra yang diangkat dari kehidupan manusia yang berisi

tentang kehidupan manusia dan terbentuk dari gaya bahasa yang berbeda dan

memiliki nilai-nilai.

2.1.2 Gaya Bahasa Karya Sastra

Menurut Geraf (dalam Suryawan 2012:2). “menyatakan bahwa gaya

bahasa yang dimiliki oleh seseorang merupakan bagian dari diksi bertalian erat

dengan ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik, atau memiliki nilai

artistik tinggi”. Keraf (2001: 113) mengungkapkan bahwa gaya atau gaya bahasa

dikenal dalam retorika dengan istilah style. Pengertian gaya bahasa dapat dibatasi

sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang

memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). Sebuah gaya

bahasa yang baik harus mengandung tiga unsur berikut: kejujuran, sopansantun,

dan menarik.

Gaya bahasa dan penulisan merupakan salah satu unsur yang menarik

dalam sebuah bacaan. Pengarang memiliki gaya yang berbeda-beda dalam

menuangkan setiap ide tulisannya. Setiap tulisan yang dihasilkan nantinya

mempunyai gaya yang dipengaruhi oleh penulisnya, sehingga dapat dikatakan,

watak seorang penulis sangat mempengaruhi sebuah karya yang dihasilkannya.
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Oleh karena itu, gaya bahasa menjadi cara pengungkapan pikiran

seseorang melalui bahasa secara khas yang dapat memperlihatkan jiwa dan

kepribadisan pemakai bahasa (penulis bahasa), kemudian diwujudkan dengan cara

pemilihan diksi secara tepat sehingga dapat membedakan individu satu dengan

individu lainnya, karena pada hakikatnya unsur gaya mempunyai keterkaitan

dalam karya sastra.

Menurut Waridah (dalam Agustin 2011:32), jenis-jenis gaya bahasa yang

biasa digunakan dalam karya sastra adalah sebagai berikut.

2.1.2.1 Gaya Bahasa Perbandingan

1. Alegori adalah menyatakan dengan cara lain, melalui kiasan atau

penggambaran.

Contoh: Rino sedang mencari pelabuhan cintanya, kepada Cindy ia akan

berlabuh.

2. Alusio adalah pemakaian ungkapan yang tidak diselesaikan karena sudah

dikenal.

Contoh:

a. Semangat Bandung Lautan Api menggelora di hati kami

b.Hamparan permadani hijau terbentang luas melingkupi kawasan

Masjid At Taawun di Puncak Bogor

3. Simile adalah pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang

dinyatakan dengan kata      depan dan pengubung, seperti layaknya,

bagaikan, dll.
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Contoh:

a. Hubungannya bagai anjing dan kucing.

b.Jalani hidup ini seperti air mengalir

c. Layaknya padi yang berisi dia tidak pernah sombong

4. Metafora adalah pengungkapan berupa perbandingan analogis dengan

menghilangkan kata seperti layaknya, bagaikan, dll.

Contoh:

a. Buku adalah jendela ilmu

b. Bumi ini perempuan jalang yang menarik laki-laki jantan dan

pertapa ke rawa-rawa mesum ini.

c. Tuhan adalah warga Negara paling modern

d. Rino jatuh ke hati pada kembang desa Tegal Sari

5. Antropomorfisme adalah metafora yang menggunakan kata atau bentuk

lain yang berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan manusia.

Contoh:

a. Bulan berjalan menuju kematiannya

b. Jam Alarm membentak ke orang disekitarnya

c. Seekor anak lebah sebatang kara mencari ibunya di malam yang

sangat dingin

6. Sinestesia adalah majas yang berupa suatu ungkapan rasa dari suatu indra

yang dicurahkan lewat ungkapan rasa indra lainnya.

Contoh:

a. Kamu sangat manis saat memakai kebaya

b. Wajahnya dingin saat mendengar kabar kematian anaknya.
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7. Antonomasia adalah penggunaan sifat sebagai nama diri atau nama diri

lain sebagai nama jenis.

Contoh: Rino memang wajar jika akhirnya menjadi pimpinan

kelompoknya. Si Lincah itu sangat cekatan dalam menyelesaikan tugas

yang diberikan atasan.

8. Aptronim adalah pemberian nama yang cocok dengan sifat atau pekerjaan

orang.

Contoh:

a. Agung si tulang besi sanggup mematahkan 5 buah batu bata

sekaligus.

b. Yuni si mulut ember dijauhi teman-temannya, karena terlalu sering

menggosipkan teman-temannya sendiri.

c. Bang Rojak si tukang ojek sedang tidak mangkal hari ini karena

harus menemani istrinya yang sakit.

9. Metonimia adalah pengungkapan berupa penggunaan nama untuk benda

lain yang menjadi merek, ciri khas, atau atribut.

Contoh: Celana Levi’s membuat kakinya yang panjang dan langsing

10. Hipokorisme adalah penggunaan nama timangan atau kata yang dipakai

untuk menunjukkan hubungan karib.

Contoh: ayank tidak pernah terlambat saat diajak ketemuan disuatu tempat

11. Litotes adalah ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan

tujuan merendahkan diri.

Contoh:

a. Goresan pena ini adalah hadiah untuk Ibu.
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b. Mohon maaf kami hanya bisa membantu ala kadarnya.

12. Hiperbola adalah ungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga

kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal.

Contoh:

a. Amarahnya tiba-tiba menggelegar di tengah suasana rapat yang

tenang.

b. Senyuman gadis itu melemahkan sendi-sendi tubuhku.

13. Personifikasi adalah ungkapan dengan menggunakan perilaku manusia

yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia.

Contoh: Matahari baru saja kembali ke peraduannya.

14. Pars pro toto adalah ungkapan sebagian dari objek untuk menunjukkan

keseluruhan objek.

Contoh:

a. Pak Imron memelihara sepuluh ekor kambing.

b. Setiap kepala dikenakan denda Rp 5.000

15. Totem pro parte adalah ungkapan keseluruhan objek padahal yang

dimaksud hanya sebagian.

Contoh:

a. Pertandingan sepak bola antara Brazil melawan Belanda berakhir

seri.

b. Chikungunya menyerang Jawa Bara.

16. Eufimisme adalah ungkapan kata-kata yang dipandang tabu atau dirasa

kasar dengan kata-kata lain yang lebih pantas atau dianggap halus.

Contoh:
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a. Para penyandang tuna netra dan tuna rungu mendapatan bea siswa

dari pemerintah.

b. Pembicara utama akan memaparkan materinya, para hadirin

dimohon untuk mengkondisikan alat komunikasinya

17. Perifrase adalah ungkapan yang panjang sebagai pengganti ungkapan yang

lebih pendek.

Contoh:

a. Berlibur ke Pulau Dewata sangat menyenangkan (Pulau

Dewata=Bali)

b. Kawasan Serambi Mekah diterjang tsunami.

18. Eponim adalah menjadikan nama orang sebagai tempat atau pranata.

Contoh: Sebentar lagi kita akan melewati Jalan Ahmad Yani”

“Besok kita akan mengunjungi sebuah Gedung yang beralamat di Jalan

Agus Salim”

19. Simbolik adalah melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol atau

lambang untuk menyatakan maksud.

Contoh:

a. Banyak tikus berkeliaran di gedung rakyat (tikus simbol koruptor)

b. Kupu-kupu malam berterbangan di malam hari.

20. Asosiasi adalah perbandingan terhadap dua hal yang berbeda, namun

dinyatakan sama.

Contoh:

a. Nasibnya bagai telur di ujung tanduk.

b. Sifatnya seperti batu.
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2.1.2.2 Gaya Bahasa Sindiran

1. Ironi adalah sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan

mengatakan kebalikan dari fakta tersebut.

Contoh:

a. Rapi sekali kamarmu sampai-sampai tidak satupun sudut ruangan

yang tidak ditutupi sampah kertas.

b. Bagus benar kinerja aparat pemerintah sekarang ini sehingga jumlah

pengangguran semakin bertambah.

2. Sarkasme adalah sindiran langsung dan kasar.

Contoh: Mulutmu harimaumu, Anda makan rakus sekali.

3. Sinisme adalah ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran atau ide bahwa

kebaikan terdapat pada manusia (lebih kasar dari ironi).

Contoh: Sudah hentikan saja bujuk rayumu, karena hanya akan

membuatku sakit

4. Satire adalah ungkapan yang menggunakan sarkasme, ironi, atau parodi,

untuk mengecam atau menertawakan gagasan, kebiasaan, dll.

Contoh: Guru matematika sinetron mana yang sedang kau gilai?

Sehinggga tak ada ombak tak ada angin kau ingin pandai matematika?

5. Innuendo adalah sindiran yang bersifat mengecilkan fakta sesungguhnya.

Contoh: “Awas, Si Bule datang”, saat Ido berkulit hitam mendekati

mereka
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2.1.2.3 Gaya Bahasa Penegasan

1. Apofasis adalah penegasan dengan cara seolah-olah menyangkal yang

ditegaskan.

Contoh: Saya pribadi ingin sekali menyambung kontrak kerja anda namun

kondisi keuangan perusahaan saat ini tidak memungkinkan untuk

menyambung kontrak kerja karyawan.

2. Pleonasme adalah menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas

atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan.

Contoh:

a. Para anggota band naik ke atas panggung untuk menyanyikan lagu

pertama mereka yang tengah naik daun.

b. Saya melihat perkelahian itu dengan mata kepala saya sendiri.

3. Repetisi adalah perulangan kata, frase, dan klausa yang sama dalam suatu

kalimat.

Contoh:

a. Dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil mobilku.

b. Fokus kita adalah pada kerja, saya tekankan kita harus kerja, kerja,

kerja!

4. Pararima adalah pengulangan konsonan awal dan akhir dalam kata atau bagian

kata yang berlainan.

Contoh: Para pemuda yang sedang bermain judi itu kocar kacir ketika

polisi tiba-tiba datang menggerebek mereka.

5. Aliterasi adalah repetisi konsonan pada awal kata secara berurutan.

Contoh: Lebarkanlah sayapmu. Lihatlah betapa indahnya dunia ini.
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6. Paralelisme adalah pengungkapan dengan menggunakan kata, frase, atau

klausa yang sejajar.

Contoh:

a. Dengarkan aku yang kauabaikan,

b. Dengarkan suara hatiku yang merintih memohon,

c. Dengarkan gelisah yang tak berujung ini.

7. Tautologi adalah pengulangan kata dengan menggunakan sinonimnya.

Contoh:

a. Hatiku terasa nyaman, tenang, tenteram setiap kamu di sisiku.

b. Pertandingan Mancherster United melawan Arsenal tadi malam sangat

tidak enak ditonton, disaksikan dan dilihat.

8. Sigmatisme adalah pengulangan bunyi "s" untuk efek tertentu.

Contoh: Hapus saja, kenangan yang tak seberapa itu memang sudah

sepantasnya terhapus.

9. Antanaklasis adalah menggunakan perulangan kata yang sama, tetapi dengan

makna yang berlainan.

Contoh: Bisa ular kobra bisa membunuh orang yang menjadi korban

gigitannya dalam hitungan detik.

10. Klimaks adalah pemaparan pikiran atau hal secara berturut-turut dari yang

sederhana/kurang penting meningkat kepada hal yang kompleks/lebih penting.

Contoh:

a. Bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekarang

diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk.
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b. Uang ratusan rupiah pun saya tidak punya, apalagi ribuan, jutaan,

milyaran, triliunan.

11. Antiklimaks adalah pemaparan pikiran atau hal secara berturut-turut dari yang

kompleks/lebih penting menurun kepada hal yang sederhana/kurang penting.

Contoh:

a. Kini kekeringan melanda rata di seluruh perkotaan,pedesaan

hingga pegunungan.

b. Jangankan satu juta rupiah, seratus ribu rupiah, sepuluh ribu

rupiah bahkan seratus rupiah pun saya tidak punya.

12. Inversi adalah menyebutkan terlebih dahulu predikat dalam suatu kalimat

sebelum subjeknya.

Contoh: Kukecup kening beliau untuk terakhir kalinya sebelum wajah itu

ditutupi kain kafan.

13. Retoris adalah ungkapan pertanyaan yang jawabannya telah terkandung di

dalam pertanyaan tersebut.

Contoh: Mengapa kita harus terus berdebat, bukankah ini hanya sebuah

perbedaan pendapat yang biasa saja?

14. Elipsis adalah penghilangan satu atau beberapa unsur kalimat, yang dalam

susunan normal unsur tersebut seharusnya ada.

Contoh: Ayah ke atas untuk memperbaiki atap rumah yang bocor.

15. Koreksio adalah ungkapan dengan menyebutkan hal-hal yang dianggap keliru

atau kuran tepat, kemudian disebutkan maksud yang sesungguhnya.

Contoh: Kau sudah bisa menyalakan api, eh maaf, kau sudah bisa

menyalakan lilin.
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16. Polisindenton adalah pengungkapan suatu kalimat atau wacana, dihubungkan

dengan kata penghubung.

Contoh: Setelah merapikan tempat tidur, lalu dia mandi, kemudian

bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah dan tidak lupa ia berpamitan

kepada orang tuanya.

17. Asindeton adalah pengungkapan suatu kalimat atau wacana tanpa kata

penghubung.

Contoh: Dalam kesedihan, kegagalan, keterpurukan aku tetap berusaha

untuk melanjutkan perjuangan hingga akhirnya berhasil mendapat gelar

sarjana.

18. Interupsi adalah ungkapan berupa penyisipan keterangan tambahan di antara

unsur-unsur kalimat.

Contoh: Pak Adi, manager divisi periklanan yang baru dipindahkan dari

kota Malang, orangnya masih muda dan lajang.

19. Ekskalamasio adalah ungkapan dengan menggunakan kata-kata seru.

Contoh: Lihatlah, aku masih disini menanti keajaiban itu datang

20. Enumerasio adalah ungkapan penegasan berupa penguraian bagian demi

bagian suatu keseluruhan.

Contoh: Kecelakaan itu sangat parah, kedua motor hancur lebur, terbanting

sejauh sekitar 10 meter dari tempat kejadian, kedua pengendara motor

tersebut luka parah.

21. Preterito adalah ungkapan penegasan dengan cara menyembunyikan maksud

yang sebenarnya.

Contoh: Jangan kamu beritahu ibu, kalau tadi aku tidak berangkat sekolah.
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22. Alonim adalah penggunaan varian dari nama untuk menegaskan.

Contoh: “Lalu bagaimana solusi terbaik jika terjadi kesalahan pada sistem

ini Bu?” tanyaku penasaran perihal topik serba serbi sistem komputer yang

diajarkan oleh Bu Desliana.

23. Kolokasi adalah asosiasi tetap antara suatu kata dengan kata lain yang

berdampingan dalam kalimat.

Contoh: Kebodohanku, terlalu mudah percaya dengan orang hanya karena

dia bersikap baik.

24. Silepsis adalah penggunaan satu kata yang mempunyai lebih dari satu makna

dan yang      berfungsi dalam lebih dari satu konstruksi sintaksis.

Contoh: Ia selalu membersihkan tangan dan kakinya sebelum tidur di

malam hari.

25. Zeugma adalah silepsi dengan menggunakan kata yang tidak logis dan tidak

gramatis untuk konstruksi sintaksis yang kedua, sehingga menjadi kalimat

yang rancu.

Contoh: Saya perlu tekankan disini, bahwa semua karyawan boleh datang

agak siang tapi jangan sampai terlambat.

2.1.2.4 Gaya Bahasa Pertentangan

1. Majas Paradoks merupakan gaya bahasa dengan ungkapan situasi asli

dengan situasi yang berkebalikan.

Contoh: Riski tetap tersenyum meski di dalam hatinya menangis.
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2. Majas Litotes merupakan kebalikan dari majas hiperbola. Gaya bahasa

ini bertujuan untuk merendahkan diri, meskipun pada kenyataannya tidak

seperti yang dikatakan.

Contoh: Pada hari minggu lalu teman kantor kami mengunjungi gubug

kami.

3. Majas Antitesis merupakan gaya bahasa yang memadukan pasangan kata

yang memiliki arti bertentangan.

Contoh: Cepat lambat kau akan meraih kesuksesan.

4. Majas Kontradiksi Interminis merupakan ungkapan menyangkal ujaran

yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya, diikuti oleh konjungsi

kecuali atau hanya saja.

Contoh: Bunga-bunga di taman itu cantik, kecuali yang layu itu sangat

terlihat buruk.

Keraf (2006:88) menjelaskan yang harus diperhatikan setiap orang agar

bisa mencapai ketepatan pilihan kata termasuk dalam emnggunakan gaya bahasa

dalam sebuah karya sastra, antara lain:

1. membedakan secara cermat denotasi dan konotasi,

2. membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim,

3. membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya,

4. hindarilah kata-kata ciptaan sendiri,

5. waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing,

6. kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara

idiomatis,
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7. untuk menjamin ketepatan diksi, penulis atau pembicara harus

membedakan kata umum dan kata khusus,

8. mempergunakan katakata indria yang menunjukkan persepsi yang khusus,

dan

9. memperhatikan perubahan

2.1.3 Nilai-Nilai Sosial

Menurut Jhonson (dalam Saputra dkk, 2012:409), “Novel

mempresentasikan suatu gambaran yang jauh lebih realistik mengenai kehidupan

sosial”. Ruang lingkup novel sangat memungkinkan untuk melukiskan situasi

lewat kejadian atau peristiwa yang dijalin oleh pengarang atau melalui tokoh-

tokohnya.

Nilai-nilai sosial sangat dijunjung tinggi karena sebagai patokan berbuat

masyarakat. Nilai merupakan patokan (standar) perilaku sosial yang

melambangkan baik buruk, benar salahnya suatu objek dalam hidup

bermasyarakat. Sedangkan menurut Sitompul, Eden & Juni Agus Simare-Mare

(2017: 34), “Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku

sosial dan tata cara hidup sosial, yang mencakup kasih sayang, kepercayaan,

pengakuan, dan penghargaan”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa nilai sosial berkenaan dengan perilaku seseorang kepada orang lain dan

cara hidup di tengah masyarakat baik dalam hal sifat kemanusiaan, membedakan

baik dan buruk, serta benar dan salahnya yang terjadi dalam kehidupan

bermasyarakat.
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Menurut Huky (dalam  Saputra dkk, 2012:410), ada beberapa fungsi

umum nilai-nilai sosial. Fungsi nilai sosial tersebut akan dijelaskan sebagai

berikut.

1. Nilai sosial menyumbangkan seperangkat alat yang siap dipakai untuk

menetapkan patokan sosial pribadi, grup atau kelompok

2. Nilai sosial bisa mengarahkan atau membentuk cara berpikir dan bertingkah

laku.

3. Nilai sosial sebagai patokan bagi manusia dalam memenuhi peranan

sosialnya.

4. Nilai sosial juga berfungsi sebagai pengawasan sosial, mendorong, menuntun,

bahkan menekan manusia untuk berbuat baik, dan

5. Nilai sosial berfungsi sebagai sikap solidaritas dikalangan masyarakat.

Menurut Semi (dalam Saputra dkk, 2012:411), “Sosiologi adalah suatu

telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan tentang

sosial dan proses sosial. Sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa

sebagai mediumnya, yang menampilkan gambaran kehidupan, sehingga sosiologi

dan sastra memperjuangkan masalah yang sama.

Rene wellek dan Austin Warren (dalam Sari dkk, 2019:56) membagi

telaah sosiologi sastra  menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

1. Sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan intuisi sastra, maslah yang
berkaitan di sini adalah dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang
status sosial pengarang,dan ideologi pengarang yang terlibat dari
berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Pengarang adalah
warga masyarakat, ia dapat dipelajari sebagai makhluk sosial.

2. Sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri
dan yang berkaitan dengan masalah sosial, yang menjadi pokok
penelahaannya atau apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang
menjadi tujuannya. Pendekatan yang umun dilakukan sosiologi ini
mempelajari sastra sebagai dokumen sosial.
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3. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Pengarang
dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat, seni tidak hanya meniru
kehidupan tapi juga membentuknya

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

teori sosiologi sastra digunakan untuk menggali permasalahan sosial yang

terkandung dalam sebuah novel. Penerapan teori ini bisa dilakukan jika

permasalahan telah dipahami secara intrinsik. Melalui teori sosiologi, peneliti

menemukan berbagai hal dan fenomena sosial yang terdapat dalam karya sastra.
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2.2 Kerangka Konseptual

Novel Guru Aini

Analisis Gaya Bahasa Analisis Nilai Sosial

Gaya Bahasa

Perbandingan

1. Alegori

2. Alusio

3. Simile

4. Metafora

5. Antropomor-

fisme

6. Sinestesia

7. Antonomasia

8. Aptronim

9. Metonimia

10. Hipokorisme

11. Litotes

12. Hiperbola

13. Personifikasi

14. Pars pro toto

15. Totum pro

parte

16. Eufimisme

17. Perifrase

18. Eponim

19. Simbolik

20. Asosiasi

Gaya Bahasa

Penegasan

1. Apofasis

2. Pleonasme

3. Repetisi

4. Pararima

5. Aliterasi

6. Paralelisme

7. Tautologi

8. Sigmatisme

9. Antanaklasis

10. Klimaks

11. Antiklimaks

12. Inversi

13. Retoris

14. Elipsis

15. Koreksio

16. Polisindenton

17. Interupsi

18. Ekskalamasio

19. Enumerasio

20. Preterito

21. Alonim

22. Kolokasi

23. Silepsis

24. Zeugma

Gaya Bahasa

Sindiran

1. Ironi

2. Sarkasme

3. Sinisme

4. Satire

5. Innuendo

Gaya Bahasa

Pertentangan

1. Paradoks

2. Litotes

3. Antitesis

4. Kontradi

ksi

1. Patokan

sosial

2. Membentuk

cara berpikir

3. Patokan

memenuhi

peranan

sosialnya.

4. Pengawasan

sosial, dan

5. Solidaritas

Kesimpulan



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Arikunto (2007:75) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang tidak menggunakan angka untuk mengumpulkan data dan

menafsirkan hasilnya”. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong,

2014 : 4) “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati”.

3.2 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah teks berupa kata, frasa, klausa, dan

kalimat yang ada dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata.

3.3 Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa berupa kata, frasa, klausa dan kalimat yang

mengandung gaya bahasa dan nilai sosial yang terdapat pada novel Guru Aini

karya Andrea Hirata. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis oleh peneliti

sesuai dengan jenis gaya bahasa menurut Waridah sesuai dengan realita yang ada

dalam novel Guru Aini karya Andrea Hinata.
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3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya metode dan teknik.

Metode berbeda dengan teknik. Sudaryanto (2015: 9) menjelaskan bahwa

“Metode adalah cara yang harus dilaksanakan atau diterapkan sedangkan teknik

adalah cara melaksanakan atau menerapkan metode”. Sugiyono (2017: 308) juga

menjelaskan bahwa “Teknik adalah langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Data berorientasi

mengungkapkan jenis-jenis gaya bahasa yang digunakan dalam novel. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak sedangkan teknik yang

digunakan adalah teknik dokumentasi.

Pada penelitian ini, peneliti membaca sumber primer yaitu novel “Guru

Aini” karya Andrea Hirata. Pengumpulan data dilakukan setelah peneliti

membaca sumber primer. Pada tahap ini peneliti menentukan klasifikasi gaya

bahasa serta nilai sosial yang terdapat pada sumber primer.

3.4.1 Metode Simak

Menurut Mahsun (dalam Rahayu, 2013: 37), “Metode simak dilakukan

untuk menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak hanya berkaitan

dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi penggunaan bahasa secara tertulis”.

Metode simak dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca novel secara

keseluruhan kemudian mengidentifikasi bahasa dengan menandai menggunakan

alat tulis.
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3.4.2 Teknik Dokumentasi

Teknik ini diperlukan untuk memperoleh data berupa teks yang ada dalam

novel Guru Aini. Data yang ditemukan kemudian dikaji secara menyeluruh

menggunakan metode simak. Untuk lebih jelasnya maka peneliti melakukan

teknik mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Peneliti membaca secara keseluruhan novel yang akan diteliti .

2. Peneliti mencatat gaya bahasa dan nilai sosial yang terdapat pada novel.

3. Peneliti mengklasifikasikan data yang merupakan bagian gaya bahasa

perbandingan, penegasan, sindiran, dan pertentangan serta nilai-nilai

sosial.

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis

menggunakan metode padan. Menurut Surdyanto (dalam Sari 2012:57) “Metode

padan adalah metode yang alat penentunya di luar dari bahasa yang

bersangkutan”. Selain menggunakan metode, dalam menganalisis data juga

diperlukan teknik. Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik analisis data.

Teknik yang dilakukan ada dua yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik

dasar digunakan lebih dahulu sebelum teknik lanjutan. Sudaryanto (2015:25)

mengatakan bahwa “Teknik dasar yang dimaksud disebut teknik pilah unsur

penentu atau teknik PUP”. Teknik ini digunakan sesuai dengan jenis penentu yang

akan dipisah-pisahkan menjadi berbagai unsur dengan cara membaca novel untuk

menemukan jenis-jenis gaya bahasa dan nilai sosial yang terdapat dalam novel

tersebut dan kemudian menggolongkan jenis gaya bahasa. Apakah termasuk ke
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dalam gaya bahasa perbandingan, penegasan, pertentangan, ataupun sindiran.

Sedangkan teknik lanjutannya adalah menghitung temuan yang paling dominan

menggunakan rumus yang digunakan oleh Sugiyono (2016: 29):x = x 100%

Dengan penjelasan : x = angka Presentase

f = frekuensi gaya bahasa yang ditemukan

N = total keseluruhan gaya bahasa

3.6 Keabsahan Data (Triangulasi)

Moleong (2017:330) mengatakan bahwa “Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Denzim

dalam Moleong (2017:330), membedakan empat macam triangulasi,

“(1)Triangulasi dengan sumber, (2)Triangulasi dengan metode, (3)
Triangulasi dengan penyidik, dan (4) Triangulasi dengan teori. Moleong
(2017:330) mengatakan bahwa “Teknik triangulasi yang paling banyak
digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya”.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Selain

triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi dengan metode.

Menurut Patton dalam Moleong (2017) mengatakan bahwa “Terdapat dua strategi,

yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa

teknik pengumpulan data (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber

data dengan metode yang sama”. Dalam melakukan penelitian ini peneliti

memiliki metode simak dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini

digunakan untuk mendapatkan data, maka penulis memberikan gambaran umum
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mengenai metode pengumpulan dan analisis data penelitian dalam bentuk bagan

di bawah ini.

Gambar 3.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik
Lanjutan

Teknik Dasar

Metode Padan

Analisis Data

Metode dan Teknik
Pengumpulan dan

Analisis Data

Teknik
Dokumentasi

Metode Simak

Pengumpulan Data



31


