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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa sebagai salah satu alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. 

Komunikasi ini dapat terjadi apabila ada proses interaksi antar manusia dalam 

kehidupan masyarakat. Manusia membutuhkan bahasa sebagai alat untuk 

menyampaikan ide, pikiran dan gagasan kepada pihak lain dalam suatu masyarakat. 

Secara singkat gaya bahasa dapat dikatakan bahwa “ gaya bahasa adalah cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan 

kepribadian penulis  (pemakai bahasa). Sebuah gaya bahsa yang baik harus menganding 

tiga unsur berikut: Kejujuran, sopan-santun, dan menarik (Keraf, 1985:113). 

Bahasa juga dapat digunakan sebagai alat pengungkapan yang baik, yang dapat 

memberikan efek tertentu yang bukan saja menggambarkan objek itu semirip mungkin, 

tetapi juga dapat melahirkan setepat-tepatnya apa yang dimaksud penutur. Pada saat ini, 

sebagai orang yang telah dewasa, manusia sanggup mengutarakan pikiran dan perasaan 

kita melalui rangkaian kata-kata  yang begitu banyak. Hal ini merupakan suatu karya 

besar dalam kehidupan individual tiap orang, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran 

kita untuk mengaguminya sebagai suatu karya besar. Manusia sangat membutuhkan 

bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pikiran dan ide-ide dengan maksud ingin 

mengutarakan kepada pihak lain yang disebut dengan interaksi. Semua interaksi dan 

segala macam kegiatan manusia dapat lumpuh tanpa bahasa. Dalam penelitian ini, yang 

melatar belakangi saya memilih judul ini, saya ingin mengungkapkan berbagai gaya 

bahasa yang ada pada cerpen karya siswa. Alasan lainnya, saya ingin mengetahui 

bagaimana para siswa SMA ini mengungkapkan kata-kata yang diuraikan 

menjadisebuah cerita yang dinamakan cerpen, banyak siswa yang mengggunakan 
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bahasa kiasan, dan lebih banyak siswa yang melebih-lebihkan kata-kata sehingga 

menjadikan karya cerpen siswa ini beda. 

Bahasa juga merupakan ungkapan pengalaman batin seseorang yang berfungsi  

mewujudkan ide yang ada di dalam pikiran manusia. Salah satu alat untuk 

menyampaikan ide tersebut adalah melalui bahasa tulis. Gaya bahasa termasuk salah 

satu unsur pembangunan nilai kepuitisan dalam puisi, gaya bahasa juga ikut menentukan 

keindahan puisi dalam segi makna maupun segi keindahan bunyi. Gaya bahasa 

mengandung cara penyair untuk mengungkapkan perasaannya atau menggambarkan 

pemikirannya ke dalam perasaannya atau kata-kata pada bait-bait puisi maupun pada 

kata-kata dalam suatu cerita pendek (cerpen) , salah satunya dengan menggunakan 

bahasa kias atau gaya bahasa. Hal ini terdapat dalam cerpen karya siswa SMA Batik 1 

Surakarta salah satunya pada cerpen karya siswa yang berjudul Tak Kenal Ujung 

Pengharapan didalam cerpen ini mengungkapkan gaya bahasa. 

(1) Pada gaya bahasa personifikasi terdapat kata, Eza harus terbangun, jamnya 

berdering, jarum jamnya menujuk angka 04.20 Alaram jam itu seolah olah terlihat 

berubah menjadi garang yang seakan petir singgah di telinganya, dipenggalan 

cerpen ini memberikan goresan gaya bahasa. 

(2) Pada gaya bahasa personifikasi terdapat kata, Hembusan angin dingin menusuk 

tulang-tulang badannya pagi itu, seolah-olah tulang-tulangnya membeku karenanya. 

Embun pagi itu juga mengiringi putaran roda motor yang dikendarai bersama 

kakaknya, disini juga terdapat gaya bahasa personifikasi. 

Dalam cerpen siswa yang berjudul ”Pisau Di Hati” ini juga memberikan gaya 

bahasa dalam cerpen yang dibentuknya. 

(10) pada gaya bahasa hiperbola terdapat kata, Anak-anak berhamburan keluar dari 

kelas. Bagaikan bunga yang sedang bermekaran di taman. Dan semerdu kicauan burung 
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di pagi hari. Tangisnya terus mengalir membasahi pipinya, disini cerpen yang bejudul 

Pisau Di Hati ini menunjukkan gaya bahasa hiperbola dan personifikasi.  

Dalam cerpen yang dihasilkan oleh siswa SMA Batik 1 Surakarta dalam judul 

”Menyerah Untuk Melupakanmu” ini juga memberikan gaya bahasa yang berbeda. 

(9) pada gaya bahasa simile terdapat kata, Awan seperti masih boleh menitihkan airnya. 

Hujan seperti tetap tak mau berhenti layaknya ingin membanjiri dunia. Setelah akhirnya 

ada saja tempat untukku pergi mengadu kepada sang mentari.” disini ditujukkan ada 

beberapa gaya bahasa dalam karya cerpen siswa, yaitu gaya bahasa simile, dan 

metafora. 

Dalam karya cerpen hasil karya siswa SMA Batik 1 Surakarta yang berjudul 

”Bintang yang Hilang T’lah kembali” ini juga menujukkan gaya bahasa dalam karya 

yang ditulisnya. 

(20) pada gaya bahasa hiperbola terdapat kata, mereka lebih memilih duduk santai 

di bawah pohon rimbun yang memberikan kesejukkan dengan ditemani segelas es. 

Karena cuaca yang begitu panas, biutiran-butiran keringat menetes di wajah putihnya.” 

disini ceren ini menujukkan gaya bahasa personifikasi dan hiperbola.  

 Bahasa sangat penting dalam kehidupan manusia, baik komunikasi antarindividu 

yang satu dengan yang lain maupun antar kelompok yang satu dengan yang lain. 

Interaksi dan segala macam kegiatan yang terjadi melalui proses berbahasa. 

Bahasa sebagai salah satu alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. 

Komunikasi ini dapat terjadi apabila ada proses interaksi antarmanusia dalam kehidupan 

masyarakat. Manusia membutuhkan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan ide, 

pikiran dan gagasan kepada pihak lain dalam suatu masyarakat. Bahasa juga dapat 

digunakan sebagai alat pengungkapan yang baik, yang dapat memberikan efek tertentu 



4 
 

 
 

yang bukan saja menggambarkan objek itu semirip mungkin, tetapi juga dapat 

melahirkan setepat-tepatnya apa yang dimaksud penutur. 

Dalam meneliti gaya bahasa pada cerpen karya siswa ini peneliti sangat tertarik, 

karena peneliti ingin mengungkapkan makna yang tertoreh dalam suatu cerpen hasil 

karya siswa SMA Batik 1 Surakarta. Dalam menganalisis gaya bahasa di dalam cerita 

pendek (cerpen ) ini dimaksudkan peneliti dapat memaparkan bahwa dalam suatu karya 

siswa SMA Batik 1 Surakarta ini terdapat banyak makna yang tersembunyi dan 

dikiaskan dalam gaya bahasa.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut ada dua masalah yang perlu 

dibahas dalam penelitian ini 

1. Gaya bahasa apa saja yang dimunculkan dalam karya cerpen siswa kelas XI 

SMA Batik 1 Surakarta? 

2. Gaya bahasa apa yang dominan pada cerpen karya siswa kelas XI SMA Batik 1 

Surakarta? 

C. Tujuan Peneliti 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang hendak dicapai 

1. Mengetahui gaya bahasa yang dimunculkan dalam cerpen karya siswa kelas XI 

SMA Batik 1 Surakarta. 

2. Mengetahui gaya bahasa yang dominan pada karya siswa kelas XI SMA Batik 

1Surakarta. 

D. Manfaat Peneliti 

Penelitian mengenai analisis gaya bahasa pada cerpen karya siswa kelas XI 

SMA Batik 1 Surakarata, diharapkan dapat  memberi manfaat baik teoretis maupun 

praktis. 
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1. Manfaat Teoretis  

a. Untuk memperkaya perbendaharaan pengetahuan tentang gaya bahasa. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan di bidang bahasa, 

khususnya menggunakan gaya bahasa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru Bahasa Sastra Indonesia dan Bahasa Daerah dapat memberikan 

wawasan mengenai bahasa dalam memahami suatu wacana pada sebuah cerpen. 

b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai gaya bahasa yang terdapat 

pada cerpen hasil karya siswa. 

c. Bagi seniman, khususnya bagi penulis cerpen dapat memperoleh pengetahuan 

dalam menggunakan bahasa sebagai ungkapan untuk mengeluarkan ide-idenya 

sesuai dengan kaidah bahasa sastra. 

d. Bagi mahasiswa, khususnya pemerhati seni dapat dijadikan sumber informasi 

yang mengulas tentang gaya bahasa dalam cerpen sehingga dapat memahami 

maksud penulis. 

 

 

  


