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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini, peneliti akan mengemukakan teori-teori yang dapat mendukung 

penelitian ini dan juga akan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang 

sebelumnya telah dilaksanakan. 

2.1 Stilistika dan Gaya Bahasa dalam Stilistika 

2.1.1 Pengertian Stilistika 

Menurut Sudjiman (1993: 13), pengertian stilistika adalah stile, yaitu cara yang 

digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan 

menggunakan bahasa sebagai sarana. Stile merupakan cara pengucapan bahasa dalam 

prosa, atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan 

dikemukakan (Abrams, 1981:190-1) via (Nurgiyantoro, 2009: 276). Stile ditandai 

oleh ciri-ciri formal kebahasaan seperti pilihan kata, struktur kalimat, bentuk-bentuk 

bahasa figuratif, penggunaan kohesi, dan lain-lain. 

Menurut Ratna (2009: 167) secara definisi stilistika adalah ilmu yang berkaitan 

dengan gaya dan gaya bahasa. Tetapi pada umumnya lebih mengacu pada gaya 

bahasa. Dalam bidang bahasa dan sastra stilistika berarti cara-cara penggunaan 

bahasa yang khas sehingga menimbulkan efek tertentu yang berkaitan dengan aspek-

aspek keindahan.  

Berdasarkan pengertian-pengertian stilistika di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa stilistika adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa. Penggunaan gaya 

bahasa menimbulkan efek tertentu yang berkaitan dengan aspek-aspek keindahan 
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yang merupakan ciri khas pengarang untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

mengungkapkan pikiran dan jiwa. 

2.1.2 Gaya Bahasa 

Aminuddin (1995: 5) mengemukakan bahwa style atau gaya bahasa merupakan 

cara yang digunakan oleh pengarang dalam memaparkan gagasannya sesuai dengan 

tujuan dan efek yang ingin dicapai. Sementara menurut Keraf (2001:113) Gaya 

bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. 

 Lebih jauh lagi menurut Keraf (1981: 115) gaya bahasa yang baik itu harus 

mengandung tiga unsur yaitu kejujuran, sopan santun dan menarik. Dikatakannya 

bahwa dalam hal gaya ini kita mengenal dua istilah yaitu “bahasa retorik” (rhetorical 

device) dan “bahasa kiasan” (figure of speech). Bahasa retorik atau gaya bahasa dan 

bahasa kiasan merupakan penyimpangan dari bahasa. Bahasa retorik atau gaya bahasa 

merupakan penyimpangan dari kontruksi biasa, sedangkan bahasa kiasan merupakan 

penyimpangan yang lebih jauh, khususnya dalam bidang makna yang dibentuk 

melalui perbandingan. 

2.1.3 Bahasa Kiasan (Figuratif) 

Pemajasan (figure of thought) merupakan teknik pengungkapan bahasa, 

penggayagunaan yang maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah kata-kata yang 

mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan, makna yang tersirat. 

Bentuk pemajasan yang sering digunakan dalam karya sastra adalah metonimia, 

sinekdoke, hiperbola, dan paradoks (Nurgiyantoro, 2009: 296-299). 
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Keraf (2000: 129) menyebutkan apabila pengungkapan bahasa masih 

mempertahankan makna denotatifnya, mengandung unsur-unsur kelangsungan makna 

atau tidak ada usaha untuk menyembunyikan sesuatu di dalamnya, maka bahasa itu 

adalah bahasa biasa. Sebaliknya, pengungkapan bahasa yang mengandung perubahan 

makna, entah berupa makna konotatif atau sudah menyimpang jauh dari makna 

denotatifnya maka bahasa itu adalah bahasa kiasan atau majas. 

2.1.4 Jenis Bahasa Kiasan 

Terdapat 16 jenis gaya bahasa Menurut Keraf (2000:138) antara lain,   

1.  Simile  

Menurut Keraf (2000;138) perumpamaan atau simile adalah 

perbandingan yang bersifat eksplisit. Perbandingan bersifat eksplisit adalah 

bahwa ia langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. Simile 

memerlukan penanda yang secara eksplisit menampilkan kesamaan itu, yaitu 

kata-kata seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya. 

Contoh : “ matamu bersinar layaknya ribuan berlian” 

Kata mata dibandingkan bersinar seperti berlian. 

2. Metafora  

Menurut Keraf (2000:139) metafora diartikan sebagai majas yang 

mengandung perbandingan yang tersirat yang menyamakan hal yang satu 

dengan hal yang lain. Majas ini tidak menyatakan sesuatu perbandingan sesuatu 

secara terbuka atau secara eksplisit tetapi sekedar memberikan sugesti adanya 

suatu perbandingan.   
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Dalam metafora tidak menggunakan kata-kata seperti, sama, sebagai, 

bagaikan, laksana karena perbandingan pada metafora dilakukan secara 

langsung.

Contoh : “Hatimu adalah batu hitam” 

Disini hati dibandingkan dengan batu hitam. 

3. Alegori, Parabel, dan Fabel 

a. Alegori 

Menurut Keraf (2000;140) Alegori merupakan cerita singkat yang 

mengandung kisah. Alegori biasanya berupa cerita tentang kehidupan 

manusia.  

Contoh : cerita tentang La Belle et La Bete 

b. Parabel 

Suatu kisah singkat dengan tokoh yang biasanya manusia dan selalu 

mengandung tema moral yang berhubungan dengan agama. (Keraf,2000; 

140). 

Contoh : Kisah Malin Kundang yang menceritakan seorang anak yang 

durhaka pada ibunya 

c. Fabel 

Merupakansuatu metafora yang berbentuk cerita tentang binatang. 

(Keraf, 2000;140). 

Contoh : cerita dongeng si kancil yang merupakan cerita rakyat indonesia 

yang tokoh utamanya merupakan binatang. 
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4. Personifikasi 

Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan 

benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah 

memiliki sifat-sifat kemanusiaan. (Keraf, 2000: 140).  

Gaya bahasa ini mengungkapkan sesuatu dengan memberikan sifat dan 

tindak tanduk manusia kepada benda mati atau tidak bernyawa. Seolah benda 

mati atau tidak bernyawa tersebut seperti manusia. 

Contoh : “Cabang pohon  menjerit dibawah tarian angin”. Dalam  kalimat 

ini cabang pohon dan angin yang seharusnya benda mati diibaratkan bisa 

menjerit dan menari seperti manusia. 

5. Alusi 

Alusi adalah semacam acuan yang menyugesti kesamaan antara orang, 

tempat, dan peristiwa. (Keraf, 2000:140) 

Alusi mengungkapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang merujuk 

gagasan yang dimaksud karena memiliki tautan (kedekatan) makna dengan 

gagasan yang ingin diutarakan.  

 Contoh : Bandung adalah Paris Van Java. 

6. Eponim 

Menurut Keraf (2000;140) Eponim adalah gaya bahasa yang 

menghubungkan antara nama sesorang dengan sifat tertentu. Sehingga nama 

tersebut dipakai untuk menyatakan sifat tersebut. 

Contoh : Anak itu masih kecil namun memiliki kekuatan seperti Hercules. 

7. Epitet 
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Epitet Acuan yang menyatakan sifat atau ciri khusus seseorang atau suatu 

hal. (Keraf, 2000; 141). 

Contoh : Putri Malam menyambut kedatangan remaja yang sedang mabuk 

asmara. Dalam kalimat ini “putri malam” berarti bulan. 

8. Sinekdoks  

Menurut keraf (2000;142) Sinekdoke adalah bahasa figuratif yang 

mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhannya 

(pars pro toto) atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian 

(totum pro parte). 

Contoh :  

a. Pars pro toto: setiap kepala wajib membayar tiket masuk di kebun 

binatang  

b. Totem pro parte: Indonesia menang melawan China dalam Pertandingan 

Thomas & Uber Cup. 

9. Metonimia 

 Metonimia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah 

kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat 

dekat. Hubungan itu dapat berupa: akibat untuk sebab, sebab untuk akibat, isi 

untuk menyatakan kulitnya, dan sebagainya (Keraf, 2000; 142). 

Contoh : Ia membeli sebuah Chevrolet.  

Kata chevrolet disini berfungsi untuk menggantikan Mobil. 
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 10. Antonomasia  

Antonomasia merupakan gaya bahasa yang menggantikan nama diri, atau 

gelar resmi, atau jabatan untuk menggantikan nama diri. (Keraf, 2000;142). 

Contoh : Yang Mulia tak dapat menghadiri pertemuan ini. Dalam kalimat 

ini kata “mulia” menggantikan nama dan gelar raja. 

11. Hipalase 

Hipalase merupakan gaya bahasa di mana sebuah kata tertentu 

dipergunakan untuk menerangkan sebuah kata, yang seharusnya dikenakan 

pada sebuah kata yang lain. (Keraf, 2000;142). 

Contoh : Ia berbaring di atas sebuah bantal yang gelisah (yang gelisah 

adalah manusianya, bukan bantalnya). 

12. Ironi, Sinisme, Sarkasme 

a. Ironi atau sindiran merupakan suatu acuan yang ingin mengatakan 

sesuatu dengan makna yang berlainan dari kata-katanya. 

(Keraf,2000;143). 

Contoh : Saya tahu anda adalah seorang gadis yang paling cantik di dunia 

ini yang perlu mendapatkan tempat terhormat! 

b. Sinisme merupakan sindiran yang mengandung ejekan terhadap 

keikhlasan dan ketulusan hati. (Keraf, 2000;143). 

Contoh : Memang anda adalah gadis yang tercantik di seantero jagad ini 

yang mampu menghancurkan seluruh isi jagad ini. 

c. Sarkasme merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. 

(Keraf, 2000;143). 
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Contoh : Lihat sang raksasa itu (maksudnya si Cebol). 

13. Satire 

Satire merupakan ungkapan menertawakan atau menolak sesuatu yang 

mengandung kritik tentang kelemahan manusia. (Keraf, 2000;144). 

Contoh : Badannya saja besar tapi mengangkat kardus sekecil ini saja 

tidak kuat. 

14. Inuendo  

Inuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang 

sebenarnya. (Keraf, 2000;144). 

Contoh : Dia memang baik tapi dia agak kurang jujur. 

15. Antifrasis 

Antifrasis ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata dengan makna 

kebalikannya, yang bisa saja dianggap sebagai ironi sendiri. (Keraf,2000;145). 

Contoh : Lihatlah sang raksasa telah tiba (maksudnya si Cebol). 

 16. Pun atau Paranomasia 

Pun atau Paranomasia merupakan kiasan dengan mempergunakan 

kemiripan bunyi sebagai permainan kata, tetapi terdapat perbedaan besar dalam 

maknanya. (Keraf, 2000;145). 

Contoh : “Engkau orang kaya!” “Ya, kaya monyet!” 
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2.1.5 Fungsi Gaya Bahasa Kiasan (figuratif) 

Gaya bahasa merupakan bentuk retorik yaitu penggunaan kata-kata dalam 

berbicara dan menulis untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar (Guntur 

Tarigan, 2009:4). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat fungsi gaya bahasa 

yaitu sebagai alat untuk menyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar.  

Disamping itu, gaya bahasa juga berkaitan dengan situasi dan suasana 

karangan. Maksudnya ialah gaya bahasa menciptakan keadaan suasana hati tertentu, 

misalnya kesan baik ataupun buruk, senang, tidak enak, dan sebagainya yang diterima 

pikiran dan perasaan karena pelukisan tempat, benda-benda, suatu keadaan, atau 

kondisi tertentu (Ahmadi, 1990:169). 

Dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak, terkadang dalam 

menyampaikan sesuatu sering dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan 

menggunakan bahasa kiasan. Pengungkapan gagasan dalam dunia sastra sesuai 

dengan sifat alami sastra itu sendiri yang ingin menyampaikan sesuatu secara tidak 

langsung banyak mendayagunakan pemakaian bentuk-bentuk bahasa kias itu. 

Pemakaian bentuk- bentuk tersebut di samping untuk membangkitkan suasana dan 

kesan tertentu, tanggapan indera tertentu, juga dimaksudkan untuk memperindah 

tuturan itu sendiri (Nurgiyantoro, 2010:297). 

 Gaya bahasa dan kosakata mempunyai hubungan erat, hubungan timbal balik. 

Semakin kaya kosakata seseorang, semakin beragam pulalah gaya bahasa yang 

dipakainya. Peningkatan pemakaian gaya bahasa jelas memperkaya kosakata 

pemakainya. Itulah sebabnya dalam pengajaran bahasa, pengajaran gaya bahasa 
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merupakan suatu teknik penting untuk mengembangkan kosakata siswa (Tarigan 

2009:4). 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang fungsi gaya bahasa yang telah 

dipaparkan di atas, dapat disimpulkan fungsi gaya bahasa sebagai berikut. 

1. Gaya bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi atau meyakinkan 

pembaca atau pendengar, maksudnya gaya bahasa dapat membuat pembaca 

atau pendengar semakin yakin dan percaya terhadap apa yang disampaikan 

penulis; 

2. Gaya bahasa berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadaan perasaan 

hati tertentu, maksudnya gaya bahasa dapat menjadikan pembaca hanyut 

dalam suasana hati tertentu, misalnya kesan baik atau buruk, senang, tidak 

enak, dan sebagainya setelah mengetahui apa yang disampaikan penulis; 

3. Gaya bahasa berfungsi sebagai alat untuk memperkuat efek terhadap 

gagasan yang disampaikan, maksudnya gaya bahasa dapat membuat 

pembaca atau pendengar terkesan dengan rangkaian kata-kata yang 

digunakan dalam cerita. 

2.1.6 Efek Gaya Bahasa Kiasan (Figuratif) 

Menurut nurgiyantoro (2014:142) “efek yang dicapai adalah adanya sebuah 

ungkapan yang indah secara bahasa dan padat makna. Artinya, dilihat dari segi 

bahasa, penuturan itu indah, namun juga sekaligus mendukung muatan makna atau 

pesan”. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011, hal.11), efek merupakan akibat, 

pengaruh, kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca, dan 

sebagainya). Dalam karya puisi maupun lirik lagu penggunaan gaya bahasa dengan 

permainan kata-kata maupun bunyi mampu menimbulkan kesan tertentu kepada 

pendengarnya. 

Nurgiyantoro (2014, hal.177) menegaskan bahwa,” kata-kata yang dipilih 

dalam puisi adalah kata-kata yang mampu memberikan efek ambiguitas, penafsiran 

ganda, dan banyak kemungkinan makna yang semuanya merupakan roh sebuah 

puisi.” Berdasar pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa efek pada lirik lagu yang 

merupakan bentuk lain dari puisi akan sulit ditafsirkan karena efek dapat juga 

menimbulkan keambiguitasan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu 

sebagai pedoman penelitian, yaitu: 

1. Penggunaan Bahasa Figuratif dalam Lirik Lagu Dari Album New Best 

Selection “Mayumi Itsuwa” oleh Citra Agustin tahun 2014. Pada penelitian 

tersebut mendapat hasil yang menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis bahasa 

kiasan (figuratif) yang digunakan pada lirik lagu dari album New Best 

Selestion Mayumi Itsuwa, yaitu (1) Metafora,(2) Simile, (3) Metonimi, dan 

(4) Sinekdoke. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur ditemukan 

163 bahasa figurative. Antara lain 2 simile, 89 metafora, 27 personifikasi, 31 

hiperbola, 8 sinekdoke, 5 ironi dan 1 ilusion. 

Dalam penelitian penulis dan Citra Agustin terdapat kesamaan pada 

teori gaya bahasa dan bentuk penelitian, yang berupa penelitian kualitatif 

deskriptif. Akan tetapi pada penelitian tersebut obyek materialnya adalah lirik 

lagu Mayumi Itsuwa dan westlife sementara penulis mengkaji lirik lagu 

berbahasa Prancis Pour Que Tu M’aimes Encore yang dinyanyikan oleh 

Céline Dion. Selain itu penelitian penulis lebih lengkap karena turut meneliti 

fungsi dari gaya bahasa yang digunakan pada lirik lagu Pour Que Tu M’aimes 

Encore. 
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2. Gaya Bahasa Kiasan pada Puisi Hier Au Soir karya Victor Hugo : Kajian 

Stilistika. Oleh Evy Widyaningrum tahun 2016. Pada penelitian tersebut 

ditemukan 4 gaya bahasa yang digunakan pada puisi Hier Au soir karya 

Victor Hugo. Yaitu gaya bahasa kiasan simile, metafora, personifikasi, dan 

metonimia. 

 Penelitian tersebut memiliki kesamaan teori dengan penelitian yang 

penulis gunakan pada teori jenis bahasa kiasan dan teori efek yang 

ditimbulkan gaya bahasa kiasan. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih 

lengkap dikarenakan penulis meneliti pula mengenai fungsi penggunaan gaya 

bahasa kiasan. Selain itu objek penelitian penulis dan penelitian terdahulu ini 

berbeda karena penulis mengkaji lirik lagu sementara Evy Widyaningrum 

mengkaji puisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


