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MOTTO 

 

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang 

tanpa henti.” 

(Emha Ainun Nadjib) 

“Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi dan esok hari adalah sebuah visi. 

Tetapi, hari yang sesungguhnya nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi 

bahagia dan setiap hari esok sebagai visi harapan.” 

(Alexander Pope) 

“Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, 

pengetahuan, atau keberanian, namun hanya mereka tidak pernah mengatur 

energinya pada sasaran.” 

(Elbert Hubbard) 
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ABSTRAK 

 

Arief Andi Maulana. 14111109393. Analisis Penggunaan Gaya Bahasa pada 

Rubrik Cerpen Surat Kabar Jawa Pos Edisi April Tahun 2020. Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Seni, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

  Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan isi pemikirannya lewat 

bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga menimbulkan kesan 

tertentu bagi para pembacanya. Dalam skripsi ini ditemukan masalah pada 

penggunaan gaya bahasa dalam rubrik cerpen surat kabar Jawa Pos edisi April 

tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan jenis gaya 

bahasa yang terdapat pada rubrik cerpen surat kabar Jawa Pos edisi April tahun 

2020. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Library Reseach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data tertulis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data tertulis dalam rubrik 

cerpen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik baca dan 

teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

analisis deskriptif 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gaya bahasa yang terdapat 

empat cerpen yaitu retorika berfungsi untuk memberikan penegasan dalam bentuk 

kalimat tanya yang tidak perlu dijawab, hiperbola untuk mengungkapkan sesuatu 

dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal, asosiasi untuk 

membandingkan dua objek yang berbeda, namun dianggap sama dengan 

pemberian kata sambung bagaikan, bak, ataupun seperti, sinekdok (totem pro 

parte) gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian 

benda atau situasi, personifikasi untuk menggantikan fungsi benda mati yang dapat 

bersikap layaknya manusia, antitesis untuk memadukan pasangan kata yang 

artinya bertentangan, metafora untuk meletakkan sebuah objek yang bersifat sama 

dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan, metonimia untuk 

menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada pada benda umum, 

eufemisme untuk Gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang 

baik dengan padanan yang lebih halus, paradok untuk membandingkan situasi asli 

atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya, anti klimaks untuk gaya bahasa 

untuk antiklimaks menegaskan sesuatu dengan mengurutkan suatu tingkatan dari 

tinggi ke rendah, klimaks untuk mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke 

tinggi, sarkasme untuk menyampaikan sindiran secara kasar, pararelisme untuk 

mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda, dan simile 

untuk menggunakan kata hubungan bak, bagaikan, ataupun seperti; hanya saja 

simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan 
sebuah kegiatan dengan ungkapan.  

 

 

Kata kunci: gaya bahasa, cerpen, Jawa Pos. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

     Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 

para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri (Chaer, 2007:30). Bahasa meliputi dua bidang yaitu 

bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat 

dalam arus bunyi. Oleh karena itu, bahasa sangat berperan penting dalam 

kehidupan manusia. Fungsi bahasa pada umumnya yaitu sebagai alat 

komunikasi atau alat perhubungan antar anggota-anggota masyarakat. Bahasa 

sebagai alat komunikasi dapat digunakan untuk bertukar pendapat, berdiskusi, 

atau membahas persoalan yang dihadapi. Melalui bahasa juga dapat mewarisi 

budaya dan tradisi yang diturunkan oleh para leluhur. 

     Alat komunikasi sosial merupakan fungsi dari bahasa secara umum. 

Artinya di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubungan antar 

masyarakat, yang dalam keperluan itu membutuhkan suatu wahana berupa 

bahasa. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan yang 

mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan pada 

masa depan. Bahasa-bahasa menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang 

lainnya, tetapi masing-masing tetap mengikat kelompok penuturnya dalam 

satu kesatuan. Tanpa bahasa seseorang akan mengalami kesulitan dalam 

pergaulan hidupnya. 
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     Berdasarkan saluran komunikasi bahasa menurut sarananya lazim 

dibagi atas dua macam, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Karena setiap 

masyarakat memiliki bahasa lisan, sedangkan bahasa tulisan baru muncul 

kemudian, maka soal yang perlu ditelaah ialah bagaimana orang menuangkan 

ujarannya ke dalam bentuk tulisan (Kusno, 1985:01). 

     Bahasa tulis dianggap sebagai objek sekunder. Ini tidak mengherankan 

karena dari sebuah kalimat yang tertulis, terlalu sulit diterka apa yang tersirat 

dalam tulisan itu. Bahasa tulis dapat melengkapi apa yang kita peroleh dari 

bahasa lisan. Oleh sebab itu, bahasa tulis merupakan bahasa yang digunakan 

dalam bentuk tulisan, serta banyak dimanfaatkan dalam berbagai situasi 

komunikasi dan tujuan yang berbeda. 

     Kelaziman penggunaan bahasa Indonesia, baik wujud bahasa lisan 

maupun bahasa tulisan itu mempunyai perbedaan dalam hal kesempurnaan, 

strukturnya. Dalam hal ini, karena bahasa tulis itu merupakan tiruan bahasa 

lisan, maka dari kekurang-sempurnaan struktur pada bahasa lisan 

memungkinkan terbawanya struktur tersebut dalam wujud bahasa tertulis. 

Struktur yang dimaksud adalah bentukan-bentukan kata dan penggunaan 

kalimat-kalimat. 

  Sastra merupakan bidang ilmu yang terus berkembang di masyarakat 

mengikuti perkembangan zaman. Sastra terus berkembang karena kecintaan 

masyarakat terhadap karya sastra. Karya sastra merupakan karya imajinasi 

pengarang sehingga bukan pengarangnya, tetapi penikmatnya pun akan 

memiliki daya imajinasi yang tinggi saat membaca atau mendengarnya 

(Susilowati, 2016). 
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  Karya sastra merupakan suatu hasil pemikiran dan imajinasi dari 

pengarang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Karya sastra sendiri 

memiliki banyak jenis dan ragam yang sangat banyak. Jenis karya sastra 

terdiri dari pantun, puisi, novel, cerpen, dll. Cerpen atau cerita pendek 

merupakan salah satu bagian dari karya sastra dan ceritanya biasanya lebih 

pendek dibandingkan dengan novel. Cerpen biasanya berisi mengenai 

permasalahan yang ada di sekitar penulis atau kegiatan sehari-hari. 

  Dalam cerpen terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya, yaitu unsur 

instrinsik dan unsur ekstrinsik. Tarigan (2013:5) mengungkapkan gaya bahasa 

merupakan salah satu unsur instrinsik di dalam cerpen, gaya bahasa 

merupakan cara pengarang mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-

bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga menimbulkan kesan 

tertentu bagi para pembacanya. 

  Gaya bahasa menjadikan sebuah cerita lebih menarik bagi pembacanya. 

Setiap pengarang memiliki ciri masing-masing dalam pemakaian atau 

penggunaan gaya bahasa sehingga, cerpen atau karya yang lain memiliki gaya 

atau penyampaian yang berbeda-beda. Gaya bahasa dan kosa kata memiliki 

hubungan erat, hubungan timbal balik. Semakin kaya kosa kata seseorang, 

semakin beragam gaya bahasa yang dipakainya. 

     Gaya bahasa sesungguhnya terdapat pada seluruh ragam bahasa, baik 

ragam bahasa lisan maupun ragam bahasa tulisan. Gaya bahasa/stilistika 

bahasa merupakan keindahan berbahasa. 

     Keraf (2010:23) mengungkapkan sebuah kata yang tepat untuk 

menyatakan maksud tertentu pula diperhatikan kesesuaian dengan situasi 



4 
 

yang dihadapi. Dalam hal ini diperlukan gaya yang tepat digunakan dalam 

suatu situasi. Gaya bahasa merupakan cara menggunakan bahasa. Gaya 

bahasa merupakan sebagian dari diksi pertalian dengan ungkapan-ungkapan 

yang individu atau karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik yang tinggi. 

Melalui gaya bahasa memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan 

kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu.  

      Keraf (2010:113) menyatakan bahwa gaya atau khususnya gaya bahasa 

dikenal dalam retorika dengan istilah style. Gaya bahasa style menjadi 

masalah atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok 

tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadapi 

hierarki kebahasaan, pilihan kata secara individu, frasa, klausa, dan kalimat 

bahkan mencankup pula sebuah wacana secara keseluruhan. Style atau gaya 

bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai 

bahasa. Jiwa dan kepribadian yang dimaksud adalah bagaimana seorang 

penulis menggambarkan seorang tokoh dengan bahasa yang khas dan gaya 

penulisannya. 

     Melalui kegiatan analisis dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

kalimat-kalimat dalam rubrik cerpen surat kabar Jawa Pos edisi April 2020, 

didasarkan bahwa dalam rubrik tersebut terdapat gaya bahasa berdasarkan 

penggunaan majas-majas sebagai style yang digunakan penulis. Sehingga 

hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebegai acuan dalam penulisan 

sebuah gaya bahasa berdasarkan karangan termasuk cerpen. 
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B. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

dapat diiendentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan gaya bahasa yang terdapat di dalam cerpen. 

2. Unsur Instrinsik yang ada di dalam cerpen. 

3. Unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerpen. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini peneliti membatasi pada kajian 

penggunaan gaya bahasa berdasarkan untuk mencapai tujuan yang jelas dalam 

suatu penelitian perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah 

dalam penelitian ini hanya menganalisis pada penggunaan gaya bahasa yang 

digunakan dalam rubrik cerpen surat kabar Jawa Pos edisi April tahun 2020 . 

 

 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan penelitian sebagai berikut: 

Gaya bahasa apa saja yang digunakan pada  rubrik cerpen surat kabar Jawa 

Pos edisi April tahun 2020? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan 

penelitian adalah untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang digunakan pada  

rubrik cerpen surat kabar Jawa Pos edisi April tahun 2020. 



6 
 

 

F.  Manfaat Penelitian 

     Setiap penelitian selalu memiliki manfaat begitu juga dengan penulisan 

karya ini, adapun manfaatnya bagi masyarakat adalah dapat mengurangi 

kesalahan dalam menulis terutama yang mengalami kesulitan dalam 

mengenal gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat.  

 

G.   Penegasan Judul 

     Ada beberapa istilah yang mempunyai arti khusus yang digunakan 

dalam penulisan karya ilmiah ini, istilah perlu ditegaskan supaya tidak 

menimbulkan salah pengertian. 

Istilah-istilah tersebut adalah: 

1) Analisis 

   Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa(karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab – 

musabab, duduk perkaranya, dsb). 

2) Gaya bahasa 

  Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau 

pemakai bahasa. 

3) Rubrik 

  Kepala karangan dalam media cetak baik surat kabar maupun 

majalah. Rubrik dalam surat kabar misalnya tajuk rencana,surat pembaca, 

atau dongeng anak,  rubrik juga di muat dalam surat majalah. 

4) Cerpen  
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  Cerpen adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas unsur 

fiksi dalam aspeknya yang terkecil (Sumardjo, 1984: 68). 

5) Surat Kabar 

  Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup 

jusnalisme cetak. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat 

laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri – ciri terbit secara 

periodik, bersifat umum, isinya termassa dan aktual mengenai apa saja 

dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini tersusun atas lima bab yaitu;  

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Penegasan Judul, dan Sistematika Penulisan. 

 Bab II Landasan Teori terdiri dari Penelitian yang Relevan, Pengertian 

Kajian Gaya Bahasa/Stilistika, Gaya Bahasa. 

 Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari Metode Penelitian, Objek 

Penelitian, Sumber Data Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. 

 Bab IV Hasil dan Pembahasan terdiri dari deskripsi data dan hasil 

penelitian.  

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. Bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen surat kabar 

Jawa Pos edisi April tahun 2020 adalah majas retorika, hiperbola, asosiasi, 

sinekdok (tottem pro parte), personifikasi, antitesis, metafora, metonimia, 

eufemisme, paradok, anti klimaks, klimaks, sarkasme, pararelisme, dan simile. 

Macam gaya bahasa tersebut memiliki fungsi memperindah bahasa yang 

digunakan, selain memperindah gaya bahasa memiliki fungsinya masing-masing 

yaitu, majas retorika berfungsi untuk memberikan penegasan dalam bentuk 

kalimat tanya yang tidak perlu dijawab, hiperbola untuk mengungkapkan sesuatu 

dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal, asosiasi untuk 

membandingkan dua objek yang berbeda, namun dianggap sama dengan 

pemberian kata sambung bagaikan, bak, ataupun seperti, sinekdok (totem pro 

parte) gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian 

benda atau situasi, personifikasi untuk menggantikan fungsi benda mati yang dapat 

bersikap layaknya manusia, antitesis untuk memadukan pasangan kata yang 

artinya bertentangan, metafora untuk meletakkan sebuah objek yang bersifat sama 

dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan, metonimia untuk 

menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada pada benda umum, 

eufemisme untuk Gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang 

baik dengan padanan yang lebih halus, paradok untuk membandingkan situasi asli 
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atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya, anti klimaks untuk gaya bahasa 

untuk antiklimaks menegaskan sesuatu dengan mengurutkan suatu tingkatan dari 

tinggi ke rendah, klimaks untuk mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke 

tinggi, sarkasme untuk menyampaikan sindiran secara kasar, pararelisme untuk 

mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda, dan simile 

untuk menggunakan kata hubungan bak, bagaikan, ataupun seperti; hanya saja 

simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan 

sebuah kegiatan dengan ungkapan. 

 

B. Saran 

Penelitian ini membahas mengenai gaya bahasa yang terdapat dalam rubrik 

cerpen surat kabar Jawa Pos edisi April tahun 2020. agar lebih optimal peneliti 

lain dapat menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen ini selain gaya 

bahasa. Peneliti yang lain dapat menggunakan cerpen yang berbeda dengan 

analisis yang berbeda yang lebih luas dan mendalam. Penelitian ini dapat dijadikan 

sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan tentang gaya bahasa khususnya 

untuk analisis cerpen.  
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