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GAYA BAHASA RETORIS DALAM NOVEL REMBULAN TENGGELAM 

DI WAJAHMU  KARYA TERE LIYE DAN KELAYAKANNYA SEBAGAI 

BAHAN AJAR SASTRA INDONESIA DI SMA 

 

 

Oleh 

 

VEPPI SEPTIRA 

 

 

 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini bagaimanakah gaya bahasa retoris 

dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dan kelayakannya sebagai bahan 

ajar sastra di SMA. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan gaya bahasa 

retoris dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dan kelayakannya sebagai 

bahan ajar sastra di SMA.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

dan memilih kutipan-kutipan pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 

Tere Liye sebagai sumber data. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

gaya bahasa retoris yang berupa fonem, kata, frasa dan klausa dari setiap kutipan 

yang terdapat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere Liye, penulis menggunakan beberapa gaya bahasa retoris, 

yaitu repetisi, aliterasi, asonansi, anostrof, apofasus, apostrof, asidenton, 



 
 

polisidenton, kiasmus, elipsis, eufemismus, litotes, histeron, pleonasme, perifrasis, 

prolepsis, erotesis, dan hiperbola..  

Novel  Rembulan Tenggelam di Wajahmu layak dijadikan sebagai bahan ajar 

sastra karena sudah memenuhi criteria dalam pemilihan bahan ajar berdasarkan 

aspek bahasa, kematangan jiwa (psikologi) dan latar belakang budaya. 

 

Kata kunci: gaya bahasa retoris, novel, dan bahan ajar. 
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MOTO 

 

 Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk 

kebaikan dirinya sendiri. 

(Qs. Al-Ankabut: 6) 

 

Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

(QS. Alam Nasyrah: 5-8) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan suatu karya yang memiliki nilai keindahan dan bersifat 

imajinatif. Sastra merupakan hasil dari penghayatan pengarang yang disampaikan 

melalui bahasa sebagai media utamanya. Bahasa yang digunakan dalam karya 

sastra adalah kata-kata yang indah sebagai pengungkapan pikiran dan isi batin 

pengarang sehingga menciptakan daya imajinasi bagi pembaca. 

 

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel diciptakan oleh pengarang 

dengan tujuan untuk mengajak pembaca memahami isi cerita lewat gambaran-

gambaran realita kehidupan lewat alur yang terkandung dalam novel tersebut. 

Novel ditulis melalui unsur instrinsik dan unsur batin. Kepaduan antara berbagai 

unsur intrinsik dalam sebuah novel akan menciptakan suatu novel yang indah dan 

mudah dipahami pembaca. Agar maksud dan tujuan pengarang sampai kepada 

pembaca diperlukan pilihan kata-kata yang menarik perhatian pembaca.  

 

Gaya bahasa merupakan salah satu unsur intrinsik novel. Gaya bahasa adalah 

salah satu pembangun nilai estetik atau keindahan suatu karya sastra. Gaya bahasa 

merupakan cara pengarang melukiskan sesuatu dengan menyamakan atau 
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membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Gaya bahasa adalah bahasa 

kiasan yang dapat menghidupkan efek cerita dan menimbulkan konotasi tertentu. 

 

Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang mengalami penyimpangan dari 

konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu (Keraf, 2010: 129). Gaya bahasa 

merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan 

menulis untuk meyakinkan atau memengaruhi penyimak dan pembaca. Gaya 

bahasa yang terdapat di dalam karya sastra sangat beraneka ragam. Seorang 

pengarang harus memperhatikan ketepatan gaya bahasa agar pemahaman yang 

didapat oleh pembaca sesuai dengan apa yang dituangkan oleh pengarang dalam 

novelnya. Gaya bahasa yang kurang tepat penggunaannya akan menyamarkan 

maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang. Penggunaan gaya bahasa yang 

tepat akan membantu pembaca untuk mengikuti jalan cerita pada novel dan 

pembaca dapat memahami makna keseluruhan cerita yang ada pada novel 

tersebut. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk mengkaji tentang gaya 

bahasa retorik dalam sebuah karya sastra yaitu novel. 

 

Novel yang menjadi objek penelitian adalah Novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere Liye. Novel ini bercerita tentang kehidupan seorang anak 

lelaki bernama Rehan Raujana. Nama yang diberikan oleh ibu panti yang 

membesarkannya. Kata kehidupan ini bukan hanya sepenggal kisah perjalanan 

singkat saja, melainkan keseluruhan kisah hidup tokoh utamanya dari ia 

dilahirkan hingga menjelang akhir hayatnya. 
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Tere Liye menyajikan kisah ini dengan sangat unik karena dikemas dengan alur 

mundur dan gaya bahasa yang manis melalui perjalanan metafisik yang amat 

fantastik dan menarik. Dalam novel ini, Tere Liye berusaha menuangkan segala 

pemikiran dan pemahamannya tentang hidup dan berkehidupan. Hal ini dirasa 

sangat cocok digunakan sebagai bahan pembelajaran siswa SMA yang diibaratkan 

baru saja memulai kehidupannya sebagai orang dewasa. 

 

Dalam hal ini juga dipertegas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

terdapat di dalamKurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

kelas XII. 

Kompetensi inti  :   3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 

pengetahuan factual, konseptual, procedural, metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan terkait penyebab 

fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

Kompetensi Dasar:  3.9 Menganaisis isi dan kebahasaan novel. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa penting untuk menganalisis 

tentang gaya bahasa retoris dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya 

Tere Liye serta kelayakannya sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA. Novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye diharapkan dapat dijadikan 
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sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA karena dalam konteks pengajaran 

sastra, pengetahuan yang diperoleh dari sebuah karya sastra dapat membantu 

siswa dalam mengembangkan ide dan gagasannya dalam membuat karya sastra. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,  rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah gaya bahasa retoris dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu  karya Tere Liye dan kelayakannya sebagai bahan ajar siswa kelas XII 

SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

mendeskripsikan gaya bahasa retoris dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu  karya Tere Liye dan kelayakannya sebagai bahan ajar siswa kelas XII 

SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi yang sangat 

bermanfaat untuk berbagai kepentingan, khususnya di bidang analisis unsur 

intrinsik novel dan diharapkan dapat membantu peneliti-peneliti lain dalam 

usahanya menambah wawasan yang berkaitan dengan analisis gaya bahasa retoris. 

Selanjutnya bagi guru bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai alternatif bahan ajar kelas XII SMA.   
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah gaya bahasa retoris yang terdapat dalam novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu  Karya Tere Liye serta kelayakannya sebagai 

bahan ajar sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 
 
 
 

2.1 Pengertian Novel 

Kata novel berasal dari bahasa Latin novellus yang diturunkan pula dari kata 

novies yang berarti “baru” (Tarigan, 2011:167). Dikatakan baru karena bila 

dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, 

maka novel ini muncul kemudian. Berdasarkan segi jumlah kata, maka biasanya 

suatu novel mengandung kata-kata yang berkisar antara 35.000 buah sampai tak 

terbatas jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah minimum kata-katanya adalah 

35.000 buah dan jumlah kata dalam satu baris 10 buah, maka jumlah kata dalam 

satu halaman adalah 350 buah (Tarigan, 2011:168). 

 

Novel dalam bahasa Inggris novel yang kemudian masuk ke Indonesia, dari 

bahasa Italia yaitu novella dan dalam bahasa Jerman yaitu novelle. Secara harfiah 

novella berarti „sebuah barang baru yang kecil‟ dan kemudian diartikan sebagai 

“cerita pendek dalam bentuk prosa‟ (Abrams dalam Nurgiyantoro, 1994: 12). 

Dewasa ini istilah novella dan novelle mengandung pengertian yang sama dengan 

istilah Indonesia „novelet‟ (dalam bahasa Inggris novelette) yang berarti sebuah 

karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga 

tidak terlalu pendek.  



7 
 

 Jassin dalam Nurgiyantoro (1994:18), novel adalah suatu cerita yang bermain 

dalam dunia manusia dan benda yang ada di sekitar kita, tidak mendalam, lebih 

banyak melukiskan satu saat dari kehidupan seseorang, dan lebih mengenai 

sesuatu episode. Nurgiyantoro (1994:5) mengemukakan bahwa novel sebagai 

karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model kehidupan yang 

diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya 

seperti, peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain 

yang kesemuanya juga bersifat imajinatif. Virginia Wolf dalam Tarigan 

(2011:167) mengatakan bahwa novel ialah terutama sekali sebuah eksplorasi atau 

kronik penghidupan, merenungkan dan melukiskan dalam bentuk tertentu, 

pengaruh, ikatan, hasil, kehancuran, atau tercapainya gerak gerik manusia.   

 

Berdasarkan beberapa pendapat pakar mengenai pengertian novel di atas, peneliti 

mengacu pada pendapat Nurgiyantoro (1994:10), karena pengertian novel tersebut 

berkaitan dengan unsur intrinsik karya fiksi. Hal ini sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu mendeskripsikan salah satu unsur intrinsik, yakni tokoh dan 

penokohan. Selain itu, pengertian novel yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro 

lebih mudah untuk dipahami dan lebih jelas. 

 

2.2 Unsur Intrinsik Novel 

 

Sebuah karya fiksi yang jadi merupakan sebuah bangunan cerita yang 

menampilkan sebuah dunia yang sengaja dikreasikan pengarang. Wujud formal 

fiksi itu sendiri hanya berupa kata dan kata-kata. Karya fiksi, dengan demikian, 

menampilkan dunia dalam kata, karena di samping juga dikatakan menampilkan 
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dunia dalam kemungkinan. Kata merupakan sarana terwujudnya bangunan cerita. 

Kata merupakan sarana pengucapan sastra. 

 

Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan yang bersifat 

artistik. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, unsur-unsur 

yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling 

menggantungkan. Jika novel dikatakan sebagai sebuah totalitas, unsur kata dan 

bahasa merupakan salah satu bagian dari totalitas itu, salah satu pembangun cerita 

itu, salah satu subsistem organisme itu. Kata inilah yang menyebabkan novel, juga 

sastra pada umumnya menjadi berwujud. Pembicaraan unsur fiksi berikut 

dilakukan menurut pandangan tradisional dan diikuti pandangan menurut Stanton 

(1965) dan Chatman (1980) (Nurgiyantoro, 1994: 29). 

 

Unsur-unsur pembangun sebuah novel yang kemudian secara bersama 

membentuk sebuah totalitas itu, di samping unsur formal bahasa masih banyak 

lagi macamnya. Namun, secara garis besar berbagai macam unsur tersebut secara 

tradisional dapat dikelompokkan menjadi dua bagian walau pembagian itu tidak 

benar-benar pilah. Pembagian unsur yang dimaksud adalah unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang sering disebut para kritikus dalam 

rangka mengkaji atau membicarakan novel dan karya sastra pada umumnya.  

 

Unsur intrinsik (intrinsic) adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu 

sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan suatu teks hadir sebagai teks 

sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya 

sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung 
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turut serta membangun cerita. Kepaduan antar berbagai unsur intrinsik inilah yang 

membuat sebuah novel berwujud. Atau sebaliknya, jika dilihat dari sudut kita 

pembaca, unsur-unsur (cerita) inilah yang akan dijumpai jika kita membaca 

sebuah novel. Unsur yang dimaksud misalnya, peristiwa, cerita, plot, tokoh, 

penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan 

lain-lain (Nurgiyantoro, 1994: 30). 

 

Pembagian unsur intrinsik struktural karya sastra yang tergolong tradisional 

adalah pembagian berdasarkan unsur bentuk dan isi, sebuah pembagian dikotomis 

yang sebenarnya diterima orang dengan agak keberatan. Pembagian ini 

tampaknya sederhana, barang kali agak kasar, namun sebenarnya tidak mudah 

dilakukan. Hal itu disebabkan pada kenyataannya tidak mudah memasukkan 

unsur-unsur tertentu ke dalam unsur bentuk atau isi karena keduanya saling 

berkaitan. Bahkan, tidak mungkin rasanya membicarakan dan menganalisis salah 

satu unsur itu tanpa melibatkan unsur yang lain. Misalnya, unsur peristiwa dan 

tokoh (dengan segala emosi dan perwatakannya) adalah unsur isi, namun masalah 

pemlotan (struktur pengurutan peristiwa secara linear dalam teks fiksi) dan 

penokohan (sementara dibatasi: teknik menampilkan tokoh dalam suatu karya 

fiksi) tergolong unsur bentuk. Padahal, pembicaraan unsur plot (pemlotan) dan 

penokohan tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan unsur peristiwa dan tokoh. 

Oleh karena itu, pembedaan unsur tertentu ke dalam unsur bentuk atau isi 

sebenarnya lebih bersifat teoretis di samping terlihat untuk menyederhanakan 

masalah (Nurgiyantoro, 1994:31). 
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2.3  Pengertian Gaya bahasa 

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian pengarang. Gaya bahasa merupakan bahasa 

kiasan atau gaya bahasa, setiap orang tentu ingin mengeluarkan pikiran dan 

pendapat dengan sejelas mungkin kepada orang lain. Kadang-kadang dengan kata-

kata belum begitu jelas untuk menerangkan sesuatu oleh karena itu dipergunakan 

persamaan, perbandingan serta kata-kata kias lainnya (Tarigan, 2009:32). 

 

Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. 

Kata style diturunkan dari kata Latin stilus, yaitu semacam alat untuk menulis 

pada lempengan lilin. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas 

tidaknya tulisan pada lempengan tadi. Kelak pada waktu penekanan dititkberatkan 

pada keahlian untuk menulis indah, maka style lalu berubah menjadi kemampuan 

dan keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata secara indah. Gaya 

bahasa memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan 

seseorang yang mempergunakan bahasa itu. Semakin baik gaya bahasanya, 

semakin baik pula penilaian orang terhadapnya; semakin buruk gaya bahasa 

seseorang, semakin buruk pula penilaian diberikan padanya (Keraf, 1994: 112). 

Gaya bahasa adalah semacam bahasa yang bermula dari bahasa yang biasa 

digunakan dalam gaya tradisional dan literal untuk menjelaskan orang atau objek. 

Dengan menggunakan gaya bahasa, pemaparan imajinatif menjadi lebih segar dan 

berkesan (Minderop, 2005: 51).  

Gaya bahasa terdapat dalam segala ragam bahasa karena gaya bahasa adalah cara 

menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu untuk maksud-
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maksud tertentu (Sudjiman dalam Sugihastuti, 2010: 56). Gaya bahasa termasuk 

unsur intrinsik yang cukup penting dalam novel. Dengan gaya bahasa gagasan 

terungkap akan terasa lebih konkret dan penuh. Karena perkembangan itu, gaya 

bahasa atau style menjadi masalah atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang 

mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa atau klausa tertentu untuk 

menghadapi situasi tertentu. Sebab itu, persoalan gaya bahasa meliputi semua 

hirarki kebahasaan: pilihan kata secara individual, frasa, klausa, dan kalimat, 

bahkan mencakup pula sebuah wacana secara keseluruhan. Malahan nada yang 

tersirat di balik sebuah wacana secara termasuk pula persoalan gaya bahasa. Jadi 

jangkauan gaya bahasa sebenarnya sangat luas, tidak hanya mencakup unsur-

unsur kalimat yang mengandung corak-corak tertentu, seperti yang umum terdapat 

dalam retorika-retorika klasik.  

 

Bila kita melihat gaya secara umum, kita dapat mengatakan bahwa gaya adalah 

cara mengungkapkan diri sendiri, entah melalui bahasa, tingkah laku, berpakaian, 

dan sebagainya. Gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa. Gaya bahasa 

memungkinkan kita dapat menilai pribadi , watak, dan kemampuan seseorang 

yang mempergunakan bahasa itu. Akhirnya style atau gaya bahasa dapat dibatasi 

sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa) (Keraf, 1986: 

113). 

 

Pergaya bahasaan adalah teknik pengungkapan dengan menggunakan bahasa kias 

(maknanya tidak merujuk pada makna harfiah)(Nurgiyantoro, 1995: 277). Gaya 
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bahasa (figure of speech) adalah pilihan kata tertentu sesuai dengan maksud 

penulis atau pembicara dalam rangka memperoleh aspek keindahan (Ratna, 2009: 

164). 

 

Oleh karena itu, peneliti menyatakan bahwa gaya bahasa adalah cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa 

dan kepribadian pengarangdengan maksud memperlihatkan kepribadian dan 

memperoleh aspek keindahan. 

 

2.4 Pendayagunaan Gaya Bahasa 

a. Kesesuaian Pilihan Kata 

Persoalan kedua dalam pendayagunaan kata-kata adalah kecocokan atau 

kesesuaian. Perbedaan antara ketepatan dan kecocokan pertama-tama 

mencakup soal kata mana yang akan digunakan dalam kesempatan tertentu, 

walaupun kadang-kadang masih ada perbedaan tambahan berupa perbedaan 

tata bahasa, pola kalimat, panjang atau kompleksnya sebuah alinea, dan 

beberapa segi yang lain. Secara singkat perbedaan antara persoalan ketepatan 

dan kesesuaian yaitu dalam persoalan ketepatan kita bertanya apakah pilihan 

kata yang dipakai sudah setepat-tepatnya, sehingga tidak akan menimbulkan 

interpretasi yang berlainan antara pembicara dan pendengar, atau antara 

penulis dan pembaca sedangkan dalam persoalan kecocokan akan kesesuaian 

kita mempersoalkan apakah pilihan kata dan gaya bahasa yang dipergunakan 

tidak merusak suasana atau menyinggung perasaan orang yang hadir. 

b. Syarat-Syarat Kesesuaian Diksi 

Bahasa mana pun di dunia ini selalu mengalami pertumbuhan dan 
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perkembangan dan waktu ke waktu. Tingkat perubahan yang dialami tiap 

bahasa tergantung dan bermacam-macam fàktor: kebutuhan untuk menyerap 

teknologi baru yang belum dimiliki, tingkat kontak dengan bangsa-bangsa 

lain di dunia, kekayaan budaya asli yang dimiliki penutur bahasanya, dan 

macam-macam faktor yang lain. 

 

Di samping unsur-unsur bahasa yang dikuasai dan dikenal oleh seluruh 

anggota masyarakat bahasa, ada juga unsur bahasa yang terbatas penuturnya, 

walaupun mereka berada di dalam masyarakat bahasa yang sama. Unsur-

unsur semacam itu dikenal dengan pelbagai macam nama: bahasa slang, 

jargon, bahasa daerah atau unsur daerah, dan sebagainya. Kata-kata yang 

termasuk dalam kelompok ini harus dipergunakan secara hati-hati agar tidak 

merusak suasana. Bila suatu situasi yang formal tiba-tiba dimasuki oleh kata-

kata yang bersifat kedaerahan, maka suasana yang formal tadi akan 

terganggu. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu diketahui setiap 

penulis atau pembicara, agar kata-kata yang dipergunakan tidak akan 

mengganggu suasana, dan tidak akan menimbulkan ketegangan antara penulis 

atau pembicara dengan para hadirin atau para pembaca. Syarat-syarat tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

1. Hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandar dalam suatu 

situasi yang formal. 

2. Gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Dalam 

situasi yang umum hendaknya penulis dan pembicara meinpergunakan 

kata-kata populer. 
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3. Hindarilah jargon dalam tulisan untuk pembaca umum. 

4. Penulis atau pembicara sejauh mungkin menghindari pemakaian kata-

kata slang. 

5. Dalam penulisan jangan mempergunakan kata percakapan. 

6. Hindarilah ungkapan-ungkapan usang (idiom yang mati). 

7. Jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial. 

 

c. Bahasa Standar dan Substandar 

Bahasa standar adalah semacam dialek kelas dan dapat dibatasi sebagai tutur 

dan mereka yang mengenyam kehidupan ekonomis atau menduduki status 

sosial yang cukup dalam suatu masyarakat. Secara kasar kelas ini dianggap 

sebagai kelas terpelajar. Kelas ini meliputi pejabat-pejabat pemerintah, ahli-

ahli bahasa, ahli-ahli hukum, dokter, pedagang, guru, penulis, penerbit, 

seniman, insinyur, serta semua ahli lainnya, bersama keluarganya. 

Bahasa nonstandar adalah bahasa dan mereka yang tidak memperoieh 

kedudukan atau pendidikan yang tinggi.  

 

Pada dasarnya, bahasa ini dipakai untuk pergaulan biasa, tidak dipakai dalam 

tulisan-tulisan. Kadang-kadang unsur nonstandar dipergunakan juga oleh 

kaum terpelajar dalam bersenda-gurau, berhumor, atau untuk menyatakan 

sarkasme atau menyatakan ciri-ciri kedaerahan. Bahasa nonstandar dapat juga 

berlaku untuk suatu wilayah yang luas dalam wilayah bahasa standar tadi. 

Bila demikian, bahasa nonstandar itu disebut bahasa substandar. Ada juga 

bahasa nonstandar yang dipakai hanya oleh rakyat jelata, secara khusus oleh 

orang-orang buta huruf. Bahasa ini disebut bahasa vulger (dan kata vulgus = 
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rakyat jelata). Hendaknya dihindari anggapan bahwa bahasa vulgar atau 

bahasa nonstandar itu adalah bahasa yang tidak senonoh atau bahasa kasar. 

 

d. Kata Ilmiah dan Kata-kata Populer 

Bagian terbesar dan kosa kata sebuah bahasa terdiri dan kata-kata yang umum 

dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik yang terpelajar maupun oleh 

orang kebanyakan atau rakyat jelata. Kata-kata inilah yang merupakan tulang 

punggung dan setiap bahasa mana pun di dunia ini. Kata-kata ini yang selalu 

akan dipakai dalam komunikasi sehari-hari, baik antara mereka yang berada 

di lapisan atas maupun antara mereka yang di lapisan bawah atau antara 

lapisan atas dan lapisan bawah. Karena kata-kata ini dikenal dan diketahui 

oleh seluruh lapisan masyarakat, maka kata ini diriamakan kata-kata populer. 

Perbedaan antara kedua jenis kelompok kata ini dapat digambarkan secara 

sederhana dengan mempertentangkan pasangan yang secara kasar dianggap 

mempunyai makna yang sama: 

 

Kata Populer Kata Ilmiah 

Sesuai 

pecahan 

aneh 

bukti 

kesimpulan 

Harmonis 

fraksi 

eksentrik 

argumen 

konklusi 
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e. Jargon 

Kata jargon mengandung beberapa pengertian. Pertama-tama jargon 

mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap kurang 

sopan atau aneh. Tetapi istilah itu dipakai juga untuk mangaeu semacam 

bahasa atau dialek hibrid yang timbul dan percampuran bahasa-bahasa, dan 

sekaligus dianggap sehagai bahasa perhubungan atau lingua franea. Makna 

yang ketiga mempunyai ketumpangtindihan dengan bahasa ilmiah. Dalam hal 

ini, jargon diartikan sebagai kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang 

ilmu tertentu, dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau 

kelompok-kelompok khusus lainnya. 

 

f. Kata Percakapan 

Yang dimaksud dengan kata percakapan adalah kata-kata yang biasa dipakai 

dalam percakapan atau pergaulan orang-orang yang terdidik. Termasuk di 

dalam kategori ini adalah ungkapan-ungkapan umum dan kebiasaan 

menggunakan bentuk-bentuk gramatikal tertentu oleh kalangan ini. 

Pengertian percakapan di sini sama sekali tidak boleh disejajarkan dengan 

bahasa yang tidak benar, tidak terpelihara atau yang tidak disenangi. 

 

g. Kata Slang 

Kata-kata slang adalah semacam kata percakapan yang tinggi atau murni. 

Kata slang adalah kata-kata nonstandar yang informal, yang disusun secara 

khas; atau kata-kata biasa yang diubah secara arbitrer; atau kata-kata kiasan 

yang khas, bertenaga dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Kadangkala 
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kata slang dihasilkan dan salah ucap yang disengaja, atau kadangkala berupa 

pengrusakan sebuab kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. 

 

h. Idiom 

Biasanya idiom disejajarkan dengan pengertian peribahasa dalam bahasa 

Indonesia. Sebenarnya pengertian idiom itu jauh lebih luas dan peribahasa. 

Yang disebut idiom adalah pola-pola struktural yang menyimpang dari 

kaidah-kaidah bahasa yang umum, biasanya berbentuk frasa, sedangkan 

artinya tidak bisa diterangkan secara logis atau secara gramatikal, dengan 

bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya. 

 

i. Bahasa Artifisial 

Yang dimaksud bahasa artifisial adalah bahasa yang disusun secara seni. 

Bahasa yang artifisial tidak terkandung dalam kata yang digunakan, tetapi 

dalam pemakaiannya untuk menyatakan suatu maksud. Fakta dan pernyataan-

pernyataan yang sederhana dapat diungkapkan dengan sederhana dan 

langsung tak penlu disembunyikan. 

 

2.5 Gaya Bahasa Retoris 

Gaya bahasa retoris suatu pemimpanan konstruksi biasa dalam bahasa yang 

digunakan untuk menimbulkan efek tertetntu. Gaya bahasa retoris hanya 

memperlihatkan bahasa biasa, yang masih bersifat polos, bahasa yang 

mengandung unsur-unsur kelangsungan makna, dengan konstruksi-kosntruksi 

yang umum dalam bahasa Indonesia. Arti yang didukungnya tidak lebih dan tidak 

kurang dari nilai lahirnya.tidak ada usaha untuk menyembunyikan sesuatu di 
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dalamnya (Keraf, 2010: 129). Macam-macam gaya bahasa retoris yaitu repetisi, 

aliterasi, asonasi, anastrof, apofasus dan pretersio, apostrof, asidenton, 

polisidenton, kiasmus, ellipsis, eufemismus, litotes, histeron proteron, pleonasme 

dan tautology, periphrasis, prolepsis atau antisipasi, erotesis, silepsis dan zeugma, 

koreksio dan epanortosis, hiperbol, paradoks, dan oksimoron. 

 

2.5.1  Repetisi  

Tarigan (2009: 175) menyatakan bahwa perulangan atau repetisi adalah gaya 

bahasa yang mengandungperluasan bunyi, suku kata, kata atau frase, ataupun 

bagian kalimat yang dianggap penting untuk member tekanan dalam sebuah 

konteks yang sesuai. Secara sederhana, Waridah (2014: 17) mengemukakan 

repetisi merupakan pengulangan kata, frase atau bagian kalimat yang dianggap 

penting untuk diberikan penekanan. Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa repetisi adalah suatu  gaya  bahasa  dengan  pengulangan kata  atau  

kelompok  kata  yang  mengandung  perluasan  bunyi,  suku  kata, kata,  frase,  

ataupun  bagian  kalimat  yang  dianggap  penting  yang  berada pada posisi  awal 

(anafora),  tengah (mesodilopsis),  akhir (epistrofa), awal dan akhir(simploke), 

serta perulangan runtut (epizeukis). 

Penggunaan gaya bahasa repetisi dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Para pendidik harus meningkatkan kecerdasan bangsa. 

b. Para dokter harus meningkatkan kesehatan masyarakat. 

c. Para petani harus meningkatkan hasil sawah-ladang. 
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2.5.2  Aliterasi 

Aliterasi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang 

sama. Biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa untuk 

perhiasan atau untuk penekanan (Keraf, 2010:130). Aliterasi adalah sejenis gaya 

bahasa yang memanfaatkan purwakanti atau pemakaian kata-katayang 

permulaannya sama bunyinya (Tarigan, 2009: 175). Dari beberapa pendapat ahli 

diatas, dapat dipahami bahwa aliterasi adalah gaya bahasa yang menggunakan 

kata-kata yang memiliki bunyi konsonan yang sama sehingga sekilas terlihat 

samanamun memiliki makna yang berbeda. 

Penggunaan gaya bahasa aliterasi dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Bu Haji Gadang pulang ke Padang dua minggu lalu. 

b. Intan melepaskan gandengan tangan sang kekasih hati. 

 

2.5.3  Asonasi 

Asonasi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vocal 

yang sama. biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang dalam prosa 

untuk memperoleh efek penekanan atau sekadar keindahan (Keraf, 2010: 130). 

Asonasi adalah sejenis gaya bahasa repetisi yang berwujud peulangan vocal yang 

sama. Biasanya dipakai dalam karya puisi ataupun dalam prosa untuk 

memperoleh efek penekanan atau menyelamatkan keindahan (Tarigan, 2009: 

176). Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa asonasi 

adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang memiliki bunyi vokal yang 

sama untuk sekadar keindahan puisi ataupun prosa. 
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Penggunaan gaya bahasa repetisi dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Harum bunga kamboja menyebar kemana-mana. 

b. Gadis lugu itu mengadu kepada sang ibu karena ditertawakan. 

c. Cinta Murni suci dan abadi kepada sang suami. 

 

2.5.4  Anastrof 

Anastrof atau inversi adalah semcam gaya bahasa retoris yang diperoleh dengan 

pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat (Keraf, 2010: 130). Inversi 

adalah gaya bahasa yang merupakan permutasi atau perubahan urutan unsure-

unsur konstruksi sintaksis (Ducrot dan Tadorov dalam Tarigan, 2009: 85). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa anastrof 

adalah sejenis gaya bahasa retoris yang memindahkan atau membalikan kalimat 

atau mengubah susunan unsur-unsur konstruksi sintaksis dan dalam inversi 

predikat suatu kalimat disebutkan terlebih dahulu sebelum subjek tersebut. 

Penggunaan gaya bahasa anostrof dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Meranalah aku kini karena ulahmu. 

b. Dian dan Doni telah lahir kemarin pagi. 

 

2.5.5  Apofasus atau Pretersio 

Apofasus atau disebut pretersio merupakan sebuah gaya dimana penulis atau 

pengarang menegaskan sesuatu, tetapi tampaknya menyangkal (Keraf, 2010: 130). 

Apofasus atau petersio adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis, 

pengarang atau pembicara untuk menegaskan sesuatu tetapi tampaknya 
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menyangkalnya (Tarigan, 2009: 86). Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa apofasus atau preterisio adalah sejenis gaya bahasa yang 

menggunakan kata-kata untuk menyangkal fakta yang sebenarnya. 

 

Penggunaan gaya bahasa repetisi dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Melani memang gadis yang cantik, namun penampilannya tidak sebersih hati 

yang dimilikinya. 

b. Memang kesungguhan cintamu tak diragukan lagi, namun tidak dengan 

menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Aku putuskan untuk 

membatalkan pernikahan ini. 

 

2.5.6  Apostrof  

Apostrof adalah semacam gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat dari 

para hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir (Keraf, 2010: 131). Apostrof adalah 

sejenis gaya bahasa yang berupa pengalihan amanat dari yang hadir kepada yang 

tidak hadir.cara ini lazimnya dipakai oleh orator klasik atau para dukun tradisional 

(Tarigan, 2009: 83).  

 

Penggunaan gaya bahasa apostrof dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Wahai para penghuni surga, aku akan menyusul kalian bila waktuku telah 

sampai nanti. 

b. Wahai para buyut kami, selalu lindungi kami dari segala malapetaka yang ada 

di dunia ini. 
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2.5.7  Asidenton 

Asidenton adalah suatu gaya yang berupa acuan yang bersifat padan dan mampat 

dimana beberapa kata, frasa, atau klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan 

kata sambung. Bentuk-bentuk itu biasanya hanya dipisahkan saja dengan koma 

(Keraf, 2010: 131). Asidenton adalah semacam gaya bahasa yang berupa acuan 

padat dan mampat dimana beberapa kata, frase, atau klausa yang sederajat 

dihubungkan dengan kata sambung. Bentuk-bentuk tersebut biasanya dipisahkan 

saja oleh tanda koma (Tarigan, 2009: 136). Berdasarkan beberapa pendapat ahli di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa asidenton adalah gaya bahasa yang tidak 

menggunakan kata sambung namun menggunakan tanda koma sebagai 

penghubung antar kata, sehingga khalayak akan dengan cepat memaknakan dan 

mengikutinya. 

 

Penggunaan gaya bahasa asidenton dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Lomba balap karung, lomba kelereng, lomba memanjat pinang, lomba lari 

cepat, semua ada pada perayaan HUT RI di desa  Ciampela yang ke-47 ini. 

b. Wanita pria, kaya miskin, tua muda, semuanya ikut serta dalam rangka hari 

kesehatan sedunia. 

c. Pisau, garpu, sendok, meja, kursi, tempat tidur, adalah modal awal 

membangun sebuah kehidupan rumah tangga yang kecil dan bahagia. 

d. Terserah padamu, kamu bilang aku liar, bandel, nakal, kekanakan, apalagi? 

Aku tak akan perduli. 
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2.5.8  Polisidenton 

Polisidenton adalah suatu gaya yang merupakan kebalikan dari asidenton. 

Beberapa kata, frasa, atau klausa yang berurutan dihubungjan satu sama lain 

dengan kata sambung (Keraf, 2010: 131). Polisidenton adalah suatu gaya bahasa 

yang merupakan kebalikan dari asidenton. Dalam polisidenton, beberapa kata, 

frase, atau klausa berurutan dihubungkan satu sama lain dengan kata sabung 

(Tarigan, 2009: 137). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa polisidenton adalah gaya bahasa yang menggunakan kata 

sambung sebagai penghubung dan kebalikan dari asidenton. 

Penggunaan gaya bahasa polisidenton dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Dewi mencuci baju terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan air bersih, 

selanjutnya dijemur di tempat yang panas agar cepat kering. 

b. Mula-mula Albert memandang, mendekati, kemudian jatuh hati, selanjutnya 

menjalin hubungan yang resmi dengan Nita. 

 

2.5.9  Kiasmus 

Kiasmus (chiasmus) adalah semacam acuan atau gaya bahasa yang terdiri dari dua 

bagian, baik frasa atau klausa yang sifatnya berimbang dan dipertentangkan satu 

sama lain, tetapi susunan frasa atau klausanya itu terbalik bila dibandingkan 

dengan farsa atau klausa lainnya (Keraf, 2010: 132). Kiasmus adalah gaya bahasa 

yang berisikan perulangan dan sekaligus pula merupakan inverse hubungan antara 

dua kata dalam satu kalimat (Ducrot dan Todorov dalam Tarigan, 2009: 180). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 
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kiasmus adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan kata dan 

dipertentangkan satu dengan lainnya. 

Penggunaan gaya bahasa kiasmus dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Tidak sepantasnya yang tua merasa muda, dan yang muda tak pantas 

menganggap dirinya tua. 

b. Pasar itu kadang ramai hingga sunyi saat krisis moneter, dan sunyi hingga 

ramai saat lebaran tiba. 

 

2.5.10  Elipsis 

Ellipsis adalah suatu gaya yang berwujud menghilangkan suatu unsur kalimat 

yang dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau 

pendengar, sehingga struktur gramatikal atau kalimatnya memenuhi pola yang 

berlaku (Keraf, 2010:  132). Ellipsis adalah gaya bahasa yang didalamnya 

dilaksanakan penanggalan atau penghilangan kata atau kata-kata yang memenuhi 

bentuk berdasarkan tata bahasa atau dengan kata lain ellipsis adalah penghilangan 

salah satu atau beberapa unsur penting dalam konstruksi sintaksis yang lengkap 

(Ducrot dan Todorov dalam Tarigan, 2009: 133). Berdasarkan beberapa pendapat 

ahli diatas, dapat dipahami bahwa elipsis adalah sejenis gaya bahasa yang 

menghilangkan kata yang berada didalamnya dan akan ditafsirkan masing-masing 

oleh mitra tuturnya. 
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Penggunaan gaya bahasa elipsis dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Iwan bermain layang-layang………..dan lenyap dibalik awan yang 

mendung. 

b. Aku sudah tepat waktu menunggumu di taman, namun kamu……… 

c. Kini aku mencintaimu, tetapi esok……………. 

d. Ragaku memang terlihat sehat dan gembira, tetapi jiwaku………… 

 

2.5.11  Eufemismus 

Eufemismus adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak 

menyinggung perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk 

menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung 

perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan (Keraf, 2010: 

132). Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapa 

yang dirasakan kasar yang dianggap merugikan, atau tidak menyenangkan 

(Moeliono dalam Tarigan, 2009: 126). Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat 

dipahami bahwa eufemismus adalah sejenis gaya bahasa yang menghaluskan 

kata-kata yang dianggap kasar atau tabu, namun kadang mengaburkan makna 

yang hendak disampaikan oleh pembicara. 

Penggunaan gaya bahasa eufemismus dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Dia bersedih melihat tunawicara itu. 

b. Saya tidak malu menjadi seorang office gilrs di kantor Administrasi 

tersebut. 

 
 

2.5.12  Litotes  

Litotes adalah semacam gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sesuatu 

dengan tujuan merendahkan diri (Keraf, 2010: 132). Litotes adalah jenis gaya 
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bahasa yang mengandung pernyataan yang dikurangi dari kenyataan yang 

sebenarnya, misalnya merendahkan diri (Tarigan, 2009: 58). 

Penggunaan gaya bahasa litotes dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. “Mampir dulu yuk Tin sebentar, di gubukku di ujung jalan sana”, ucap 

Andi. 

b. Kamu pasti malu pergi bersamaku karena pakaian yang kusut dan kumuh 

ini. 

c. Haha, Om bisa saja, saya kan cuma buruh rendahan di pabrik ini. 

d. Hanya kado kecil ini yang dapat aku berikan di hari spesialmu. 

 

2.5.13  Histeron Proteron 

Hysteron proteron adalah semacam gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari 

sesuatu yang logis atau kebalikan dari sesuatu yang wajar (Keraf, 2010: 133). 

Hysteron Proteron adalah menempatkan pada awal peristiwa sesuatu yang 

sebenarnya terjadi kemudian (Tarigan, 2009: 88). Berdasarkan beberapa pendapat 

ahli diatas, dapat disimpulkan nahwa hysteron proteron adalah semacam gaya 

bahasa yang memaparkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan terlebih 

dahulu atau kebalikan dari sesuatu yang wajar.  

Penggunaan gaya bahasa hysteron proteron dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Jika kamu berhasil mendapatkan gelar S.H., kamu pasti akan menjadi 

pengacara yang sukses. 

b. Putra berhasil menuruni jurang yang curam, hingga ia akan tiba pada air 

terjun yang sangat menakjubkan. 

 

 

2.5.14  Pleonasme dan Tautologi 

Pleonasme dan tautology adalah acuan yang mempergunakan kata-kata lebih 

banyak daripada yang diperlakukan untuk menyatakan satu pikiran atau gagasan 



27 
 

(Keraf, 2010: 133). Pleonasme adalah pemakaian kata-kata mubazir atau 

berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Pleonasme bisa disebut juga merupakan 

penegasan terhadap suatu kata atau konsep yang sudah tegas dan jelas. Sedangkan 

tautology adalah penegasan terhadap suatu hal yang mengandung unsure 

perulangan tetapi dengan menggunakan kata-kata yang lain. 

Penggunaan gaya bahasa pleonasme dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Silahkan kamu naik ke atas panggung untuk mengambil hadiah undian 

motor itu. 

b. Hati Rina riang gembira, menikmati pesta ulang tahunnya yang sangat 

meriah di sebuah hotel. 

c. Bu Siti melihat kecelakaan itu dengan mata kepalanya sendiri. 

d. Cici maju ke depan untuk menjawab soal LCT yang diadakan oleh 

Universitas Bandar Lampung. 

Penggunaan gaya bahasa tautologi dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Hati Rina riang gembira, menikmati pesta ulang tahunnya yang sangat 

meriah di sebuah hotel. 

b. Saya deg-degan dan was-was dengan kondisi Pipit setelah kecelakaan 

mobil tadi. 

c. Kamu dan aku sudah sama-sama tahu dan kenal sejak enam tahun yang 

lalu. 

 
 

2.5.15  Perifrasis  

Perifrasis adalah gaya bahasa yang mirip dengan pleonasme yaitu 

mempergunakan kata lebih banyak dari yang diperlukan. Perbedaanya terletak 

dalam hal bahwa kata-kata yang berlebihan itu sebenarnya dapat diganti dengan 

satu kata saja (Keraf, 2010: 134). Perifrasis adalah gaya bahasa yang serupa 

dengan pleonasme, penggunaanya padahal dapat digantikan dengan satu kata saja 

dengan kata lain pemborosan kata dilakukan pada perifasis ini. 
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Penggunaan gaya bahasa perifrasis dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Dia pulang dari kerja ketika matahari hilang di balik gunung belakang 

rumah. 

b. Dia telah menyelesaikan studinya sejak tahun 2000. 

c. Muslimah adalah seorang wanita yang selalu menjaga shalat sepertiga 

malam terakhir. 

d. Para petani turun ke sawah ketika fajar. 

 
 

2.5. 16 Prolepsis atau Antisipasi  

Prolepsis atau antisipasi adalah semacam gaya bahasa dimana orang 

mempergunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum peristiwa atau 

gagasan yang sebenarnya terjadi (Keraf, 2010: 134). Kata antisipasi berasal dari 

bahasa latin anticipation yang berarti „mendahului‟ atau penetapan yang 

mendahului tentang sesuatu yang masih akan dikerjakan atau akan terjadi (Shadily 

dalam Tarigan, 2009: 33). Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat 

dipahami bahwa gaya bahasa yangmenggunakan kata-kata yang akan terjadi 

kemudian, bisa disebut ramalan atau dugaan sementara. 

Penggunaan gaya bahasa prolepsis atau antisipasi dapat dilihat pada contoh 

berikut ini.  

a. Truk yang malang itu ditabrak kereta yang berjalan ngebut di 

belakangnya hingga masuk ke jurang. 

b. Aku sangat bahagia karena minggu depan akan mendapat hadiah dari 

Bapak Gubernur Lampung. 

c. Aku merasa sangat was-was karena besok akan menghadapi ujian 

Negara. 
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2.5.17 Erotesis atau Pertanyaan Retoris 

Erotesis atau pertanyaan retoris adalah semacam pertanyaan yang dipergunakan 

dalam pidato atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih 

mendalam dan penekanan yang wajar, dan sama sekali tidak menghendaki adanya 

suatu jawaban (Keraf, 2010: 134). Dalam berbicara atau menulis, adakalanya kita 

ingin menegaskan sesuatu, tetapi kemudian kita memperbaikinya atau 

mengoreksinya kembali. Gaya bahasa seperti ini disebut koreksio atau 

epanortosis. Dengan perkataan lain koreksio atau epanortosis adalah gaya bahasa 

yang berwujud semula ingin menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memeriksa dan 

memperbaikinya mana yang salah (Tarigan, 2009: 34). Berdasarkan beberapa 

pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa erotesis atau pertanyaan retoris 

adalah gaya bahasa yang memaparkan pertanyaan yang tidak memerlukan suatu 

jawaban. 

Penggunaan gaya bahasa perifrasis dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a.  Aku kecewa dengamu, inikah yang namanya sahabat sejati? 

b. Apa kamu tak malu, selalu mencontek hasil ujianku sampai saat ini? 

c. Akankah kita akan sukses dengan berleha-leha diam di rumah? 

d. Mungkinkah anugerah Allah akan datang bila kiat berputus asa menjalani 

hidup ini? 

 

 

2.5.18  Silepsis dan Zeugma 

Silepsis dan zeugma adalah gaya dimana orang mempergunakan dua konstruksi 

rapatan dengan menghubungkansebuah kata dengan dua kata lain yang 

sebenarnya hanya salah satunya mempunyai hubungan dengan kata pertama 

(Keraf, 2010: 135). Zeugma dan silepsis adalah gaya bahasa yang 
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mempergunakan dua konstruksi rapatan dengan cara menghubungkan sebuah kata 

dengan dua atau lebih kata lain yang pada hakikatnyahanya sebuah saja yang 

mempunyai hubungan dengan kata yang pertama (Tarigan, 2009: 68).  

Penggunaan gaya bahasa silepsis dapat dilihat pada contoh berikut ini  

a. Kau telah kehilangan topi dan semangatmu. 

b. Kakek merasa bahagia menerima uang dan penghargaan.  

 
 

2.5.19  Koreksio dan Epanortosis 

Koreksio dan epanortosis adalah suatu gaya bahasa yang berwujud, mula-mula 

menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya (Keraf, 2010: 135). 

Koreksio atau epanortosis adalah gaua bahasa yang berwujud mula-mula ingin 

menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memeriksa dan memperbaiki mana-mana 

yang salah (Tarigan, 2009: 34). 

Penggunaan gaya bahasa perifrasis dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a.  Pria itu memakai celana putih, maaf celana hitam pekat maksudku. 

b. Besok akan ada ujian lisan bahasa Indonesia, eh bahasa lampung. 

 
 

2.5.20  Hiperbola 

Hiperbol adalah semacam gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang 

berlebihan, dengan membesar-besarkan suatu hal (Keraf, 2010: 135). Hiperbola 

adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan 

jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya dengan maksud member penekanan pada 

suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan 
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pengaruhnya. Gaya bahasa ini melibatkan kata-kata, frase, atau kalimat (Tarigan, 

2009: 55). Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat dipahami bahwa hiperbol 

adalah gaya bahasa yang dengan suatu pernyataan yang berlebihan atau dibesar-

besarkan. 

Penggunaan gaya bahasa perifrasis dapat dilihat pada contoh berikut ini.  

a. Kali ini aku pacaran untuk yang ke seribu kalinya. 

b. Konser Band Ungu di desa Ciamis dibanjiri banyak penonton. 

 
 

2.5.21  Paradoks  

Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang 

nyata dengan fakta-fakta yang ada (Keraf, 2010: 136). Paradoks adalah suatu 

pernyataan yang bagaimanapun diartikan selalu berakhir dengan pertentangan 

(Tarigan, 2009: 77). Dapat dipahami bahwa paradox adalah gaya baahsa yang 

mengandung pertentangandengan tuturan sebelumnya. 

Penggunaan gaya bahasa perifrasis dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a. Dia masih saja gendut, padahal ia jarang sekali makan. 

b. Mereka masih merasa miskin tinggal di rumah megah itu. 

 
 

2.5.22  Oksimoron 

Oksimoron (okys = tajam, moros = gila,tolol) adalah suatu acuan yang berusaha 

untuk menggabungkan kata-kata untuk mencapai efek yang bertentangan (Keraf, 

2010: 136). Oksimoron adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung penegasan 
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atau pendirian suatu hubungan sintaksis baik koordinasi maupun terminasi antara 

dua antonym (Ducrot dan Todorov dalam Tarigan, 2009: 63). 

Penggunaan gaya bahasa perifrasis dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

a.  Kegiatan melewati seutas tali di atas 2000 meter di atas permukaan laut 

memang menakjubkan, namun berbahaya. 

b. Sepahit-pahitnya memperjuangkan gelar sarjana, pada akhirnya akan 

berbuah manis kelak. 

c. Ia memiliki rupa yang sangat menyeramkan, tetapi hatinya sangat baik. 

 

 

2.6 Kelayakan dalam Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu. Namun proses tersebut didominasi oleh siswa. 

Dalam suatu proses pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator bagi siswa. 

Pembelajaran merupakan proses yang secara kreatif menuntut siswa untuk 

melakukan beberapa kegiatan dalam rangka membangun pengetahuan dan 

mengembangkan kreativitasnya secara mandiri. Pembelajaran adalah serangkaian 

proses yang dilakukan guru agar siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, 

pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan 

siswa untuk mencapai tujuan belajar. 

 

Sementara itu, pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan suatu proses belajar 

yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam rangka mengembangkan keterampilan 

berbahasa yang dimiliki oleh siswa. Keterampilan berbahasa tersebut terdiri atas 

empat aspek, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 
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Pembelajaran sastra adalah suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum pelajaran Bahasa Indonesia dan merupakan bagian dari tujuan 

pendidikan nasional. Salah satu tujuan tersebut yakni membentuk manusia yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas. 

 

Kurikulum yang berlaku di sekolah menengah atas saat ini adalah Kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” 

(standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi 

(competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan 

adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci 

menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan,standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis 

kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas- luasnya bagi 

peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, 

berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak (Muslikh, 2013: 9-10). 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di dalam Kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan berbasis teks. Teks yang dimaksud, yaitu teks sastra dan teks 

nonsastra. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya. Pendekatan saintifik adalah 

suatu pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada keikutsertaan siswa 

dalam proses pembelajaran secara lebih kreatif, dan mandiri. Proses pembelajaran 

tersebut melibatkan siswa secara langsung dan menuntut siswa aktif dalam 

berbagai kegiatan pembelajaran. Keberhasilan siswa akan terlihat melalui 



34 
 

langkah-langkah saintifik. Langkah-langkah tersebut meliputi mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Langkah-langkah tersebut 

merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan. 

 

Melalui pendekatan saintifik, guru dapat membangkitkan kreativitas siswa 

terhadap sebuah karya sastra. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih 

menarik dan mampu memotivasi siswa untuk terus menggali informasi yang ada 

dalam suatu karya sastra.  

 

Salah satu tujuan pembelajaran sastra adalah menuntut siswa untuk dapat 

memahami makna yang terkandung dalam suatu karya sastra yang diajarkan. . 

Novel dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif bahan pembelajaran sastra 

di SMA seperti bahan pembelajaran materi mengenai gaya bahasa retoris yang 

terdapat dalam novel. Berikut ini Kompetesi Dasar (KD) mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pada Kurikulum 2013 edisi Revisi yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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Satuan Pendidikan             :  Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Kelas                                  :  XII (dua belas) 

Kompetensi Inti (KI)         : 3. Memahami, menerapkan, menganalisis, 

dan mengevaluasi pengetahuan factual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, 

dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, dan 

kenegaraan terkait penyebab fenomena 

dan kejadian serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

Kompetesi Dasar (KD)      : 3.9  Menganalisis isi dan kebahasaan novel  

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan, suatu pembelajaran dapat ditunjang dengan penggunaan media dan 

bahan ajar yang layak.  

 

Adapun salah satu tujuan pembelajaran sastra adalah menuntut peserta didik untuk 

dapat memahami makna yang terkandung dalam suatu karya sastra yang 

diajarkan. novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang diajarkan dalam 
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suatu pembelajaran sastra di SMA. Salah satu media dan bahan ajar yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran sastra adalah novel. 

 

Selain sebagai bahan ajar, novel juga dapat dijadikan sebagai (1) sarana 

pendukung untuk memperkaya bacaan siswa, (2) membina minat baca siswa, dan 

(3) meningkatkan semangat siswa untuk menekuni bacaan secara lebih mendalam. 

Dalam Rahmanto (1998: 66) diuraikan jenis karya sastra akan dapat membina 

minat membaca siswa secara pribadi dan lebih lanjut akan meningkatkan 

semangat mereka untuk menekuni bacaan secara lebih mendalam. 

 

Dalam pembelajaran sastra, novel dapat dijadikan sebagai salah satu bahan ajar. 

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya novel dengan cerita yang 

beragam yang berkembang pesat di masyarakat. Selain itu, novel mulai diminati 

oleh kalangan anak muda, khususnya anak SMA. Selain itu kelebihan novel untuk 

dijadikan bahan ajar pembelajaran sastra adalah novelmampu menceritakan kisah 

yang kompleks dengan cerita dan waktu yang relatif sedikit. 

 

Pemilihan bahan ajar dalam pembelajaran sastra merupakan salah satu tugas guru 

bidang studi untuk menciptakan pembelajaran yang asyik dan menarik bagi siswa. 

Selain itu, pemilihan bahan ajar dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. Rahmanto (1988: 27) mengemukakan ada 

tiga aspek penting dalam memilih bahan ajar pada pembelajaran sastra. Ketiga 

aspek tersebut yaitu (1) bahasa, (2) kematangan jiwa (psikologi), dan (3) latar 

belakang kebudayaan. Berikut ini penjelasan ketiga aspek tersebut. 

 

1. Bahasa 
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Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang melalui tahap-

tahap yang nampak jelas pada setiap individu. Sementara perkembangan karya 

sastra melewati tahap-tahap yang meliputi bayak aspek kebahasaan. Aspek 

kebahasaan dalam sastra ini tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah yang 

dibahas, tapi juga faktor-faktor lain seperti cara penulisan yang dipakai si 

pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok 

pembaca yang ingin dijangkau pengarang. Oleh karena itu, agar pengajaran sastra 

dapat lebih berhasil, guru kiranya perlu mengembangkan keterampilan (atau 

semacam bakat) khusus untuk memilih bahan pengajaran sastra yang bahannya 

sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswanya (Rahmanto, 1988: 27). 

 
Ketepatan pemilihan bahan ajar ditinjau dari segi kebahasaan dapat dilakukan 

dengan mempertimbangkan beberapa hal. Hal-hal tersebut antara lain (1) memilih 

bahan ajar berdasarkan wawasan yang ilmiah, misalnya memperhitungkan 

kosakata baru, memperhatikan segi ketatabahasaan, dan lain-lain, (2) 

mempertimbangkan situasi dan pengertian isi wacana termasuk ungkapan dan 

referensi yang ada, dan (3) memperhatikan cara penulis dalam menuangkan ide-

idenya dan hubungan antarkalimat dalam wacana sehingga pembaca dapat 

memahami kata-kata kiasan yang digunakan dalam wacana tersebut dengan baik. 

 

2. Psikologi 

Dalam memilih bahan pengajaran sastra, tahap-tahap perkembangan psikologis 

hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal. Tahap-tahap perkembangan 

psikologis ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan 
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mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan pemahaman situasi 

atau pemecahan problem yang dihadapi (Rahmanto, 1988: 28-29). 

 

Rahmanto (1988: 29) mengemukakan ada empat tahap dalam perkembangan 

psikologis anak. Keempat tahap tersebut yaitu (1) tahap penghayal, (2) tahap 

romantik, (3) tahap realistik, dan (4) tahap generalisasi. Tahap-tahap tersebut akan 

membantu untuk lebih memahami tingkatan perkembangan psikologis anak-anak 

sekolah dasar dan menengah. Berikut ini penjelasan tahap-tahap tersebut. 

a.   Tahap Pengkhayal 

Anak yang berada pada tahap pengkhayal ini adalah anak yang berusia 

delapan sampai sembilan tahun. Pada tahap ini imajinasi anak belum 

banyak diisi hal-hal nyata, tetapi masih penuh dengan berbagai macam 

fantasi kekanakan. 

 

b. Tahap Romantik 

Anak yang berada pada tahap romantik ini adalah anak yang berusia 

sepuluh sampai dua belas tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai 

meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah ke realitas. Meski 

pandangannya tentang dunia ini masih sangat sederhana, tetapi pada tahap 

ini anak telah menyukai cerita-cerita kepahlawanan, petualangan, bahkan 

kejahatan. 

c. Tahap Realistik 

Anak yang berada pada tahap realistik ini adalah anak yang berusia tiga 

belas sampai enam belas tahun. Pada tahap ini anak-anak sudah benar-

benar terlepas dari dunia fantasi. Mereka sangat berminat pada realitas 
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atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Mereka terus berusaha mengetahui 

dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk memahami masalah-

masalah dalam kehidupan dunia nyata. 

d. Tahap Generalisasi 

Anak yang berada pada tahap generalisasi ini adalah anak yang berusia 

enam belas tahun dan selanjutnya. Pada tahap ini anak sudah tidak lagi 

hanya berminat pada hal-hal praktis saja, tetapi juga berminat untuk 

menemukan konsep-konsep abstrak dengan menganalisis suatu fenomena. 

Dengan menganalisis fenomena, mereka berusaha menemukan dan 

merumuskan penyebab utama fenomena itu yang terkadang mengarah ke 

pemikiran filsafat untuk menentukan keputusan-keputusan moral. 

 

Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap 

psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Tentu saja, tidak semua siswa dalam 

satu kelas mempunyai tahapan psikologis yang sama, tetapi guru hendaknya 

menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya secara psikologis dapat menarik 

minat sebagian besar siswa dalam kelas itu (Rahmanto, 1988: 30-31). 

 

 

3. Latar Belakang Budaya 

Latar belakang budaya dalam suatu karya sastra meliputi faktor kehidupan 

manusia dan lingkungannya. Latar belakang tersebut yakni geografi, sejarah, 

topografi, iklim, mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berfikir, nilai-

nilai masyarakat, seni, olahraga, hiburan, moral, etika, dan lain-lain. 
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Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar 

belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan mereka, 

terutama bila karya sastra itu menghadirkan tokoh yang berasal dari lingkungan 

mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka atau dengan orang-orang di 

sekitar mereka. Dengan demikian, secara umum guru hendaknya memilih bahan 

pengajarannya dengan menggunakan prinsip mengutamakan karya-karya sastra 

yang latar ceritanya dikenal oleh para siswa. Guru hendaknya memahami apa 

yang diminati oleh para siswanya sehingga dapat menyajikan suatu karya sastra 

yang tidak terlalu menuntut gambaran di luar jangkauan kemampuan 

pembayangan yang dimiliki oleh para siswanya (Rahmanto, 1988:31). 

 
Dahulu banyak siswa yang mempelajari karya sastra dengan latar belakang 

budaya yang tidak dikenalnya. Misalnya mereka mempelajari karya sastra dengan 

latar budaya asing pada abad ke-18. Tokoh-tokoh dalam karya sastra tersebut 

seperti tokoh bangsawan atau putri istana yang pembicaraannya mengenai 

kebiasaan-kebiasaan dan kegemaran-kegemaran yang sangat asing bagi siswa 

yang membacanya. Oleh karena itu, siswa menjadi enggan untuk belajar sastra. 

 

Hal yang demikian menyadarkan kita bahwa karya-karya sastra dengan latar 

budaya sendiri sangat perlu dikenal oleh siswa. Sebuah karya sastra hendaknya 

menghadirkan sesuatu yang erat hubungannya dengan kehidupan siswa. Siswa 

pun hendaknya terlebih dahulu mengenal dan memahami budayanya sebelum 

mengetahui budaya lain. 
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Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pendidikan secara keseluruhan tidak 

hanya menyangkut masalah lokal saja. Melalui sebuah pendidikan, kita akan 

mengenal dunia. Dalam hal ini, sastra merupakan salah satu bidang yang 

menawarkan beberapa kemungkinan cara terbaik bagi setiap orang yang ada 

dalam satu bagian dunia untuk mengenal bagian dunia orang lain. Guru memiliki 

tanggung jawab untuk mengarahkan siswa-siswanya untuk menangkap dan 

memahami berbagai pengetahuan sehingga siswanya memiliki wawasan yang luas 

untuk memahami berbagai peristiwa kehidupan. 

 
Melalui sebuah karya sastra yang dibacanya, siswa dapat mengenal budaya 

mereka sendiri. Guru hendaknya mengembangkan wawasannya untuk dapat 

menganalisis pemilihan materi sehingga dapat menyajikan pembelajaran sastra 

yang mencakup dunia yang lebih luas. Pemilihan bahan ajar dalam pembelajaran 

sastra di SMA yang telah diuraikan di atas disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Indikator Pemilihan Bahan Ajar Pembelajaran Sastra di SMA 

 

No. Indikator Deskriptor 

1 Bahasa 

1) Mempertimbangkan kosakata baru. 

2) Mempertimbangkan ketatabahasaan. 

3) Disesuaikan dengan kemampuan berbahasa siswa pada 

jenjang pendidikan. 

2 Psikologi 

1) Berhubungan dengan kematangan jiwa dan 

perkembangan anak. 

2) Mampu menarik minat baca siswa. 

3) Memberikan pelajaran hidup bagi siswa. 

3 

Latar 

Belakang 

Budaya 

1) Disesuaikan dengan tingkat pengetahuan siswa. 

2) Disesuaikan dengan latar belakang budaya siswa. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti gaya bahasa retoris dalam novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. Selanjutnya, penelitian 

tersebut meteliti mengenai layak atau tidaknya kumpulan novel tersebut untuk 

dijadikan sebagai alternatif pembelajaran sastra di SMA. Layak atau tidaknya 

kumpulan novel tersebut dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran sastra dilihat 

berdasarkan indikator pemilihan bahan ajar pembelajaran sastra yang telah 

diuraikan diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian  

 

Rancangan pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan matang tentang hal-hal yang akan dilakukan (Margono, 2010: 100). 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat 

dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye, maka dari itu 

perlu digunakan suatu metode untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

 

Moloeng (2013: 6) menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah.  

 

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini bertujuan 

akan memaparkan dan mendeskripsikan gaya bahasa dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye dan mendeskripsikankelayakannya 

sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
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3.2  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

karya Tere Liye. Novel ini diterbitkan oleh Republika pada tahun 2017, dengan 

tebal buku iv + 425 halaman. 

 

3.3 Triangulasi Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan 

berbagai waktu (Sugiyono, 2010:125). Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi 

penelitian, dan triangulasi teori.  

 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. 

Triangulasi teori memanfaatkan dua teori atau lebih untuk dipadukan. Data-data 

yang dikumpulkan melalui teknik simak, pustaka dan catat . Selanjutnya teori-

teori yang didapat kemudian dipadupadankan untuk mengecek data-data yang 

telah diperoleh. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis 

data adalah sebagai berikut.  

a. Membaca keseluruhan Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere 

Liye dengan seksama. 
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b. Menandai data yang terdapat dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

karya Tere Liye yang berkaitandengangaya bahasa. 

c. Mengelompokkan gaya bahasa retoris yang terdapat dalam Novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

d. Menyajikan hasil penelitian dan reduksi data gaya bahasa retoris yang terdapat 

dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

e. Menyimpulkan hasil analisis mengenai gaya bahasa retoris yang terdapat 

dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

f. Mendeskripsikan kelayakan gaya bahasa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere 

Liye. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 

Tere Liye, peneliti menyimpulkan dalam gaya bahasa retoris novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye, ditemukan yaitu gaya bahasa repetisi, 

aliterasi, asonasi, anastrof, apofamus, apostrof, asindenton, polisindenton, kiasmus, 

ellipsis, eufemismus, litotes, hysteron, pleonasme, erotesis dan hiperbola, sedangkan 

gaya bahasa retoris lain, seperti silepsis, koreksio, paradoks, dan oksimoron tidak 

ditemukan dalam novel tersebut. Gaya bahasa retoris tersebut mengakibatkan 

terbentuknya suasana, yaitu suasana sedih, marah, kelam, gelisah, bahagia dan haru. 

Berdasarkan analisis kelayakan bahan ajar ditinjau dari aspek (1) bahasa, (2) 

kematangan jiwa (psikologi), dan (3) latar belakang budaya, novel ini layak dijadikan 

sebagai bahan ajar. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Rembulan Tenggelam Diwajahmu Karya 

Tere Liye, peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya jika tertarik meneliti hal serupa, peneliti menyarankan 

untuk meneliti dari aspek yang mempengaruhi pengarang menggunakan gaya 

bahasa retoris tersebut. Asumsi tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang 

menunjukan adanya dominasi gaya bahasa retoris aliterasi dan asonansi dalam 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

2. Bagi guru Bahasa Indonesia hendaknya dapat menggunakan novel ini sebagai 

bahan ajar.  
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