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ABSTRAK 

 

ANALISIS GAYA BAHASA PADA NOVEL GADIS KECIL DI TEPI GAZA 

KARYA VANNY CRISMA W.  

Mutmainnah, A 310100259, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl.A.Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, 

Telp. (0271) 717417, Fax. (0271) 715448. 

mutmainnah.ali@yahoo.co.id 

 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa 

pada novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W. dan (2) 

Mendeskripsikan makna gaya bahasa pada novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya 

Vanny Chrisma W. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Objek penelitian 

ini yaitu bentuk dan makna gaya bahasa pada novel Gadis Kecil di Tepi Gaza 

karya Vanny Chrisma W. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode simak dengan teknik catat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode agih dan metode padan.  

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa yang 

digunakan dalam novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W. ada 

13 bentuk, yaitu: metafora, repetisi, asindeton, polisindeton, pleonasme, erotesis 

atau pertanyaan retoris, hiperbola, oksimoron, simile, personifikasi, epitet, 

sarkasme, dan sinestesia. Sesuai data yang dianalisis bentuk gaya bahasa yang 

paling banyak digunakan yaitu gaya bahasa simile yang berjumlah 19. Gaya 

bahasa lain seperti metafora berjumlah 3, repetisi berjumlah 1, asindeton 

berjumlah 6, polisindeton berjumlah 1, pleonasme berjumlah 5, erotesis atau 

pertanyaan retoris berjumlah 8, hiperbola berjumlah 4, oksimoron berjumlah 1, 

personifikasi berjumlah 10, epitet berjumlah 1, sarkasme berjumlah 2, dan 

sinestesia berjumlah 1. 

 

 

Kata kunci: gaya bahasa, novel  
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ANALISIS GAYA BAHASA PADA NOVEL GADIS KECIL DI TEPI GAZA 

KARYA VANNY CHRISMA W.  

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan peranan penting dalam berkomunikasi dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi 

bahasa sangatlah diperlukan oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial. Bahasa 

merupakan alat paling efektif dan sederhana yang digunakan untuk berkomunikasi 

dan menjalin hubungan dengan manusia lain. Tanpa adanya bahasa, komunikasi 

tidak akan berjalan dengan baik.  

Dalam berkomunikasi tidak hanya bahasa lisan yang dapat digunakan, 

tetapi bahasa tulis pun dapat digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa tulis dapat 

diwujudkan salah satunya dengan adanya karya-karya sastra. Bahasa diharapkan 

mampu menyatakan buah pikiran perasaan penutur sehingga sesuatu yang ada 

dalam perasaan dan pikiran penutur mampu diterima baik oleh komunikan sesuai 

dengan maksud penutur.  

Gaya bahasa merupakan permainan bahasa yang sering digunakan oleh 

para sastrawan dalam menghasilkan karya-karya yang indah. Tanpa adanya gaya 

bahasa maka suatu karya sastra tersebut tidaklah indah dan berkesan kaku. Maka 

tidak heran setiap karya sastra pasti ditemui penggunaan-penggunaan gaya 

bahasa. Gaya bahasa yang dipakai seolah-olah berjiwa, hidup, dan segar sehingga 

dapat menggetarkan hati pembaca atau pendengar. Salah satu karya sastra yang 

banyak menggunakan gaya bahasa yaitu novel.  

Novel merupakan media komunikasi dan ekspresi yang pada umumnya 

merupakan rangkaian cerita kehidupan. Selain itu novel merupakan salah satu 

karya sastra yang di dalamnya terdapat suatu pesan yang dapat membangun jiwa 

dan semangat pembaca. Bahasa di dalam sebuah novel sangatlah indah-indah. 

Keindahan ini salah satunya dilatar belakangi oleh adanya penggunaan gaya 

bahasa dan seolah-olah pembaca masuk ke dalam cerita tersebut.Penggunaan gaya 

bahasa dalam novel banyak disukai oleh novelis dalam menciptakan sebuah novel 
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karena dapat menimbulkan keindahan dan mempunyai banyak makna, seperti 

novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W.  

Novel Gadis Kecil di Tepi Gaza merupakan novel best seller karya Vanny 

Chrisma W. dan saat ini sudah masuk cetakan ke VI. Novel ini mampu 

menggetarkan hati dan membuat haru setiap pembaca. Selain itu bahasa yang 

digunakan begitu indah karena penulis menggunakan beberapa bentuk gaya 

bahasa dan juga sangat mudah dipahami. Kekejaman Israel terhadap penduduk 

Palestina yang digambarkan sangat jelas di dalam cerita begitu memicu emosi 

para pembaca. Di dalam novel ini pembaca dibawa serta merasakan keadaan yang 

sedang dialami oleh penduduk Palestina. Kesedihan, kehilangan, keputus asaan, 

dan kebingungan bercampur menjadi satu di dalamnya.  

Berdasarkan uraian sebelumnya dirumuskan ada dua permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini. (1) Bagaimana bentuk gaya bahasa yang terdapat 

pada novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W.? (2) Bagaimana 

makna gaya bahasa yang terdapat pada novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya 

Vanny Chrisma W.? Adapun dua tujuan penelitian yang dicapai. Pertama, 

mendeskripsikan bentuk gaya bahasa pada novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya 

Vanny Chrisma W. Kedua, mendeskripsikan makna gaya bahasa pada novel 

Gadis Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Gadis Kecil di Tepi 

Gaza karya Vanny Chrisma W. adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain 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, 2012: 6). 

Objek penelitian ini adalah bentuk gaya bahasa dan makna gaya bahasa 

yang dipakai dalam novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W. 

Data penelitian ini adalah kalimat yang mengandung gaya bahasa. Adapun 
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sumber data dalam penelitian ini yaitu data tertulis yang diambil dari novel Gadis 

Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak dengan teknik catat. Metode simak yaitu metode yang dilakukan 

dengan cara menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993: 133). Teknik ini 

digunakan untuk melakukan penyimakan secara langsung data yang akan diteliti. 

Pengumpulan data juga akan menggunakan teknik catat. Teknik catat adalah 

pencatatan terhadap data-data dan dilanjutkan dengan klasifikasi data dengan alat 

tulis tertentu (Sudaryanto, 1993: 135). Di dalam kegiatan pembacaan dilakukan 

kegiatan pencatatan untuk mendokumentasikan data yang diperoleh kemudian 

dicatat dalam kartu data. Pencatatan ke dalam kartu data dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam menganalisis data.  

Teknik validasi data merupakan kegiatan untuk menguji kevalidan suatu 

data. Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi teori. 

Trianggulasi teori dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

mengumpulkan dan membahas teori-teori dari para ahli. Dari beberapa teori 

tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak 

sehingga dapat dianalisis dan diambil kesimpulan yang lebih utuh dan 

menyeluruh. Dalam trianggulasi ini memahami teori-teori yang digunakan sangat 

diperlukan untuk menghasilkan simpulan yang lebih baik. 

Pada tahapan analisis data peneliti berupaya meneliti secara langsung 

permasalahan gaya bahasa yang terkandung dalam data. Penanganan ini tampak 

adanya tindakan mengamati dan diikuti dengan menguraikan masalah yang 

bersangkutan dengan cara tertentu. Metode yang digunakan untuk menganalisis 

data yang terkumpul yaitu dengan menggunakan metode agih dan padan. Metode 

agih menurut Sudaryanto (1993: 15) adalah metode analisis data yang alat 

penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Metode 

padan menurut Sudaryanto (1993: 13) adalah metode analisis data yang alat 

penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang 

bersangkutan.  
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Penyajian hasil analisis data menggunakan metode penyajian informal, 

metode penyajian informal merupakan metode penyajian data berupa perumusan 

dengan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993: 145). Dalam penulisan ini 

menggunakan penyajian informal yang berupa perumusan kata-kata untuk 

mencapai sebuah kesimpulan.  

 

PEMBAHASAN  

1. Bentuk Gaya Bahasa Pada Novel Gadis Kecil di Tepi Gaza Karya Vanny 

Chrisma W.  

Hasil temuan data bentuk gaya bahasa yang terdapat pada novel Gadis 

Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W. adalah sebagai berikut.   

a. Metafora  

(1) Senyuman yang diberikan setipis benang, senyuman 

perlambang sebuah isyarat. (GKDTG, 192) 

 

(1a) Senyuman yang diberikan (bagaikan) setipis benang, 

senyuman perlambang sebuah isyarat. (GKDTG, 192) 

 

Bentuk gaya bahasa metafora pada data (1) ditunjukkan dengan 

adanya frase senyuman yang diberikan setipis benang yang disisipi kata 

bagaikan tetapi tidak tampak. Pada frase senyuman yang diberikan 

setipis benang terdapat perbandingan yang membandingkan senyum 

dengan benang. 

 

b. Repetisi  

(2) Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Semua 

menjadi saksi atas langkah keteguhanmu. (GKDTG, 53) 

 

(2a) Semua (pengungsi) (kamp) (Jabaliyah) (telah) menjadi 

saksi atas langkah keberanianmu. Semua (pengungsi) 

(kamp) (Jabaliyah) (telah) menjadi saksi atas langkah 

keteguhanmu. (GKDTG, 53) 

 

Bentuk gaya bahasa repetisi pada data (2) terdapat pada kata saksi 

yang diulang sebanyak dua kali. Saksi dapat diartikan orang yang melihat 

atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. 
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c. Asindeton 

(3) Lelaki itu mengeluarkan selembar foto dari dalam saku 

kirinya. Selembar foto keluarga yang terus disimpan dan 

dibawanya ke mana pun ia pergi. Saat rindu telah 

membuncah, menggelora, mengusik relung-relung hati 

paling dalam, merapat di dalam sendi kebisuan akan hati itu 

sendiri, sebab oleh apa? (GKDTG, 109) 

 

(3a) Lelaki itu mengeluarkan selembar foto dari dalam saku 

kirinya. Selembar foto keluarga yang terus disimpan dan 

dibawanya ke mana pun ia pergi. Saat rindu telah 

membuncah (dan) menggelora (dan) mengusik relung-

relung hati (yang) paling dalam (serta) merapat di 

dalam sendi kebisuan akan hati itu sendiri, sebab oleh 

apa? (GKDTG, 109) 

 

Bentuk gaya bahasa asindeton pada data (3) ditunjukkan dengan 

adanya penggunaan tanda baca koma di antara frase rindu telah 

membuncah, menggelora, mengusik relung-relung hati paling dalam, 

merapat di dalam sendi kebisuan akan hati itu sendiri. Membuncah, 

menggelora, mengusik, dan merapat merupakan kata yang memiliki 

maksud hampir sama atau sederajat sehingga digunakan tanda baca koma 

antara kata yang satu dengan kata berikutnya.  

 

d. Polisindeton 

(4) “........ Sebanyak 440 anak-anak dan 110 wanita telah 

dibunuh dan 2.000 anak serta 1.000 wanita mengalami luka-

luka.” (GKDTG, 83) 

 

(4a) “........ Sebanyak 440 anak-anak(,) 110 wanita telah 

dibunuh(,) 2.000 anak serta 1.000 wanita mengalami 

luka-luka.” (GKDTG, 83) 

 

Bentuk gaya bahasa polisindeton pada data (4) ditunjukkan dengan 

adanya penggunaan tanda hubung dan dan serta pada kalimat 440 anak-

anak dan 110 wanita telah dibunuh dan 2.000 anak serta 1.000 wanita 

mengalami luka-luka. 
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e. Pleonasme  

(5) Adeeba menyaksikan dengan matanya sendiri ketika sang 

ibunda mengalami kejang-kejang saat tengah sekarat. 

(GKDTG, 72) 

 

(5a) Adeeba menyaksikan Ø sendiri ketika sang ibunda 

mengalami kejang-kejang saat tengah sekarat. 

(GKDTG, 72) 

 

Bentuk gaya bahasa pleonasme pada data (5) ditunjukkan dengan 

adanya frase menyaksikan dengan matanya sendiri. Jika frase matanya 

sendiri dilesapkan atau dihilangkan menjadi menyaksikan sendiri maka 

makna yang ditimbulkan akan tetap utuh atau sama.  

 

f. Erotesis atau Pertanyaan Retoris 

(6) “....... Kenapa hatiku selalu tidak terima atas segala 

pembunuhan ini, Kek? Aku hanya ingin membalas dendam 

atas kematian ayahku oleh Hamas. Kakek, apa yang harus 

aku lakukan?” (GKDTG, 143) 

 

(6a) “....... Kenapa hatiku selalu tidak terima atas segala 

pembunuhan (yang) (terjadi) ini, Kek? Aku hanya ingin 

membalas(kan) dendam atas kematian ayahku (yang) 

(dilakukan) oleh Hamas. Kakek, apa yang harus aku 

lakukan (sekarang)?” (GKDTG, 143) 

 

Bentuk gaya bahasa erotesis pada data (6) ditunjukkan pada 

kalimat kenapa hatiku selalu tidak terima atas segala pembunuhan ini, 

Kek? dengan menggunakan kata tanya kenapa pada kalimat tersebut. 

Selain itu gaya bahasa erotesis juga terdapat pada kalimat Kakek, apa 

yang harus aku lakukan? dengan menggunakan kata tanya apa. Kalimat 

tanya tersebut tidak memerlukan adanya suatu jawaban. 

 

g. Hiperbola  

(7) Papillion sejak kecil sangat menyukai suara langit, Celine 

Dion. (GKDTG, 82) 
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(7a) Papillion sejak (masih) kecil (sudah) sangat menyukai 

suara langit, (yang) (dimiliki) Celine Dion. (GKDTG, 

82) 

 

Bentuk gaya bahasa hiperbola pada data (7) ditunjukkan dengan 

adanya frase suara langit. Suara langit merupakan ungkapan yang 

melebih-lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan. 

 

h. Oksimoron  

(8) Sebenarnya, aku memprotes hal ini, tapi aku cukup dengan 

membungkam mulut saja, jika tidak ingin dianggap sebagai 

seorang aktivis atau relawan untuk Palestina, karena aku 

adalah seorang tentara Israel, Abigail. (GKDTG, 134) 

 

(8a) Sebenarnya, aku memprotes hal ini, tapi aku (tak) (bisa) 

(berbuat) (apa)(-)(apa) cukup (hanya) dengan 

membungkam mulut saja, jika tidak ingin dianggap 

sebagai seorang aktivis atau relawan untuk Palestina, 

karena aku adalah seorang tentara Israel, Abigail. 

(GKDTG, 134) 

 

Bentuk gaya bahasa oksimoron pada data (8) ditunjukkan pada 

kalimat aku memprotes hal ini, tapi aku cukup dengan membungkam 

mulut saja. Kalimat tersebut menggambarkan pertentangan yaitu dengan 

menggunakan kata hubung tapi yang menyatakan berlawanan. 

 

i. Persamaan atau Simile  

(9) Sambil menahan rasa geram yang teramat sangat, matanya 

yang terpicing bak seekor mata elang hendak menerkam pun 

ternyata malah menggoda hati Yanaan. (GKDTG, 43) 

 

(9a) Sambil menahan rasa geram yang (begitu) teramat 

sangat, matanya yang terpicing bak seekor mata elang 

(yang) hendak menerkam (mangsanya) pun ternyata 

malah menggoda hati Yanaan. (GKDTG, 43) 

 

Bentuk gaya bahasa simile pada data (9) ditunjukkan dengan 

adanya frase matanya yang terpicing bak seekor mata elang. Matanya 

yang terpicing bak seekor mata elang merupakan ungkapan yang 

menyamakan mata seseorang seperti mata elang. 
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j. Personifikasi  

(10) Jika sewaktu-waktu ayahnya mencari keberadaan dirinya 

juga ibunya, maka cincin itulah yang nantinya akan 

berbicara. (GKDTG, 24) 

 

(10a) Jika sewaktu-waktu ayahnya mencari keberadaan 

dirinya (dan) juga ibunya, maka cincin itulah yang 

nantinya akan berbicara. (GKDTG, 24) 

 

Bentuk gaya bahasa personifikasi pada data (10) ditunjukkan 

dengan adanya frase cincin itulah yang nantinya akan berbicara. 

Berbicara memiliki sifat insani atau bernyawa yang hanya dimiliki 

manusia, sedangkan cincin tidak mungkin dapat berbicara karena cincin 

merupakan benda mati. 

 

k. Epitet  

(11) “Seorang gadis kecil berusia 11 tahun mengalami koma sejak 

beberapa hari lalu karena dadanya tertembus timah panas 

dari  tentara Israel.....” (GKDTG, 137) 

 

(11a) “Seorang gadis kecil (yang) (baru) berusia 11 tahun 

mengalami koma sejak beberapa hari (yang) lalu karena 

dadanya tertembus (oleh) peluru dari  tentara Israel.....” 

(GKDTG, 137) 

 

Bentuk gaya bahasa epitet pada data (11) ditunjukkan dengan 

adanya frase timah panas. Timah panas yang dimaksudkan di sini untuk 

menggantikan nama barang atau benda yaitu peluru. 

 

l. Sarkasme  

(12) Wanita itu tertawa terbahak-bahak sampai perutnya 

berguncang. Tawa itu pun akhirnya dihentikan oleh Yahded 

yang langsung menghunjamnya dengan kalimat sindiran yang 

menusuk, “Bengisnya dirimu, menodai kecantikan wajahmu”. 

(GKDTG, 228) 

 

(12a) Wanita itu tertawa terbahak-bahak sampai perutnya 

berguncang. Tawa (wanita) itu pun akhirnya dihentikan 

oleh Yahded yang langsung menghunjamnya dengan 

kalimat sindiran yang (sangat) menusuk, “Bengisnya 
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dirimu, (telah) menodai kecantikan wajahmu”. 

(GKDTG, 228) 

 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada data (12) ditunjukkan pada 

kalimat bengisnya dirimu, menodai kecantikan wajahmu. Pada kalimat 

tersebut mengandung bahasa yang kasar untuk didengar yaitu kata 

bengis. 

 

m. Sinestesia  

(13) Gadis kecil itu menoleh ke belakang, mengarah pada sosok 

Yanaan yang tengah berdiri diam menatap dirinya. Palestine 

menghentikan langkah kakinya dan matanya berbicara. 

(GKDTG, 32)  

 

(13a) Gadis kecil itu menoleh ke(arah) belakang, mengarah 

pada sosok Yanaan yang tengah berdiri diam menatap 

dirinya. Palestine menghentikan langkah kakinya dan 

(hanya) matanya (yang) berbicara (memberikan) 

(isyarat). (GKDTG, 32) 

 

Bentuk gaya bahasa sinestesia pada data (13) ditunjukkan pada kata 

matanya berbicara. Pada pernyataan tersebut terjadi pertukaran antara 

indera penglihatan dengan indera pengucap, yang mana seolah-olah mata 

bisa berbicara seperti halnya mulut. 

 

2. Makna Gaya Bahasa Pada Novel Gadis Kecil di Tepi Gaza Karya Vanny 

Chrisma W.  

Kata makna sebagai istilah mengacu pada pengertian yang sangat luas. 

Adapun batasan pengertian makna menurut Grice dan Bolinger (dalam 

Aminuddin, 2011: 52-53) makna  ialah hubungan antara bahasa dengan dunia 

luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat 

saling dimengerti.  

Berikut ini hasil analisis makna gaya bahasa pada novel Gadis Kecil 

di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W.  

a. Metafora  

(1) Senyuman yang diberikan setipis benang, senyuman 

perlambang sebuah isyarat. (GKDTG: 192) 
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Makna yang terkandung pada data (1) yaitu senyum yang 

diperlihatkan sangat tipis dan hampir tidak terlihat. 

b. Repetisi  

(2) Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Semua 

menjadi saksi atas langkah keteguhanmu. (GKDTG: 53) 

 

Makna yang terkandung pada data (2) yaitu semua orang yang ada 

di pengungsian menyaksikan atau melihat sendiri keberanian dan 

keteguhan yang dilakukan oleh Palestine. 

 

c. Asindeton 

(3) Lelaki itu mengeluarkan selembar foto dari dalam saku 

kirinya. Selembar foto keluarga yang terus disimpan dan 

dibawanya ke mana pun ia pergi. Saat rindu telah 

membuncah, menggelora, mengusik relung-relung hati 

paling dalam, merapat di dalam sendi kebisuan akan hati itu 

sendiri, sebab oleh apa? (GKDTG, 109) 

 

Makna yang terkandung pada data (3) yaitu Yahded Haidar yang 

sangat rindu teramat dalam akan keluarganya dan saat ini yang dapat ia 

lakukan hanyalah melihat selembar foto keluargnya yang selalu ia bawa. 

 

d. Polisindeton 

(4) “........ Sebanyak 440 anak-anak dan 110 wanita telah 

dibunuh dan 2.000 anak serta 1.000 wanita mengalami luka-

luka.” (GKDTG: 83)  

 

Makna yang terkandung pada data (4) yaitu begitu banyak anak-

anak dan wanita yang meninggal dan luka-luka akibat serangan dari 

Israel. 

 

e. Pleonasme  

(5) Adeeba menyaksikan dengan matanya sendiri ketika sang 

ibunda mengalami kejang-kejang saat tengah sekarat. 

(GKDTG, 72) 

 

Makna yang terkandung pada data (5) yaitu Adeeba melihat sendiri 

ketika sang ibunda sakaratul maut. 
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f. Erotesis atau Pertanyaan Retoris 

(6) “....... Kenapa hatiku selalu tidak terima atas segala 

pembunuhan ini, Kek? Aku hanya ingin membalas dendam 

atas kematian ayahku oleh Hamas. Kakek, apa yang harus 

aku lakukan?” (GKDTG: 143) 

 

Makna yang terkandung pada data (6) yaitu Abigail yang bingung 

dengan dirinya sendiri karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan 

karena dirinya selalu tidak terima jika ada peperangan yang terjadi. 

 

g. Hiperbola  

(7) Papillion sejak kecil sangat menyukai suara langit, Celine 

Dion. (GKDTG: 82) 

 

Makna yang terkandung pada data (7) yaitu Papillion semenjak 

kecil sangat menyukai suara merdu dan indah yang dimiliki oleh Celine 

Dion. 

 

h. Oksimoron  

(8) Sebenarnya, aku memprotes hal ini, tapi aku cukup dengan 

membungkam mulut saja, jika tidak ingin dianggap sebagai 

seorang aktivis atau relawan untuk Palestina, karena aku 

adalah seorang tentara Israel, Abigail. (GKDTG: 134) 

 

Makna yang terkandung pada data (8) yaitu Abigail yang 

sebenarnya tidak terima dan memprotes dengan peperangan yang sedang 

terjadi tetapi dia hanya bisa diam saja. 

 

i. Simile  

(9) Sambil menahan rasa geram yang teramat sangat, matanya 

yang terpicing bak seekor mata elang hendak menerkam pun 

ternyata malah menggoda hati Yanaan. (GKDTG: 43) 

 

Makna yang terkandung pada data (9) yaitu tatapan mata Palestine 

yang begitu tajam akibat menahan rasa geram terhadap Yanaan. 
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j. Personifikasi  

(10) Jika sewaktu-waktu ayahnya mencari keberadaan dirinya 

juga ibunya, maka cincin itulah yang nantinya akan 

berbicara. (GKDTG: 24) 

 

Makna yang terkandung pada data (10) yaitu cincin yang 

dikenakan Palestinelah nantinya yang akan memberikan isyarat kepada 

ayahnya bahwa ibunya telah tiada. 

 

k. Epitet  

(11) “Seorang gadis kecil berusia 11 tahun mengalami koma sejak 

beberapa hari lalu karena dadanya tertembus timahpanas dari  

tentara Israel.....” (GKDTG, 137) 

 

Makna yang terkandung pada data (11) yaitu Palestine yang 

terkena tembak oleh tentara Israel mengalami koma selama beberapa 

hari. 

 

l. Sarkasme  

(12) Wanita itu tertawa terbahak-bahak sampai perutnya 

berguncang. Tawa itu pun akhirnya dihentikan oleh Yahded 

yang langsung menghunjamnya dengan kalimat sindiran yang 

menusuk, “Bengisnya dirimu, menodai kecantikan wajahmu”. 

(GKDTG, 228). 

 

Makna yang terkandung pada data (12) yaitu sifat jahat dan tak 

memiliki belas kasihan terhadap orang lain menghilangkan aura 

kecantikan yang ada pada diri tentara wanita Israel. 

 

m. Sinestesia  

(13) Gadis kecil itu menoleh ke belakang, mengarah pada sosok 

Yanaan yang tengah berdiri diam menatap dirinya. Palestine 

menghentikan langkah kakinya dan matanya berbicara. 

(GKDTG: 32) 
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Makna yang terkandung pada data (13) yaitu Yanaan paham 

dengan tatapan mata Palestine bahwa ia bertanya pada dirinya mengapa 

dia mengikutinya. 

 

TEMUAN  

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini dibandingkan dengan 

penelitian yang lain yaitu sebagai berikut. 

Bintoro (2009) meneliti Analisis Gaya Bahasa pada Syair Lagu Album 

“Mencoba Sukses Kembali” Group Band The Changcuters. Temuan penelitian 

Bintoro yaitu gaya bahasa yang ditemukan ada 5, yaitu repetisi, aliterasi, 

hiperbola, antitesis, dan simile. Gaya bahasa yang paling dominan dipakai adalah 

repetisi. Sedangkan penelitian ini ditemukan ada 13 gaya bahasa, yaitu repetisi, 

asindeton, polisindeton, pleonasme, erotesis atau pertanyaan retoris, hiperbola, 

oksimoron, simile, metafora, personifikasi, epitet, sarkasme, dan sinestesia. Gaya 

bahasa yang paling dominan dipakai adalah simile. 

     Ibrahim (2011) meneliti Analisis Gaya Bahasa dalam Novel Mimpi 

Bayang Jingga Karya Sanie B. Kuncoro. Temuan penelitian Ibrahim yaitu gaya 

bahasa yang digunakan meliputi persamaan atau simile, personifikasi, erotesis, 

sarkasme, sinestesia, hiperbola, paradoks, hipalase, repetisi, ironi, sinisme, 

metafora, epitet, antonomasia, dan klimaks. Sedangkan penelitian ini menemukan 

gaya bahasa yang digunakan yaitu repetisi, asindeton, polisindeton, pleonasme, 

erotesis atau pertanyaan retoris, hiperbola, oksimoron, simile, metafora, 

personifikasi, epitet, sarkasme, dan sinestesia. 

 

PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian gaya bahasa yang digunakan dalam novel 

Gadis Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W. ditemukan ada 13 bentuk, 

yaitu gaya bahasa repetisi, gaya bahasa asindeton, gaya bahasa polisindeton, gaya 

bahasa pleonasme, gaya bahasa erotesis atau pertanyaan retoris, gaya bahasa 

hiperbola,gaya bahasa oksimoron, gaya bahasa simile, gaya bahasa metafora, gaya 
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bahasa personifikasi, gaya bahasa epitet, gaya bahasa sarkasme, dan gaya bahasa 

sinestesia. Gaya bahasa yang dominan dipakaiyaitu gaya bahasa simile.  

Saran-saran  

Merujuk dari penelitian ini, bagi peserta didikdiharapkan dapat 

menganalisis gaya bahasa yang terdapat pada novel, yang akan peserta didik 

temui dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga penelitian ini dapat 

dijadikan referensi pembaca dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang kajiannya masih berkaitan.  
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