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WUJUD UNGKAPAN PESONA LINGKUNGAN HIDUP PADA MAJALAH 
TEMPO EDISI KHUSUS CERITA DARI LAUT 16-22 NOVEMBER 2015: 

KAJIAN STRUKTUR TEKS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS X 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan, (1) mendeskripsikan stuktur feature wacana “Hikayat dari 

Tepi Laut” majalah Tempo edisi khusus Cerita dari Laut 16-22 November 2015 (2) 

mengidentifikasi wujud ungkapan pesona lingkungan hidup pada wacana “Hikayat 

dari Tepi Laut” majalah Tempo edisi khusus Cerita dari Laut 16-22 November 2015, 

dan (3) memaparkan implikasi struktur teks wacana “Hikayat dari Tepi Laut” 

terhadap pembelajaran teks laporan hasil observasi kelas X. Data dalam penelitian ini 

yaitu kata, frasa, kalimat atau paragraf yang mengandung ungkapan pesona 

lingkungan hidup. Sumber data penelitian ini diambil dari wacana “Hikayat dari Tepi 

Laut” Tempo edisi khusus Cerita dari Laut 16-22 November 2015. Pengumpulan 

data menggunakan metode simak dengan teknik catat. Analisis data menggunakan 

metode agih dan metode padan serta metode analisis isi atau analisis konten (content 

analysis). Struktur feature menggunakan piramida kronologis atau bejana seimbang 

terdiri dari judul, pembuka (lead) atau intro, tubuh dan penutup. Wujud ungkapan 

pesona lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3. (1) Gaya bahasa mencakup 

personifikasi, metafora, dan litotes. (2) Penanda leksikal mencakup pengulangan, 

hiponimi, sinonimi, dan antonimi. (3) Berbentuk idiom yang terdiri dari idiom penuh 

dan idiom sebagian. Penelitian ini turut diimplikasikan terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia, khususnya memproduksi teks laporan hasil observasi kelas X. 

Kata Kunci: ungkapan, stuktur feature, pembelajaran bahasa Indonesia 

Abstract 

This study aims to (1) describe the feature structure of discourse "Hikayat 
from Tepi Laut" Tempo magazine special edition Story from Sea 16-22 November 
2015, (2) identify the form of expression of environmental enchantment on Tempo 
magazine special edition Story from the Sea 16-22 November 2015, and (3) 
describes the implications of the expression of the structure of discourse text from 
the Edge of the Sea on Tempo magazine special edition Stories from the Sea of 
16-22 November 2015 to the study of the text of the observation report of class X. 
The data in this study is a phrases, sentences or paragraphs that contain the 
expression of environmental charm. This research data source is taken from discours 
wacana “Hikayat dari Tepi Laut” Tempo Special Edition Stories from the Sea 16-22 
November 2015. The data collection using the method refer to the technique of 
record. Data analysis using the method of agih and method of padan as well as 
method of content analysis. The feature structure uses a chronological pyramid or a 
balanced vessel consisting of a title, opening or intro, body and cover. Expression of 
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environmental enchantment can be divided into 3 things. (1) The style of language 
includes personification, metaphors, and litotes. (2) Lexical markers include 
repetition, hyponimi, synonymy, and antonymy. (3) Shaped idioms consisting of full 
idioms and partial idioms.. This research is also implicated to the learning of 
Indonesian language, especially producing the text of observation report of class X. 

Keywords: expression, feature structure, learning Indonesian 

1. PENDAHULUAN

Penggunaan bahasa mencirikan gaya setiap media massa atau mereka 

menyebutnya sebagai gayane. Oleh karena itu, pemilihan pemakaian bahasa antara 

media massa yang satu dengan lainnya berbeda. Majalah Tempo lahir dengan 

menyajikan cara penulisan yang berbeda sama sekali–yang sekarang menjadi pola 

penulisan jurnalistik di Indonesia (dan sering tidak pada tempatnya dipakai): 

bagaimana menyusun sebuah berita tentang sebuah kejadian sebagai sebuah cerita 

pendek. Tempo mencoba menulis jujur, jelas, jernih, jenaka pun bisa (Mohamad, 

2014: x). 

Selain itu, Tempo menyajikan berita secara narasi yang memuat rangkaian 

peristiwa, menggunakan jalan cerita atau logika tertentu, dan bukan copy paste dari 

realitas. Ketiga hal tersebut merupakan syarat-syarat sebuah berita berbentuk narasi. 

Sejalan dengan hal tersebut, James Carey (dalam Eriyanto, 2013: 6) menyatakan 

bahwa berita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga sebuah drama. 

Menurutnya, berita adalah proses simbolis di mana realitas diproduksi, diubah, dan 

dipelihara. 

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, data pada Tempo edisi khusus 

Cerita dari Laut merupakan wujud ungkapan untuk melestarikan alam. Contohnya, 

pada wacana 3, “Bahasa Samudra”, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Isi wacana 

tersebut adalah bahasa yang berfungsi sebagai pemeliharaan keharmonisan hubungan 

manusia dengan alam semesta. Masyarakat Sangihe mempunyai ragam bahasa 

tesendiri ketika tengah melaut. Penggunaan bahasa tersebut sebagai penghormatan 

terhadap laut. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian Mbete (2012) 

“Ungkapan-Ungkapan dalam Bahasa Lio dan Fungsinya dalam Melestarikan 
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Lingkungan” dan Nasution (2015) “Entitas Metafora Leksikon Flora Mandailing 

Terhadap Kebudayaannya”.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti meyakini bahwa wujud kebahasaan 

majalah Tempo edisi khusus Cerita dari Laut layak untuk diteliti. Karenanya, 

penelitian ini memaparkan tentang: (1) stuktur feature pada wacana “Hikayat dari 

Tepi Laut”, (2) wujud ungkapan pesona lingkungan hidup wacana “Hikayat dari Tepi 

Laut” dan (3) implikasi stuktur terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. 

Penelitian terkait dengan struktur feature pernah dilakukan oleh Sari (2016) 

“Gaya Bahasa dan Struktur Feature Perjalanan Majalah Intisari Edisi Januari 2016: 

Studi Kasus”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya bahasa yang terdapat dalam 

majalah Intisari meliputi perumpamaan, metafora, hiperbola, personifikasi, dan 

litotes. Struktur feature wacana disusun secara sistematis. Hal tersebut dapat dilihat 

dari pola struktur, komponen struktur, dan hubungan antara komponen stuktur. 

Ada pula penelitian Isti (2014) “Struktur Penyajian dan Karakteristik Feature 

dalam Surat Kabar Kompas Edisi 2 Januari-29 Maret 2014”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa judul feature memenuhi syarat-syarat penulisan. Jenis teras 

yang sering digunakan penulis adalah deskriptif. Tubuh feature terdiri atas tiga pola 

paragraf, tematik, spiral, dan blok. Sedangkan jenis penutup yang sering digunakan 

adalah klimaks dan penyengat. 

Othman dan Nurliham (2011) “Penggunaan Gaya Bahasa dalam Penulisan 

Karangan Naratif Pelajar Prauniversiti di Brunei Darussalam”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variasi dalam penggunaan gaya bahasa dalam penulisan 

karangan naratif dikategorikan sebagai simile, hiperbola, metafora, personifikasi, 

eufemisme, dan litotes.  

Peneliti terdorong untuk menganalisis struktur teks feature dalam wacana 

“Hikayat dari Tepi Laut” Tempo edisi khusus Cerita dari Laut. Struktur wacana 

tersebut diimplikasikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia khususnya teks 

laporan hasil observasi. Menurut Sumadiria (2005: 152), feature adalah cerita khas 

kreatif yang berpijak pada jurnalistik sastra tentang suatu situasi, keadaan, atau aspek 

kehidupan dengan tujuan untuk memberi informasi sekaligus menghibur khalayak 
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media massa. Definis lain, karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang 

diperoleh melalui proses jurnalistik. 

Feature ditulis dengan teknik mengisahkan. Mappatoto (1999: 56) 

merumuskan empat struktur feature yaitu piramida terbalik, piramida biasa, segi 

empat, dan piramida kronoligis. Peneliti mengacu pada struktur feature piramira 

kronologis atau disebut sebagai bejana seimbang. Hal tersebut diperkuat dengan 

pendapat Sumadiria (2005: 191) bahwa feature tidak dapat ditulis menggunakan 

piramida terbalik. Bejana seimbang berarti bagian penutup sama pentingnya dengan 

bagia intro. Stuktur feature meliputi judul, intro, tubuh, dan penutup. 

Selain struktur feature penelitian ini turut membahas wujud kebahasaan yang 

berupa penggunaan gaya bahasa/majas, idiom, atau ditandai penanda leksikal. Majas 

sering dianggap sebagai sinonim dari gaya bahasa, namun sebenarnya majas 

termasuk dalam bagian gaya bahasa. Majas merupakan unsur-unsur penunjang gaya 

bahasa (Ratna 2009: 164). Sementara itu, Kridalaksana (1982: 49) memaparkan tiga 

pengertian gaya bahasa (style). Pertama, pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh 

seseorang dalam bertutur atau menulis. Kedua, pemakaian ragam tertentu untuk 

memperoleh efek-efek tertentu. Ketiga, keseluruhan bahasa sekelompok penulis 

sastra.  

Pembahasan kedua idiom, menurut Chaer (2009: 60-62), idiom merupakan 

satuan-satuan bahasa (bisa berupa kata, frase, maupun kalimat) yang maknanya tidak 

dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun makna gramatikal 

dalam satuan-satuan tersebut. Selanjutnya, aspek leksikal atau kohesi leksikal adalah 

hubungan antar unsur di dalam wacana secara semantis. Kohesi leksikal dapat dirinci 

menjadi pengulangan (reiteration), hiponimi (hyponimi), sinonim (synonimi), 

antonimi (antonimy), dan kolokasi (collocation). 

2. METODE 

Jenis Penelitian ini deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu kata, 

frasa, kalimat atau paragraf yang mengandung ungkapan pesona lingkungan hidup 

pada wacana “Hikayat dari Tepi Laut”. Sumber data penelitian ini diambil dari 

wacana “Hikayat dari Tepi Laut” dalam Tempo Edisi Khusus Cerita dari Laut 16-22 

November 2015. Pada penelitian ini metode simak dengan teknik catat digunakan 
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dalam pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

agih dan padan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Rumusan pertama 

menggunakan metode analisis isi (content analysis). Teknik analisis data yang 

digunakan diawali dengan menentukan data pertama untuk diidentifikasi wujud 

ungkapan. Setelah proses analisis wujud ungkapan, analisis selanjutnya struktur 

wacana “Hikayat dari Tepi Laut”. Hasil struktur wacana kemudian disajikan dalam 

tabel dan dideskripsikan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Struktur Feature Wacana “Hikayat dari Tepi Laut” 

Struktur feature wacana “Hikayat dari Tepi Laut” menggunakan piramida 

kronologis atau bejana seimbang terdiri dari judul, pembuka (lead) atau intro, tubuh 

dan penutup. Kesembilan wacana dibangun oleh pola paragraf spiral dalam tubuh 

featurenya. Struktur feature dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Struktur Feature Wacana “Miniatur Nusantara di Tenggara Indonesia” 

Stuktur Feature Data Keterangan 

Judul “Miniatur Nusantara di Tenggara Indonesia” 

Referensi: 

Boleh dikata, menurut Ali, Tanimbar Kai ini miniatur 

Indonesia. “Dalam komunitas yang kecil ini, 

kepercayaan penduduknya sangat beragam. Ada 

Hindu, Islam, Katolik, dan Protestan,” katanya 

(T/38/16-22 Nov 2015/ KKMT, hal.41). 

Diambil 

dari 

pernyataan 

narasumber 

Intro 

Laut memisahkan penduduk di Kepulauan Kai, tapi 

dari laut mereka belajar tentang keharmonisan. 

Sejumlah hukum adat dibuat untuk menjaga keakraban 

dengan alam dan sesama manusia (T/38/16-22 Nov 

2015/ KKMT, hal.38). 

Intro 

Ringkasan 

Tubuh Pertama (4 Paragraf) 

... Sebelas penumpang yang duduk di lambung perahu 

tak beratap itu hanya bisa merunduk di dalam mantel. 

Air laut tak cuma memercik, tapi seakan-akan 

dibanjurkan (T/38/16-22 Nov 2015/ KKMT, hal.38, 

Paragraf 1). 

Perjalanan 

menuju 

Tanimbar 

Kei dan 



6 

Tubuh 

Tubuh Kedua (16 Paragraf) 

Karena waktu tempuhnya lama, perjalanan ke 

Tanimbar Kei disarankan dilakukan dalam dua etape. 

... (T/38/16-22 Nov 2015/ KKMT, hal.39, Paragraf 8). 

Tubuh Ketiga (17 Paragraf) 

Wilayah ini secara tradisional dipimpin dua raja yang 

masa kekuasaannya digilir per tiga tahun. ... Raja yang 

sedang berkuasa punya wewenang menentukan lahan 

garapan, baik di darat maupun laut (T/38/16-22 Nov 

2015/ KKMT, hal.41, paragraf 23). 

... “Kami menjunjung tinggi pela, bahkan mungkin 

lebih dari agama. Itulah yang membuat kami bisa 

rukun walau beda kayakinan,” ujar Ali (T/38/16-22 

Nov 2015/ KKMT, hal.41, paragraf 27). 

Larwul Ngabal seperti Pancasila. Hampir semua orang 

Kei yang saya temui hafal ketujuh pasalnya. ... 

(T/38/16-22 Nov 2015/ KKMT, hal.41, paragraf 32). 

jarak 

tempuhnya 

Isi feature 

Isi feature 

Penutup 

Penutup (4 Paragraf) 

... Mayoritas nelayan Tanimbar Kei masih 

menggunakan alat seadanya. Sering, untuk 

kepentingan perlindungan sumber daya laut, ketua adat 

menetapkan sasi atau pergiliran (T/38/16-22 Nov 

2015/ KKMT, hal.43, paragraf 42). 

Sasi – oleh orang Kai disebut yot–menjadi sangat 

sakral karena berkaitan dengan hal-hal mistis. 

Pelanggaran wilayah yang sedang dipasangi sasi bisa 

berujung pada kematian (T/38/16-22 Nov 2015/ 

KKMT, hal.43, paragraf 44). 

Seharian di Tanimbar Kei, akhirnya kami harus 

pulang. ... Perahu mulai bergerak. Lamat-lamat 

Tanimbar Kei menjauh sampai akhirnya menjadi titik 

di tengah ufuk mahaluas. 

Penutup 

ringkasan 

Wacana 1, “Miniatur Nusantara di Tenggara Indonesia”, Kepulauan Kai, 

Maluku Tenggara dan Wacana 2, “Secuplik Cerita dari Pulau Bunga”, Flores, Nusa 
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Tenggara Timur, memanfaatkan vokal senada dalam pemilihan judul. Selain itu, 

pengambilan judul mengedepankan hal penting yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Di sisi lain, referensi judul wacana 1 diperoleh dari kutipan tuturan nara 

sumber yang dinilai menjadi bagian penting dan mewakili isi berita, sedangkan 

wacana 2 mengambil referensi lokasi liputan. Intro yang digunakan dalam wacana 1 

dan 2 adalah intro ringkasan. Penutup wacana 1 menggunakan penutup ringkasan, 

sedangkan penutup wacana 2 adalah klimaks.  

Wacana 3, “Bahasa Samudra”, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, judul 

bersifat provokatif dan spesifik serta dibentuk dengan memperhatikan aspek bunyi. 

Pengambilan judul mengedepankan hal penting yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Di sisi lain, referensi judul diperoleh dari pernyataan nara sumber. Intro 

yang digunakan adalah intro ringkasan. Penutupnya adalah klimaks. Wacana 4, 

“Menanti Tarian Lumba-lumba”, Malang, Jawa Timur, referensi judul berasal dari 

salah satu potensi wisata yang diunggulkan, memanfaatkan gaya personifikasi dan 

referensi judul diperoleh dari penjelasan intro serta pernyataan nara sumber. Intro 

dalam wacana “Menanti Tarian Lumba-lumba” tergolong intro gabungan yaitu 

deskripsi dan ringkasan. Adapun penutupnya adalah klimaks. 

Wacana 5, “Lukisan Terakhir di Padaido”, Biak, Papua, metafora digunakan 

sebagai pembentuk judul. Referensi judul tidak diambilkan dari hasil liputan yang 

tertuang dalam tubuh feature tetapi sebagai proses kreatif seorang wartawan. Intro 

wacana merupakan intro deskripsi, sedangkan penutup yang digunakan adalah 

penutup penyengat. Wacana 6, “Segara di Ujung Jalan Makadam”, Banyuwangi, 

Jawa Timur, referensi judul berasal dari nama jalan di suatu daerah tersebut. Judul 

dipilih untuk menumbuhkan nilai rasa dan referensi judul diperoleh dari pembuka di 

paragraf pertama. Intro yang digunakan adalah intro deskripsi, sedangkan penutup 

yang digunakan adalah ajakan bertindak. 

Wacana 7, “Udi Manusia Laut”, Marowali, Sulawesi Tengah, judul wacana 

terkesan provokatif dan memenuhi syarat informal, yaitu judul mensyaratkan tingkat 

kreativitas, improvisasi, dan kepekaan cita rasa sastra wartawan. Intro yang 

digunakan adalah intro ringkasan dan penutup yang digunakan adalah penutup 

menggantung. Wacana 8, “Rayuan Pulau Kepa”, Alor, Nusa Tenggara Timur, 
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referensi judul berasal dari lokasi yang menjadi objek dan referensi judul diperoleh 

dari tubuh feature. Intro yang digunakan adalah deskripsi, sedangkan penutupnya 

adalah klimaks. Wacana 9, “Musim Timur di Pamboang”, Majene, Sulawesi Barat, 

pengambilan judul mengedepankan hal penting yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Di sisi lain, referensi judul diperoleh dari kemenarikan judul. Sementara 

intro yang digunakan adalah intro deskripsi, dan penutup yang digunakan adalah 

penutup penyengat. 

Penelitian ini berimplikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, 

terutama yang telah menerapkan Kurikulum 2013. Implikasi penelitian ini pada 

pembelajaran menulis yang dalam K13 menggunakan istilah kata kerja memproduksi 

teks laporan hasil observasi yang diajarkan pada siswa kelas X yaitu pada 

Kompetensi Dasar 4.2 memproduksi teks laporan hasil observasi yang koheren 

sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan. 

Terkait teks laporan hasil observasi, menurut Kusumaningsih (2013) strategi yang 

dilakukan adalah memperkenalkan tahapan (yang berisi kriteria persamaan dan 

perbedaan) dan anggota atau aspek yang dilaporkan (termasuk kelompok objek yang 

diklasifikasikan secara detail).  

Setidaknya ada empat wacana yang dapat digunakan sebagai referensi dari 

sembilan wacana yang telah disediakan yaitu wacana 2, “Secuplik Cerita dari Pulau 

Bunga”, Flores, Nusa Tenggara Timur, wacana 1, “Miniatur Nusantara di Tenggara 

Indonesia”, Kepulauan Kai, Maluku Tenggara, wacana 9, “Musim Timur di 

Pamboang”, Majene, Sulawesi Barat dan wacana 5, “Lukisan Terakhir di Padaido”, 

Biak, Papua. Keempat wacana tersebut berpotensi sebagai rujukan dalam menulis 

feature dari segi kebahasaan, misalnya penggunaan metafora. Pada wacana tersebut 

metafora digunakan sebagai penggambaran sebuah penghormatan dan keyakinan. 

Pun, lima wacana yang lain. Penyajian data berupa teori-teori, pemaparan 

sejarah maupun puisi memperkaya penulisan feature yang tidak hanya berkisah 

tentang deskripsi masyarakat. Misalnya, adanya puisi dalam feature menjadikan 

wacana tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran sastra sehingga pembelajaran 

teks puisi disisipkan pada pembelajaran teks laporan hasil observasi. Penyisipan teks 

sastra dalam pembelajaran nonsastra pernah dilakukan oleh Sufanti (2015: 152). 
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Hal tersebut menjadi alternatif jawaban dari kekhawatiran Saparie (2014) 

yang menyatakan bahwa dalam Kurikulum 2013 materi sastra yang sangat 

bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan budi pekerti peserta didik banyak 

dihilangkan. Disinilah peran guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. 

Adanya variasi pengembangan materi, tidak menutup kemungkinan pembelajaran 

sastra tidak dikesampingkan. Misalnya penulisan feature untuk materi 

pengembangan materi pembelajaran teks laporan hasil observasi.  

3.2 Wujud Ungkapan Pesona Lingkungan Hidup  

Wujud ungkapan pesona lingkungan hidup wacana “Hikayat dari Tepi Laut” 

majalah Tempo edisi khusus Cerita dari Laut 16-22 November 2015 dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu berpenanda leksikal, penggunaan gaya bahasa, 

dan berbentuk idiom. Hasil tersebut berasal dari 9 wacana dengan judul sebagai 

berikut: “Miniatur Nusantara di Tenggara Indonesia”, Kepulauan Kai, Maluku 

Tenggara; “Secuplik Cerita dari Pulau Bunga”, Flores, Nusa Tenggara Timur; 

“Bahasa Samudra”, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara; “Menanti Tarian Lumba-

lumba”, Malang, Jawa Timur; “Lukisan Terakhir di Padaido”, Biak, Papua; “Segara 

di Ujung Jalan Makadam”, Banyuwangi, Jawa Timur; “Udi Manusia Laut”, 

Marowali, Sulawesi Tengah; “Rayuan Pulau Kepa”, Alor, Nusa Tenggara Timur; dan 

“Musim Timur di Pamboang”, Majene, Sulawesi Barat.  

Penelitian ini menemukan wujud ungkapan pesona lingkungan hidup dengan 

penggunaan gaya bahasa personifikasi, metafora, dan simile yang berfungsi sebagai 

simbol mata pencaharian masyarakat, referen tumbuhan dan hewan, interaksi antara 

masyarakat dengan alam yang tinggi, ungkapan yang mempunyai fungsi dan makna 

dalam pelestarian alam, ungkapan yang menyimbolisasikan kehadiran Tuhan Yang 

Maha Esa, dan hierarki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur. 

Selain gaya bahasa, ada penanda leksikal yang terdiri dari pengulangan, 

hiponimi, sinonimi, dan antonimi. Fungsi penanda leksikal pada wacana tersebut 

sebagai bentuk pendeskripsian keindahan alam dan hubungan masyarakat dengan 

alam. Sementara itu, ada pula idiom yang menjadikan bahasa lebih bernilai rasa.. 

Hasil tersebut berasal dari 9 wacana yang telah disebutkan di atas. Berikut data yang 

disajikan. 



10 

3.2.1 Gaya Bahasa 

Penelitian ini menemukan wujud ungkapan pesona lingkungan hidup 

berbentuk gaya bahasa yaitu personifikasi, metafora, dan simile. 

3.2.1.1 Personifikasi 

Wujud ungkapan pesona lingkungan hidup pada wacana “Hikayat dari Tepi 

Laut” dapat dikelompokkan berdasarkan pelaku yaitu makhluk hidup dan makhluk 

tak hidup. Makhluk hidup sebagai pelaku personifikasi mencakup hewan dan 

tumbuhan. Hal tersebut tampak pada data (1) – (3) di bawah ini. Makhluk tak hidup 

sebagai pelaku personifikasi mencakup kebendaan yang tidak bernyawa namun 

mampu melakukan tindakan layaknya manusia yang berfungsi menggambarkan 

suasana pada data (4) dan pemandangan alam (5). 

(1) Dalam perjalanan, sekelompok lumba-lumba berlomba, seolah-olah ingin 

berkejaran dengan perahu kami yang melintas di tengah laut perbatasan 

Pulau Pasi, Mbromsi, dan Dauwi (T/38/16-22 Nov 2015/ BP, hal.87). 

(2) Ketika lembayung di langit barat Padaido semakin merah, ratusan ribu – jika 

tak ingin menyebut jutaan – burung laut berduyun-duyun terbang 

mendekati pulau tersebut (T/38/16-22 Nov 2015/ BP, hal.87). 

(3) Pada akhir pekan, ikan segar dan olahan beraneka ukuran bersaing 

dengan sayur-mayur. Ada juga bermacam kerajinan laut dan batu akik 

(T/38/16-22 Nov 2015/ BP, hal.88). 

(4) Pagi hari di awal Oktober lalu, perairan Laut Banda di wilayah Kepulauan Kai 

(sering juga disebut Kei), Maluku Tenggara, memamerkan keperkasaannya. 

Ombak setinggi tiga-lima meter menyambut saya, Eko, Oman, dan 

sembilan warga Tual yang hendak berkunjung ke Tanimbar Kei, pulau paling 

selatan di Kepulauan Kai (T/38/16-22 Nov 2015/ KKMT, hal. 39). 

(5) Desik nyiur Pantai Pamboang, Sulawesi Barat, menyelinap di sela-sela 

nada yang ia mainkan. Ombak bergulung-gulung dan pecah di pantai. 

Rambut ikalnya yang dibiarkan gondrong beberapa kali tersibak angin 
(T/38/16-22 Nov 2015/ MSB, hal.125). 

Penggunaan kata kerja berlomba pada data (1), adverbia berduyun-duyun 

pada data (2), dan kata kerja bersaing merupakan bagian dari tindakan manusia. Pada 

konteks kalimat (1) pelaku yang tengah berlomba adalah sekelompok lumba-lumba. 

Sementara itu, konteks kalimat (2) adalah burung dan (3) adalah ikan segar, olahan 

dengan sayur-mayur. Pelaku yang telah disebutkan tersebut diibaratkan mampu 

melakukan tindakan laiknya manusia. 
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Personifikasi pada data (4) terletak pada bentuk memamerkan 

keperkasaannya dan ombak setinggi tiga-lima meter menyambut. Bentuk 

memamerkan keperkasaannya dan ombak setinggi tiga-lima meter menyambut 

mengacu pada perairan laut Banda, Kepulauan Kai. Pada konteks tersebut, perairan 

laut Banda disandingkan dengan sifat manusia yaitu pamer keperkasaan dengan cara 

menyambut. Kata kerja memamerkan dan menyambut lebih tepat dilakukan oleh 

manusia seperti pada kalimat: Tante tengah memamerkan perhiasan barunya kepada 

Ibu; Pemuda itu menyambutku dengan ramah. 

Pada data (5) ditemukan tiga bentuk personifikasi. Pertama pada kalimat 

desik nyiur Pantai Pamboang, Sulawesi Barat, menyelinap di sela-sela nada yang ia 

mainkan. Kata kerja menyelinap pada kalimat tersebut bermakna melantas ke dalam. 

Adapun perbandingannya desik nyiur Pantai Pamboang, Sulawesi Barat diibaratkan 

mampu melantas ke dalam nada yang dimainkan oleh seseorang. Bentuk nyiur 

pantai dan nada sama-sama benda mati seolah-olah mampu melakukan tindakan 

seperti manusia. Kata kerja menyelinap lebih tepat digunakan oleh manusia seperti 

pada kalimat: Polisi menyelinap ke dalam markas gembong narkoba.  

3.2.1.2 Metafora 

Metafora mengacu pada pembanding dua hal benda yang mempunyai 

kesamaan ataupun sesuatu hal yang hal bertolak belakang. 

(6) Malam terasa lebih gelap di Taroa- karena memang tidak ada lampu. Dalam 

gelap, bintang terasa begitu dekat (T/38/16-22 Nov 2015/ KKMT, hal.40). 

Metafora pada data (6) terletak pada penggunaan frasa begitu dekat. Frasa 

begitu dekat merupakan topik metafora sedangkan proses pembanding adalah dalam 

gelap dan bintang. Titik kemiripan pada dua bentuk itu adalah gelap. Gelap identik 

dengan suasana malam, sedangkan bintang hanya muncul di malam hari. Gelap dan 

bintang pada konteks kalimat tersebut mengumpamakan bintang di angkasa seolah-

olah dekat dengan manusia di bumi. Hal tersebut bersesuaian dengan kondisi 

masyarakat Taroa karena belum ada lampu.  

3.2.1.3 Simile 

Gaya bahasa simile mengacu pada persamaan sesuatu hal dengan hal lain 

sebagai wujud keindahan alam dan wujud masyarakat dalam menghormati laut. 
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(7) Keyakinan akan lautlah yang membuat mereka menjaga samudra seperti 

merawat halaman depan rumah sendiri (T/38/16-22 Nov 2015/ KKMT, 

hal.39). 

Data (7) merupakan persamaan secara eksplisit antara masyarakat Kepulauan 

Kai dalam menjaga samudra. Persamaan tersebut ditandai dengan penggunaan 

bentuk seperti yang menandakan gaya bahasa simile sebagai wujud ungkapan pesona 

lingkungan hidup. Pada konteks kalimat tersebut, merawat halaman depan rumah 

sendiri bermakna sebuah penghormatan masyarakat Kepulauan Kai terhadap laut. Di 

Kepulauan Kai, kepercayaan terhadap laut dan bagaimana cara menjaga 

ekosistemnya sangat diperhatikan. Hal tersebut menjadi sebuah intisari keyakinan 

para pelaut Kai. 

3.2.2 Berpenanda Leksikal 

3.2.2.1 Pengulangan 

Repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata, kata, atau 

bagian kalimat) yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah 

konteks yang sesuai (Sumarlam, dkk., 2009: 35). Bentuk pengulangan tampak pada 

data (8). 

(8) Benar saja. Setengah jam kami meluncur di atas perahu yang diguncang-

guncang ombak Laut selatan, tiba-tiba Bagyo berteriak dan menunjuk ke satu 

arah: sekawanan lumba-lumba tampak berlompatan di permukaan. Perahu 

yang membawa kami kemudian mendekat agar lebih jelas menyaksikan 

belasan lumba-lumba (T/38/16-22 Nov 2015/ MJT, hal.76). 

Pengulangan kata ulang lumba-lumba pada data (8) tergolong pengulangan 

epizeuksis. Kata ulang lumba-lumba diulang sebanyak dua kali sebagai pementingan. 

Pada konteks kalimat tersebut kata ulang lumba-lumba dipentingkan untuk 

memberikan penekanan bahwa di Pantai Kondang Merak banyak lumba-lumba. 

Kawanan lumba-lumba akan selalu muncul pagi, siang, atau sore. 

3.2.2.2 Hiponimi 

Hiponimi dapat diartikan sebagai satuan bahasa yang maknanya dianggap 

bagian dari makna satuan lingual yang lain (Sumarlan, dkk., 2009: 45). Hiponimi 

dapat dilihat pada data (9) berikut ini. 

(9) Dari Witihama, sepeda motor kami mesti melalui jalan semen, jalan berbatu 

kemudian berakhir jalan tanah dengan batu-batu menonjol (T/38/16-22 Nov 

2015/ FNTT, hal.53). 
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Pada data (9) kata jalan semen, jalan berbatu, jalan tanah merupakan kata 

khusus dari jalan. Kata jalan merupakan superordinat karena merangkum makna 

kata jalan semen, jalan tanah, dan jalan berbatu. Meskipun penggunaan kata jalan 

dalam data (85) tidak dimunculkan, konstituen bermakna umum dapat diketahui 

dengan melihat konteks wacana yang dibangun.  

3.2.2.3 Sinonimi 

Sinonimi dapat diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang sama; 

atau ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lain (Sumarlam, 

dkk., 2009: 39). Ungkapan sinonimi dapat dilihat dalam data (10). 

(10) Daya tarik Kondang Merak adalah hutan lindung di kawasan pantai itu yang 

masih rimbun, sehingga membuat hawa pesisir di sana tak terasa menyengat, 

bahkan cenderung sejuk (T/38/16-22 Nov 2015/ MJT, hal.74). 

Data (10) merupakan wujud ungkapan pesona lingkungan hidup berpenanda 

leksikal sinonimi antara frasa dengan frasa. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan 

bentuk tak terasa menyengat dengan bahkan cenderung sejuk. Apabila bentuk tak 

terasa dan bahkan cenderung  dihilangkan, maka bentuk tersebut menjadi antonimi. 

Hal tersebut membuktikan bahwa sinonim bukan hanya berkutat dalam bidang kata, 

tetapi juga dalam hal morfem, frasa, dan kalimat.  

3.2.2.4 Antonimi 

Antonimi diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang lain; satuan 

lingual yang maknyanya berlawanan/beroposisi (Sumarlam, dkk., 2009: 40). 

(11) Laut yang memisahkan, laut pula yang menyatukan. Tak ingin berperang 

lagi, mereka membuat aturan bernama Larwul Ngabal (T/38/16-22 Nov 2015/ 

KKMT, hal.P.42). 

Data (11) merupakan antonim relasional. Hal tersebut terletak pada bentuk 

memisahkan dan menyatukan. Bentuk dasar memisahkan adalah pisah bermakna 

bercerai, tidak menjadi satu.  Sementara menyatukan, bentuk dasarnya satu bermakna 

benar-benar sekata, hanya satu. Bentuk memisahkan dan menyatukan menandakan 

kesimetrian makna anggota pasangannya. Pada konteks wacana di atas, kalimat laut 

yang memisahkan, laut pula yang menyatukan merupakan sebuah pandangan 

masyarakat Kepulauan Kei dalam menghormati laut.  
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3.2.3 Berbentuk Idiom 

Idiom sebagai wujud ungkapan pesona lingkungan hidup adalah idiom penuh 

dan idiom sebagian. Menurut Haiyan (2016) idiom dapat ditelusuri melalui salah satu 

tradisi tertulis atau tradisi lisan. Pada penelitian ini idiom ditemukan dalam sebuah 

tulisan yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. 

3.2.3.1 Idiom penuh 

(12) Mesin langsung meraung tanpa brebet. Kami lega Mbo Madilao tak sedang 

bermuram durja (T/38/16-22 Nov 2015/ MST, hal.105). 

Frasa bermuram durja pada data (12) digolongkan sebagai idiom. Frasa 

tersebut terdiri dari verba dan nomina. Makna idiomatik idiom tersebut tidak 

diperoleh dari penafsiran komponennya, tetapi ditentukan oleh keseluruhan tanpa 

terdistribusi konstituennya (Nunberg dalam Khak, 2016: 7). Sementara itu, verba 

idiom bermuram durja mengandung makna verba keadaan yang berasal dari 

konstruksi gabungan verba+nomina sehingga menimbulkan makna ‘menjadi masam 

mukanya’.  

3.2.3.2 Idiom sebagian 

(13) Meski bukan orang Bajo, Ganefo memahami adat budayanya, termasuk 

pantangan saat melaut. Sebagaimana pelaut Bajo, Ganefo meyakini tak boleh 

membuang benda tertentu ke samudra. Misalnya ampas kopi, air cucian beras, 

dan kulit jeruk. Pemali ini bila dilanggar bisa membuat “tuan laut” murka 

(T/38/16-22 Nov 2015/ MST, hal.105). 

Pada data (13), bentuk tuan laut merupakan idiom dari konstruksi gabungan 

nomina + nomina yang menempatkan makna unsur kedua. Makna bentuk tersebut 

diperoleh dari makna dasar unsur pertama, yaitu tuan. Tuan dalam artian luas adalah 

pemilik. Sementara itu, pada bentuk tuan laut, mengacu pada makna unsur petama 

sehingga bermakna penguasa laut. Pada konteks kalimat tersebut, tuan laut mengacu 

pada nenek moyang yang dipercaya masyarakat Bajo. Pada kepercayaan Bajo, laut 

adalah tempat bersemayam nenek moyang mereka. Pada data tersebut, menurut Gao 

(2014) mengacu pada hasil penelitiannya bahwa bahasa menunjukkan budaya dari 

kelompok sosial tertentu. 

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur feature wacana “Hikayat dari 

Tepi Laut” menggunakan piramida kronologis atau bejana seimbang terdiri dari 
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judul, pembuka (lead) atau intro, tubuh dan penutup. Kesembilan wacana dibangun 

oleh pola paragraf spiral dalam tubuh featurenya. Perbedaan dari stuktur 9 wacana 

terletak pada pemilihan judul, intro, maupun penutup. Adanya perbedaan struktur 

tersebut menandakan bahwa wacana pada majalah Tempo dapat dijadikan acuan 

dalam menulis feature. 

Adapun wujud ungkapan pesona lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 

tiga hal yaitu gaya bahasa, penanda leksikal, dan idiom. Gaya bahasa sebagai wujud 

ungkapan pesona lingkungan hidup mencakup personifikasi, metafora, dan litotes. 

Adapun penanda leksikal mencakup pengulangan, hiponimi, sinonimi, dan antonimi. 

Sementara itu, idiom terdiri dari dari idiom penuh dan idiom sebagian. 

Penelitian ini turut diimplikasikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

pada Kurikulum 2013. Implikasi penelitian ini pada pembelajaran menulis yang 

dalam K13 menggunakan istilah kata kerja memproduksi teks laporan hasil observasi 

diajarkan pada siswa kelas X. Bagi siswa, wujud ungkapan dapat digunakan sebagai 

referensi menulis teks laporan hasil observasi, sedangkan bagi guru wujud ungkapan 

dan struktur feature dapat digunakan sebagai materi teks laporan hasil observasi.  
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