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Abstrak
Desi. 2014. NIM.090388201053 Analisis Gaya Bahasa Novel Bunga-bunga Kertas
karya Khusnul Khotimah. Skripsi. Jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang, 2014.
Kata Kunci:Analisis Gaya Bahasa

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gaya bahasa apa saja yang
digunakan oleh Khusnul Khotimah dalam novel Bunga-bunga Kertas. Objek
penelitian novel Bunga-bunga Kertas karya Khusnul Khotimah. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik
penggunaan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik
catat, karena data-datanya berupa teks. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu
data yang telah tersedia dalam novel Bunga-bunga Kertas Karya Khusnul Khotimah.
Berdasarkan hasil penelitian pada novel Bunga-bunga Kertas karya Khusnul
Khotimah ditemukan penggunaan gaya bahasa sebagai berikut: (a) Perbandingan
meliputi Hiperbola, personifikasi, perumpamaan, asosiasi, eufemisme, epitet, eponim;
(b) perulangan meliputi epenalipsis, epizeukis, mesodiplosis, anafora; (c)
pertentangan meliputi litotes, antitesis, oksimoron; (d) penegasan meliputi erotesis.
Abstract
Desi. 2014. NIM.090388201053 Analysis of Language Style Paper Flowers Novel
Khusnul Khotimah work. Thesis. Indonesian Programs, Faculty of Teacher Training
and Education, Raja Ali Haji Maritime University. Tanjungpinang, 2014.
Keywords : Analysis of Language Style
The purpose of this study was to describe the style of any language used by Khusnul
Khotimah in the novel Paper Flowers. Objects novel research work of paper flowers
Khusnul Khotimah. This research uses descriptive qualitative method. The technique
used is the technique of using a document. Data collection techniques in this study is
the technique of note, because the data in the form of text. The data used is primary
data, ie data that has been available in the novel Paper Flowers . Khusnul Khotimah
works. Based on the results of research on the novel Flowers Paper works Khusnul
Khotimah found the use of language style as follows: (a) Comparison includes
hyperbole, personification, metaphor, association, euphemisms, epithets, eponymous,
(b) iteration includes epenalipsis, epizeukis, mesodiplosis, anaphora (c) conflict
covering litotes, antithesis, oxymoron; (d) includes the assertion erotesis.

1. Pendahuluan
Sastra merupakan hasil karya seseorang yang ditulis atau dibuat melalui
pandangan terhadap kehidupan sosial yang terjadi disekelilingnya dengan
menggunakan bahasa sebagai medium. Sastra sebagai karya fiksi memiliki
pemahaman yang mendalam, bukan hanya sekadar cerita khayalan atau angan
pengarang saja, melainkan wujud dari kreativitas pengarang dalam menggali dan
mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya sehingga menjadi sebuah karya yang
layak untuk dibaca.
Untuk menghasilkan sebuah karya sastra (novel) yang menarik untuk dibaca,
maka diperlukan keindahan pengolahan bahasa dalam memaparkan aspek-aspek
kehidupan, sehingga pembaca dapat menghayati unsur-unsur keindahan yang terdapat
di dalam novel tersebut.
Bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah karya sastra.
Berdasarkan yang diungkapkan Nurgiyantoro (2005 : 272) bahasa dalam seni sastra
ini dapat disamakan dengan cat warna. Keduanya merupakan unsur bahan, alat dan
sarana yang mengandung nilai lebih untuk dijadikan sebuah karya. Sebagai salah satu
unsur terpenting tersebut, maka bahasa berperan sebagai sarana pengungkapan dan
penyampaian pesan dalam sastra.
Gaya bahasa dan penulisan merupakan salah satu unsur yang menarik dalam
sebuah bacaan. Setiap pengarang mempunyai gaya yang berbeda dalam menuangkan
setiap ide tulisannya. Setiap tulisan yang dihasilkan nantinya mempunyai gaya
penulisan yang dipengaruhi oleh pengarangnya, sehingga dapat dikatakan bahwa,
watak seorang pengarang sangat mempengaruhi sebuah karya yang ditulisnya. Hal ini
selaras dengan pendapat Pratikno (1984: 50) bahwa sifat, tabiat atau watak seseorang itu
berbeda-beda.
2. Metodologi Penelitian
Objek di dalam penelitian ini adalah gaya bahasa dalam novel Bunga-bunga
Kertas karya Khusnul Khotimah. Waktu Penelitian Bulan April. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dengan cara catat. Teknik analisis data yang
peneliti gunakan dalam menganalisis gaya bahasa dalam novel Bunga-bunga Kertas
karya Khusnul Khotimah sebagai berikut:
1. Membaca dan memahami isi novel Bunga-bunga Kertas
2. Mencatat setiap kalimat yang berkaitan dengan gaya bahasa dalam novel
Bunga-bunga Kertas

3. Menyimpulkan jenis gaya bahasa berdasarkan hasil analisis setiap kalimat dari
novel Bunga-bunga Kertas
3. Pembahasan Hasil Penelitian
a. Perbandingan
a) Hiperbola
Contoh: Cacing di dalam perutnya terdengar menyanyi meminta jatah.
b) Metonimia
Contoh: Pemilik mobil-mobil itu bukan para calon penumpang kereta
api, tapi para tamu kupu-kupu malam yang selalu mangkal di gang
samping Stasiun Tugu.
c) Personifikasi
Contoh: Biarkan waktu yang akan menjawabnya sendiiri.
d) Perumpamaan
Contoh: Luka itu semakin perih bak disayat belati.
e) Asosiasi
Contoh: Dia hanya mematung tanpa bersuara.
f) Eufemisme
Contoh: “Ibu sudah meninggal Mbak hari senin kemarin.”
g) Epitet
Contoh: Terlihat Azwar dengan koko biru muda dengan aksen border
tebal, mendorong kursi roda yang diduduki Nabila. Kaca mata minus
dan jenggot tipisnya menambah wibawa.
h) Eponim
Contoh: “Malam itu Ayah bagaikan Malaikat bagi kami.”
b. Perulangan
a) Epanalipsis
Contoh: Kami sedikit percaya kepada Ayah bahwa Ayah menyayangi
kami.
b) Epizeukis
Contoh: “Kalo mau nangis, nangis aja, jangan dipendam.”
c) Mesodiplosis
Contoh: “Kalau kamu sayang sama aku, sayang sama anakmu, sayang
sama Mas Azwar, sayang sama diri kamu sendiri, izinkan Mas Azwar
nanti malam kerumahmu.
d) Anafora
Contoh: “Kamu pasti kuat. Kamu pasti bisa menguatkan Bunda.”
c. Pertentangan
a) Litotes
Contoh: Sesampainya di depan sebuah rumah yang cukup minimalis
tapi lumayan mewah dengan beberapa ornamen batu yang
menghiasinya, mobil yang dikendarai Ardi berhenti.

b) Antitesis
Contoh: Pose-pose yang tidak sepatutnya dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan yang bukan suami istri.
c) Oksimoron
Contoh: Yang tadinya ramah dan periang kini menjadi jutek dan
pendiam.
d. Penegasan
a) Erotesis
Contoh: Kenapa harus binaanya sendiri yang juga menerima perlakuan
biadab itu?
4 Simpulan dan Saran
Berdasarkan analisis di atas yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa:
1. Tidak semua gaya bahasa terdapat di dalam novel ini.
2. Dalam novel ini terdapat 136 data, berupa kalimat yang mengandung gaya bahasa
yang terdiri dari 16 gaya bahasa.
Semoga novel ini menjadi bacaan ataupun wacana wajib khususnya bagi yang
ingin memperdalam ilmu tentang gaya bahasa, karena di dalam novel ini banyak
dimuat tentang gaya bahasa. Mulai dari pengertian, hingga pembagian-pembagiannya
serta dilengkapi dengan contoh yang mempermudah pembaca untuk memahami
maksudnya.
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