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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat mencukupi 

segala kebutuhan hidupnya seorang diri. Tidaklah berlebihan dikatakan bahwa 

manusia satu dengan yang lainnya memiliki saling ketergantungan baik secara 

ekonomis, psikis, intelektual, ataupun sosial. Untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya manusia memerlukan komunikasi satu sama lainnya karena dengan ini 

mereka bisa saling mengungkapkan gagasan, perasaan, maupun keinginannya. 

Dalam komunikasi itu memerlukan wahana yang disebut bahasa. Menurut Lakoff 

dan Johnson (dalam Nurgiyantoro, 2007: 83) dalam kehidupan sehari-hari untuk 

mengekspresikan berbagai keperluan, manusia banyak menggunakan bentuk-

bentuk gaya bahasa. Ekspresi yang berupa ungkapan-ungkapan sering lebih tepat 

disampaikan dengan bentuk gaya bahasa daripada secara literal. 

Menurut Sudaryanto (dalam Sumarlam, 2003: 3) salah satu dari fungsi 

bahasa adalah fungsi tekstual. Fungsi tekstual berkaitan dengan peranan bahasa 

untuk membentuk mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur situasi yang 

memungkinkan digunakannya bahasa oleh pemakainya baik secara lisan maupun 

tertulis. Adapun menurut Sumarlam (2003: 3) salah satu fungsi dari bahasa adalah 



fungsi imajinatif. Dalam hal ini bahasa berfungsi sebagai pencipta sistem, gagasan, 

atau kisah yang imajinatif. Fungsi ini biasanya untuk mengisahkan cerita, 

dongeng, menuliskan cerpen, novel, dan sebagainya. 

Novel menjadi bagian dari karya sastra dan sebagai hasil pekerjaan kreasi 

manusia karya sastra yang berupa novel tidak akan pernah lepas dari bahasa yang 

merupakan media utama dalam karya sastra. Sastra dan manusia sangat erat 

kaitannya karena keberadaan sastra sering bermula dari pemasalahan serta 

persoalan dengan daya imajinasi yang tinggi. Pengarang menuangkan masalah-

masalah yang ada di sekitarnya menjadi karya sastra. 

Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah 

style dan dalam bahasa Indonesia ilmu yang mempelajarinya disebut stilistika. 

Gaya bahasa dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pengarang atau pemakai bahasa 

(Keraf, 2007: 113). 

Novel menjadi salah satu bagian dari bahasa tulis yang perkembangannya 

tidak luput dari kreatifitas pengarangnya. Wujud dari kreatifitas pengarang tersebut 

salah satunya melalui gaya bahasa. Untuk memperindah penceritaan novel 

biasanya penulis memasukkan unsur-unsur  gaya bahasa sebagai pembangun cerita 

itu sendiri. Unsur-unsur kebahasaan dalam suatu novel merupakan sumber bahan 

yang cukup luas untuk dipelajari. Unsur yang perlu dipelajari itu antara lain: 



dialek, register, gaya bahasa, dan idiolek. Untuk mendeskripsikan dan membuat 

definisi dalam novelnya, penulis menggunakan pola kebahasaan yang seragam dari 

awal sampai akhir. 

Gaya bahasa mempergunakan bahasa yang indah untuk meningkatkan efek 

dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal 

tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Pendek kata penggunaan 

gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Gaya 

bahasa dan kosakata mempunyai hubungan erat, semakin banyak kosakata 

seseorang semakin beragam pula gaya bahasa yang dipakainya (Tarigan, 1985: 5).  

Berbicara mengenai novel tidak dapat dilepaskan dari bahasa kias, 

pengimajinasian, dan perlambangan atau gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa 

dalam novel banyak digandrungi oleh novelis dalam menciptakan sebuah novel 

karena dapat menimbulkan kesan indah sekaligus banyak makna, seperti novel 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam novel tersebut banyak dijumpai 

penggunaan gaya bahasa terutama gaya bahasa metafora. 

Gaya bahasa dipergunakan oleh banyak penulis sastra yang mempunyai 

tujuan untuk memperindah kata sehingga menarik untuk dibaca. Gaya bahasa yang 

dipakai seolah-olah berjiwa, hidup, dan segar sehingga dapat menggetarkan hati 

pembaca atau pendengar. Pemilihan kata dalam sebuah novel berkaitan erat 

dengan bahasa kias yakni sarana untuk mendapatkan efek puitis dalam novel 



tersebut. Seperti diketahui bahwa gaya bahasa mencakup semua jenis ungkapan 

yang bermakna lain dengan makna harfiahnya yang bisa berupa kata, frase, 

ataupun satuan sintaksis yang lebih luas (Hoed, 1992: 15). 

Novel Laskar Pelangi diterbitkan pertama kali pada September 2005. Sejak 

kemunculannya Laskar Pelangi mendapatkan tanggapan positif dari penikmat 

sastra. Sampai saat ini novel Laskar Pelangi sudah dicetak ulang sebanyak tiga 

belas kali dari tahun 2005-2008. Novel Laskar Pelangi adalah novel pertama 

tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, tiga novel berikutnya yaitu Sang 

Pemimpi, Edensor, dan Maryamah Karpov. Tingginya apresiasi masyarakat 

terhadap novel tersebut menjadikan Laskar Pelangi masuk dalam jajaran best 

seller, bahkan mendapat julukan Indonesia’s Most Poweful Book. Apresiasi yang 

begitu besar  terhadap novel tersebut  membuat salah satu sineas muda tertarik 

untuk mengangkat  novel  tersebut  ke dalam layar lebar dan tidak kalah dengan 

novelnya ternyata film tersebut masuk dalam jajaran Box Office Indonesia 

(Atminingsih, 2008: 15). 

 Menurut Karni (2008: 10) Laskar Pelangi ditulis dengan bahasa yang 

mengajak dan berkawan. Ada intimacy dalam cara penyampaian, tidak 

mengkhotbahi, tidak menyalahkan, tidak terburu-buru menghakimi, tidak 

menggurui, dan disampaikan dalam bahasa yang mengena diri.  



Novel Laskar Pelangi merupakan kisah nyata yang dialami oleh Andrea 

Hirata. Ia mengemas novel tersebut dengan bahasa yang sederhana, imajinatif, 

namun tetap memperhatikan kualitas isi dan penuh dengan gaya bahasa yang 

bervariasi. Terutama adalah gaya bahasa metafora yang berani dan memikat. Hal 

ini sejalan dengan pernyataan Damono, guru besar sastra Universitas Indonesia. 

“Laskar Pelangi bertabur metafora yang berani, tak biasa, tak terduga, kadangkala 

ngawur, namun amat memikat” (Laskar Pelangi, 2008: 532). 

Sejalan dengan pendapat Damono, ada beberapa pujian untuk Laskar 

Pelangi yang mengatakan bahwa novel tersebut penuh dengan metafora yang 

memikat dan orisinil. Perhatikan dalam kutipan berikut. 

 “Andrea berhasil menyajikan kenangannya menjadi cerita yang menarik. Apalagi 

dibalut sejumlah metafora dan deskripsi yang kuat, filmis ketika memotret lanskap 

dan budaya….” (Pujian untuk Laskar Pelangi  dari majalah Tempo dalam novel 

Laskar Pelangi). 

“Metafora-metafora yang ditulis Andrea demikian kuat karena unik dan orisinil” 

(Pujian untuk Laskar Pelangi dari harian Tribun Jabar  dalam novel Laskar 

Pelangi). 

“Andrea seperti sedang trance, menulis Laskar Pelangi dengan kadar emosi yang 

demikian kental bertabur metafora penuh pesona, hanya dalam waktu tiga pekan.” 

(Pujian untuk Laskar Pelangi dari Rita Archis wartawati majalah Gatra dalam 

Laskar Pelangi). 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

mengkaji  gaya bahasa metafora dalam novel Laskar Pelangi tersebut. Adapun 

judul dalam penelitian adalah “Kajian Gaya Bahasa Metafora dalam Novel Laskar 

Pelangi Karya Andrea Hirata”.     



B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Yogjakarta tahun 2008 

serta penggunaan gaya bahasa metafora dalam novel tersebut. 

   

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini, maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk gaya bahasa metafora yang dipakai dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata? 

2. Bagaimanakah makna gaya bahasa metafora yang dipakai dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa metafora yang dipakai dalam novel 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.  



2. Menggali makna gaya bahasa metafora yang dipakai dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata.  

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai “Kajian Gaya Bahasa Metafora dalam Novel  Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata” diharapkan dapat  memberi manfaat bagi orang-

orang. Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Manfaat Teoretis 

a.    Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan gaya 

bahasa, khususnya gaya bahasa metafora.  

b.   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan serta dapat memberikan kontribusi untuk pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai gaya bahasa yang dipakai 

dalam novel Laskar Pelangi.   

b. Sebagai tinjauan pustaka dan bahan bacaan penelitian-penelitian selanjutnya. 

c. Sebagai bahan pelajaran bahasa Indonesia khususnya sastra yang berhubungan 

dengan gaya bahasa.  

   


