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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra dan bahasa merupakan dua bidang yang tidak dapat dipisahkan. 

Hubungan antara sastra dengan bahasa bersifat dialektis (Wellek dan Warren, 

1990:218). Bahasa sebagai sistem tanda primer dan sastra dianggap sebagai 

sistem tanda sekunder Lotman (dalam Teeuw, 1984:99). Bahasa sebagai sistem 

tanda primer membentuk model dunia bagi pemakainya, yaitu sebagai model 

yang pada prinsipnya digunakan untuk mewujudkan konseptual manusia di 

dalam menafsirkan segala sesuatu baik di dalam maupun di luar dirinya. 

Selanjutnya, sastra yang menggunakan media bahasa tergantung pada sistem 

primer yang diadakan oleh bahasa. Dengan kata lain, sebuah karya sastra hanya 

dapat dipahami melalui bahasa. 

Bahasa merupakan alat bagi penulis untuk mengungkapkan kembali 

pengamatannya terhadap fenomena kehidupan dalam bentuk cerita. Bahasa sastra 

menjadi media utama untuk mengekspresikan gagasan sastrawan (Al-Ma’ruf, 

2009:1). Wellek dan Warren (1990:14) mengungkapkan bahwa ada perbedaan 

utama antara bahasa sastra, bahasa sehari-hari, dan bahasa ilmiah. Pemakaian 

bahasa sehari- hari lebih beragam, sementara bahasa sastra adalah hasil dari 

penggalian dan peresapan secara sistematis dari seluruh kemungkinan yang 

dikandung oleh bahasa itu. 



2 
 

Keistimewaan pemakaian bahasa dalam karya sastra sangat menonjol. 

Keistimewaan itu terjadi karena adanya konsep licentia poetika (kebebasan 

penyair atau penulis dalam menggunakan bahasa) atau pengarang mempunyai 

maksud tertentu. Tanpa keindahan bahasa, karya sastra menjadi hambar. Karena 

bahasa memiliki peran penting dalam menimbulkan daya pikat terhadap karya 

sastra, maka penulis menempuh berbagai macam jalan untuk menarik perhatian 

pembaca salah satunya melalui gaya kata (diksi). Oleh karena itu, analisis gaya 

kata dalam rangka membongkar sisi-sisi keunikan bahasa karya sastra selalu 

menarik untuk dilakukan. 

Gaya kata berkaitan erat dengan hakikat karya sastra yang penuh dengan 

intensitas. Sastrawan dituntut cermat dalam memilih kata-kata. Hal itu 

disebabkan kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya, 

komposisinya dalam kalimat dan wacana, kedudukan kata-kata tersebut di tengah 

kata lain, dan kedudukan kata dalam keseluruhan karya sastra. Dalam proses 

pemilihan kata-kata inilah sering terjadi “perbincangan” sastrawan dengan 

karyanya, bagaimana ia memilih kata-kata yang benar-benar mengandung arti 

yang sesuai dengan yang diinginkannya. 

Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang di dalamnya 

memuat unsur-unsur budaya yang melekat pada setiap pembentukannya. Sebuah 

novel tercipta berdasarkan hasil kreasi atas budaya yang muncul di sekitar 

lingkungan dunia pengarang. Realita yang ada tersebut menekankan pengarang 

untuk menulis gagasan dan ide yang dimilikinya dalam bentuk bahasa yang 
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dapat dipahami pembaca dan terasa untuk bisa dinikmati oleh para pecinta karya 

sastra. 

Menurut Fowler (dalam Al-Ma’ruf, 2010:1) struktur novel dengan 

segala sesuatu yang dikomunikasikan selalu dikontrol langsung oleh manipulasi 

bahasa pengarang. Demi efektivitas pengungkapan, bahasa dalam karya sastra 

disiasati, dimanipulasi, dieksploitasi, dan didayagunakan sedemikian rupa. Oleh 

karena itu, bahasa sastra memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan 

karya nonsastra.  

Salah satu ciri khusus yang tampak dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari, yaitu penggunaan gaya kata yang khas bernuansa 

pedesaan. Hal ini, selain dipengaruhi oleh latar cerita dalam novel trilogi 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari juga dipengaruhi oleh latar 

kehidupan Ahmad Tohari yang akrab dengan dunia pedesaan. Profesi Ahmad 

Tohari sebagai wartawan turut mewarnai pemakaian bahasa dan gaya kata yang 

bervariatif. Menurut Al-Ma’ruf (2009:53) dalam karya sastra terdapat banyak 

gaya kata antara lain kata konotatif, kata konkret, kata serapan bahasa asing, kata 

sapaan khas dan nama diri, kata seru khas Jawa, kata vulgar, kata dengan objek 

realitas alam, dan kosakata bahasa Jawa. 

Novel karya Ahmad Tohari ini dikatakan trilogi karena di dalamnya 

terdapat tiga novel yang saling bertautan, yaitu Catatan Buat Emak, Lintang 

Kemukus Dini Hari, dan Jentera Bianglala. Setiap novel menampilkan konflik 

yang berbeda. Inilah salah satu daya tarik dari novel trilogi Ronggeng Dukuh 
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Paruk karya Ahmad Tohari yang menjadikan setiap pecinta karya sastra ingin 

mengetahui permasalahan yang muncul pada tiap cerita yang dibuat oleh 

pengarangnya. 

Penelitian mengenai novel yang memfokuskan pada sastra murni akan 

lebih bermanfaat bila dilanjutkan pada penerapannya dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah. Dengan meneruskan penelitian sastra murni pada 

pembelajaran di sekolah diharapkan dapat melengkapi bahan ajar untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.  Hal ini dilakukan mengingat pembelajaran Bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

berkomunikasi dan menumbuhkan apresiasi terhadap hasil kesastraan manusia 

Indonesia melalui dua keterampilan, yaitu keterampilan berbahasa dan 

keterampilan bersastra. 

Salah satu tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah agar peserta 

didik menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. Selain itu, dengan belajar Bahasa Indonesia peserta didik dapat 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia.  

Gaya kata atau pilihan kata merupakan salah satu materi pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang dipelajari peserta didik di sekolah, seperti pada 
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saat bercerita pengalaman peserta didik harus dapat mempertimbangkan pilihan 

kata dan ekspresi yang tepat begitu pula pada kegiatan menulis puisi peserta 

didik juga harus memperhatikan pilihan kata yang tepat sesuai dengan tema. Hal 

ini menunjukkan bahwa peserta didik harus memiliki bekal pengetahuan 

mengenai gaya kata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

gaya kata yang terdapat dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya 

Ahmad Tohari dan mendeskripsikan relevansinya sebagai bahan ajar mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di SMA dengan menyesuaikan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA pada BSNP 2006. 

Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul “Gaya kata 

dalam Novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari: Kajian 

Stilistika dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, ada dua 

permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana gaya kata dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya 

Ahmad Tohari dengan kajian stilistika? 

2. Bagaimana relevansi gaya kata dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk 

karya Ahmad Tohari dengan kajian stilistika sebagai bahan ajar Bahasa 

Indonesia di SMA? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan. 

1. Memaparkan gaya kata dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya 

Ahmad Tohari dengan kajian stilistika, dan 

2. Mendeskripsikan relevansi  gaya  kata dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari dengan kajian stilistika sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu bahasa dan 

sastra. 

b. Memberikan kontribusi kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dalam menyediakan bahan ajar, khususnya mengenai gaya kata (diksi) 

dalam karya sastra. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca dapat memberikan dijadikan sebagai salah satu referensi 

dalam memperoleh gambaran mengenai gaya kata dalam novel trilogi 
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Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari dengan kajian stilistika 

sebagai bahan ajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA, dan 

b. Bagi peneliti diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

atau referensi penelitian yang relevan, khususnya dibidang kajian 

stilistika. 

 

 

 

 


