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MOTTO 

 

 

“Jika kita mampu menghargai diri sendiri, maka tidak sulit untuk bisa 

menghargai orang lain” 

 (DianP.S 2012). 

“jangan menyerah, hidup adalah anugrah tetap jalani hidup ini melakukan yang 

terbaik” 

(D’masive) 

“Sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kesulitan pasti ada kemudahan”  

(Q.S Al-insyiroh:6) 

“Pernahkah anda merasakan sakit yang teramat dari lubuk hati karena sebuah 

perkataanorang lain? Apa yang anda lakukan?, bersabarlah karena hanya dengan 

bersabar hati kita akan mudah terobati” 

(Dian P.S 2012). 
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ABSTRAK 
 

ANALISIS GAYA BAHASA PADA CERPEN KARYA SISWA   

SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN 2011/2012 

 
Dian Permata Sari, A 310 080 033, Program Studi Pendidikan Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta  

2012 
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai gaya bahasa pada cerpen karya 
siswa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa 
yang dipakai para siswa dalam menulis karyanya. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini 
adalah penggunaan gaya bahasa. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan 
gaya bahasa personifikasi, hiperbola, metafora dan simile yang terdapat dalam 
cerpen karya siswa SMA Batik 1 Surakarta. Sumber dalam penelitian ini adalah 
sumber data tertulis yang berupa teks cerpen karya siswa SMA Batik1 Surakarta. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cerpen karya sisiwa didominan 
oleh bentuk pemakaian gaya bahasa hiperbola, selain bentuk pemakaian gaya 
bahasa personifikasi, gaya bahasa simile, dan gaya bahasa metafora yang 
terdapat cerpen karya siswa SMA Batik 1 Surakarta. Pada cerpen karya siswa 
SMA Batik 1 Surakarta menggunakan gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa 
hiperbola, gaya bahasa simile dan gaya bahasa metafora, namun dalam 
penggunaannya pada cerpen karya siswa ini ditemukan lebih sering 
menggunakan gaya bahasa hiperbola dalam penulisan cerpen karya siswa SMA 
Batik 1 Surakarta. Pada cerpen karya siswa SMA Batik 1 Surakarta ini memiliki 
beberapa faktor yang ditimbulkan antara lain: faktor pendidikan, faktor sosial, 
faktor budaya, dan faktor agama. Selain faktor yang dihasilkan oleh cerita dalam 
cerpen ini, cerpen ini lebih banyak menggunakan gaya bahasa personifikasi. 
Dalam cerpen karya siswa ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya bahasa yang 
banyak digunakan adalah gaya bahasa personifikasi dibandingkan gaya bahasa 
yang lain. Mengapa, karena penulis khususnya siswa SMA Batik1 Surakarta ini 
menggunakan kata yang mengungkapkan benda-benda mati seolah-olah hidup, 
sehingga dalam cerita ini banyak ditemukan gaya bahasa hiperbola. 
 
Kata Kunci: gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa 
simile, dan gaya bahasa metafora 
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