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ABSTRAK 
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KARYA TERE LIYE : KAJIAN STILISTIKA DAN IMPLEMENTASINYA  

SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA DI SMK 
 
Sujepti, S20012005, Jurusan Pengkajian Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 180 halaman. 
 

Abstract: This Research on Terre Liye's short stories collection has four 
objectives. The objective are (1) Describes the structure in Tere Liye’s short 
stories collection Berjuta Rasanya  (2) Describes the use of diction in Tere Liye’s 
short stories collection Berjuta Rasanya (3) Describes the meaning of diction in 
Tere Liye’s short stories collection Berjuta Rasanya (4) Describes how the diction 
has implemented in Tere Liye’s short stories collection Berjuta Rasanya as the 
material for teaching of indonesian in vocational school. This research use 
description kualitatif method. The collect some data methods are book's technical, 
audience and  notation. The data analytic method is semiotic model reading, the 
reading method that consists hermeneutic and  heuristic. The conclusion based on 
structure analysis for the collection of short stories Tere Liye’s Berjuta Rasanya 
is the themes of his stories are about happy ending, mourning or sad even love till 
the end of the death  stories. The plot of a story on the collection of short stories 
Tere Liye’s Berjuta Rasanya covers both straight and flashback. The setting of  
the collection of short stories Tere Liye’s Berjuta Rasanya places on the outlying 
town, airport, home stay, the bus, savanna and the café. The diction in Terre 
Liye's short stories collection Berjuta Rasanya are (1)  connotations (2) concretes 
(3) foreign language adaptation (4) special greetings and nicknames (5) realities 
of nature objects (6) javanese. Based on the dimensions of analytics of the 
meaning  covers  faiths or religions, culture, social and morals. Dictions have 
implemented in Terre Liye's short stories collection Berjuta Rasanya  apply to 
fourth core competence : to process, to reason, to try and to serve in both 
concrete and abstract scope are related to individually scholastic achievement 
and  capable to wear the methods upon scientific principles and  apply to basic 
competence 3.3 : short story text analytics both of spoken and writing, also basic 
competence 4.3 : short story text editing properly upon text structures and 
principles both of spoken and writing. 
 
Keyword : diction, short stories collection, stylistic study, teaching material for 
vocational school.                             

 
 

Abstrak: Penelitian kumpulan cerita pendek ini mempunyai empat tujuan. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur pada kumpulan cerpen Berjuta 
Rasanya karya Tere Liye. (2) Mendeskripsikan bentuk pemakaian diksi dalam 
kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye. (3) Mendeskripsikan 
pemaknaan diksi dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye. (4) 
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Mendeskripsikan implementasi diksi dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya 
karya Tere Liye sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMK. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan  
dengan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis data menggunakan 
metode pembacaan model semiotik, yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Berdasarkan analisis struktur dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere 
Liye diperoleh simpulan bahwa tema cerita-ceritanya tentang kisah percintaan, 
baik yang menyenangkan, mengharukan bahkan pada cinta sampai mati. Alur 
dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya  ini ada alur maju dan alur mundur. 
Latar dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya ada di sebuah kota terpencil, 
bandara, tempat kos, dalam bis, daerah gurun, sebuah kafe. Hasil penelitian ini 
adalah pemanfaatan diksi dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere 
Liye. Diksi yang terdapat dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere 
Liye adalah sebagai berikut (1) kata konotatif, (2) kata konkret, (3) kata serapan 
dari bahasa asing, (4) kata sapaan khas dan nama diri, (5) kata dengan objek 
realitas alam, dan (6) kosa kata bahasa Jawa. Berdasarkan analisis makna pada 
kumpulan Cerpen Berjudul  Berjuta Rasanya  karya Tere Liye meliputi, dimensi 
religius atau agama, dimensi kultural / budaya, dimensi sosial, dimensi moral. 
Implementasi Diksi pada Kumpulan Cerpen Berjudul Berjuta Rasanya karya Tere 
Liye sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMK, yakni terdapat pada 
kompetensi inti yang keempat. Mengolah, menalar, mencoba dan menyaji dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuwan dan terdapat dalam kompetensi dasar 3.3. yaitu menganalisis 
teks cerpen, baik melalui lisan maupun tulisan, serta kompetensi dasar 4.3 yaitu 
menyunting teks cerpen, sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan 
maupun tulisan. 
 
 
Kata kunci: diksi, cerpen Berjuta Rasanya, kajian  stilistika, bahan ajar Bahasa 

Indonesia di SMK   
 
 

A. Pendahuluan 

Sebuah karya sastra yang baik tidak dapat menghindar dari dimensi 

kemanusiaan, mempunyai keterkaitan dengan masalah kehidupan manusia, 

dan segala problematikanya yang begitu beragam. Fenomena-fenomena 

kehidupan dalam masyarakat pada umumnya dijadikan sebagai inspirasi bagi 

para sastrawan untuk diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa karya sastra hadir sebagai hasil perenungan 

pengarang terhadap fenomena kehidupan masyarakat sehingga hasil karya 

sastra itu tidak hanya dianggap sekadar cerita khayal pengarang semata, 
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melainkan perwujudan dari kreativitas pengarang dalam menggali 

gagasannya. 

Salah satu jenis karya sastra adalah cerpen. Cerpen sesuai dengan 

namanya yaitu cerita pendek. Cerpen memuat penceritaan yang memusat 

kepada satu peristiwa pokok. Peristiwa pokok itu barang tentu tidak selalu 

“sendirian”, ada peristiwa lain yang sifatnya mendukung peristiwa pokok 

(Semi, 1988:34). Ukuran pendek tidak ada aturannya, tidak ada kesepakatan 

antara pengarang dan para ahli. 

Kehadiran kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye benar-

benar menyingkap garis kehidupan yang terjalin satu sama lain. Dalam 

kumpulan cerpen ini diceritakan terdapat banyak rasa. Sebagaimana cinta pun 

memiliki banyak rasa. Beberapa terasa manis, yang lain merasa tidak kalah 

pahit dari empedu. Bagi yang lain cinta hanya menyisakan rasa getir di hati 

para pecinta. Apa pun rasa itu, cinta tetaplah cinta. Kumpulan cerpen ini 

menceritakan seputar kehidupan cinta dan keajaiban yang ada di dalamnya.. 

Kumpulan cerpen ini memberi kesan yang sangat mendalam mengenai 

bagaimana seseorang harus menyikapi hidup dengan sederhana dan menerima 

apa adanya. Semua urusan sejatinya sederhana jika kita bisa memandang dari 

sisi yang benar. Terkadang keegoisan dan kurangnya rasa bersyukur kita 

membuat sesuatu menjadi sangat rumit.  

Penelitian mengenai kumpulan cerpen yang memfokuskan pada sastra 

murni akan lebih bermanfaat bila dilanjutkan pada penerapannya dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. 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 
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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.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk 

menganalisis kumpulan cerpen Berjuta Rasanya pada segi diksi dengan 

pendekatan semiotik dan implementasinya sebagai bahasa ajar Bahasa 

Indonesia di SMK. Alasan dipilih dari diksi bahasa karena setelah membaca 

kumpulan cerpen Berjuta Rasanya, peneliti menemukan penggunaan diksi 

bahasa pengarang dalam menyampaikan setiap gagasannya sangat unik.  

Terdapat empat tujuan dalam penelitian ini, 1) Mendeskripsikan 

struktur pada kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye. 2) 

Mendeskripsikan bentuk pemakaian diksi dalam kumpulan cerpen Berjuta 

Rasanya karya Tere Liye. 3) Mendeskripsikan pemaknaan diksi dalam 

kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye. 4) Mendeskripsikan 

implementasi diksi dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye 

sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMK. 

Menurut Semi (1988:34) cerpen adalah sebuah cerita yang memuat 

penceritaan yang memusat kepada satu peristiwa pokok. Peristiwa pokok itu 

barang tentu tidak selalu “sendirian”, ada peristiwa lain yang sifatnya 

mendukung peristiwa pokok. Cerita pendek adalah karakter yang dijabarkan 

lewat rentetan kejadian daripada kejadian-kejadian itu sendiri satu persatu. 

Apa yang terjadi di dalamnya  lazim merupakan  suatu pengalaman atau 

penjelajahan dan reaksi mental itulah yang pada hakikatnya disebut cerpen 

(Satyagraha Hoerip dalam Semi, 1988:34). Jadi, sebuah cerpen merupakan 

sebuah pokok cerita yang menverotakan satu peristiwa di mana karakter 

tokoh dihadirkan pada rentetan kejadian cerita. 

Menurut Stanton (2012:76) bahwa satu yang terpenting, cerita pendek 

haruslah berbentuk padat. Jumlah kata dalam cerpen harus lebih sedikit 

daripada jumlah kata dalam novel. Dalam cerpen pengarang menciptakan 

karakter-karakter, semesta mereka, dan tindakan-tindakannya sekaligus 
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secara bersamaan. Sebagai konsekuensinya, bagian-bagian awal dari sebuah 

cerpen harus lebih padat ketimbang novel. 

Berbicara mengenai anatomi fiksi berarti berbicara tentang struktur 

fiksi atau unsur-unsur yang membangun fiksi. Semi (1988:35) menyatakan 

bahwa struktur fiksi secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu  struktur 

luar (ekstrinsik) dan struktur dalam (intrinsik). Struktur luar (ekstrinsik) 

adalah segala macam unsur yang berada di luar suatu karya sastra yang ikut 

mempengaruhi kehadiran karya sastra tersebut, misalnya faktor sosial 

ekonomi, faktor kebdayaan, faktor sosial politik, keagamaan, tat nilai yang 

dianut masyarakat. Struktur dalam (instrinsik) adalah unsur – unsur yang 

membentuk karya sastra tersebut, seperti penokohan atau perwatakan, tema, 

alur (plot), pusat pengisahan, latar, gaya bahasa. 

Analisis struktur, dalam mengkaji cerpen sangat penting, sebab perlu 

dilakukan sebelum masuk pada tataran permaknaan. Analisis struktur dalam 

penelitian ini dilakukan dalam kerangka semiotik, dalam kerangka sastra 

sebagai sistem tanda. Pengkajian karya sastra berdasarkan strukturalisme 

dinamik merupakan pengkajian strukturalisme  dalam rangka semiotik, yang 

memperlihatkan karya sebagai sistem tanda( Pradopo, 2007:125).  

 Nurgiyantoro (2007:36) menyatakan bahwa pendekatan 

strukturalisme dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan (penelitian) 

kesastraan yang menekankan kajian hubungan antar unsur pembangun karya 

yang bersangkutan. Analisis struktural karya satra yang bersangkutan dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasikan fungsi dan hubungan antar unsur 

intrinsik yang bersangkutan. 

          Menurut Ratna (2009:3) stilistika (Stylistic) adalah ilmu tentang 

gaya, sedangkan stil (style) secara umum sebagaimana akan dibicarakan 

secara lebih luas pada bagian berikut adalah cara-cara yang khas, bagaimana 

segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu sehingga tujuan yang 

dimaksudkan dapat dicapai secara maksimal.  

Turner (dalam Pradopo, 1993: 264) mengartikan stilistika adalah ilmu 

yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang 
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memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa, tetapi tidak secara 

eksklusif memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang 

kompleks pada kesusastraan. 

Diksi menurut Gorys Keraf (2006:24) adalah pilihan kata yang 

mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan 

sesuatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokkan kata-kata yang 

tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang 

baik digunakan dalam suatu situasi. Pilihan kata atau diksi adalah 

kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan 

yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang 

sesuai (cocok) dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok 

masyarakat pendengar.  

Pemilihan kata mengacu pada pengertian penggunaan kata-kata tertentu 

yang sengaja dipilih dan digunakan oleh pengarang. Mengingat bahwa karya 

fiksi (sastra) adalah dunia dalam kata, komunikasi dilakukan dan ditafsirkan 

lewat kata-kata. Pemilihan kata-kata tentunya melalui pertimbangan-

pertimbangan tertentu untuk mendapatkan efek yang dikehendaki 

(Nurgiyantoro 1998:290). 

Menganalisis fiksi khususnya cerpen bertujuan memahami makna 

cerita. Karya sastra itu merupakan struktur yang bermakna dan merupakan 

sistem tanda yang mempunyai makna serta menggunakan medium bahasa. 

Menurut  pradopo (2007:121) bahasa merupakan medium karya sastra sudah 

merupakan sistem smiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang 

mempunyai arti. 

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa 

sosial/ masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu 

mempelajari sistem-sistem, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-

tanda tersebut mempunyai arti. Dalam lapangan kritik sastra, penelitian 

semiotik meliputi analisis sastra sebagai penggunaan bahasa yang bergantung 

pada (sifat-sifat) yang menyebabkan bermacam-macam cara (modus) wacana 

mempunyai makna (Preminger, dkk dalam Jabrohim, 2003:43). 
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Pengertian Implementasi dan Pemilihan Bahan Ajar Sastra 

Menurut Oemarjati (Rohmadi&Subiyantoro, 2009:68) pembelajaran 

apresiasi sastra mengemban misi afektif, yaitu memperkaya pengalaman 

siswa dan menjadikannya tanggap terhadap peristiwa sekelilingnya. Tujuan 

akhirnya adalah menumbuhkan, menanamkan, mengembangkan kepekaan 

terhadap masalah manusiawi, pengenalan rasa hormat terhadap tata nilai baik 

dalam konteks individual atau sosial. 

Menurut Rahmanto (2004:27) ada tiga kriteria pemilihan bahan ajar 

dengan tepat, yaitu (1) dari sudut bahasa, (2) segi kematangan jiwa atau 

sering disebut psikologi, dan (3) sudut latar belakang kebudayaan para siswa.  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah metode yang memberikan perhatian terhadap data alamiah, 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terpancang. 

Objek penelitian ini adalah dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya 

Tere Liye. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sample, yakni pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, 

sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok tertentu. 

Data penelitian ini adalah data yang berwujud kata dan kalimat yang 

terdapat dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye yang 

diterbitkan oleh Mahaka Publishing  Jakarta, tahun 2012 yang merupakan 

cetakan pertama dengan tebal 205 halaman. Sumber data primer dalam 

penelitian ini berupa kumpulan cerpen Berjuta Rasanya, sedangkan sumber 

data sekunder bisa meliputi jurnal, tesis, makalah, dan artikel. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan 

catat. Jenis trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi teoretis yaitu dengan menggunakan teori yang berbeda untuk 

melakukan perbandingan, tetapi tetap menggunakan teori khusus yang 

digunakan sebagai fokus utama dari kajiaannya secara mendalam. 
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Analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode pembacaan 

model semiotik yakni pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. 

Menurut Riffeterre (dalam Al-Ma’ruf, 2010:33), 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). 

 

C. Pembahasan 

1. Struktur kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye. 

a. “Hiks, Kupikir Kau Naksir Aku” 

1) Fakta Cerita 

a) Alur atau plot 

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-

peristiwa dalam sebuah cerita. Alur merupakan tulang punggung 

cerita. Sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti 

tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang 

mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan 

keberpengaruhannya. Alur mempunyai hukum-hukum sendiri, 

alur hendaknya memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang 

nyata, meyakinkan dan logis, dapat menciptkan bermacam 

kejutan, dan memunculkan sekaligus mengakhiri ketegangan-

ketegangan (Stanton, 2012:28) 

(1) Bagian awal 

     Cerpen yang berjudul “Hiks, Kupikir Kau Naksir Aku” 

mempunyai awal cerita saat Putri mulai naksir dengan Rio 

teman seangkatannya di Fakultas Psikologi. Di sinilah 

muncul sifat dasar sebagai inti pembangun cerita. Sifat naif 

yang melekat pada diri Putri bahwa dia merasa percaya sekali 

kalau si Rio itu juga sama dengan perasaannya, naksir Putri. 

Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. 
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“Ini benar-benar menyebalkan! Tabiat Putri mirip 
dengan cewek-cewek ABG yang sedang jatuh cinta. 
Selalu membesar-besarkan sebuah kejadian. Tertawa 
riang saat menceritakan kejadian-kejadian sepele. 
Seolah-olah, itu pertanda cinta yang sempurna kalau 
yang ditaksirnya benar-benar juga menyukainya. 
Bayangin, cowok itu lagi kentut saja, mungkin bisa 
diartikan Putri kalau tuh cowok grogi saat ketemu 
dengannya. Apalagi pas lihat mukanya memerah. 
Keringatan. “aduh, aku nggak nyangka dia bakal se-
nervous itu, Tin! Kayaknya dia juga suka aku, deh!” 
(“Hiks, Kupikir Kau Naksir Aku”, 2012:27) 

 

(2) Bagian tengah 

 Pada bagian tengah cerita ketika suatu malam ternyata yang 

diajak kencan adalah Tina teman dekatnya yang ke mana-

mana selalu bersama Putri. Putri sangat kecewa akan semua 

perasaannya selama ini. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan 

berikut. 

 Maka datanglah kejadian kelima itu. Yang membuat Putri 

benar-benar menyadari kalau ia selama ini keliru. Tadi pagi 

aku dan Putri bertemu Rio di kampus. Seperti biasa, aku pikir 

Putri berlebihan bersikap. Kami mebicarakan urusan biasa-

biasa saja. Kuliah, dosen, dan sebaginya. Yang aku yakin 

nanti biasa-biasanya Putri menterjemahkannya menjadi luar 

biasa. 

“Tapi kali ini Putri tidak berkesempatan lagi. Entah 
mengapa pembicaraann mendadak menyinggung konser 
musik esok-malam di JHCC. “Aku punya dua tiket, lu 
mau ikyt?-Rio menunjukkan dua tiket miliknya. 
Putri semangat banget mengangguk, tanpa sempat 
memperhatikan siapa yang dimaksud”Lu” oleh Rio. 
Rio pun tak sempat memperhatikan anggukan Putri 
karena matanya tengah menatapku, menati anggunkan 
dari sana. Ya ampun, yang diajak ternyata aku! Senyap 
menggantung. Aku tidak tahu harus bilang apa saat Rio 
mengajakku. Apkah aku bahagia? Apakah aku sedih? 
Lihatlah, Putri hanya tediam sepanjang sisa pertemuan di 
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kampus. Malamnya juga mengurung diri di kamar. Patah 
hati”. (“Hiks, Kupikir Kau Naksir Aku”, 2012:39) 

 
(3) Bagian akhir 

Bagian akhir cerita ternyata sangat mengejutkan. Bukan 

Putri atau Tina yang disukai oleh Rio tetapi si Sari teman satu 

kos mereka sekaligus juga teman dekat mereka yang ke 

mana-mana selalu bertiga. Malam itu ketika Rio berkencan 

melihat konser dengan Tina, dia melayangkan pertanyaan 

kepada Tina tentang Sari sahabat mereka. Hal ini dapat 

dilihat dalam kutipan berikut. 

“Tin, aku boleh tanya sesuatu, nggak?” Rio memutus 
anganku yang tengah melambung. Dia menatapku sambil 
tersenyum lebar. Aku mengangguk cepat. Tersipu mal. 
Sesuatu? 
“Tapi kamu jangan tertawa, ya?” Rio bersemu merah. 
Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku menertawakannya. 
Aku semakin buncah oleh perasaan menunggu. 
Akhirnya. Hening sejenak. Rio mematut-matut apa yang 
akan dikatakannya. Aku tertawa melihat muka 
tegangnya. 
“Tuh, kan! Kamu sudah tertawa duluan!” 
“Sorry....Nggak, deh!Aku nggak akan tertawa!” 
Rio mengusap wajahnya yang berkeringat. 
Aku menunggu dengan hati yang berdebar-debar. 
“Eh....Ergh.... Sari tuh sudah punya pacar, belum? 
Glek! Seketika aku mematung. 
“Eh....Sa-ri? 
“Ya, Sari. Satu kos sama Lu dan Putri, kan? 
Seketika luntur seluruh kebahagiaan itu. Kepalaku 
mendadak pusing. Berkunang-kunang. Aku sungguh 
tidak bisa mendengarkannya lagi dengan jelas kalimat 
Rio berikutnya”. (hlm.40-41) 

 
Itulah akhir cerita ternyata Rio yang selama ini selalu 

muncul ketika mereka bersama-sama itu karena Rio naksir 

Sari. Semua rasa yang dirasakan dan diangankan Putri dan 

Tina salah semua. Bukan mereka berdua atau salah satu yang 

ditaksir Rio, melainkan sahabatnya Sari. 
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Dari cerita perjalanan urutan alur di atas dapat 

disimpulkan bahwa alur dalam cerita tersebut adalah alur 

maju. Ceritanya ada sesuatu yang akan dicapai pada akhir. 

Ceritanya runtut dari perkenalan cerita, konflik cerita, 

klimaks dan akhir cerita yang mengejutkan. 

 

2. Analisis Diksi pada Kumpulan Cerpen Berjuta Rasanya Karya Tere 

Liye. 

a. Cerpen berjudul “Hiks, Kupikir Kau Naksir Aku” 

1) Kata konotatif 

Makna konotatif yang terdapat dalam cerita berjudul “Hiks, Kupikir 

Kau Naksir Aku” terlihat dalam kutipan berikut. 

(1) Bayangin, cowok itu lagi kentut saja, mungkin bisa diartikan 

Putri kalau tuh cowok grogi saat ketemu dengannya. Apalagi 

pas lihat mukanya memerah. Keringatan. (“Hiks, Kupikir Kau 

Naksir Aku”, 2012:27) 

(2) Perasaan terpesona Putri tercungkil sudah. (“Hiks, Kupikir 

Kau Naksir Aku”, 2012:29) 

 

 Bentuk ‘...Apalagi pas lihat mukanya memerah, keringatan’  

pada data (1) merupakan kata-kata yang menimbulkan konotasi 

perwatakan tokoh yang mempunyai makna perlambang kalau dia sedang 

malu dan grogi. Orang yang malu atau grogi  bisa kita lihat dari raut 

wajah yang berubah merah. Kata-kata konotatif tersebut sengaja dipilih 

Tere Liye guna melukiskan suasana hati yang sedang malu dan grogi 

sehingga salah tingkah. 

 Bentuk-bentuk Perasaan terpesona Putri tercungkil pada data (2) 

merupakan kata-kata konotatif yang sengaja dimanfaatkan juga oleh Tere 

Liye untuk menciptakan suasana hati Putri yang sedang kasmaran atau 

jatuh cinta. Melalui kata-kata konotatif itu, Tere Liye melukiskan suasana 

hati Putri yang sedang jatuh cinta dengan sebuah kata tercungkil. Di sini 
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mempunyai maksud bahwa perasaan Putri pada seorang pemuda teman 

seangkatan kuliah mulai terungkap. Putri yang biasanya tidak suka keluar 

di cafe kini mulai ikut temannya, ternyata disana ada pemuda idamannya. 

Menurut pikiran Putri kalau pemuda tersebut sengaja untuk bertemu 

dengannya. Oleh karena itu ketika Putri bertemu dengan pemuda 

pujaannya hatinya, seakan tercungkil karena terpesonanya dengan 

pemuda tersebut. 

 Kata-kata konotatif tersebut dapat dipandang sebagai tanda atas 

sebuah perasaan yang sedang jatuh cinta yang sangat mendalam. 

mukanya memerah merupakan bentuk simbol keadaan yang sangat malu 

dan grogi. Adapun bentuk ‘Perasaan terpesona Putri tercungkil’ 

merupakan indeks yang melukiskan hati Putri yang benar-benar seperti 

mau lepas karena tercungkil melihat pujaan hatinya seakan cintanya 

gayung bersambut dengan hatinya.  

 Seumpama ‘...Apalagi pas lihat mukanya memerah’ pada data 

(1) diganti dengan mukanya malu-malu dan Perasaan terpesona Putri 

tercungkil pada data (2) diganti dengan perasaan terpesona Putri terlepas, 

tentu berbeda intensitas maknanya. Dengan kata-kata konotatif yang 

bermakna asosiatif itu maka bentuk kebahasaan tersebut terkesan lebih 

intens dan muatan maknanya lebih mengena untuk melukiskan suasana 

hati Putri sehingga menimbulkan efek estetik. 

 Mengacu pada teori Peirce yang terdiri atas ikon, indeks, dan 

simbol, maka kata-kata yang digunakan oleh Tere Liye dalam BR banyak 

sekali yang bersifat konotatif dengan menggunakan pengandaian. 

Sekaligus pemanfaatan kata konotatif tersebut melambangkan suasana 

hati yang sedang jatuh cinta. Dengan kata-kata konotatif yang 

mengandung makna asosiatif itu maka ungkapan tersebut terkesan lebih 

intens dan muatan maknanya lebih mendalam sihingga menimbulkan 

efek esteteik.  

 Ungkapan itu juga sesuai dengan teori hermeneutik yang 

mencakup tiga konsep utama, yakni (1) konsep simbol dan kata-kata, (2) 
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konsep interpretasi dan pemahaman, dan (3) konsep teks dalam 

pemahaman estetis bahasa literer. Tampak bahwa ekspresi bahasa dalam 

kumpulan cerpen BR menggunakan konsep simbol dan kata-kata sosiatif. 

Dengan kata-kata yang simbolis itu ungkapan asosiatif dalam BR itu Tere 

Liye mampu membangun estetis yang ekspresif sekaligus menyampaikan 

gagasan lebih mengesankan. 

2) Kata serapan dari bahasa asing 

 Tere Liye banyak menggunakan serapan asing dalam karyanya, 

sebagai satu bentuk ekspresi dia menyampaikan semua yang ada dalam 

pikirannya. Dalam rangka mencapai efek estetik terutama dalam 

memperkuat gagasan, ide, pikiran, dan perasaannya, Tere Liye dalam BR 

menggunakan banyak kosa kata kata serapan. Kosakata serapan dalam 

BR terutama berasal dari bahasa asing terutama Inggris, Arab, dan latin.  

Kata serapan yang digunakan pengarang untuk mengekspresikan gagasan 

tentang suasana kejiwaan atau gejala psikologi dalam cerita berjudul 

“Hiks, Kupikir Kau Naksir Aku”, hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 

(1) Tapi mana ada coba rasionalitas bagi orang yang sedang 
jatuh cinta setengah mati seperti Putri? (“Hiks, Kupikir 
Kau Naksir Aku”, 2012:28) 

(2) Orang-orang yang jatuh cinta kadang-kadang 
terbelenggu oleh ilusi yang diciptakan oleh hatinya 
sendiri. (“Hiks, Kupikir Kau Naksir Aku”, 2012:28) 

 

 Kata rasionalitas pada data (5) yang berarti kerasionalan menurut 

pikiran dan pertimbangan yang logis serta dapat dipikir dengan akal 

sehat. Serta ilusi pada data (6) berarti bayangan. Pemakaian kata-kata 

serapan dari bahasa asing itu justru terkesan plastis mengingat kata-kata 

tersebut sesuai dengan terminiologi dalam dunia psikologi. Di samping 

efektif dari segi ekspresinya juga pemanfaatan kata dari bahasa asing 

tersebut mampu mewakili gagasan yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca. Seperti kata rasionalitas pada data (5) merupakan 

penanda berupa indeks yang mempunyai makna bahwa orang yang 

sedang jatuh cinta itu hati yang berjalan bukan rasionya. Seperti halnya 
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pada ilusi pada data (6) di atas merupakan penanda yang berupa indeks 

yang mempunyai makna bahwa orang yang jatuh cinta itu suka 

berimajinasi sehingga hatinya penuh dengan bayangan bayangan kosong. 

 Kata-kata itu simbol yang mewakili gagasan tertentu. Seperti 

dijelaskan di muka bahwa kata mempunyai fungsi sebagai simbol yang 

mewakili sesuatu, dan setiap kata adalah simbol. Kata-kata penuh dengan 

makna dan intensitas yang tersembunyi. Analisis diksi ini mencoba 

menghilangkan misteri yang tersembunyi dalam sebuah simbol dengan 

cara membuka selubung yang belum diketahui dan tersembunyi di dalam 

simbol-simbol tersebut. Kata-kata memiliki konotasi yang berbeda 

bergantung pada penuturnya. Kata serapan asing dalam BR dimanfaatkan 

oleh Tere Liye untuk mengekspresikan tentang banyak hal. 

3) Kata dengan objek realitas alam 

 Dalam rangka mencapai estetis sekaligus guna meyampaikan 

gagasannya. Tere Liye banyak menggunakan kata dengan objek realitas 

alam. Kata dengan objek realitas alam ialah kata atau frasa yang 

menggunakan objek atau suasana alam. Maknanya tentu saja dapat 

dipahami dengan melihat konteks kalimat atau hubungan kata itu dengan 

kata lainnya dalam satuan kebahasaan dengan memperhatikan realitas 

alam yang digunakan (Al-Ma’ruf, 126:2010). 

 Data berikut menunjukkan tulisan Tere Liye dalam membangun 

suasana cerita menjadi indah dan asosiatif melalui diksi dengan objek 

benda alam guna melukiskan keadaan. Gambaran ini terlihat pada data 

berikut.  

(3) Mata Putri berbinar-binar macam bintang kejora saat 
menceritakannya. (“Hiks, Kupikir Kau Naksir Aku”, 
2012:27) 

 
 Penggambaran rasa kebahagiaan Putri yang digambarkan dengan 

pengibaratan dengan perilaku alam memang sangat sesuai. Mata putri 

yang memancarkan berbinar-binar ibarat bintang kejora, penggambaran 

tersebut menandakan bahwa Putri sangat bahagia sekali. Bintang kejora 
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adalah bintang cemerlang yang muncul saat menjelang maghrib di langit 

timur. Bintang kejora merupakan ikon yang menjadi pendekatan makna 

dari mata yang berbinar-binar. 

 Dari analisis di atas terlihat bahwa kata dengan objek realitas alam 

dalam BR sangat variatif dan sarat makna. Diksi dengan objek realitas 

alam dimanfaatkan Tere Liye untuk melukiskan gagasan yang berkaitan 

dengan pelukisan peristiwa, karakter tokoh, suasana hati dan keadaan. 

 

3. Analisis makna pada kumpulan cerpen berjudul  Berjuta Rasanya  

karya Tere Liye. 

a. Dimensi Religius atau Agama  

Agama adalah hak yang mutlak dalam kehidupan manusia, 

sehingga dari pendidikan ini diharapkan dapat terbentuk manusia yang 

religius. Istilah religius membawa konotasi pada makna agama. Religius 

dan agama memang berkaitan erat, berdampingan, bahkan dapat melebur 

dalam satu kesatuan, tetapi sebenarnya keduanya mempunyai makna yang 

berbeda. Seorang yang religius adalah orang yang mencoba memahami 

dan menghayati hidup dalam kehidupan lebih dari sekadar lahiriah saja.  

Seorang penganut agama idealnya sekaligus religius. Nilai religius 

merupakan sudut pandang yang mengikat manusia dengan Tuhan pencipta 

alam dan seisinya. Agama dapat pula bertindak sebagai pemacu faktor 

kreatif, kedinamisan hidup, dan perangsang atau pemberi makna 

kehidupan. Melalui agama, manusia pun dapat mempertahankan keutuhan 

masyarakat agar hidup dalam pola kemasyarakatan yang telah tetap 

sekaligus menuntun untuk meraih masa depan yang lebih baik. Di dalam 

kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye banyak terkandung 

nilai-nilai agama yang dituliskan pengarang. Nilai–nilai agama ini 

sekaligus menjadi pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

“Gemetar Qais merengkuh tubuh berdebu Laila. Memeluknya 
dalam sebuah tarian penderitan tak tertahankan. Ia sudah tak kuat 
lagi. Pedang-pedang itu pasti akan mencabik-cabik 
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membinasakannya. Dan mayat Laila akan dibawa pergi darinya. 
Denga  sisa-sisa tenaga, Qais mendongak mencari Tuhan. 
........ 
Aku hanyalah pengembara cinta 
Tersesat dalam perjalanan menyedihkan ini 
Aku tak tahu lagi harus melangkah ke mana 
Aku tak tahu lagi 
Kirimkanlah kereta penjemput terbaik-Mu 
Juntaikanlah tangga emas itu dari arsy-Mu” 
(“Mimpi-mimpi Laila-Majnun”, 2012:104-105) 
 

  Kutipan di atas mempunyai kandungan nilai pendidikan religius 

karena secara jelas disampaikan penulis tentang ajaran agama, yang dalam 

cerita ini adalah agama Islam. Dijelaskan penulis lewat salah satu 

tokohnya yaitu tentang rasa pasrah kepada Tuhan. Pada kalimat 

Kirimkanlah kereta penjemput terbaik-Mu. Pada kata –Mu maksudnya 

Allah yang menguasai kehidupan ini. Pada kalimat Juntaikanlah tangga 

emas itu dari arsy-Mu. Kata –Mu di sini juga mempunyai maksud Allah, 

arsy-Mu yang berarti Allah yang menguasai kehidupan yang paling tinggi 

di atas langit yang ke tujuh. Dalam petikan di atas menjelaskan bahwa di 

dalam kondisi yang sangat sedih, hanya pada Tuhanlah tempat meminta 

pertolongan.  

b. Dimensi kultural / budaya 

 Nilai pendidikan budaya adalah tingkat yang paling tinggi dan 

yang paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan nilai-nilai budaya 

itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam 

pikiran sebagian besar dari warga sesuatu masyarakat mengenai apa yang 

mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat 

berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada 

kehidupan para warga masyarakatnya. Walaupun nilai-nilai budaya 

berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi 

sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum mempunyai 

ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara 

rasional dan nyata. Kebiasaan masyarakat dalam daerah tertentu juga 
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mempengaruhi tata cara dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilihat 

dalam kutipan berikut. 

“Ia bercerita soal kedatangannya ke kota kami, salah satu kota 
terindah di dunia. Istrinya Anna yang seratus persen asli Jerman, 
sebenarnya memang sudah lama mendesak untuk berkunjung. “Ia 
bilang ingin sungkeman dengan mertuanya, tapi aku tahu ia 
sebenarnya ingin sekalian plesir,” tergelak Bagus menceritakannya 
dalam email enam bulan lalu. Dan sekarang, kebetulan dalam 
suasana tahun baru, mereka bisa mengambil cuti akhir tahun yang 
cukup panjang. Apalagi Anton, bayi mereka, sudah berumur 
setahun lebih. Sudah tidak terlalu merepotkan lagi untuk diajak 
terbang berjam-jam melintasi benua”. (“Kutukan Kecantikan Miss 
X” , 2012: 108) 

 

   Cerita dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye 

merupakan media untuk mengungkapkan eksistensi budaya Jawa yang 

kaya akan nuansa dan nilai, yang tidak kalah dengan budaya modern. 

Sungkem merupakan tradisi Jawa yang berkontribusi bagi budaya nasional. 

Tere Liye menggunakan istilah budaya sungkem yang ada di daerah Jawa 

dalam sisipan cerita yang ditulisnya. Tere Liye dalam hal ini ingin 

mengungkapkanbahwa walaupun orang itu sudah di luar negeri tidak boleh 

melupakan budaya ketimurannya. Tersisip pada cerpen berjudul  “Kutukan 

Kecantikan Miss X”. Tere Liye masih menggunakan istilah sungkem, 

karena budaya sungkem merupakan budaya yang sangat sakral dalam 

tradisi Jawa. Rasa hormat dan berbakti kepada orang tua atau yang lebih 

tua disimboliskan dengan sungkem, yaitu memohon doa restu serta maaf 

kepada orang tua ketika mereka berkeluarga atau ketika mereka 

berkunjung ke orang tua 

c. Dimensi sosial 

 Tere Liye mengungkapkan dimensi sosial terhadap perbedaan 

strata sosial di dalam masyarakat. Perbedaan status antara orang kaya dan 

orang miskin terlihat pada sisipan ceritanya. Cerita tentang “Mimpi-mimpi 

Laila Majnun” yang menggambarkan sebuah kisah tragis dan sangat 

menyedihkan tentang cinta. Laila adalah anak dari seorang bangsawan 
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kerajaan yang mempunyai kekayaan berlebih dan kedudukan tinggi, 

namun Laila tidak meperdulikan kedudukannya. Dia mencintai Qais yang 

miskin seorang pemetik buah kurma. Namun karena perbedaan status 

sosial orang tua Laila menentangnya bahkan menjodohkan Laila dengan 

laki-laki lain. Kutipan berikut adalah ilustrasinya. 

“Aku mohon jangan menangis”, Qais menyapu air mata kekasihnya 
dengan sapu tangan, “Lihatlah, kau membuat langit ikut 
menangis.” 
“Mereka berdua tersenyum, kemudian tertawa pelan atas olok-olok 
itu. Wahai, padahal. pagi itu enam bulan lalu langit juga 
menunpahkan hujan lebatnya saat Laila menangis tersedu di dalam 
kamarnya untuk perjodohannya dengan pria lain pilihan 
orangtuanya. Wahai, malam itu sepuluh bulan yang lalu langit juga 
tak henti mengucurkan kandungan air di relungnya saat Laila 
menangis tersedu di pangkuan ibunya untuk kemarahan ayahnya 
dan larangan menemui pemuda pujaan hatinya. Keluarga mereka 
terlalu terhormat untuk merestui hubungan Qais dan Laila”. 
(“Mimpi-mimpi Laila-Majnun”, 2012:97) 

 

 Qais adalah simbol orang kecil yang selalu dibeda-bedakan 

statusnya oleh orang kaya atau bangsawan. Qais yang menderita karena 

dia orang miskin sehingga impiannya untuk bersanding dengan wanita 

pujaannya kandas. Qais setelah mengetahui Laila kekasihnya dijodohkan 

dengan orang lain, dia selalu menyendiri di dalam hutan untuk merenungi 

hidupnya yang menderita. Akhirnya Qais dan Laila pun meninggal dunia.  

 Cerita ini menggambarkan jiwa Tere Liye yang ingin 

mengungkapkan sebuah pesan bahwa kita tidak boleh membedakan strata 

sosial. Bila dibedakan status dalam masyarakat akan terjadi problem hidup 

yang tidak seimbang atau selaras, yang akhirnya digambarkan oleh Tere 

Liye sebagai kematian. Kematian rasa dikarenakan sebuah perbedaan 

status sosialnya.  

d. Dimensi moral 

   Tere Liye peduli dengan masalah moral dan akhlak yang ada dalam 

kehidupan, hampir karyanya menyinggung tentang sindiran akan hakekat 

hidup. Bagaimana seseorang harus bisa menghargai sebuah aturan hidup, 
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bagaimana orang agar tidak terlalu memikirkan hanya mencari dunia saja, 

bagaimana orang tidak melanggar takdir Tuhan.   

  Salah satu cerpen yang berjudul “Love Ver 7.0 & Married Ver 9.0” 

menceritakan tentang kecanggihan suatu alat program komputer yang 

mampu menjalankan program tentang berjalannya kehidupan seseorang. 

Orang yang tidak sempat mencari pasangan hidupnya karena sibuk dengan 

urusan pekerjaan bisa menjalankan kehidupannya seperti menikah dan 

punya anak hanya dengan memasukkan data pribadi ke dalam program 

tersebut. Mereka tidak terganggu dengan pekerjaannya, tetapi masih bisa 

memenuhi tuntutan hidup hanya dengan sebuah alat yang dinamakan 

software tersebut. Orang bisa mencari jodoh yang ia sukai sesuai karakter 

yang diharapkan dan komputer akan mencarikannya secara otomatis. 

Setelah itu mereka bisa membuat janji dan pacaran lewat program tersebut. 

Dan program akan menjalankan fungsinya sendiri mereka tinggal melihat 

progress perkembangannya dalam komputer. Hal tersebut dapat dilihat 

pada kutipan berikut ini. 

 “Apalagi kalau ditanya soal sakit hati, bagaimana rasanya ditolak, 
bagaimana rasanya ditinggalkan begit saja. Lupa! Lagipula itu 
semua tidak penting. Kalau ada yang bertanya apa itu pacaran, 
mereka tinggal jalankan sistem Love ver 7.0. kalau ada yang 
bertanya soal bagaimana rasanya menikah, tinggal jalankan sistem 
Married ver 9.0. semuanya lengkap ada di sana. Kalian bahkan bisa 
menyimak seluruh prosesnya”. (“Love Ver 7.0 & Married Ver 9.0”, 
2012:131) 

 

   Cerita yang ditulis Tere Liye merupakan sebuah penggambaran 

perubahan jaman tentang orang-orang yang lupa akan takdir hidupnya. 

Orang-orang tersebut sudah terbudak oleh kedudukan materi di dunia. 

Mereka lupa bahwa dalam hidup ini ada Tuhan yang mengatur hidup 

mereka.  

Tere Liye seakan mengungkap bahwa kecanggihan teknologi yang 

ada sekarang seakan telah mematikan hati nurani dan moral seseorang. 

Tidak ada rasa dan kasih sayang yang nyata, mereka seakan menghindar 

dari pahitnya kehidupan nyata. Mereka tidak mau merasakan disakiti dan 
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ditolak cintanya. Mereka bisa menyetting kehidupan ini dengan tidak perlu 

merasakan pahit dan getir. Mereka menganggap kehidupan ini seperti 

game yang berjalan. 

4. Implementasi Diksi pada Kumpulan Cerpen Berjudul Berjuta 

Rasanya karya Tere Liye sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di 

SMK 

  Implementasi sebagai bahan ajar sastra dalam bentuk diksi dalam 

sebuah karya sastra prosa baik yang berwujud cerpen maupun novel 

memberikan pengetahuan kepada para siswa tentang penggunaan diksi dan 

unsur-unsurnya yang dipergunakan pengarang dalam proses kreatifnya. 

Siswa diharapkan mampu membuat analisis terhadap model diksi yang 

dipergunakan pengarang dalam karya cerpen atau novel. Selanjutnya 

sebagai bahan ajar sastra adalah membawa siswa untuk mampu 

menghasilkan sebuah karya sastra prosa walaupun masih sangat sederhana.  

  Kaitannya dengan pembelajaran apresiasi terhadap diksi yang 

digunakan pengarang, setidaknya siswa bisa menentukan model diksi dan 

unsur-unsur apakah yang hendak dipergunakannya dalam cipta sastranya. 

Siswa diajak untuk mencoba menuliskan kembali pengalaman pribadinya 

menjadi sebuah cerita pendek yang bisa dipublikasikan.  

 

D. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut, 

pertama struktur dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye 

diperoleh simpulan bahwa tema cerita-ceritanya tentang kisah percintaan, 

baik yang menyenangkan, mengharukan bahkan pada cinta sampai mati. 

Alur yang membangun dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya  ini ada 

alur maju dan alur mundur. Latar dalam kumpulan cerpen Berjuta 

Rasanya ini ada yang di sebuah kota terpencil, bandara, tempat kos, dalam 

bis, daerah gurun, sebuah kafe. 

Kedua, diksi yang terdapat dalam kumpulan cerpen Berjuta 

Rasanya karya Tere Liye (a) kata konotatif, (b) kata konkret, (c) kata 
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serapan dari bahasa asing, (d) kata sapaan khas dan nama diri, (e) kata 

dengan objek realitas alam dan (f) kosa kata bahasa Jawa. Penggunaan 

diksi yang banyak ditemukan dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya 

karya Tere Liye adalah kata serapan asing yang merupakan penggunaan 

kata serapan baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Kata serapan asing 

lebih banyak digunakan karena bagi Tere Liye penggunaan istilah asing 

lebih bisa diterima oleh masyarakat secara luas karena kata-kata tersebut 

sudah familiar sekali. dibandingkan kata yang sepadan dalam bahasa 

Indonesia. Diksi dalam dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya 

Tere Liye berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat, agar terasa 

lebih indah. Selain itu dengan adanya diksi oleh pengarang berfungsi 

untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut mendeskripsikan tokoh, 

lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial, serta 

alur dalam cerita tersebut. 

Ketiga, pemaknaan diksi dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya 

karya Tere Liye ada empat, yakni (1) Dimensi religius atau agama (2) 

dimensi kultural/budaya,  (3) dimensi sosial, dan (4) dimensi moral. 

Dimensi religius atau agama merupakan dimensi yang mengikat manusia 

dengan Tuhan pencipta alam dan seisinya.  Dimensi kultural merupakan 

tradisi budaya yang diangkat dalam sebuah cerita dan hakikat tradisi 

budaya tersebut dalam kehidupan. Dimensi sosial yang mengangkat 

kehidupan sosial dalam masyarakat tentang perbedaan status sosial yang 

menjadi masalah dalam menjalan hidup. Dimensi moral yang mengkaji 

tentang sikap moral manusia dalam menjalankan kehidupannya sebagai 

hamba Tuhan yang mempunyai aturan.  

Keempat, implementasi diksi dan struktur cerita dalam cerpen 

Berjuta Rasanya karya Tere Liye sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di 

SMK yakni terdapat pada kompetensi inti dan pada KD 3.3 dan 4.3. Pada 

KD tersebut menjelaskan siswa akan mampu menganalisis struktur 

intrinsik dan menganalisis bahasanya termasuk diksi di dalam cerpen. 
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