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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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PENDAHULUAN 

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 bahasa kiasan, dan 

lebih banyak siswa yang melebih-lebihkan kata-kata sehingga menjadikan karya cerpen 

siswa ini beda. 

Menurut Pradopo (1997:264) gaya bahasa merupakan cara penggunaan bahasa 

secara khusus untuk mendapatkan efek-efek tertentu. Dalam karya sastra efek ini adalah 

efek estetik yang turut menyebabkan karya sastra bernilai seni. Meskipun nilai seni karya 

sastra tidak hanya semata-mata disebabkan gaya bahasa saja. Namun gaya bahasa sangat 

besar sumbangannya terhadap pencapaian nilai seni karya style. 

Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut ada dua masalah yang perlu dibahas 

dalam penelitian ini: gaya bahasa apa saja yang dimunculkan dalam karya cerpen siswa 
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kelas XI SMA Batik 1 Surakarta?, gaya bahasa apa yang dominan pada cerpen karya 

siswa kelas XI SMA Batik 1 Surakarta?. 

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. 

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 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. 
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METODE PENELITIAN 
 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah di rumah Mutihan, Rt 01 Rw 12 

dan diperpustakaan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2011 sampai 

dengan selesai. Tekni pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan tekni simak dan catat yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan 

dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak disini tidak hanya berkaitan dengan 

penggunaan bahasa secara lisan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung 

penelitian ini, data dari siswa SMA Batik 1 Surakarta berupa cerpen karya siswa, 

sedangkanobey dalam penelitian pada peneliti ini adalah gaya bahasa pada cerpen karya 

siswa SMA Batik 1 Surakarta.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitianini dapat dihasilkan empat gaya bahasa yang ada pada cerpen karya 

siswa SMA Batik1 Surakarta. Gaya bahasa yang ditemukan pada cerepen karya siswa antara 

lain: 1) gaya bahasa hiperbola, 2) gaya bahasa personifikasi, 3) gaya bahasa simile, 4) gaya 

bahasa metafora. Dalam penelitian ini gaya bahasa yang paling dominan ditemukan pada 

cerpen karya siswa ini adlah gaya bahasa hiperbola. Dalam penelitian ini gaya 

bahasahiperbola ditemukan sebanyak 45 kali dalam cerpen karya siswa, gaya bahasa 

personifikasi ditemukan sebanyak 31 kali pada cerpen karya siswa, sedangkan gaya bahasa 

metafora sebanyak 10 kali dan gaya bahasa simile 11 kali dalam cerpenkarya siswa SMA 

Batik 1 Syrakarta. 

a. Dalam penelitian ini juga terdapat faktor yang mendukung terjadinya gaya bahasa 

tersebut antara lain: Faktor sosial,  siswa SMA Batik 1Surakarta, dalam menuliskan 

cerita-cerita pendeknya ini memaparkan dan menggambarkan masyarakat sekarang 

terutama dalam sekolah. Penulis menggambarkan keadaan masyarat setempat 

terutama di sekolahnya berdasarkan kejadian yang dialaminya maupun orang-orang 

terdekatnya yang mengalaminya sendiri. Penulis menuangkan pikiran, dan apa yang 

dilihatnya di masyarakat sekitarnya sehingga penulis dapat menulis dengan segala 

kelebihan yang dimunculkan, agar pembaca mudah memahaminya. Tujuan agar 

pembaca mudah dalam membaca cerita, dan merasa terhibur karena alur cerita yang 

ditulis. 

b. Faktor kebudayaan, dalam cerpen karya sisiwa ini, terdapat banyak sekali 

kebudayaan yang biasa dilakukan oleh banyak remaja seumuran SMA. Kebudayaan 

yang biasa dilakukan misalnya, selalu menggunakan hand phone yang baru demi 

kepopuleran di kalangan siswa yang lain, tidak hanya handphone, laptope, bahkan 

sekarang tablet yang semakin marak. Kebudayaan yang lain yang sering dilakukan 

para siswi dalam cerpen karya siswa SMA Batik 1 ini, banyak mengisahkan 

kasmaran, cinta, dan persahabatan, ini menimbulkan kebudayaan baru yang selalu 

dilakukan oleh para siswa. Dalam sekolah kebudayaan yang muncul diakibatkan oleh 

para siswa atau siswi yang melakukan sesuatu dan membiasakan dirinya dalam 

kegiatan atau sikap tertentu, sehingga diikuti banyak siswi yang lain. 

c. Faktor pendidikan, siswa SMA Batik 1 Surakarta, dalam menuliskan cerpen ini ada 

beberapa cerita yang mengungkap bahwa perjuangan suatu siswa untuk dapat 

sekolah di sekolahan favorit penuh dengan perjuangan yang tidak mudah. Dalam 
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cerpen yang berjudul “ Tak Kenal Ujung Pengharapan” di dalam cerpen itu terdapat 

seorang siswi yang berjuang untuk masuk ke sekolahan yang ia inginkan.  

d. Faktor keagaman, di dalam cerpen karya siswa ini terdapat segelintir faktor agama 

yang menceritakan tentang kehidupan pesantren dan kebiasaan yang ada di 

pesantren. Sekolah yang mengutamakan kereligiusan dibandingkan masalah 

pendidikan yang lain. Sehingga hanya segelintir anak yang berminat masuk 

kesekolahan, namun banyak orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke 

sekolah pesantren itu, alhasil anak selalu menurut kata hati orang tua.  

Dalam penelitian gaya bahasa pada cerpen karya siswa SMA Batik 1 Surakarta ini 

ditemukan sebanyak, 31 kali gaya bahasa personifikasi, 45 kali gaya bahasa hiperbola, 

10 kali gaya bahasa simile, dan 12 kali gaya bahasa metafora. Dengan demikian gaya 

bahasa yang dominan digunakan oleh para siswa SMA Batik 1 Surakarta ini yaitu 

gaya bahasa hiperbola. 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 personifikasi. 

Dalam cerpen karya siswa ini, dapat ditarik kesimpulkan bahwa para siswa masih 

sangat rendah dalam berfikir. Para siswa lebih memilih untuk berfikir tentang 

khayalanyang abstrak dibandingkan berfikir masa depan mereka. Dalam cerpenini 

dapat diketahui bahwa para siswa ini tidak memiliki pemikiran yangluas dan hanya 

berfikir dalam lingkup mereka saja. Menurut peneliti,cerpen ini tidak memiliki 

pemikiran yang luas serta kata-kata yang menunjuk pada semangat masa muda untuk 

berkarya, karena disini peneliti hanya menemukan kata-kata yang membuat para 

siswa menjadi patah semangat dan berfikir sempit. Dapat dilihat dari beberapa cerpen 

karyasiswa ini yang hanya memikirkan gayamereka dalam arti gaya bergaul, tidak 

berfikir masa depan dan memiliki semangat untuk berkarya. 

Dalam penelitian terdahulu jenis-jenis gaya bahasa dikelompokkan berdasarkan 

jenisnya, tetapi pada penelitian ini jenis-jenis gaya bahasa semua langsung dipaparkan 

secara rinci. Penelitian terdahulu meneliti tentang ”Diksi dan Gaya Bahasa pada 

Wacana Iklan  Tabloid Gaul Edisi 4 – 8 Bulan Februari – Maret 2010”. Penelitian ini 

meneliti tentang gaya bahasa dalam cerpen karya siswa SMA.  
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Perbedaannya hasil penelitian terdahulu ada beberapa gaya bahasa yang 

digunakan dalam wacanan iklan. Gaya bahasa meliputi gaya bahasa berdasarkan  pada 

berupa gaya mulia dan bertenaga, gaya menengah. Berdasarkan struktur kalimat 

berupa bentuk paralel, antitesis dan repetisi. Berdasarkan langsung tidaknya  makna 

berupa gaya bahasa kiasan bentuk personifikasi. 

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu Gaya bahasa yaitu meliputi : 

gaya bahasa  alegori,  ironi, paradoks, klimaks, antiklimaks, metonimia, sinekdoke, 

paralelisme, elipsis, asonansi, anafora, dan epizeuksis. 

Dalam cerpen karya siswa ini, dapat ditarik kesimpulkan bahwa para siswa masih 

sangat rendah dalam berfikir. Para siswa lebih memilih untuk berfikir tentang 

khayalanyang abstrak dibandingkan berfikir masa depan mereka. Dalam cerpenini 

dapat diketahui bahwa para siswa ini tidak memiliki pemikiran yangluas dan hanya 

berfikir dalam lingkup mereka saja. Menurut peneliti,cerpen ini tidak memiliki 

pemikiran yang luas serta kata-kata yang menunjuk pada semangat masa muda untuk 

berkarya, karena disini peneliti hanya menemukan kata-kata yang membuat para 

siswa menjadi patah semangat dan berfikir sempit. Dapat dilihat dari beberapa cerpen 

karyasiswa ini yang hanya memikirkan gayamereka dalam arti gaya bergaul, tidak 

berfikir masa depan dan memiliki semangat untuk berkarya. 
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SIMPULAN 

 

Hasil penelitian ini, diperoleh bahwa cerpen karya siswa ini dapat ditemukan gaya 

bahasa sebanyak empa, antara lain: 1) gaya bahasa hiperbola 31kali dspst diperoleh, 2) gaya 

bahasa personifikasi, 3) gaya bahasa simile seabanyak 11 kali, 3) gaya bahasa metafora 

sebanyak 10 kali ditemukan pada cerpen karya siswa SMA Batik 1 Surakarta. 

Pada penelitian ini peneliti hanya mendapatkan kata-kata yang alay dan paling banyak 

kata-kata tentang percintaan, persahabatan dan permusuhan. Dalam penelitian ini bayak siswa 

yang masih berfikir sempit, belum berpikir secara luas. Pada cerpen ini siswa hanya bisa 

menkhayal tentang apa apa yang mereka inginkan tak berfikir masa depan. Siswa juga hanya 

memikirkan tentang masa sekarang tanpa berfikir luas, pada cerpen sehingga peneliti hany 

abisa menemukan kata-kata maupun gaya bahasa yang minim sekali. 

Dalam penelitian gaya bahasa pada cerpen karya siswa SMA Batik 1 Surakarta ini 

ditemukan sebanyak, 31 kali gaya bahasa personifikasi, 45 kali gaya bahasa hiperbola, 10 kali 

gaya bahasa simile, dan 12 kali gaya bahasa metafora. Dengan demikian gaya bahasa yang 

dominan digunakan oleh para siswa SMA Batik 1 Surakarta ini yaitu gaya bahasa hiperbola. 

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 personifikasi.Dalam cerpen karya siswa ini, dapat ditarik 

kesimpulkan bahwa para siswa masih sangat rendah dalam berfikir. Para siswa lebih memilih 

untuk berfikir tentang khayalan yang abstrak dibandingkan berfikir masa depan mereka. 
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