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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Gaya (style), khususnya gaya bahasa tidak hanya terikat dengan 

stilistika dan majas. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan banyak 

penggunaan gaya. Selain itu, gaya juga masuk dalam berbagai aspek 

kehidupan, ilmu pengetahuan, dan kesenian, mulai dari gaya hidup, gaya 

berpakaian, gaya belajar, gaya politik, gaya populer, gaya berbicara, dan 

sebagainya. Begitu pula dengan dunia bahasa dan sastra, dikenal adanya gaya 

bahasa (stilistika).  

Ratna (2009:1-2) menyampaikan bahwa dalam perkembangan 

stilistika lebih banyak dibicarakan dalam ilmu bahasa (linguistic), yaitu dalam 

bentuk deskripsi berbagai jenis gaya bahasa sebagai majas. Implikasi logis 

yang ditimbulkan adalah pembicaraan stilistika dalam analisis karya sastra 

terbatas pada deskripsi penggunaan khas bahasa, seperti inverse, hiperbola, 

dan litotes. Fungsi dan kedudukan semua gaya tersebut hampir sama. 

Perbedaannya hanya terletak pada kuantitas (jumlah) masing-masing gaya.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, stilistika seringkali hanya 

deskripsi yang terbatas sebagai stilistika dalam ilmu bahasa (linguistik). 

Walaupun begitu, yang dianalisis dalam stilistika merupakan penggunaan 

gaya bahasa dalam karya sastra. Berbeda dengan penelitian stilistika dari segi 

bahasa, penelitian stilistika sastra harus memberikan arti terhadap karya. Oleh 

karena itu, Ratna (2009:21-22) menyimpulkan bahwa deskripsi yang sudah 
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ada harus dikembangkan ke struktur sosiokultural sehingga gaya berfungsi 

untuk memberikan makna, bukan semata-mata ornamen.  

Stilistika pada umumnya justru dibatasi pada jenis karya sastra 

(khususnya puisi). Hal tersebut disebabkan adanya aspek keindahan, pesan 

tak langsung, dan hakikat emosional yang mengarahkan bahasa sastra pada 

bentuk penyajian terselubung, terbungkus, bahkan dengan sengaja 

disembunyikan. Bahkan ada kesan bahwa untuk menemukan pesan yang 

dimaksudkan, proses pemahamannya justru harus diperpanjang (Ratna, 

2009:13-14).  

Bahasa sastra juga memiliki ciri penting, yakni ketaklangsungan 

ekspresi. Menurut Riffaterre (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:4) ketaklangsungan 

ekspresi disebabkan oleh tiga hal: penggantian arti, penyimpangan arti, dan 

penciptaan arti. Dengan adanya berbagai bentuk dan aspek tersebut, seolah-

olah gaya bahasa dalam karya sastra merupakan wujud dari 

ketidaklangsungan ekspresi (bahasa) penulis yang bertujuan memperindah 

bahasa suatu karya sastra. 

Karya sastra memiliki tiga genre utama sastra, yaitu prosa, puisi, dan 

drama. Walaupun stilistika lebih sering dibatasi, digunakan, dan diidentikkan 

dengan karya sastra berupa puisi, tidak menutup kemungkinan juga terdapat 

dalam karya sastra yang lain (prosa dan drama). Selain puisi, gaya bahasa 

juga banyak berkembang dalam penulisan prosa, khususnya novel. Dalam 

perkembangannya, penulisan novel mengalami perkembangan yang pesat. 

Setiap penulis menunjukkan kualitasnya dengan penggunaan gaya bahasa 
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yang khas pada setiap karya mereka yang membuat karya tersebut berbeda 

dengan karya penulis lainnya. Setiap karya sastra memiliki keunikan gaya 

bahasa tersendiri. Struktur novel pun jelas berbeda dengan struktur puisi. 

Unsur yang dominan dalam novel merupakan cerita, plot, kejadian, tokoh, 

dan sudut pandang. Tokoh dan kejadian yang membentuk cerita pun menjadi 

unsur utama novel. Semua unsur tersebut dipengaruhi oleh gaya bahasa. 

Namun, gaya bahasa pada novel lebih pada cara penulisan keseluruhan. 

Karena novel memiliki jumlah halaman dan kata lebih banyak daripada puisi, 

membuat analisis stilistika pada novel menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, 

analisis gaya dalam novel terbatas sebagai gaya secara keseluruhan (Ratna, 

2009:60).  

Prosa tidak hanya hasil imajinasi dari pengarangnya, melainkan hasil 

perwujudan dari kehidupan penulis dan masyarakat yang 

melatarbelakanginya. Sebagai salah satu jenis prosa, novel berbeda dengan 

cerpen. Karena bentuknya yang panjang, novel tidak dapat mewarisi kesatuan 

padat yang dimiliki cerpen. Namun, novel mampu menghadirkan 

perkembangan satu karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang 

melibatkan banyak atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa ruwet yang 

terjadi beberapa tahun silam secara mendetail. Selain itu, novel mampu 

menciptakan satu semesta yang lengkap sekaligus rumit (Stanton, 2007:90).  

Salah satu novel yang banyak menggunakan permainan gaya bahasa 

dan memiliki tingkat kompleksitas gaya bahasa yang tinggi adalah novel 

biografi Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan karya Tasaro GK (Taufiq 
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Saptoto Rohadi dari Gunung Kidul) yang dirilis pertama kali pada bulan 

Maret 2010 . Novel tersebut masuk dalam dwilogi novel biografi Muhammad. 

Novel biografi Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan (selanjutnya dalam 

penelitian ini disebut Muhammad I) merupakan seri pertama, yang kedua 

adalah Muhammad: Lelaki Pengeja Hujan (selanjutnya dalam penelitian ini 

disebut Muhammad II). Pada penelitian ini kajian akan dilakukan pada novel 

biografi Muhammad I . Selain karena kemunculannya yang lebih dulu, novel 

ini adalah cikal bakal munculnya novel Muhammad II.  

Di balik keberanian Tasaro dalam menulis novel biografi Nabi 

Muhammad Saw yang tentunya akan menuai kontroversi di masyarakat, 

novel tersebut memang patut diacungi jempol. Tasaro memberikan suguhan 

yang berbeda mengenai sejarah nabi. Ketika sejarah Nabi Muhammad Saw 

banyak dibahas dalam kitab-kitab dan tulisan-tulisan nonfiksi (ilmiah), dia 

berani menunjukkan kreativitasnya dalam menggabungkan fakta sejarah Nabi 

dengan imajinasinya, tanpa mengurangi kevalidan kisah Nabi Muhammad 

Saw.  

Karya tersebut dibalut dengan penggunaan bahasa yang sangat 

mengagumkan. Kelihaiannya dalam mengolah kata dan bahasa membuat 

pembaca semakin terpana dan jatuh cinta pada sosok Nabi Muhammad Saw. 

Daya imajinasi Tasaro yang seolah-olah dapat melompat-lompat menembus 

ruang dan waktu, serta kefasihannya memainkan kata-kata sangat indah. 

Sebagian keindahan gaya bahasa tersebut tertuang pada wujud penghormatan 

terhadap Nabi Muhammad Saw. Selain itu masih banyak lagi penggunaan 
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gaya bahasa dalam novel biografi Muhammad I. Semua hal tersebut sebagai 

bentuk ketidaklangsungan ekspresi pengarang (Tasaro) untuk menyampaikan 

maksud dari karyanya dan untuk meningkatkan nilai estetis karya tersebut.  

Dilangsir dari buku biografi Muhammad I (2011), Ahmad Fuadi, 

penulis novel Negeri 5 Menara, menyampaikan bahwa Tasaro bagai 

memimpin tur spiritual ke pelosok Persia dan Arab di abad VII. Ahmad Rofi‟ 

Usmani, penulis buku-buku literature tentang Nabi Muhammad Saw, juga 

menyampaikan bahwa novel ini benar-benar memikat dan akurat tentang 

Rasulullah saw. Bahkan, Prof. Dr. Azyumardi Azra, M. A., guru besar sejarah 

dan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, ikut memberi komentar bahwa 

novel ini merupakan sebuah terobosan luar biasa tentang kisah Nabi 

Muhammad Saw.       

Penggunaan gaya bahasa religious dan berbagai wujud penggunaan 

gaya bahasa lainnya yang khas pada novel Muhammad I, membuat novel 

tersebut memiliki keunikan yang menyebabkannya berbeda dengan novel 

yang lain. Selain hal tersebut, analisis ketaklangsungan ekspresi karya sastra 

berupa novel pun belum dijumpai. Oleh karena itu, peneliti beranggapan 

bahwa novel Muhammad I patut untuk dikaji dalam penelitian sastra dengan 

tinjauan stilistika.  

B. Perumusan Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini dirusmuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana unsur-unsur struktur yang terdapat dalam novel biografi 

Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan karya Tasaro GK? 
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2. Apa saja wujud ketaklangsungan ekspresi yang terdapat dalam novel 

biografi Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan karya Tasaro GK? 

3. Bagaimana fungsi setiap wujud ketaklangsungan ekspresi yang terdapat 

dalam novel biografi Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan karya 

Tasaro GK ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan unsur-unsur struktur yang terdapat dalam novel biografi 

Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan karya Tasaro GK.  

2. Mengidentifikasi wujud ketaklangsungan ekspresi yang terdapat dalam 

novel biografi Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan karya Tasaro 

GK. 

3. Mendeskripsikan fungsi setiap wujud ketaklangsungan ekspresi yang 

terdapat dalam novel biografi Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan 

karya Tasaro GK. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat-manfaat tersebut 

sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan 

memungkinkan adanya pengembangan terhadap ilmu sastra, khususnya 

ilmu gaya bahasa (stilistika). 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan terhadap berbagai pihak. 

a. Guru 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

salah satu rujukan atau contoh dalam pembelajaran gaya bahasa 

(stilistika) dalam karya sastra.  

b. Pendidikan 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran karya 

sastra dan pengembangan ilmu stilistika, khususnya ketaklangsungan 

ekspresi yang masih jarang dibahas dalam penerapan stilistika 

terhadap karya sastra. 

c. Pengamat bahasa dan sastra 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

penelitian gaya bahasa, khususnya ketaklangsungan ekspresi yang 

masih jarang ada. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memacu dan memicu penelitian-penelitian lainnya dalam bidang 

stilistika. 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai titik tolak dalam melakukan penelitian, mengetahui 

perbandingan, dan relevansinya dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut. 
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Skripsi yang disusun oleh Agung Widiyanarno (2010) dengan judul 

“Diksi dan Majas dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy: Kajian 

Stilistika”. Hasil dari penelitian tersebut berupa penggunaan diksi dan majas 

dalam novel Geni Jora. Penggunaan diksi antara lain (1) pemanfaatan 

kosakata Jawa, kosakata Jawa memiliki asosiasi yang kuat akan latar sosial 

budaya para tokohnya, (2) pemanfaatan kosakata Arab, pemanfaatan kosakata 

Arab dalam novel Geni Jora merupakan ciri khas Abidah El Khalieqy, hal ini 

tidak lepas dari latar dan asal usul Abidah yang lahir dan dibesarkan dalam 

lingkungan pondok pesantren, dan (3) Pemanfaatan kosakata Inggris, 

penggunaan kosakata Inggris dalam novel Geni Jora sebagai pengungkapan 

atau pengekspresian gagasan guna mencapai makna tertentu. Serta 

penggunaan majas, antara lain (1) pemanfaatan hiperbola, (2) pemanfaatan 

metafora, dan (3) pemanfaatan personifikasi. Berdasarkan analisis diksi dan 

majas pada novel Geni Jora menggunakan kajian stilistika, dapat disimpulkan 

bahwa novel Geni Jora mempunyai struktur yang paling mendukung. 

Pemanfaatan diksi dan majas dalam karya fiksi berfungsi untuk memperjelas 

makna guna mencapai totalitas makna dalam karyanya.  

Skripsi yang disusun oleh Anna Setyarini (2010), dengan judul 

“Bahasa Figuratif pada Kumpulan Cerpen Wayang Mbeling: Prahara di 

Alengkadiraja (WMPDA) Karya Teguh Hadi Prayitno: Kajian Stilistika”. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa bahasa figuratif yang digunakan 

dalam WMPDA meliputi majas, idiom, dan peribahasa. Majas yang dominan 

digunakan oleh Teguh Hadi Prayitno dalam WMPDA ialah personifikasi dan 
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metafora. Idiom yang digunakan dalam WMPDA berupa idiom konvensional 

dan idiom kreasi Teguh Hadi Prayitno. Dia cenderung menggunakan idiom 

konvensional dalam kreasinya, baik bahasa Indonesia maupun idiom Jawa 

untuk menimbulkan keindahan bahasa karyanya. Peribahasa yang digunakan 

pun cenderung berupa pepatah baik pepatah dalam bahasa Indonesia maupun 

pepatah Jawa yang penuh dengan efek makna. Makna stilistika WMPDA 

meliputi dimensi kultural, sosial, moral keagamaan, dan politik. 

Penelitian dalam jurnal Kajian Linguistik dan Sastra yang disusun 

oleh Ali Imron Al-Ma‟ruf (2009), dengan judul “Kajian Stilistika Aspek 

Bahasa Figuratif Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari”. 

Tujuan penelitian ini untuk memaparkan bahasa kiasan dan bentuk stilistik 

dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk (RDP) dan meneliti fungsi dan tujuan 

penggunaan bahasa kiasan dan bentuk stilistik tersebut sebagai ungkapan 

penulis dalam menuangkan ide-idenya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahasa kiasan RDP memiliki keunikan dan keaslian, yang membuktikan 

kompetensi Tohari dalam menggunakan bahasa. Keaslian bahasa kiasan yang 

mendominasi RDP dapat dilihat dari gaya majas dan idiom yang indah dan 

beranekaragam, penuh ekspresif, asosiatif dan memiliki daya estetika. Hal ini 

menunjukkan bahwa Tohari adalah seorang penulis yang memiliki 

intelektualitas tinggi. Melalui penelitian stilistik, ditarik simpulan bahwa 

bahasa kiasan RDP mempunyai daya ekspresif yang kuat sebagai media 

penuangan ide penulis yang tidak jauh dari latar belakang sosial historis. 
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Skripsi yang pernah disusun oleh Reza Anggoro (2009), dengan judul 

“Ketaklangsungan Ekspresi dalam Lirik Lagu Karya Ebiet G Ade (Sebuah 

Tinjauan Stilistika)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lirik lagu karya 

Ebiet dapat diklasifikasikan dalam dua aspek, yaitu (1) Aspek bunyi meliputi 

efek bunyi eufoni, asonansi, aliterasi, dan kakofoni, (2) Aspek isi dalam lirik 

lagu karya Ebiet dapat dibagi dalam sarana ketidaklangsungan ekspresi yaitu 

penggantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Berdasarkan 

penciptaan arti, lirik lagu karya Ebiet dipenuhi simbol khusus (private 

symbol) berupa kategori abstrak, alam semesta, energi, hamparan yang terikat 

bumi, zat yang bisa mencair, benda yang dapat pecah, flora, fauna, dan 

manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketidaklangsungan ekspresi 

dalam lirik lagu karya Ebiet banyak dinyatakan dalam tema religi, sosial, 

lingkungan hidup, dan cinta.  

Skripsi yang disusun oleh Alwin (2009), dengan judul “Analisis 

Ketidaklangsungan Ekspresi dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2003”. 

Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan ketidaklangsungan ekspresi dalam 

kumpulan cerpen pilihan Kompas 2003, meliputi (1) Penggantian arti 

(displacing of meaning), yang terdiri dari simile, metafora, personifikasi, 

asindenton, aliterasi, sinestesia, dan eufemisme, (2) penyimpangan arti 

(distorting of meaning) meliputi ambiguitas, kontradiksi yang terdiri dari 

hiperbola, ironi, paradoks, serta nonsense, dan (3) penciptaan arti (creating of 

meaning) dapat diungkap dengan metafora yang bersimbol khusus (privat 

symbol). Ketidaklangsungan ekspresi dalam kumpulan cerpen pilihan 



11 
 

 
 

Kompas 2003 itu menggunakan bermacam-macam simbol, yang terdiri dari 

(1) blank symbol, (2) natural symbol, dan (3) privat symbol. 

Skripsi yang disusun oleh Imam Syarifudin (2006), dengan judul 

“Diksi dan Majas serta Fungsinya dalam Novel Jangan Beri Aku Narkoba”. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diksi atau pilihan kata yang 

terdapat dalam novel Jangan Beri Aku Narkoba karya Alberthiene Endah 

sangat bervariasi, yaitu (1) unsur bahasa Jawa berjumlah 3 kalimat, unsur 

bahasa Arab berjumlah 6 kalimat, unsur bahasa Inggris berjumlah 5 kalimat, 

dan unsur bahasa Betawi berjumlah 3 kalimat, dan (2) majas yang terdapat 

dalam novel Jangan Beri Aku Narkoba meliputi, majas metafora berjumlah 9 

kalimat, perbandingan berjumlah 5 kalimat, personifikasi berjumlah 5 

kalimat,  dan hiperbola berjumlah 4 kalimat. Penggunaan diksi dalam novel 

Jangan Beri Aku Narkoba yang bervariasi oleh pengarang bertujuan untuk 

medukung jalan cerita agar lebih runtut, lebih jelas mendeskripsikan tokoh, 

lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat maupun latar sosial. 

Sedangkan fungsi penggunaan majas dalam novel Jangan Beri Aku Narkoba 

dapat menimbulkan suasana tertentu bagi pembaca.  

Penelitian-penelitian tersebut hanya menganalisis stilistika dari segi 

diksi, majas, dan bahasa figuratif, sedangkan penelitian yang menganalisis 

ketaklangsungan ekspresi masih terbatas pada penelitian dari segi bahasa 

(linguistik) saja. Dalam dua penelitian ketaklangsungan ekspresi tersebut pun 

belum ada yang menganalisis karya sastra berupa novel. Selain itu, keduanya 

belum sampai pada analisis pemaknaan dan fungsi gaya bahasa dalam objek 
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kajian masing-masing. Walaupun puisi, cerpen, dan novel sama-sama 

termasuk karya sastra atau genre sastra, ketiga karya tersebut memiliki 

karakteristik tersendiri untuk membangun kesatuan gaya bahasa dalam karya 

tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dilihat bahwa orisinalitas 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.  

F. Landasan Teori 

1. Stilistika 

Stilistika adalah ilmu tentang gaya, sedangkan style secara umum 

adalah cara-cara yang khas, bagaimana segala sesuatu dapat diungkapkan 

dengan cara tertentu, sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai 

secara maksimal. Dalam bidang bahasa style dan stylistic berarti cara-

cara penggunaan bahasa yang khas sehingga menimbulkan efek tertentu 

(Ratna, 2009:1&9). Menurut Al-Ma‟ruf (2009:10), stilistika adalah 

proses menganalisis karya sastra dengan mengkaji unsur-unsur bahasa 

sebagai medium karya sastra yang digunakan sastrawan sehingga terlihat 

bagaimana perlakuan sastrawan terhadap bahasa dalam rangka 

menuangkan gagasannya (subject matter). Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa stilistika adalah ilmu 

tentang gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan sebuah karya 

sastra. Ilmu tersebut mengaitkan antara ilmu bahasa (linguistik) dengan 

karya sastra. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi objeknya adalah 

bahasa yang terdapat di dalam karya sastra. 
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Istilah stilistika disebut juga gaya bahasa sastra atau penggunaan 

bahasa dalam karya sastra, sehingga secara umum stilistika adalah kajian 

terhadap karya sastra yang berpusat kepada pemakaian bahasa 

(Atmazaki, 1990:93). Keraf (2009:112-113) mengatakan bahwa dari segi 

keahlian untuk menulis indah, style adalah kemampuan dan keahlian 

untuk menulis atau mempergunakan kata-kata secara indah. Oleh karena 

itu, style atau gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan 

pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan 

kepribadian penulis (pemakai bahasa). Karena hal tersebut, gaya bahasa 

menjadi masalah atau bagian dari pilihan kata yang mempersoalkan 

cocok tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk 

melengkapi situasi tertentu. Oleh sebab itu, persoalan gaya bahasa 

meliputi semua hierarki kebahasaan, yaitu pilihan kata secara individual, 

frasa, klausa, dan kalimat, bahkan mencakup pula sebuah wacana secara 

keseluruhan.     

Kajian stilistika dapat dilakukan dengan mengkaji bentuk dan 

tanda-tanda linguistik yang digunakan dalam struktur lahir karya sastra 

sebagai media ekspresi pengarang dalam mengemukakan gagasannya. 

Bentuk-bentuk atau unsur-unsur stilistika tersebut berupa fonem, diksi, 

kalimat, wacana, bahasa figuratif, dan citraan (Al-Ma‟ruf, 2009:20-21).  

Dari unsur- unsur tersebut akan diuraikan satu per satu. 
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a. Bunyi atau Fonem (phonem) 

Tuturan bahasa terdiri atas bunyi. Bukan sembarang bunyi, 

melainkan bunyi tertentu, yang berbeda-beda menurut bahasa 

tertentu (Verhaar, 2001:10). Bunyi pada bahasa yang termasuk 

lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia. Dalam bahasa tulis, walaupun tidak diucapkan, bahasa tulis 

bersifat sekunder. Bahasa tulis adalah rekaman dari bahasa lisan. 

Jadi, bahasa tulis adalah bahasa yang seharusnya dilisankan atau 

diucapkan, dalam bahasa tulis diganti dengan huruf-huruf dan tanda-

tanda lain menurut suatu sistem aksara (Chaer, 2003:42-43). Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa fonem adalah bunyi bahasa 

yang dapat berfungsi membedakan makna kata (Chaer, 2003:125; 

Samsuri, 1994:125).  

Fonem atau bunyi bahasa merupakan unsur lingual terkecil 

dalam satuan bahasa yang dapat menimbulkan dan/atau 

membedakan arti tertentu. Gaya bunyi diatur sedemikian rupa agar 

menimbulkan irama yang indah. Timbulnya irama yang indah 

tersebut disebabkan adanya asonansi dan aliterasi (Al-Ma‟ruf, 

2009:37). Asonansi adalah pengulangan bunyi vokal yang sama pada 

rangkaian kata yang berdekatan dalam satu baris. Adapun aliterasi 

adalah pengulangan bunyi konsonan yang sama pada rangkaian kata 

yang berdekatan dalam satu baris (Keraf, 2009:30; Al-Ma‟ruf, 

2009:38). 
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Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa fonem adalah satuan bunyi paling kecil yang dapat membuat 

perbedaan makna atau memiliki makna yang berbeda. Hal tersebut 

tergantung pada letaknya dengan bunyi yang lain.  

b. Kata atau diksi (diction) 

Sastrawan hendaknya mencurahkan perasaan dan isi 

pikirannya dengan setepat-tepatnya seperti yang dialami batinnya. 

Selain itu, dapat mengekspresikannya dengan ekspresi yang dapat 

menjelmakan pengalaman jiwanya tersebut, untuk itu harus dipilih 

kata setepatnya. Pemilihan kata tersebut disebut diksi (Pradopo, 

2009:54). Waluyo (1995:72) menyatakan bahwa sastrawan harus 

cermat dalam memilih kata-kata, sebab kata-kata yang ditulis harus 

dipertimbangkan maknanya. Oleh sebab itu, juga harus 

dipertimbangkan urutan katanya dan kekuatan atau daya magis dari 

kata-kata tersebut.   

Diksi (diction) dapat diartikan sebagai pemilihan kata yang 

dilakukan pengarang untuk menciptakan efek makna tertentu, berupa 

penggunaan kata konotatif, denotatif, konkret, vulgar, kosakata 

bahasa daerah, dan kosakata bahasa asing. Kata merupakan unsur 

bahasa yang paling esensial dalam karya sastra. Kata yang 

dikombinasikan dengan kata-kata lain dalam berbagai variasi mampu 

menggambarkan bermacam-macam ide, angan, dan perasaan (Al-

Ma‟ruf, 2009:49). Adapun Gorys Keraf (2009:21) menyatakan 
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bahwa pengertian tersirat dalam sebuah kata itu mengandung makna, 

maksudnya tiap kata mengungkapkan sebuah gagasan atau sebuah 

ide. Dengan kata lain, kata-kata adalah alat penyalur gagasan yang 

akan disampaikan kepada orang lain.  

Diksi tidak hanya digunakan untuk menyatakan kata mana 

yang perlu dipakai untuk mengungkapkan suatu gagasan, tetapi juga 

meliputi persoalan gaya bahasa dan ungkapan-ungkapan. Kata 

merupakan kesatuan tak terpisahkan antara aspek bentuk, dengan 

aspek arti yang pada dasarnya kaitan antara keduanya bersifat 

manasuka (arbitrer), kecuali pada sebagian kosakata yang termasuk 

tiruan bunyi dan kata-kata yang bernilai amotif-ekspresif (Al-

Ma‟ruf, 2009:51). 

Dapat disimpulkan bahwa kata atau diksi dalam suatu karya 

sastra adalah kata-kata yang dipilih oleh pengarang untuk 

meningkatkan nilai estetis dan menunjukkan makna tertentu, baik 

yang tersirat maupun tersurat. Setiap kata dapat memiliki arti yang 

berbeda tergantung pada konteks yang digunakan seorang penulis. 

Pemaknaan suatu kata dalam suatu karya sastra dapat menjadi sangat 

berbeda dengan konteks yang sebenarnya. Bahkan kata yang dalam 

konteks normal tidak berarti, dalam karya sastra dapat memiliki arti 

tertentu.  
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c. Kalimat (sintaksis) 

Sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan 

kata-kata di dalam kalimat (Verhaar, 2001:11). Dalam bukunya yang 

lain, Verhaar (1992:9) menambahkan bahwa sintaksis (tatakalimat) 

menganalisa satuan gramatikal sebesar satu atau lebih dari satu kata. 

Adapun Chaer (2003:206) mengatakan bahwa sintaksis adalah kata 

dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai 

suatu ujaran.   

Gaya kalimat yaitu cara penulis menyusun kalimat-kalimat 

dalam karyanya. Pradopo (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:57) 

menyampaikan bahwa gaya kalimat ialah penggunaan suatu kalimat 

untuk memperoleh efek tertentu, misalnya inversi, gaya kalimat 

tanya, perintah, dan elips. Demikian pula sarana retorika yang 

berupa kalimat hiperbola, paradoks, klimaks, antiklimaks, antitesis, 

dan koreksio.  

Keraf (2009:124-127) menyatakan bahwa struktur sebuah 

kalimat dapat dijadikan landasan untuk menciptakan gaya bahasa. 

Struktur kalimat adalah tempat unsur kalimat yang dipentingkan 

dalam kalimat tersebut. Berdasarkan struktur kalimat diperoleh gaya-

gaya, yaitu klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitesis, dan repetisi.  

Beberapa pernyataan di atas sebenarnya saling melengkapi dan 

mendukung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gaya kalimat 

atau sintaksis merupakan penyusunan atau pemilihan beberapa 
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kalimat dalam suatu karya sastra. Penggabungan atau pemilihan 

kalimat-kalimat tersebut berfungsi sebagai gaya bahasa dalam 

sebuah karya sastra untuk menciptakan efek makna tertentu.  

d. Gaya wacana (discourse) 

Satuan bahasa di atas klausa disebut kalimat, dan satuan 

bahasa terbesar di atas kalimat disebut wacana (Parera, 2009:5). 

Chaer (2003:267) menambahkan bahwa wacana adalah satuan 

bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan 

satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana dibentuk dari 

kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan 

gramatikal, dan persyaratan kewacanaan lainnya (kohesi dan 

keherensi).   

Gaya wacana ialah gaya bahasa dengan penggunaan lebih dari 

satu kalimat atau kombinasi kalimat, baik dalam prosa maupun puisi. 

Gaya wacana tersebut dapat berupa paragraf atau bait. Dalam prosa 

atau fiksi dapat berupa paragraf (Al-Ma‟ruf, 2009:58). Dalam sastra, 

gaya wacana memanfaatkan sarana retorika seperti repetisi, 

paralelisme, klimaks, antiklimaks, dan hiperbola, serta gaya wacana 

campur kode dan alih kode (Pradopo, 2009:94).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya 

wacana adalah penggunaan beberapa kalimat dalam suatu wacana. 

Penggunaan kalimat-kalimat tersebut dengan memanfaatkan sarana 

retorika, alih kode dan campur kode, serta interferensi bahasa. Hal 
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tersebut dilakukan untuk memberikan efek makna tertentu dalam 

suatu karya sastra.   

e. Bahasa figuratif (figurative language) 

Menurut Waluyo (1995:83), bahasa figuratif atau bahasa kias 

digunakan oleh sastrawan untuk mengatakan sesuatu dengan cara 

yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan 

makna. Bahasa figuratif mengiaskan atau mempersamakan sesuatu 

hal dengan hal lain supaya gambaran menjadi jelas, labih menarik, 

dan lebih hidup. Maksudnya, untuk menyatakan suatu makna dengan 

cara yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan apa yang 

diucapkannya.  

Bahasa figuratif merupakan cara pengarang dalam 

memanfaatkan bahasa untuk memperoleh efek estetis dengan 

pengungkapan gagasan secara kias yang menyaran pada makna 

literal. Dalam penelitian stilistika karya sastra, analisisnya mencakup 

majas, idiom, dan peribahasa. Ketiganya merupakan sarana sastra 

yang dipandang representatif dalam mendukung gagasan pengarang, 

dan banyak dimanfaatkan oleh sastrawan dalam karyanya (Al-

Ma‟ruf, 2009:60-61). 

Bahasa kias merupakan salah satu wujud gaya bahasa dalam 

karya sastra yang paling sering digunakan oleh seorang penulis. 

Penggunaan bahasa kias dapat membuat suatu karya sastra terasa 

lebih hidup, variatif, dan bermakna estetik. Oleh karena itu, hampir 
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semua karya sastra tidak pernah luput dari penggunaan gaya bahasa 

kias.   

f. Citraan (imagery) 

Citraan memberi gambaran yang jelas, untuk menimbulkan 

suasana yang khusus, membuat lebih hidup gambaran, pikiran, 

penginderaan, dan juga menarik perhatian, penyair juga 

menggunakan gambaran angan-angan. Gambaran-gambaran angan 

dalam karya sastra disebut citraan (imagery). Pengertian tersebut 

didukung dengan pernyataan Altenbernd dan Lewis yang 

menyatakan bahwa setiap gambaran pikiran disebut citra atau imaji 

(image). Gambaran pikiran itu adalah efek dalam pikiran yang 

sangat menyerupai (lukisan) yang dihasilkan oleh penangkapan 

pembaca terhadap suatu objek yang dapat dilihat oleh mata, saraf 

penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan (Pradopo, 

2009:79). 

Menurut Abrams (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:75-76), citraan 

dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan 

pembayangan imajinatif, membentuk gambaran mental, dan dapat 

membangkitkan pangalaman tertentu pada pembaca. Citraan 

merupakan kumpulan citra yang digunakan untuk melukiskan objek 

dan kualitas tanggapan indera yang digunakan dalam karya sastra, 

baik dengan deskripsi secara harfiah maupun secara kias. Serta 



21 
 

 
 

pernyataan Scot, bahwa citraan kata merupakan penggambaran 

angan-angan dalam karya sastra. 

 Setiap penulis memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri 

yang dapat membedakan penulis satu dengan yang lain. Citraan 

dalam karya sastra dapat mencerminkan kekhasan individual 

penulisnya. Citraan kata dapat dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu (1) 

citraan penglihatan, (2) citraan pendengaran, (3) citraan penciuman, 

(4) citraan pencecapan, (5) citraan gerak, (6) citraan intelektual atau 

pemikiran, dan (7) citraan perabaan (Pradopo, 2009:81; Al-Ma‟ruf, 

2009:76&79). Waluyo (1995:78) menyatakan bahwa pengimajian 

dapat dibatasi sebagai kata atau susunan kata-kata yang dapat 

mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, 

pendengaran, dan perasaan.    

Semua unsur dan aspek, baik gaya bunyi, gaya diksi, gaya 

kalimat, gaya wacana, bahasa kias, serta citraan, memiliki fungsi 

untuk menciptakan efek makna tertentu dalam karya sastra. 

Penciptaan efek makna tersebut dilakukan untuk meningkatkan efek 

estetik. Gaya bahasa tersebut digunakan oleh penulis untuk 

menyampaikan makna yang terdapat dalam karyanya. Selain itu, 

karyanya akan terasa lebih hidup dan variatif dengan penggunaan 

gaya bahasa.     
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2. Fungsi Stilistika 

Tarigan (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:15) mengatakan bahwa gaya 

bahasa merupakan bentuk retorika, yaitu penggunaan kata-kata dalam 

berbicara dan menulis untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. 

Adapun Pradopo (2009:93) menyatakan bahwa gaya bahasa berfungsi 

menghidupkan kalimat dan memberi gerak pada kalimat. Gaya bahasa 

juga menimbulkan reaksi tertentu untuk menimbulkan tanggapan pikiran 

kepada pembaca. 

Dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa memiliki fungsi sebagai 

alat untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca dan pendengar. 

Selain fungsi tersebut, Al-Ma‟ruf (2009:15-16) juga menjelaskan 

beberapa fungsi gaya bahasa dalam karya sastra, sebagai berikut. 

1) Meninggikan selera, yaitu dapat meningkatkan minat pembaca atau 

pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan penulis atau 

pembicara.  

2) Mempengaruhi atau meyakinkan pembaca atau pendengar, 

maksudnya dapat membuat pembaca semakin yakin dan mantap 

terhadap apa yang disampaikan penulis atau pembaca. 

3) Menciptakan keadaan perasaan hati tertentu, yaitu dapat membawa 

pembaca hanyut dalam suasana hati tertentu, seperti kesan baik atau 

buruk, senang atau sedih, dan yang lainnya setelah menangkap apa 

yang dikemukakan penulis.   
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4) Memperkuat efek terhadap gagasan, yaitu dapat membuat pembaca 

terkesan oleh gagasan yang disampaikan penulis dalam karyanya.  

Struktur prosa berbeda dengan puisi. Dalam prosa unsur yang 

lebih dominan adalah cerita, plot, kejadian, tokoh, dan sudut pandang. 

Untuk mencapai kepaduan antarunsur tersebut diperlukan gaya. Namun, 

gaya di sini hanya sebagai cara-cara yang bersifat umum, berbeda dengan 

gaya yang terdapat dalam puisi. Oleh karena itu, gaya dalam prosa pada 

dasarnya lebih pada cara penulisan secara keseluruhan (Ratna, 2009:60). 

Gaya bahasa dalam novel seolah-olah menduduki fungsi sekunder 

(Ratna, 2009:63). Oleh karena hal tersebut, fungsi stilistika dalam novel 

Muhammad I yang akan dianalisis lebih mengarah kepada fungsi gaya 

bahasa secara keseluruhan dalam novel.     

3. Ketaklangsungan Ekspresi 

Bahasa dalam karya sastra bukanlah bahasa yang berbeda atau 

berdiri sendiri. Bahasa dalam karya sastra sama dengan bahasa dalam 

kehidupan sehari-hari. Hanya saja dalam karya sastra, penulis membuat 

bahasa tersebut sedemikian rupa sehingga makna dari bahasa tersebut 

tidak dapat dipahami secara langsung. Atmazaki (1990:93) manyatakan 

bahwa bahasa yang digunakan dalam karya sastra adalah bahasa yang  

kreatif, yakni penggunaan bahasa yang menentang penggunaan bahasa 

biasa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan makna bahasa atau 

tingkat estetika bahasa dalam karya sastra. Oleh karena itu, bahasa dalam 

karya sastra dapat dikatakan sebagai ekspresi yang tidak langsung karena 
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adanya perbedaan antara bahasa yang digunakan dengan maksud 

(makna) dari penggunaan bahasa tersebut.   

Oleh karena itu, bahasa sastra memiliki ciri khusus, yaitu 

ketaklangsungan ekspresi. Menurut Riffaterre (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:4-

5; Pradopo, 2009:210), ketaklangsungan ekspresi tersebut disebabkan 

oleh tiga hal: (1) penggantian arti (displacing of meaning), (2) 

penyimpangan arti (distorting of meaning), dan (3) penciptaan arti 

(creating of meaning). Riffaterre (dalam Pradopo, 2009:210) menyatakan 

bahwa ketaklangsungan ekspresi sama dengan bahasa kiasan, yaitu suatu 

konvensi yang menyatakan pengertian-pengertian atau hal-hal secara 

tidak langsung, atau menyatakan sesuatu hal dan berarti yang lain. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

ketaklangsungan ekspresi adalah suatu bahasa yang digunakan dalam 

suatu karya sastra yang memiliki makna lain dari makna yang 

sebenarnya, sehingga bahasa tersebut dikatakan sebagai ekspresi tidak 

langsung (bukan makna sebenarnya) dari pengarang. Penyebab 

ketaklangsungan ekspresi tersebut akan dibahas satu per satu, sebagai 

berikut.    

a. Penggantian arti (displacing of meaning) 

Penggantian arti dilakukan dengan menggunakan metafora dan 

metonimia (Al-Ma‟ruf, 2009:4). Riffaterre (dalam Pradopo, 2009:212) 

menyatakan bahwa pada umumnya kata-kata kiasan menggantikan arti 

sesuatu yang lain, lebih-lebih metafora dan metonimia. Dalam 
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penggantian arti ini, suatu kata (kiasan) berarti yang lain (tidak 

menurut arti sesungguhnya). Metafora adalah semacam analogi yang 

membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang 

singkat.  

Metafora sebagai perbandingan langsung tidak mempergunakan 

kata, seperti bak, bagai, laksana, dan bagaikan, sehingga pokok 

pertama langsung dihubungkan dengan pokok kedua (Keraf, 

2009:139). Adapun metonimia (Keraf, 2009:142) adalah suatu gaya 

bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal 

lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Hubungan itu 

dapat berupa penemu untuk hasil penemuan, pemilik untuk barang 

yang dimiliki, akibat untuk sebab, sebab untuk akibat, dan isi untuk 

menyatakan kulitnya. 

b. Penyimpangan arti (distorting of meaning) 

Penyimpangan arti terjadi bila terdapat ambiguitas, kontradiksi, 

ataupun nonsense (Riffaterre dalam Pradopo, 2009:213). Sumber yang 

lain menyebutkan bahwa penyimpangan arti tersebut disebabkan 

adanya pemakaian (1) ambiguitas, yaitu pemakaian kata, frasa, atau 

kalimat yang berarti ganda, (2) kontradiksi adalah pemakaian 

pernyataan berbalikan atau menyatakan sesuatu secara terbalik, berupa 

penggunaan paradoks dan ironi, dan (3) nonsense adalah bahasa, yaitu 

berupa kata-kata yang secara linguistik tidak memiliki arti, tidak 

terdapat dalam kamus, tetapi memiliki makna berdasarkan konvensi 
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sastra yang berupa konvensi tambahan (Preminger dalam Al-Ma‟ruf, 

2009:5).    

c. Penciptaan arti (creating of meaning) 

Penciptaan arti berupa pengorganisasian teks. Dengan 

pengorganisasian ruang dalam teks, memungkinkan munculnya 

penciptaan arti baru, misalnya berupa enjambment, rima, tipografi, 

dan homologue (Al-Ma‟ruf, 2009:5). Riffaterre (dalam Pradopo, 

2009:220) mengatakan bahwa penciptaan arti terjadi bila ruang teks 

(spasi teks) berlaku sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat 

tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan yang sesungguhnya 

secara linguistik tidak ada artinya, misalnya keseimbangan (simitri), 

rima, enjambment, atau ekuivalensi-ekuivalensi makna (semantik) di 

antara persamaan-persamaan posisi dalam bait (homologues).    

4. Novel 

Karya sastra memiliki tiga genre utama, yaitu puisi, prosa, dan 

drama. Penelitian ini akan mengkaji salah satu jenis prosa. Walaupun 

pada dasarnya prosa tidak hanya terbatas pada prosa yang berupa fiksi 

saja, penggunaan gaya bahasa lebih dominan digunakan dalam penulisan 

karya sastra yang berupa prosa fiksi. 

 Karya sastra menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa 

yang digunakan sehari-hari. Hanya saja karena kelihaian penulis untuk 

menyampaikan imajinasi atau ekspresinya dengan bahasa yang tidak 

langsung pada makna yang sebenarnya, membuat karya tersebut menjadi 
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lebih tinggi nilai estetisnya. Prosa yang berupa fiksi ada dua macam, 

cerpen dan novel.  

Novel memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan cerpen. 

Novel tidak memiliki kesatuan padat seperti cerpen karena bentuknya 

yang panjang. Namun, novel mampu menghadirkan perkembangan satu 

karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak 

atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa ruwet yang terjadi beberapa 

tahun silam secara mendetail (Stanton, 2007:90). 

Stanton (2007:20) membedakan unsur pembangun sebuah novel 

ke dalam tiga bagian: fakta, tema, dan sarana pengucapan (sastra).  

a. Fakta Cerita 

Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-

elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari 

sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen 

dinamakan „struktur faktual‟ atau „tingkatan faktual‟ cerita 

(Stanton, 2007:22). 

 

Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah 

cerita. Alur tersebut terbagi menjadi dua, yaitu alur utama atau plot 

utama dan subplot. Subplot merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa 

yang menjadi bagian dari alur utama, namun memiliki ciri khas 

tersendiri. Satu subplot dapat memiliki bentuk yang paralel dengan 

subplot lainnya. Selain itu, terdapat dua elemen dasar yang 

membangun alur, yaitu konflik dan klimaks. Klimaks adalah saat 

ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat 

dihindari lagi (Stanton, 2007:26-32). 
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Karakter biasanya terpakai dalam dua konteks. Konteks 

pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam 

cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran dari 

berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari 

individu-individu tersebut. Dalam sebagian besar cerita dapat 

ditemukan satu karakter utama, yaitu karakter yang terkait dengan 

semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita (Stanton, 2007:33).  

Adapun latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah 

peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-

peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor. 

Selain itu juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu (hari, bulan, dan 

tahun), cuaca, atau satu periode sejarah (Stanton, 2007:35).  

b. Tema  

Tema sebuah cerita bersifat individual sekaligus universal. Tema 

memberi kekuatan dan menegaskan kebersatuan kejadian-

kejadian yang sedang diceritakan sekaligus mengisahkan 

kehidupan dalam konteksnya yang paling umum. Apa pun nilai 

yang terkandung di dalamnya, keberadaan tema diperlukan 

karena menjadi salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan 

dengan kenyataan cerita (Stanton, 2007:7-8).  

 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam 

pengalaman manusia: sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman 

begitu diingat. Tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek 

kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang 

melingkupi cerita. Adanya tema, membuat cerita lebih terfokus, 

menyatu, mengerucut, dan berdampak (Stanton, 2007:36-37). Cara 
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peling efektif untuk mengenali tema sebuah karya sastra yaitu dengan 

mengamati secara teliti setiap konflik yang ada di dalamnya (Stanton, 

2007:42). 

c. Sarana Pengucapan Sastra (Sarana-sarana sastra) 

Stanton (2007:46&51) mengatakan bahwa sarana-sarana sastra 

dapat diartikan sebagai metode (penulis) untuk memilih dan 

menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. 

Beberapa sarana sastra yang dapat ditemukan dalam setiap cerita 

berupa konflik, klimaks, tone dan gaya, dan sudut pandang. Selain itu 

terdapat sarana sastra simbolisme yang sangat jarang muncul dalam 

suatu karya sastra. 

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai 

konflik dan klimaks. Selanjutnya sarana sastra yang akan dipaparkan 

adalah sudut pandang, tone dan gaya, simbolisme, serta ironi. Sudut 

pandang adalah pusat kesadaran tempat kita dapat memahami setiap 

peristiwa dalam cerita. Sudut pandang terbagi menjadi empat tipe 

utama (1) orang pertama utama, sang karakter utama bercerita dengan 

kata-katanya sendiri, (2) orang pertama sampingan, cerita dituturkan 

oleh satu karakter bukan utama (sampingan), (3) orang ketiga terbatas, 

pengarang mengacu pada semua karakter dan memosisikannya 

sebagai orang ketiga tetapi hanya menggambarkan apa yang dilihat, 

didengar, dan dipikirlah oleh orang satu karakter saja, dan (4) orang 
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ketiga tidak terbatas, pengarang mengacu pada setiap karakter dan 

memosisikannya sebagai orang ketiga (Stanton, 2007:53-54).  

Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Gaya 

dipengaruhi oleh beberapa aspek, di antaranya kerumitan, ritme, 

panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, dan banyaknnya 

imaji metafora. Campuran dari aspek-aspek tersebutlah yang nantinya 

akan menjadi gaya. Satu elemen penting yang terkait dengan gaya 

adalah tone. Tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan 

dalam cerita. Tone dapat nampak dalam berbagai wujud, baik yang 

ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh 

perasaan (Stanton, 2007:61&63). 

Gagasan dan emosi terkadang tampak nyata bagaikan fakta fisis, 

padahal sejatinya kedua hal tersebut tidak dapat dilihat dan sulit 

dilukiskan. Cara untuk menampilkan keduanya agar tampak nyata 

dengan menggunakan simbol. Simbol berwujud detail-detail konkret 

dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan 

dan emosi dalam pikiran pembaca. Dalam fiksi, simbolisme dapat 

memunculkan tiga efek yang masing-masing bergantung pada 

bagaimana simbol tersebut digunakan. Pertama, simbol yang muncul 

pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa 

tersebut. Kedua, satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang 

mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta 

cerita. Ketiga, sebuah simbol yang muncul pada konteks yang 
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berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema (Stanton, 

2007:64-65). 

Adapun ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan 

bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. 

Ironi dapat memperkaya cerita, seperti menjadikannya menarik, 

menghadirkan efek-efek tertentu, humor, memperdalam karakter, 

merekatkan struktur alur, menggambarkan maksud penulis, dan 

menguatkan tema. Dalam dunia fiksi dikenal adanya dua ironi, yaitu 

ironi dramatis dan tone ironis. Ironi dramatis atau ironi alur dan situasi 

biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan 

realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, 

atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan 

tone ironi atau ironi verbal digunakan untuk menyebut cara 

berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan 

(Stanton, 2007:71-72).       

G. Kerangka Pemikiran 

Tujuan kerangka berpikir adalah untuk menggambarkan secara jelas 

bagaimana kerangka berpikir yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji 

dan memahami permasalahan yang akan diteliti (Sutopo, 2006:176). Dalam 

penelitian ini, untuk mengkaji novel biografi Muhammad: Lelaki 

Penggenggam Hujan, peneliti mulai menganalisis karya itu sendiri. Analisis 

tersebut dilakukan untuk memperoleh unsur pembangun novel tersebut yang 

berupa struktur naratif (urutan tekstual dan urutan kronologis), tema, 
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penokohan, dan latar. Setelah unsur-unsur tersebut diperoleh, akan dilakukan 

analisis dengan tinjauan stilistika terhadap teks yang terdapat dalam novel 

untuk memperoleh wujud ketaklangsungan ekspresi dan fungsi 

ketaklangsungan ekspresi dalam novel. Penelitian ini akan dilakukan oleh 

peneliti dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut akan 

dikembangkan dan dijabarkan dalam kerangka pemikiran berikut. 

Bagan 1 

Kerangka Pemikiran 
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H. Metode Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, mulai dari bulan 

Maret sampai Juli 2012. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (perilaku, 

persepsi, motivasi, dan tindakan) secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2011:6). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif-deskriptif 

karena penelitian ini menganalisis bagaimana aspek ketaklangsungan 

ekspresi yang digunakan oleh pengarang dalam novel Muhammad I, dan 

fungsi ketaklangsungan ekspresi tersebut.  

Karena fokus utama atau variabel utama penelitian sudah 

ditentukan sebelum melakukan penelitian, maka digunakan strategi 

penelitian terpancang (embedded research). Embedded research adalah 

penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitian berupa 

variabel utama yang akan dikaji berdasarkan pada tujuan dan minat 

peneliti sebelum peneliti masuk ke lapangan studinya (Sutopo, 2006:39). 

Pada dasarnya rancangan penelitian dalam penelitian kualitatif berupa 

studi kasus (case study). Hal tersebut dikarenakan hasil penelitian selalu 
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terikat dengan kekhususan karakteristik dari konteksnya yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan tertentu, dan dijadikan sasaran penelitiannya 

(Sutopo, 2006:136). Oleh kerena itu, penelitian ini dapat disebut juga 

penelitian studi kasus terpancang (embedded case study research).  

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah wujud ketaklangsungan 

ekspresi dan fungsinya yang terdapat dalam novel biografi Muhammad: 

Lelaki Penggenggam Hujan karya Tasaro GK yang diterbitkan oleh 

Bentang, pada Mei 2011, dengan tebal 549 halaman. Penelitian ini 

termasuk jenis kajian stilistika genetis. Hal tersebut dikarenakan 

penelitian stilistika genetis mengkaji individual sastrawan berupa 

penguraian ciri-ciri gaya bahasa yang terdapat dalam karya sastranya (Al-

Ma‟ruf, 2009:22). 

4. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2011:157) 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Begitu pula yang dijelaskan 

oleh Aminuddin (1990:16), bahwa data yang terkumpul dalam penelitian 

kualitatif berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka-angka. 

Berdasarkan eksistensi karya sastra yang bermedium bahasa, data dalam 

penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, ungkapan, dan wacana yang 

terdapat aspek ketaklangsungan ekspresi dan fungsinya dalam novel 

biografi Muhammad: Lelaki pengenggam Hujan.  
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Adapun sumber data berasal dari dua sumber, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah novel biografi Muhammad: Lelaki Pengenggam Hujan karya 

Tasaro GK, sedangkan sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber 

lain yang turut mendukung penelitian ini. Data sekunder tersebut berupa 

tulisan yang mengkaji stilistika atau ketaklangsungan ekspresi, di 

antaranya (1) buku Stilistika karya Al-Ma‟ruf; Ratna, buku Diksi dan 

Gaya Bahasa karya Keraf, buku Teori Fiksi karya Stanton; Nurgiyantoro, 

(2) penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti, dan (3) artikel dan jurnal ilmiah.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data ditempuh melalui 

pembacaan dan penghayatan sumber data utama, yakni novel biografi 

Muhammad: Lelaki Penggenggam Hujan dengan teknik analisis isi 

(content analysis), meliputi teknik simak dan catat serta teknik pustaka 

(Al-Ma‟ruf, 2009a:71). Teknik pengumpulan data selalu bersifat terbuka 

dengan kelenturan yang luas, maka yang digunakan adalah analisis 

dokumen atau arsip (content analysis) (Sutopo, 2006:45). Menurut Yin, 

analisis dokumen atau arsip dilakukan untuk menemukan beragam hal 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya (Sutopo, 2006:81).  

6. Teknik Validasi Data 

Penarikan kesimpulan dalam pengumpulan data hanya untuk 

menentukan keakuratan data primer yang sesuai dengan kriteria atau 
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parameter yang ditentukan sebelumnya. Keakuratan data masih harus 

divalidasi untuk memperoleh data yang valid. Penelitian ini akan 

menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh data yang valid 

tersebut. 

Moleong (2011:330) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Denzin (dalam Moleong, 2011:330) menyatakan bahwa 

sebagai teknik pemeriksaan data, teknik triangulasi terbagi menjadi 

empat. Keempat teknik tersebut, yaitu triangulasi dengan sumber, 

triangulasi dengan metode, triangulasi dengan penyidik, dan triangulasi 

dengan teori. Seperti halnya yang disampaikan Patton (dalam Sutopo, 

2006:92) bahwa ada empat teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data 

(data triangulation), (2) triangulasi peneliti (investigator triangulation), 

(3) triangulasi metodologis (methodological triangulation), dan (4) 

triangulasi teoretis (theoretical triangulation).  

Dari keempat jenis triangulasi tersebut, yang relevan dengan 

kasus dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Hal tersebut 

dikarenakan triangulasi metode merujuk pada teknik pengabsahan data 

dengan jalan mengumpulkan sumber data lain yang bersesuaian 

berdasarkan penggunaan metode yang sama. Seperti halnya yang 

dijelaskan oleh Patton (dalam Moleong, 2011:331), bahwa triangulasi 

dengan metode memiliki dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat 
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kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan 

data, dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. Teknik triangulasi ini dapat dilakukan oleh 

seorang peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan 

menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda 

(Sutopo, 2006:95).  

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data wujud ketaklangsungan ekspresi dan fungsi 

ketaklangsungan ekspresi dalam novel biografi Muhammad I 

dilaksanakan melalui metode pembacaan model semiotik, yakni 

pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristik 

adalah pembacaan menurut konvensi atau struktur bahasa (pembacaan 

semiotik tingkat pertama). Adapun pembacaan hermeneutik adalah 

pembacaan ulang dengan memberikan interpretasi berdasarkan konvensi 

sastra (pembacaan semiotik tingkat kedua) (Al-Ma‟ruf, 2009a:72). 

Seperti halnya yang dinyatakan oleh Smith (dalam Al-Ma‟ruf, 2010:77), 

bahwa hermeneutik mengarahkan pada penafsiran ekspresi yang penuh 

makna dan dilakukan dengan sengaja oleh penulis.  

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai langkah-langkah penelitian, sekaligus permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 
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Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, perumusan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan 

teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Latar belakang kehidupan pengarang, meliputi riwayat hidup, 

karya-karya Tasaro GK, latar sosiohistoris, dan karakteristik 

kepengarangannya. 

Bab III Analisis struktur, meliputi struktur naratif (urutan tekstual dan 

urutan kronologis), tema, penokohan, dan latar.  

Bab IV Analisis wujud ketaklangsungan ekspresi dan fungsi 

ketaklangsungan ekspresi yang terdapat dalam novel biografi Muhammad: 

Lelaki Penggenggam Hujan (Muhammad I). 

Bab V Simpulan dan saran. Bagian akhir pada penelitian ini akan 

dipaparkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 


