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Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metafora dan metonimia
dalam novel Gelombang karya Dewi Lestari dan kelayakannya sebagai bahan ajar
sastra Indonesia di SMA. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan metafora
dalam novel Gelombang karya Dewi, mendeskripsikan metonimia dalam novel
Gelombang karya Dewi, dan mendeskripsikan kelayakannya sebagai bahan ajar
sastra Indonesia di SMA.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Sumber data yang
digunakan adalah novel Gelombang karya Dewi Lestari terbitan PT Bentang
Pustaka, cetakan Desember 2014 dengan tebal 482 halaman dan difokuskan dalam
penggunaan metafora dan metonimia sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA.
Teknik pengumpulan data berupa membaca teks secara cermat, mencatat hal-hal
penting, menganalisis data yang diperlukan sebagai bahan penelitian, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya bahasa kiasan yang ditampilkan
dalam novel Gelombang didominasi oleh gaya bahasa metafora (luas) yang
meliputi metafora (sempit), dan simile. Adapun data yang paling sedikit yakni
metonimi yang meliputi metonimi dan sinekdoke. Penggunaan gaya bahasa
metafora (sempit) dan simile yang sangat mendominasi pada novel ini memiliki
nilai estetika tersendiri dibandingkan dengan karya sastra prosa yang lainnya
karena penggunaan gaya bahasa metafora (sempit) dan simile biasanya sangat
mendominasi khususnya pada pembelajaran puisi namun berbeda dengan novel
Gelombang ini yang lebih didominasi oleh gaya bahasa tersebut. Gaya bahasa
kiasan tersebut diperoleh data sebanyak 206 data yang meliputi metafora (luas)
dengan jumlah keseluruhan 154 data yang terdiri dari metafora (sempit) sebanyak
54 data, simile terdapat 100 data, dan metonimi dengan jumlah keseluruhan 49
data yang terdiri dari metonimi terdapat 23 frekuensi penggunaan, dan sinokdoke



yang meliputi pars prototo terdapat 14 frekuensi penggunaan dan totem proparte
terdapat 12 frekuensi pengunaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan
vehicle dan tenornya sehingga diperoleh data keseluruhan sebanyak 412 data.
Adapun dari keseluruhan kategori tersebut memiliki fungsi yaitu untuk
menekankan suatu makna tertentu, membedakan bahasa novel Gelombang dengan
bahasa sehari-hari, memberikan nilai seni, dan memberikan nilai estetika
tersendiri pada novel Gelombang yang dilihat dari segi penggunaan gaya
bahasanya. Metafora dan metonimia dalam novel Gelombang layak dijadikan
sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA khususnya untuk mata pelajaran
sastra Indonesia kelas XII, semester genap yaitu menganalisis teks novel baik
lisan maupun tulisan yang difokuskan pada unsur intrinsik novel yakni
penggunaan gaya bahasa kiasan, yang disesuaikan dengan KI 3 (Kompetensi Inti)
yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dengan
KD 3.3 (Kompetensi Dasar) yaitu menganalisis teks novel baik melalui lisan
maupun tulisan yang difokuskan pada analisis gaya bahasa kiasan metafora dan
metonimia pada novel Gelombang karya Dewi Lestari.


