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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sastra merupakan hasil kreasi seseorang yang diperolehnya dari kehidupan 

sehari-hari. Sastra (sanskerta: shastra) merupakan kata serapan dari bahasa 

sanskerta sastra yang berarti teks yang mengandung intruksi atau pedoman, dari 

kata dasar “sas” yang berarti intruksi atau ajaran (Agni, 2009: 5). Sastra tidak 

lepas dari bahasa, karena bahasa merupakan salah satu media pengungkapan 

sastra itu sendiri. Bahasa dan manusia sangat erat kaitannya, karena bahasa dan 

manusia tidak bisa dipisahkan. Manusia menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi, melalui komunikasi tersebut tercipta suatu persoalan-persoalan 

yang dengan imjainasi tinggi dapat menciptakan sebuah karya sastra. Karya 

sastra menyajikan sebuah realita dengan ide-ide yang cemerlang, dengan 

imajinasi yang kreatif dan amanat-amanat kemanusiaan, sehingga kehadiran 

karya sastra di tengah masyarakat bisa memberikan hal-hal yang berharga bagi 

masyarakat.  

Karya sastra terbentuk berdasarkan pengalaman seorang sastrawan dan 

dengan daya kreatifitasnya dituangkan dalam bentuk tulisan untuk 

menyampaikan suatu amanat kepada pembaca. Dengan adanya kreatifitas dan 

imajinasi, hasil karya sastra akan berbeda antara sastrawan satu dengan lainnya.  

Menurut Al-Ma‟ruf (2009:1) karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan 

melalui kontemplasi dan refleksi setelah menyaksikan berbagai fenomena 
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kehidupan dalam lingkungan sosialnya. Fenomena kehidupan itu beraneka 

ragam baik yang mengandung aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, 

kemanusiaan, keagamaan, moral, maupun gender. Baik tidaknya sebuah karya 

sastra dapat terlihat dari bagaimana seorang sastrawan itu merangkai kata demi 

kata dalam karangannya. 

Sebuah karya sastra tidak terlepas dari bahasa, karena bahasa merupakan 

medium karya sastra. Bahasa merupakan sarana atau media untuk 

menyampaikan gagasan atau pikiran pengarang yang akan dituangkan ke dalam 

sebuah karya sastra, salah satunya yaitu cerpen. Bahasa dalam karya sastra 

mengandung unsur keindahan. Keindahan dalam karya sastra dibangun oleh 

seni kata atau seni bahasa. Seni bahasa tersebut berupa kata-kata yang indah 

yang terwujud dari ekspresi jiwa pengarang. Secara singkat, membaca sebuah 

karya sastra akan menarik jika yang diungkapkan pengarang disajikan dengan 

bahasa yang mengandung nilai estetik. Sebuah buku sastra yang mengandung 

nilai estetik memang dapat membuat pembaca lebih bersemangat dan tertarik 

untuk membacanya. Apalagi bila seorang sastrawan menyajikannya dengan 

majas agar panggunaan bahasa dalam karya sastra lebih hidup unik dan 

menarik. 

Seorang sastrawan biasanya menuangkan ide-idenya melalui sebuah 

karya sastra dan setiap sastrawan mempunyai majas yang berbeda  antara satu 

dengan yang lain. Dalam sebuah karya sastra biasanya juga terdapat majas 

sebagai pengungkapan bahasa. Majas menurut Agni (2009: 11) majas adalah 
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majas dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan 

yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran dari pengarang. Majas 

merupakan suatu bentuk bahasa yang sengaja diciptakan pengarang untuk 

menunjukkan makna atau pesan namun tidak menggunakan kata secara 

umum, melainkan menggunakan kata kiasan (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:59). 

Unsur kepuitisan yang lain, untuk mendapatkan kepuitisan ialah bahasa kiasan 

(figuratif language) menyebabkan karya sastra menarik perhatian, 

menimbulkan kesegaran, hidup dan terutama menimbulkan kejelasan angan 

Pradopo (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:60). 

Banyak jalan yang bisa ditempuh dalam rangka memahami dan 

menghayati sabuah karya sastra pada umumnya dan cerpen pada khususnya. 

Salah satunya adalah melalui pengkajian stilistika. Stilistika sebagai salah satu 

subilmu dalam kasusastraan, banyak berperan dalam pengkajian sastra. 

Stilistika merupakan 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 (Al Ma‟ruf, 2009: 10). Dalam stilistika 

dipelajari aneka majas dan hal-hal yang berkaitan dengan pendiksian, serta 

pemanfaatan bunyi-bunyi bahasa yang ditimbulkannya. Keindahan dalam 

karya sastra tidak lepas dari penggunaan majas di dalamnya. Stilistika 

merupakan cara seorang sastrawan mengemukakan gagasannya melalui karya 
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sastra dan di dalam karya sastra juga terdapat majas untuk menambah kesan 

keindahan dan membawa makna. 

Salah satu bentuk karya sastra adalah karangan fiksi atau rekaan. 

Karangan fiksi berupa karangan imajinatif yang diciptakan penulis. Cerpen 

atau cerita pendek merupakan salah satu bentuk karangan fiksi. Cerpen 

merupakan salah satu genre sastra bentuk prosa dan bisa diartikan cerita yang 

pendek. Cerita pendek menurut Notosusanto (dalam Santoso, 2010: 2) 

diartikan sebagai cerita yang panjangnya sekitar 5000 kata atau bila diketik 

kira-kira 17 halaman kuarto spasi rangkap. Cerpen merupakan salah satu 

media untuk menyampaikan ide melalui cerita yang ditulis cerpenis, dimana 

cerpenis memanfaatkan bahasa figuratif didalamnya. 

Karya sastra cerpen ditulis oleh seorang cerpenis berdasarkan 

imajinasi dan pengalaman dari kejadian nyata di sekitarnya. Cerpen yang 

ditulis berdasarkan kejadian nyata salah satunya adalah kumpulan cerpen yang 

berjudul Tarian dari Langit karya Danarto dan kawan-kawan. Kumpulan 

cerpen ini diangkat berdasarkan kejadian tsunami di Aceh pada tahun 2004. 

Kisah yang ditulis dalam kumpulan cerpen ini didasarkan pada cerita korban 

selamat dari tsunami. Keistimewaan dari kumpulan cerpen ini selain ditulis 

berdasarkan kisah nyata adalah penulisnya merupakan seorang sastrawan 

yang tidak asing lagi, kumpulan cerpen Tarian dari Langit ini ditulis oleh 

beberapa sastrawan terkenal dan mereka adalah penulis yang berkompeten, 

hasil karyanya sudah tidak diragukan lagi, diantaranya adalah Titie Said dan 
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Danarto. Kisah penuh makna ini ditulis oleh para cerpenis dengan gaya 

bahasa yang berbeda dari setiap penulisnya. Di dalam gaya bahasa terdapat 

bermacam-macam majas, majas yang digunakan inilah untuk membedakan 

kemampuan penggunaan bahasa kias dari setiap pengarang. 

Penulis dalam menyampaikan cerita yang terdapat dalam kumpulan 

cerpen Tarian dari Langit menggunakan majas yang baik sehingga pembaca 

akan lebih menghayati dan terhanyut dalam alur cerita. Penulis ingin 

menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi agar pembaca merasakan 

bagaimana kepedihan dan rasa bersyukur yang dialami korban selamat 

tsunami. Penulis menyampaikan pikirannya menggunakan majas yang 

bermacam-macam. Sebagian besar karangan cerita tersebut menggunakan 

majas untuk mengungkapkan perasaan yang dialami korban tsunami tersebut.  

Kumpulan cerpen Tarian dari Langit ditulis oleh 28 cerpenis yang 

mempunyai latar belakang sosial maupun pendidikan berbeda-beda. Oleh 

karena itu, dalam kumpulan cerpen ini majas yang digunakan bermacam-

macam dan berbeda antara penulis satu dengan yang lain. Peneliti ingin 

meneliti mengenai pemakaian majas yang digunakan oleh masing-masing 

penulis dengan latar belakang yang berbeda. Majas tersebut akan dikaji 

menggunakan kajian stilistika. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Pemakaian 

Majas Dalam Kumpulan Cerita Pendek Tarian dari Langit: Tinjauan 

Stilistika”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya tujuan penelitian nantinya menjadi 

lebih jelas dan terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan 

dalam upaya membatasi cerpen yang diambil dari kumpulan cerpen Tarian dari 

Langit karya Danarto dan kawan-kawan. Kumpulan cerpen ini terdiri atas 28 

cerpen, tetapi hanya diambil 10 cerpen yang dijadikan data  karena memiliki 

majas lebih banyak dibandingkan cerpen yang lain dan tidak semua majas 

diteliti melainkan hanya dalam cerpen yang dipilih. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah 

tersebut di atas, ada dua masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

1. Bagaimana pemakaian majas dalam kumpulan cerpen Tarian dari Langit? 

2. Apa makna majas kumpulan cerpen Tarian dari Langit? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pemakaian majas dalam kumpulan cerpen Tarian dari 

Langit. 

2. Mengetahui makna dari majas yang terdapat dalam kumpulan cerpen 

Tarian dari Langit. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah manfaat 

teoretis dan praktis. 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan 

dengan majas khususnya dalam kumpulan cerpen Tarian dari Langit. 

b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

perkembangan majas dalam kumpulan cerpen. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pemakaian majas 

yang terdapat dalam kumpulan cerpen Tarian dari Langit. 

b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan 

bahasa, sastra Indonesia, dan daerah. 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang relevan digunakan untuk mengetahui keaslian penelitian ini 

yang berkaitan dengan pemakaian majas. Tinjauan pustaka dikaji melalui telaah 

pustaka yang berkaitan dengan penelitian berikut. 

Yunita Roh Putriyani (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Bahasa 

Figuratif dan Diksi pada Pantun Agama Karya Muvid‟s Koncar: Kajian 

Stilistika”. Hasil penelitiannya adalah bahwa Pertama bahasa figuratif yang 

unik dan khas dalam pantun agama berupa majas dan idiom. Majas dalam 

pantun tersebut diantaranya: (a) majas personifikasi, (b) majas metafora, dan (c) 

majas simile. Bahasa figuratif dimanfaatkan untuk mempermudah 

pengungkapan gagasan pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami 

maksud yang diungkapkan pengarang, selain itu juga untuk meninggikan nilai 
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rasa pembaca dan untuk mempengaruhi pembaca agar mereka percaya terhadap 

gagasan yang diungkapkan pengarang. Kedua, diksi yang terdapat pada pantun 

agama sangat menarik dari segi bahasanya karena pantun ini memanfaatkan 

berbagai bentuk pilihan kata. Diksi yang unik dan khas meliputi: (a) kata 

konotatif, (b) kata konkret, dan (c) kosakata bahasa asing yaitu bahasa arab dan 

bahasa melayu. Ketiga, makna yang terkandung dapa dilihat dari segi akidah 

dan syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan bahasa 

figuratif dan kajian stilistika. Perbedaan terletak pada data yang diteliti yaitu 

data pantun, sedangkan data penelitian ini adalah kumpulan cerpen. 

Bambang Apriyanto (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Majas Sarkasme dan Campur Kode Pada Film Punk In Love yang Disutradarai 

Oleh Ody C. Harahap” hasil penelitian ini adalah majas sarkasme yang 

digunakan berupa bagian anggota tubuh, berupa seruan, baerupa nama binatang, 

berupa sifat, berupa nama kotoran, berupa nama makhluk halus, dan berupa 

keadaan. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan majas yang 

digunakan, karena penelitian ini juga menganalisis majas. Perbedaannya pada 

sumber data yang digunakan yaitu film, sedangkan penelitian ini berupa 

kumpulan cerpen.  

Sholeh Ibrahim (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Gaya 

Bahasa Dalam Novel Mimpi Bayang Jingga Karya Sanie B. Kuncoro”. Hasil 

penelitian ini adalah terdapat dua tipe majas yang digunakan yaitu majas 

berdasarkan struktur kalimat dan majas berdasarkan langsung tidaknya makna 
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yang meliputi majas retoris dan majas kiasan. Dalam novel Mimpi Jingga Karya 

Sanie B. Kuncoro terdapat 16 jenis majas yang digunakan yaitu majas litotes, 

personifikasi, hiperbol, paradox, erotesis, repetisi, simile, epitet, metonimia, 

hipalase, ironi, sinisme, sarkasme, antonomasia, sinestesia, dan klimaks. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis majas. Perbedaan yang 

menonjol adalah majas yang dianalisis berasal dari novel, sedangkan penelitian 

ini yang dianalisis adalah kumpulan cerpen dengan tinjauan stilistika. 

Tri Wahyudi (2011) meneliti dengan judul “Analisis Gaya Bahasa dalam 

Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral”. Hasil penelitian ini adalah 

Pertama dalam novel sang pencerah digunakan beberapa majas. Majas tersebut 

sebagai berikut: (a) majas berdasarkan struktur kalimat yang meliputi: klimaks, 

antithesis, repetisi, tautotes, anaphora, dan mesediplosis, (b) majas berdasarkan 

lagnsung tidaknya makna yang meliputi: majas retoris, koreksio, hiperbola, dan 

majas kiasan (simile, metafora, personifikasi, alusio, epitet, sinekdoke dan 

metonimia). Kedua majas yang paling dominan adalah hiperbola. Tujuan 

pemakaian majas hiperbola adalah memberi penekanan kepada suatu pernyataan 

atau situasi, memperhebat serta meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Ketiga 

hubungan antara majas dengan tokoh utama adalah bahwa majas yang 

digunakan menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan 

tokoh utamanya. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis majas. 

Perbedaan terletak pada data yang diteliti adalah novel, sedangkan penelitian ini 

adalah kumpulan cerpen dengan tinjauan stilistika. 
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G. Landasan Teori 

1. Style‟ Gaya Bahasa‟ 

Kata style (bahasa inggris) berasal dari bahasa latin stylus yang berarti alat 

(berujung tajam) yang dipakai untuk menulis di atas lempengan lilin shipley 

(dalam Al- Ma‟ruf,2009:7) kata stilus kemudian dieja menjadi stylus oleh 

penulis-penulis selanjutnya karena ada kesamaan makna dalam bahasa Yunani 

stulos (a pillar, bahasa inggris) yang berarti alat tulis dari logam, kecil, dan 

berbentuk batang memiliki ujung yang tajam. Menurut Keraf (dalam  Al-

Ma‟ruf,2009:9) gaya bahasa merupakan cara pengungkapan pikiran melalui 

bahasa yang khas memperlihatkan jiwa dan kepribadian pengarang. Mengkaji 

gaya bahasa memungkinkan dapat menilai pribadi, karakter, dan kemampuan 

pengarang yang menggunakan bahasa itu.  

Menurut Al-Ma‟ruf (2009:9) style „gaya bahasa‟ adalah cara 

mengungkapkan gagasan dan perasaan dengan bahasa khas sesuai dengan 

kreativitas, kepribadian dan karakter pengarang untuk mencapai efek tertentu, 

yakni efek estektik atau efek kepuitisan dan efek penciptaan makna. Dengan 

demikian berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa style‟ gaya 

bahasa‟ merupakan bagaimana cara seseorang sastrawan untuk mengungkapkan 

pemikiran dan hasil kreasinya dengan menggunakan bahasa yang khas untuk 

membedakan antara sastrawan satu dengan yang lain dalam karya sastra untuk 

menghasilkan efek keindahan. 
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2.  Teori Stilistika 

Secara harfiah, stilistika berasal dar bahasa Inggris: stylistics yang berarti 

studi mengenai style ”gaya bahasa” atau ”bahasa bergaya”. Adapun secara 

istilah, stilistika (stlistics) adalah ilmu yang meneliti penggunaan bajasa dan 

gaya bahasa di dalam karya sastra Abrams (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:10). Semua 

proses yang berhubungan dengan analisis bahasa karya sastra dikerahkan untuk 

mengungkapkan aspek kebahasaan dalam karya sastra tersebut seperti diksi, 

kalimat, penggunaan bahasa kias atau bahasa figuratif (figuratif language), 

bentuk-bentuk wacana, dan sarana retorika yang lain Cuddon (dalam Al-Ma‟ruf, 

2009:10) 

Ratna (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:10) menyatakan stilistika (stylistics) adalah 

ilmu yang meneliti pengunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra, 

dengan mempertimbangkan aspek-aspek keindahannya. Oleh sebab itu, semua 

proses yang berhubungan dengan analisis bahasa karya sastra dikerahkan untuk 

mengungkapkan aspek kebahasaan dalam karya sastra tersebut, seperti diksi, 

penggunaan bahasa kias atau bahasa figuratif (figuratif language), struktur 

kalimat, bentuk-bentuk wacana dan sarana retorika yang lain Cuddon (dalam 

Al-Ma‟ruf, 2009:10). 

Leech & Short (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:11) menyatakan bahasa stilistika 

adalah studi tentang wujud performansi kebahasaan, khususnya yang terdapat 

dalam karya sastra. Analisis stlistika dalam dunia sastra sastra lazimnya untuk 

menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi artistik dengan fungsi 
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artistik dan maknanya (Leech & Short, 1984:13). Menurut Chapman (dalam Al-

Ma‟ruf, 2009:11) stilistika juga bertujuan untuk menentukan seberapa jauh dan 

dalam hal apa bahasa yang digunakan dalam sastra itu memperlihatkan 

penyimpangan, dan bagaimana pengarang menggunakan tanda-tanda untuk 

mencapai efek khusus. 

Menurut Umar Junus (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:19), hakikat stilistika adalah 

studi mengenai pemakaian bahasa dalam karya sastra. Stilistika dipakai sebagai 

ilmu gabung yakni linguistik dan ilmu sastra. Dalam aplikasinya, seorang 

linguis bekerja dengan menggunakan data pemakaian bahasa dalam karya 

sastra, dengan melihat bahasa keistimewaan bahasa sastra. Dengan demikaian 

stilistika dapat dipahami dengan aplikasi teori linguistik pada pemakaian bahasa 

dalam sastra. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa stilistika 

merupakan ilmu yang mempelajari wujud pemakaian bahasa dalam karya sastra 

yang meliputi kekhasan dan keunikan bahasa dari bunyi bahasa, pilihan kata 

(diksi), kalimat, wacana hingga semantik. Agar kajian tidak terlalu luas, maka 

kajian stilistika lazim dibatasi pada karya tertentu dengan memperhatikan 

preferensi penggunaan kata atau struktur bahasa, mengamati antar hubungan 

pilihan itu untuk mengidentifikasi ciri-ciri stilistika. 

3. Bidang Kajian Stilistika. 

Menurut Abrams (dalam Al-Ma‟ruf 2009:19) stilistika kasustraan 

merupakan metode analisis karya sastra. Stilistika dimaksudkan untuk 

menggantikan kritik sastra yang bersubjektifdan impresif dengan analisis stile 
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teks kesastraan yang lebih bersifat objektif dan ilmiah. Menurut Junus (dalam 

Al-Ma‟ruf 2009:19) menyatakan bahwa bidang kajian stilstika dapat melputi 

bunyi bahasa, kata, dan struktur kalimat .adapun menurut Sudjiman (dalam Al-

Ma‟ruf 2009:19) mengartikan stile sebagai gaya bahasa dan gaya bahasa itu 

sendiri mencakup diksi, struktur kalimat, majas, citraan, pola rima serta marta 

yang digunakan seorang pengarang yang terdapat dalam sebuah karya sastra. 

Secara lebih luas, Aminudin (dalam Al-Ma‟ruf 2009:19) menjelaskan bahwa 

bidang kajian stilistika dapat meliputi kata-kata, tanda baca, gambar, serta 

bentuk tada lain yang dapat dianalogikan sebagai kata-kata. Bidang kajian 

stilistika tersebut terwujud bersifat figuratif, yaitu penggunaan pribahasa, 

kiasan, sindiran, dan ungkapan. Kajian Silistika karya sastra dapat dilakukan 

dengan mengkaji bentuk dan tanda-tanda linguistik yang digunakan dalam 

struktur lahir karyasastra sebagai media ekspresi pengarang dalam 

mengemukakan gagasannya. Menurut Al-Ma‟ruf (2009:20-21) bentuk-bentuk 

atau unsur-unsur silistika sebagai tanda-tanda linguistik itu dapat berupa 

sebagai berikut. 

1. Fonem (phonem), pemanfaatan bunyi-bunyi tertentu sehingga 

menimbulkan orkestrasi bunyi yang indah, misalnya asonansi dan 

alitrasi, eufoni, dan kokofoni, rima dan irama (terutama pada puisi). 

2. Leksikal atau diksi (diction), misalnya penggunaan kata konotatif, 

konkref, vulgar, kosakata bahasa daerah, kata asing, nama diri, dan kata 

seru khas. 
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3. Kalimat atau bentuk sisntaksis, misalnya struktur kompleks, sederhana, 

inversi, panjang atau pendek kalimat. 

4. Wacana (discourse), misalnya kombinasi kalimat, paragraf, termasuk 

alih kode dan campur kode dalam paragraf. 

5. Bahasa figuratif (figurative language atau figure of speech), yakni 

bahasa khas misalnya majas, idiom dan peribahasa. 

6. Citraan (imagery), meliputi citraan visual, audio, perabaan, penciuman, 

gerak, pencecapan, dan intelektual. 

Berdasaran pendapat para pakar mengenai stilistika di atas, kajian stilistika 

karya satra menerapkan kajian stilistika modern yang menekankan pada 

pemanfaatan segenap potensi dan manipulasi bahasa dalam upaya 

menggungkapkan gagasan melalui bentuk-bentuk kebahasaan yang unik dan 

khas ( unique and speciality) dalam sebuah sastra Al-Ma‟ruf (2009:21). 

4. Majas (figurative of thought) 

Figurative berasal dari bahasa Latin figura, yang berarti form, shape. 

Figura berasal dari kata fingere dengan arti to fesion. Istilah ini sejajar dengan 

pengertian metafora Scoot (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:59). Menurut Hawkes 

(dalam Al-Ma‟ruf, 2009:59), tuturan adalah ”language which doesn’t mean 

what it says”, tuturan untuk menyatakan suatu makna dengan cara yang yagn 

tidak biasa atau tidak sesuai dengan apa yang diusapkan. Hawkes (dalam Al-

Ma‟ruf, 2009:60) membedakan tuturan figuratif dengan bahasa literal. Jika 

tuturan figuratif mengatakan secara tidak langsung untuk mengungkapkan 
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makna, maka tuturan literal menunjukkan makna secara langsung dengan kata-

kata dalam pengertian yang baku. 

Bahasa kiasan (figurative speech) pada dasarnya digunakan sastrawan 

untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar. Bahasa kiasan (figuratif 

language) menyebabkan karya sastra menarik perhatian, menimbulkan 

kesegaran, hidup dan terutama menimbulkan kejelasan angan Pradopo (dalam 

Al-Ma‟ruf, 2009:60). Tuturan figuratif mengkiaskan atau mempersamakan 

sesuatu hal dengan hal lain supaya gambaran menjadi jelas, lebih menarik dan 

lebih hidup.  

Bahasa figuratif merupakan retorika sastra yang sangat domoinan. Bahasa 

figuratif merupakan cara pengarang dalam memanfaatkan bahasa untuk 

memperoleh efek estetis dengan pengungkapan gagasan secara kias yang 

menyaran pada makna literl (literal maining). Bahasa figuratif dalam penelitian 

stilistika karya sastra dapat mencakup majas, idiom, dan peribahasa. Pemilihan 

tiga bentuk bahasa figuratif tersebut didasarkan pada alasan bahwa ketiganya 

merupakan sarana sastra yang dipandang representatif dalam mendukung 

gagasan pengarang (Al-Ma‟ruf, 2009:60-61). Dalam penelitian ini, akan diambil 

salah satu aspek dari bahasa figuratif yaitu majas. Pemajasan  merupakan tehnik 

pengungkapan bahasa, penggaya bahasaan, yang maknanya tidak menunjuk 

pada makna harfiah kata-kata yang mendukungnya, melainkan pada makna 

yang ditambahkan dan makna yang tersirat. Jadi, bahasa figuratif merupakan 

gaya yang sengaja mendayagunakan penuturan dengan pemanfaatan bahasa 
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kiasan. Sedangkan hubungan makna dan bentuk kiasannya bersifat tidak 

langsung, sehingga membutuhkan penafsiran pembaca (Nurgiantoro, 2007:297).  

Menurut Al-Ma‟ruf (2009:61), bahasa figuratif dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu majas, idiom dan peribahasa. Agar penelitian tidak terlalu lebar, maka 

penelitian ini menitikberatkan hanya pada unsur majas. Pemajasan merupakan 

teknik untuk pengungkapan bahasa, pengayabahasaan, yang maknanya yang 

maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah kata-kata yang mendukungnya, 

melainkan pada makna yang ditambahkan, makna yang tersirat. Jadi, majas 

merupakan gaya yang sengaja mendayagunakan penuturan dengan pemanfaatan 

bahasa kias. Nurgiantoro (dalam Al-Ma‟ruf, 2009:61). 

Penggunaan gagasan dalam dunia sastra sesuai dengan sifat sastra yang 

menyampaikan gagasan secara tidak langsung banyak mendayagunakan 

pemakaian bentuk bahasa kias itu. Pemanfaatan bentuk kias di samping untuk 

membangkitkan suasana dan kesan tertentu, juga untuk memperindah penturan 

sendiri. Jadi majas dalam karya sastra merupakan sesuatu yang esesial (Al-

Ma‟ruf, 2009:62) Penggunaan style yang berwujud majas, mempengaruhi gaya 

dan keindahan bahasa karya sastra. Majas yang digunakan secara tepat dapat 

mengiring ke arah interpretasi pembaca yang kaya dengan asosiasi, disamping 

dapat mendukung terciptanya suasana dan nada tertentu. Penggunaan majas 

yang baru akan memberikan kesan kemurnian, kesegaran dan mengejutkan 

sehingga bahasa menjadi efektif (Al-Ma‟ruf, 2009: 62). 

5. Cerpen 
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Cerita pendek (disingkat cerpen) merupakan salah satu bentuk karya sastra 

fiksi. Karya sastra fiksi merupakan sebuah cerita dan karenanya terkandung 

juga di dalamnya memberikan hiburan kepada pembaca disamping adanya 

tujuan estetik. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang 

terhadap lingkungan dan kehidupan. Fiksi menawarkan “model-model” 

kehidupan sebagaimana yang diidealkan oleh pengarang sekaligus 

menunjukkan sosoknya sebagai karya seni yang berunsur estetik dominan 

(Nurgiyantoro, 2007: 2-3).   

 

Umumnya, pembacaan cerpen membutuhkan waktu singkat, cerpen hanya 

dilengkapi dengan detail-detail terbatas sehingga tidak dapat mengulik 

perkembangan karakter dari tiap tokohnya, hubungan-hubungan mereka, 

keadaan sosial yang rumit, atau kejadian yang telah berlangsung dalam kurun 

waktu yang lama dengan panjang lebar (Stanton, 2007: 79). Menurut 

Nurgiyantoro (2007: 10-11) cerpen berdasarkan panjang pendeknya itu 

bervariasi. Ada cerpen yang pendek, pendek sekali: sekitar 500-an kata; ada 

cerpen yang panjangnya cukupan, serta ada cerpen yang panjang, yang terdiri 

dari puluhan (atau bahkan beberapa puluh) ribu kata. Namun pada umumnya, 

cerpen mempunyai panjang 5000 kata. Kelebihan cerpen yang khas adalah 

kemampuannya mengemukakan secara lebih banyak jadi secara imlisit dari 

sekedar apa yang diceritakan. Dalam karya sastra juga terdapat bahasa figuratif. 
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Bahasa figuratif dalam penelitian stilistika karya sastra dapat mencakup 

majas, idiom, dan peribahasa. Dalam penelitian ini, akan diambil salah satu 

aspek dari bahasa figuratif yaitu majas. Sarana retorika menurut Pradopo dan 

Keraf dalam Al Ma‟ruf (2009: 118-125) dibagi menjadi dua yaitu sarana 

retorika berdasarkan struktur kalimat dan bahasa figuratif. Dengan demikian 

dalam penelitian ini menggunakan jenis bahasa figuratif sebagai sarana retorika. 

Jenis bahasa figuratif sebagai sarana retorika adalah sebagai berikut. 

1) Simile (Persamaan) 

Simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit atau 

bersifat langsung menyatakan sesuatu yang sama dengan hal yang 

lain. Eksplisit artinya bahwa ia langsung menyatakan sesuatu yang 

sama dengan hal yang lain (Al Ma‟ruf, 2009:118-119). Simile 

menurut Agni (2009: 106) merupakan  pengungkapan dengan 

perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan 

penghubung, seperti layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Sedangkan 

Simile menurut Sayuti (2002: 196) adalah bentuk perbandingan 

bersifat eksplisit, yang ditandai dengan unsur konstruksional 

semacam kata seperti, sebagaimana, serupa, bagai, dan lain-lain. 

Simile merupakan majas yang membandingkan antara hal atau 

benda satu dengan yang lain dengan menggunakan kata seperti dan 

sebagainya. Contoh: Persahabatannya seperti pinang dibelah dua. 

2) Metafora 
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Metafora adalah membandingkan dua hal yang secara 

langsung, tetapi dalam bentuk singkat. Pokok pertama langsung 

dihubungkan dengan pokok kedua (Al Ma‟ruf, 2009:119). 

Metafora menurut Pradopo (2009:66) adalah bahasa kiasan seperti 

perbandingan, hanya tidak mempergunakan kata-kata pembanding 

seperti bagai, laksana, seperti dan sebagainya. Menurut Agni 

(2009: 107) metafora merupakan pengungkapan berupa 

perbandingan analogis dengan menghilangkan kata seperti 

layaknya, bagaikan, dan lain-lain.  Tidak seperti Simile yang 

menggunakan kata seperti, layaknya dan lain-lain utnuk 

membandingkan suatu hal, dalam metafora kata-kata tersebut 

dihilangkan dan langsung membandingkan antara hal atau benda 

satu dengan lainnya. Contoh: Lelaki itu buaya darat. 

3) Alegori  

Alegori adalah suatu cerita singkat mengandung kiasan (Al 

Ma‟ruf, 2009:120). Alegori menurut Pradopo (2009:71) adalah 

cerita kiasan atau lukisan kiasan. Agni (2009: 106) alegori 

menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. 

Contoh: Hati-hatilah kamu dalam mendayung bahtera rumah 

tangga, mengarungi lautan kehidupan yang penuh dengan badai 

dan gelombang.  

4) Parabel 
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Parabel adalah suatu kisah singkat dengan tokoh-tokoh 

biasanya manusia yang selalu mengandung nilai moral (Al Ma‟ruf, 

2009:120). Menurut Agni (2009: 110) parabel merupakan 

ungkapan pelajaran atau nilai, tetapi dikiaskan atau disamarkan 

dalam cerita. Taufik (2009) menyatakan bahwa parabel adalah 

majas parabel yang terkandung dalam seluruh karangan dengan 

secara halus tersimpul dalam karangan itu pedoman hidup, falsafah 

hidup yang harus ditimba di dalamnya. Menurut Istanti (2011) 

Parabel adalah majas berupa cerita-cerita fiktif dengan tokoh 

manusia dengan tema moral yang kental. Parabel sejenis alegori, 

yaitu cerita karangan dengan pesan tertentu, parabel menggunakan 

tokoh manusia sebagai kiasannya. Contoh: Kartini merupan sosok 

perempuan penting di Indonesia, berkat perjuangannya sekarang 

wanita mempunyai derajat yang sama dengan lelaki. 

5) Fabel  

Fabel adalah suatu metafora berbentuk cerita dunia binatang 

(Al Ma‟ruf, 2009:120). Fabel menurut Agni (2009: 110) 

menyatakan perilaku binatang seperti manusia yang bisa berpikir 

dan bertutur kata.  Menurut Wijaya (2010) fabel adalah sejenis 

alegori yang di dalamnya binatang-binatang berbicara dan 

bertingkah laku seperti manusia. Dalam fabel, pesan moral yang 

ingin disampaikan penulis di tokohkan dengan binatang-binatang. 
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Contoh: Sang pangeran kancil telah membebaskan permaisurinya 

dari pangeran buaya.  

6) Personifikasi 

Personifikasi adalah majas kiasan yang menggambarkan 

benda-benda mati atau barang tidak bernyawa seolah-olah 

memiliki sifat kemanusiaan (Al Ma‟ruf, 2009:120). Menurut 

Pradopo (2009:75) Personifikasi merupakan kiasan yang 

mempersamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibuat 

dapat berbuat, berpikir, dans ebagainya seperti manusia. 

Personifikasi menurut Sayuti (2002:229) dapat diartikan sebagai 

pemanusiaan. Artinya personofikasi merupakan pemberian sifat-

sifat manusia pada suatu hal. Personifikasi merupakan suat benda-

banda mati bertindak, berbuat, berbicara seperti manusia. Contoh: 

Kulihat ombak berkejar-kejaran di pantai. 

7) Alusi 

Alusi adalah semacam acuan yang berusaha mensugestikan 

kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa (Al Ma‟ruf, 

2009:120). Alusi menurut Agni (2009:106) merupakan pemakaian 

ungkapan yang tidak diselesaikan karena sudah dikenal. Menurut 

Taufik (2009) alusi adalah majas yang menghubungkan sesuatu 

dengan orang, tempat atau peristiwa. Alusi merupakan suatu 

referensi kepada peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, atau tempat 
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dalam kehidupan nyata atau mitologi. Contoh: Bandung adalah 

paris jawa. 

8) Epinom 

Epinom adalah suatu majas dimana seseorang yang namanya 

begitu sering dihubungkan dengan sifat tertentu, sehingga nama itu 

dipakai untuk menyatakan kekuatan (Al Ma‟ruf, 2009:121). 

Menurut Taufik (2009) epinom adalah gaya dimana seseorang 

namanya begitu sering dihubungakan dengan sifat tertentu, 

sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan suatu sifat tertentu 

sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan sifat itu. Istanti 

(2011) epinom adalah majas berupa penyebutan nama-nama 

tertentu untuk menyatakan suatu sifat atau keberadaan. Dengan 

menggunkan epinom seorang pengarang tidak perlu 

mengungkapkan kecantikan tokohnya, cukup menggantinya 

dengan tokoh yang dianggap cantik secara universal. 

Contoh:Cleopatra dari Mesir untuk menyatakn kecantikan. 

9) Epitet 

Epitet adalah semacam acuan yang menyatakan suatu sifat 

atau ciri khusus dari seseorang atau suatu hal. Epitet merupakan 

suatu frase yang menjelaskan atau menggantikan nama seseorang 

atau suatu barang (Al Ma‟ruf, 2009:121). Taufik (2009) 

menyatakan bahwa epitet adalah majas yang menyatakan suatu 



23 

 

 
 

sifat atau ciri yang khusus dari seseorang atau sesuatu hal. Istanti 

(2011) mengungkapkan bahwa epitet adalah majas berupa frasa 

reskriptif untuk menggantikan nama seseorang, binatang, atau 

suatu benda.Contoh: Raja rimba untuk singa. 

10) Sinekdoke 

Sinekdoke adalah bahas figuratife yang mempergunakan 

sebagian dari sesuatu hal yang menyatakan keseluruhan (pars pro 

tato) atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan 

sebagian (totem pro parte). Pradopo (2009:78) sinekdok adalah 

bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting untuk 

hal atau benda itu sendiri, seperti halnya Al Ma‟ruf, sinekdok 

dibedakan menjadi dua yaitu pars pro toto merupakan sebagian 

untuk keseluruhan dan totum pro parte merupakan keseluruhan 

untuk sebagian. Sinekdok menurut Sayuti (2002:224) adalah jika 

penggunaan bagian-bagian dari sesuatu hal dimaksudkan untuk 

mewakili keseluruhan hal itu. Contoh pars pro tato: Dari tadi pagi 

aku tidak melihat batang hidungnya di sekolah. Contoh totem pro 

parte: SMA negeri 5 memenangkan lomba puisis tingkat propinsi 

Jawa Tengah. 

11) Metonimia  

Metonimia adalah majas yang mempergunakan sebuah kata 

menyatakan suatu hal lain karena mempunyai hubungan pertalian 
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yang sangat dekat. Hubungan itu dapat berupa penemu untuk hasil 

penemuan (Al Ma‟ruf, 2009:121-122). Menurut Pradopo (2009:77) 

metonimia merupakan penggunaan sebuah atribut objek atau 

penggunaan sesuatu yang sangat dekat hubungannya untuk 

menggantikan objek tersebut. Sayuti (2002:224) menyatakan 

bahwa metonimia pemanfaatan cirri atau sifat suatu hal yang erat 

hubungannya dengan hal tersebut. Contoh: Pena lebih berbahaya 

dari pedang. 

 

 

12) Antonomasia 

Antonomasia juga merupakan sebuah bentuk khusus dari 

sinekdoke yang berwujud penggunaan sebuah epiteta untuk 

menggantikan nama diri, atau gelar resmi, atau jabatan (Al Ma‟ruf, 

2009:122). Antonomasia menurut Agni (2009:107) merupakan 

penggunaan sifat sebagai nama diri atau nama diri lain sebagai 

nama jenis. Istanti (2011) menyatakan bahwa antonomasia adalah 

majas berupa penyebutan gelar resmi dan semacamnya untuk 

menggantikan nama diri. Dengan menggunakan antonomasia 

penyebutan nama orang tidak diperlukan, cukup menggunakan 

jabatan. Contoh: Yang Mulia tak dapat menghadiri pertemuan ini.  

13) Hipalase 
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Hipalase adalah majas dengan menggunakan sebuah kata 

tertentu untuk menerangkan sebuah kata yang seharusnya 

dikenakan pada sebuah kata yang lain (Al Ma‟ruf, 2009:122). 

Istanti (2011) menyatakan bahwa hipalase adalah majas yang 

mengandung pemakaian karta yang menerangkan kata yang bukan 

sebaharsnya. Menurut Taufik (2009) hipalase adalah majas 

sindiran berupa pernyataan yang berlainan dengan yang 

dimaksudkan. Hipalase merupakan suatu kata kebalikan dari suatu 

relasi alamiah antara dua komponen.  Contoh: Ia berbaring di atas 

sebuah bantal yang gelisah. 

14) Ironi 

Ironi atau sindiran merupakan kata-kata yang mengingkari 

makna sebenarnya (Al Ma‟ruf, 2009:122). Agni (2009:111) 

menyatakan bahwa ironi merupakan sindiran dengan 

menyembunyikan fakta yang sebenarrnya dan menyatakan 

kebalikan dari fakta tersebut. Taufik (2009) mengungkapkan 

bahwa ironi adalah majas sindiran berupa pernyataan yang 

berlainan dengan yang dimaksudkan. Ironi adalah suatu acuan 

yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud 

berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. 

Contoh: Kota Bandung sangatlah indah dengan sampah-

sampahnya.   
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15) Sinisme  

Sinisme dapat diartikan sebagai suatu sindiran yang 

berbentuk kesangsian berbentuk ejekan terhadap keihklasan dan 

ketulusan hati (Al Ma‟ruf, 2009:123). Menurut Agni (2009:111) 

sinisme merupakan ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran 

atau ide bahwa kebaikan tedapat pada manusia. Istanti (2011) 

menyatakan bahwa  sinisme hakikatnya sama dengan ironi namun 

biasanya lebih keras. Contoh: Tak usah kamu perdengarkan 

suaramu yang merdu dan memecahkan telinga itu.  

 

16) Sarkasme  

Sarkasme merupakan suatu acuan yeng mengandung 

kepahitan dan celaan yang lebih kasar daripada sinisme dan ironi 

(Al Ma‟ruf, 2009:123). Sarkasme menurut Agni (2009:111) 

merupakan sindiran langsung dan kasar.  Menurut Istanti (2011) 

Sarkasme merupakan majas berupa pengucapan-pengucapan yang 

kasar, caci maki sebagai ekspresi, amarah yang membuat yang 

terkena sakit hati. Sarkasme lebih kasar dan langsung menyatakan 

ketidaksukaan terhadap sesuatu. Contoh: Mampus kamu, manusia 

tidak tahu diri!  

17) Satire 
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Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak 

sesuatu dengan tujuan utamanya agar diadakan perbaikan secara 

etis maupun estetis (Al Ma‟ruf, 2009:124). Menurut Agni 

(2009:112) satire merupakan ungkapan yang mengungkapkan 

sarkasme, ironi, atau perodi untuk mengecam atau menertawakan 

gagasan, kebiasaan, dan lain-lain. Menurut Istanti (2011) Satire 

adalah majas sejenis ironi yang mengandung kritik atas kelemahan 

manusia agar terjadi kebaikan . tidak jarang satire muncul dalam 

bentuk puisi yang mengandung kegetiran tapi ada kesadaran untuk 

berbenah diri. Dengan menggunakan satire, suatu kata yang 

sebenarnya kasar bisa menjadi lebih halus. Contoh: Sudah sepuluh 

tahun engkau bicara. 

18) Innuendo 

Innuendo adalah sindiran dengan mengecilkan kenyataan 

yang sebenarnya. Ia menyatakan kritik dengan sugesti yang tidak 

langsung dan sering tampaknya tidak menyakiti hati (Al Ma‟ruf, 

2009:124). Menurut Agni (2009:112) innuendo merupakan 

sindiran yang bersifat mengecilkan fakta sesungguhnya. Istanti 

(2011) menyatakan bahwa inuedo adalah majas berupa sindiran 

dengan cara mengecilkan kenyataan yang sesungguhnya, 

mengandung kritik tidak langsung. Contoh: Setiap kali ada pesta, 

pasti akan sedikit mabuk karena terlalu kebanyakan minum. 
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19) Antifrasis 

Antifrasis adalah semacam ironi yang berwujud penggunaan 

sebuah kata dengan makna kebalikannya yang bisa saja dianggap 

sebagai ironi sendiri (Al Ma‟ruf, 2009:124-125). Menurut Istanti 

(2011) Antifrasis adalah majas sejenis iron dengan menggunakan 

kata yang maknanya berlawanan dengan realita yang ada. Taufik 

(2009) mengungkapkan bahwa antifrasis adalah gaya bahsa ironi 

yang berwujud penggunaan sebuah kata dengan makna sebaliknya, 

yang bisa saja dianggap sebagai ironi sendiri, atau kata-kata yang 

dipakai untuk menangkal kejahatan, roh jahat, dan sebagainya. 

Contoh: Lihatlah sang raksasa tiba (maksudnya adalah cebol). 

20) Paronomasia 

Paronomasia adalah kiasan dengan mempergunakan 

kemiripan bunyi. Ini merupakan permainan kata yang digunakan 

pengarang dalam karangannya, kata yang berada di depan kalimat 

bisa terdapat lagi di belakang kalimat, sehingga terjadi perulangan 

yang sama (Al Ma‟ruf, 2009:125). Menurut Istanti (2011). 

Paronomasia adalah majas dengan menggunakan permainan kata-

kata yang artinya sangat berlainan. Taufik (2009) menyatakan 

bahwa paronomasia adalah kiasan dengan menggunakan kemiripan 

bunyi. Contoh: Tanggal dua gigi saya tinggal dua. 

H. Kerangka Berpikir 
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Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif merupakan gambaran 

bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan dikaji dan 

dipahami keterkaitannya dengan variabel lain. Tujuannya adalah untuk 

menggambarkan bagaimana kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk 

mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Dengan pemahaman peta 

secara teoritik beragam variabel yang terlihat dalam penelitian, peneliti 

berusaha menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel yang terlihat, 

sehingga posisi setiap variabel yang akan dikaji lebih jelas (Sutopo, 2002: 176). 

Adapun bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Teknik pustaka 

Kumpulan Cerpen 

Tarian dari Langit 

Pengumpulan Data 

Majas 

Simpulan  

Teknik simak 

Teknik catat 

Penggunaan Bentuk 

Majas dalam 

Kumpulan Cerpen 

Tarian dari Langit 

Pengambilan data 

(10 cerpen) 

Makna Majas dalam 

Kumpulan Cerpen 

Tarian dari Langit 




