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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra dalam bentuk puisi merupakan salah satu wadah bagi para 

sastrawan untuk menuangkan ide ataupun curahan isi hatinya. Dalam 

menuangkan pemikirannya, penyair menggunakan gaya bahasa untuk 

menghasilkan karya sastra yang indah dan mencoba untuk memperlihatkan isi 

hati atau perasaan yang dialami oleh penulis di dalam karya-karyanya. Gaya 

bahasa yang sering digunakan dalam karya sastra biasanya berupa gaya bahasa 

perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa sindiran dan gaya bahasa 

penegasan. Tanpa penggunaan gaya bahasa dalam suatu karya sastra, pembaca 

hanya akan disuguhi bahasa-bahasa formal yang biasa mereka hadapi dan akan 

terlihat membosankan untuk membacanya. Oleh karena itu penggunaan gaya 

bahasa sangatlah penting digunakan dalam sebuah karya sastra agar lebih indah 

dan terlihat tidak monoton. 

Gaya bahasa atau biasa disebut dengan majas merupakan penggunaan 

ungkapan oleh penulis dalam bentuk kata-kata indah untuk memaparkan pikiran 

dan perasaannya baik dengan perbandingan, pertentangan, sindiran maupun 

penegasan. Keraf (1991:112) menyatakan bahwa gaya atau khususnya gaya 

bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Kata sytle diturunkan dari kata 

Latin stilus, yaitu semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin. Keahlian 

menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas tidaknya tulisan pada lempengan 

tadi. Kelak pada waktu penekanan dititikberatkan pada keahlian untuk menulis 

indah, maks style lalu berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis 

atau mempergunakan kata-kata secara indah. 

Gaya bahasa personifikasi atau prosopopoeia merupakan salah satu jenis 

gaya bahasa perbandingan yang mengumpamakan benda-benda yang tidak 

bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Keraf (2004: 140) 

menyatakan bahwa gaya bahasa personifikasi atau prosopopoeia merupakan 
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semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau 

barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat 

kemanusiaan. Personifikasi (penginsanan) merupakan suatu corak khusus dari 

metafora, yang mengiaskan benda-benda mati bertindak, berbuat, berbicara 

seperti manusia. 

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang indah yang berisi 

tentang ide, pandangan, pendapat serta ungkapan perasaan penulis yang disajikan 

dalam bentuk kata-kata yang dapat dinikmati oleh penulis dan pembacanya. Puisi 

juga bisa berisi tentang gambaran kehidupan atau pengalaman sehari-hari 

penulis. Pradopo (2009:7) menyatakan bahwa puisi merupakan rekaman dan 

interpretasi pengalaman manusia yang penting, diubah dalam wujud yang paling 

berkesan. Waluyo (1987:22) mengungkapkan bahwa puisi adalah karya sastra. 

Semua karya sastra bersifat imajinatif. Bahasa sastra bersifat konotatif karena 

banyak digunakan makna kias dan makna lambang (majas). 

Kata khusus dapat juga disebut sebagai kata yang telah memiliki kejelasan 

serta tidak memerlukan pemaparan lebih lanjut. Keraf (2005: 89) memaparkan 

bahwa kata umum dan kata khusus dibedakan berdasarkan luas tidaknya cakupan 

makna yang dikandungnya. Sebuah kata mengacu kepada suatu hal atau 

kelompok yang luas bidang lingkupnya maka itu disebut kata umum. Sedangkan, 

sebuah kata mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan kongkret 

maka kata-kata itu disebut kata khusus. 

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk menganalisis puisi dari 

segi penggunaan gaya bahasa dan penggunaan kata khususnya, yang berfokus 

pada gaya bahasa personifikasi dan kata khusus yang ada di dalam puisi-puisi 

Ketika Cinta Bicara karya Kahlil Gibran. Penulis tertarik menganalisis kumpulan 

puisi Ketika Cinta Bicara karya Kahlil Gibran karena kebanyakan penelitian lain 

menganalisis puisi yang ada pada kolom surat kabar serta penggunaan gaya 

bahasa personifikasi dan penggunaan kata khusus sangatlah menarik untuk 

diteliti lebih dalam. Berdasarkan paparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 
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“penggunaan gaya bahasa personifikasi dan kata khusus pada kumpulan puisi 

Ketika Cinta Bicara karya Kahlil Gibran”. 

B. Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini ada dua yang perlu dikaji. 

1. Bagaimana penggunaan gaya bahasa personifikasi dan maknanya yang 

digunakan pada kumpulan puisi Ketika Cinta Bicara karya Kahlil Gibran? 

2. Bagaimana jenis penggunaan kata khusus dan maknanya yang digunakan pada 

kumpulan puisi Ketika Cinta Bicara karya Kahlil Gibran? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa personifikasi dan maknanya yang 

digunakan pada kumpulan puisi Ketika Cinta Bicara karya Kahlil Gibran. 

2. Mendeskripsikan jenis penggunaan kata khusus dan maknanya yang 

digunakan pada kumpulan puisi Ketika Cinta Bicara karya Kahlil Gibran. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat teoritis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peneliti lain lebih banyak 

ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang bahasa, khususnya gaya bahasa 

dan kata khusus. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil temuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pengajaran bahasa Indonesia dari jenjang Pendidikan Dasar sampai perguruan 

tinggi, khususnya dalam meneliti penggunaan gaya bahasa personifikasi dan 

penggunaan kata khusus pada kumpulan puisi Ketika Cinta Bicara karya 

Kahlil Gibran. 


