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ABSTRAK 

 
Dwi Kurniastuti.“Analisis Gaya Bahasa pada Novel Hujan Bulan Juni Karya 

Sapardi Djoko Damono dan Skenario Pembelajarannya di Kelas XI SMA.” Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. FKIP. Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. 2016. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) jenis-jenis gaya bahasa 

yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono; (2) 

skenario pembelajaran gaya bahasa novel Hujan Bulan Juni di kelas XI SMA.  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif. Pada penelitian ini, 

penulis memilih objek penelitian berupa gaya bahasa yang digunakan oleh Sapardi 

Djoko Damono dalam novel Hujan Bulan Juni. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis adalah studi pustaka yaitu dengan membaca keseluruhan 

teks novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Dalam analisis data, 

penulis menggunakan analisis isi, yaitu menganalisis novel Hujan Bulan Juni. 

Dalam penyajian hasil analisis, penulis menggunakan teknik informal. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui (a) gaya bahasa 

perbandingan antara lain: perumpamaan 14, metafora7, personifikasi 5, 

depersonifikasi 1, alegori 3, antitesis 2, pleonasme 2, perifrasis 1, antisipasi 4, dan 

koreksi 1; (b) gaya bahasa pertentangan antara lain: hiperbola 8, litotes 2, ironi 1, 

oksimoron 2, paronomasia 1, paralepsis 1, zeugma 1, satire 2, inuendo 3, antifrasis 

1, paradoks 3, anti klimaks 2, anastrof 3, apofasis 3, hipalase 2, sinisme 5, dan 

sarkasme 2. (c) gaya bahasa pertautan antara lain: metonimia 5, sinekdoke 3, alusi 

1, eufimisme 1, eponim 1, epitet 5, antonomasia 2, erotesis 3, paralelisme 1, elipsis 

1, asindeton 2, dan polisindeton 4; (d) gaya bahasa perulangan antara lain: aliterasi 

1, asonansi 1, antanaklasis 3, kiasmus 1, epizekuis 5, anafora 8, epistrofa 1, 

mesodiplosis 3, epanalepsis 1, dan anadiplosis 1; (2) skenario pembelajaran gaya 

bahasa yang diaplikasikan dalam pembelajaran sastra bagi siswa kelas XI SMA 

berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang tertera pada silabus SMA. Standar 

kompetensi yang dipilih sebagai acuan adalah membaca, memahami berbagai 

hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan. Kompetensi dasar yang menjadi 

landasan penelitian, yaitu 7.2 Menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran gaya bahasa ini dengan mengombinasikan tiga metode pembelajaran, 

yakni metode ceramah, metode diskusi, dan penugasan.  

 

 

Kata kunci: Gaya bahasa, novel Hujan Bulan Juni, skenario pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab I, penulis memaparkan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, serta 

sistematika skripsi. Berikut dapat dilihat masing-masing pemaparannya. 

 

A. Latar belakang Masalah 

       Sebuah karya sastra baik novel, puisi, maupun drama mutlak memiliki 

gaya bahasa, yang mencerminkan cara seorang pengarang dalam menulis 

sebuah karya sastra. Gaya bahasa diungkapkan dengan cara yang khas, 

sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat tercapai dengan maksimal. Gaya 

bahasa juga bisa membantu pembaca untuk membedakan karya masing-

masing pengarang, karena setiap pengarang memiliki cara tersendiri dalam 

menyampaikan karyanya.  

       Suatu hasil karya dapat dikatakan memiliki nilai sastra bila di dalamnya 

terdapat kesepadanan antara bentuk dan isi. Bentuk bahasanya baik, indah, dan 

isinya dapat menimbulkan perasaan haru dan kagum di hati pembaca. Bentuk 

dan isi sastra harus saling mengisi yaitu dapat menimbulkan kesan yang 

mendalam di hati para pembacanya sebagai perwujudan nilai-nilai karya seni.  

       Pada hakikatnya sastra dapat diciptakan oleh siapa saja. Sastra merupakan 

suatu ungkapan jiwa seseorang yang indah baik dirasakan, dilihat, maupun 

didengar oleh manusia lainnya. Selain itu, sastra juga sebagai segala bentuk 
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ungkapan jiwa yang indah. Namun, hal ini kembali lagi kepada masyarakat 

bagaimana cara mereka menilainya. Menurut Horaces mengatakan bahwa sastra 

itu dulce et utile, artinya indah dan bermakna (Ismawati, 2013: 3). 

       Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel sebagai pembelajaran 

sastra diharapkan dapat melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan 

membaca secara kritis, teliti, dan penuh pemahaman. Novel adalah karya fiksi 

yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya. Unsur-unsur tersebut 

sengaja dipadukan pengarang dan dibuat mirip dengan dunia yang nyata 

lengkap dengan peristiwa-peristiwa di dalamnya, sehingga nampak seperti 

sungguh ada dan terjadi. Keterpaduan berbagai unsur intrinsik ini akan 

menjadikan sebuah novel yang sangat bagus. Selanjutnya, untuk dapat 

menghasilkan novel yang bagus juga diperlukan pengolahan bahasa. Bahasa 

merupakan sarana atau media untuk menyampaikan gagasan atau pikiran 

pengarang yang akan dituangkan sebuah karya yaitu salah satunya novel 

tersebut. Berdasarkan yang diungkapkan Nurgiyantoro (2013: 364), bahasa 

merupakan sarana pengungkapan sastra.  

       Gaya bahasa dalam penulisan merupakan salah satu unsur yang menarik 

dalam sebuah bacaan. Setiap penulis mempunyai gaya yang berbeda-beda 

dalam menuangkan setiap ide tulisannya. Setiap tulisan yang dihasilkan 

nantinya mempunyai gaya penulisan yang dipengaruhi oleh penulisnya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa, watak seorang penulis sangat 

mempengaruhi sebuah karya yang ditulisnya. Menurut Keraf (2010: 112) 

menyatakan bahwa gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika 
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dengan istilah style. Kata style diturunkan dari kata Latin stilus, yaitu semacam 

alat untuk menulis pada lempengan lilin. Kelak pada waktu penekanan 

dititikberatkan pada keahlian untuk menulis indah, maka style lalu berubah 

menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-

kata secara indah.  

       Dari pernyataan di atas, maka dalam buku sastra atau bacaan yang 

mengandung nilai estetik dapat membuat para pembaca lebih bersemangat 

dan tertarik untuk membacanya. 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. 

Jadi, jangkauan gaya bahasa sebenarnya sangat luas, tidak hanya mencakup 

unsur-unsur kalimat yang mengandung corak-corak tertentu.  

       Sastra menampilkan gambaran pola pikir, perubahan tingkah laku, pola 

pikir, tata nilai dan sebagainya. Dengan kata lain, karya sastra tersebut 

merupakan gambaran segala aspek kehidupan sosial dengan permasalahannya 

yang terjadi ketika karya sastra menampakkan suatu alternatif yang di 

sodorkan oleh pengarang untuk menghadapi permasalahan yang ada tersebut.  

   Karya sastra di ajarkan di Sekolah Menengah Atas. Karya sastra yang 

cocok diajarkan di SMA yaitu novel karena dalam karya sastra novel terdapat 

hal-hal yang diungkapkan secara konotatif dan permasalahannya yang bersifat 

lebih rumit. 

       Menikmati karya sastra memerlukan pengetahuan dan keterampilan 

menganalisis sehingga hasil kajian itu tidak menyimpang dari maksud 
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pengarang. Dalam dunia pendidikan pembelajaran sastra di SMA, tidak 

terlepas dengan pembelajaran gaya bahasa. Pembelajaran tersebut tercantum 

dalam silabus. Pembelajaran tersebut masih berhubungan dengan adanya 

sebuah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sebuah novel. Mempelajari sebuah 

sastra dibutuhkan suatu minat yang besar serta penguasaan materi yang baik. 

    Hujan  Bulan Juni diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada 

Desember 2015. Sapardi Djoko Damono seolah banyak yang mengulang 

kesuksesan yang sekarang menjadi guru besar tetap pada Pascasarjana Institut 

Kesenian Jakarta, yang karya-karyanya populer seperti: buku puisinya antara 

lain Mata Pisau (1974), Akuarium (1974), Duka-Mu abadi (1979), Perahu 

Kertas (1984) dan lain-lain. Buku fiksinya antara lain berjudul Pengarang 

Telah Mati (2001), Membunuh Orang Gila (2003) dan lain-lain.  

       Pada novel Hujan Bulan Juni diceritakan tentang kisah seorang yang 

hidupnya penuh liku terlebih mereka adalah sosok yang berbeda dari kota, budaya, 

suku, bahkan agama. Bernama Sarwono yang menganut suku Jawa. Selain itu, 

Sarwono juga sangat taat pada agamanya (Islam), berbeda dengan Bapak 

Pingkan yang berasal dari suku Menado, Pingkan campuran antara Jawa dan 

Menado, Pingkan yang juga meyakini agama (Kristen) sepenuh hati. Akan 

tetapi, mereka tidak mempersoalkan apa itu beda suku, ataupun keyakinan 

yang berbeda. Namun, keluarga besar Pingkan sangat mempermasalahkannya 

mengenai asal-usulnya. 

    Salah satu novel yang dipandang memiliki gaya bahasa yang khas adalah 

novel Hujan Bulan Juni atau disingkat dengan HBJ. Novel sastra Hujan 
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Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang berhasil mencuri perhatian 

pembaca di tengah kerumunan novel populer yang menjamur, dengan ego 

seorang penyair. Sapardi menggabungkan bait-bait puisi yang menambah 

bumbu romantika dalam sebuah kehidupan dan hubungan. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk menganalisis gaya bahasanya, yang terdapat dalam 

novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Terkait dengan 

pembelajaran sastra, gaya bahasa mempunyai peluang banyak dalam sebuah 

karya sastra, khususnya novel. Oleh sebab itu, novel memiliki relevansi untuk 

dijadikan bahan pembelajaran sastra bagi siswa kelas XI SMA. 

    Penelitian tentang gaya bahasa terhadap novel ini berguna sebagai 

referensi bagi pembaca dan dapat menambah pembendaharaan materi guru 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah terutama 

pelajaran tentang gaya bahasa dalam novel. Hal ini dikarenakan novel 

merupakan bagian puisi modern yang memiliki keindahan gaya bahasa.  

Selain itu, di novel pertamanya Sapardi Djoko Damono mencoba memasuki 

daya khayal kaula muda saat ini. Rangkaian kalimat yang panjang hanya akan 

membuat pembaca menjadi bosan dan terlihat dipaksakan. Namun, nyatanya 

Sapardi berhasil membuat pembaca menikmati kalimat-kalimat panjangnya.  

     Penjelasan tentang gaya bahasa termasuk ke dalam unsur intrinsik novel 

yang terdapat di kelas XI SMA semester I dengan Standar Kompetensi 

membaca yaitu memahami berbagai hikayat, novel Indonesia atau novel 

terjemahan. 
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        Berdasarkan uraian di atas, penulis berasumsi bahwa penggunaan novel 

Hujan Bulan Juni dapat untuk dianalisis. Analisis terhadap novel Hujan Bulan 

Juni penulis membatasi pada segi gaya bahasa. Berdasarkan segi gaya bahasa 

karena setelah membaca novel Hujan Bulan Juni, peneliti menemukan ada 

banyak gaya yang digunakan pengarang dalam menyampaikan cerita Hujan 

Bulan Juni dan banyak pengamat sastra yang mengakui kehebatan Sapardi 

Djoko Damono dalam menggunakan gaya bahasa.  

 

B. Identifikasi Masalah 

        Dengan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan 

seperti di bawah ini.  

1. Gaya bahasa pada novel Hujan Bulan Juni menarik untuk dikaji. 

2. Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono memuat 

bermacam-macam gaya bahasa, sehingga cocok untuk pembelajaran di 

SMA. 

 

C. Penegasan Istilah 

        Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami hasil analisis, di 

bawah ini akan dijelaskan istilah-istilah berikut ini. 

1. Analisis  

       Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) (Ali, dkk, 1999: 37). 
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2. Gaya Bahasa 

             Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk 

meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan 

suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang umum 

(Tarigan, 2013: 4).  

3. Novel  

       Novel merupakan pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia 

(dalam jangka yang lebih panjang) (Nurhayati, 2012: 7).  

4. Hujan Bulan Juni  

            Hujan Bulan Juni merupakan novel karya Sapardi Djoko Damono, 

terbit pada tahun 2015 di kota Jakarta, terbitan PT Gramedia Pustaka 

Utama dengan tebal 135 halaman. 

5. Sapardi Djoko Damono 

       Sapardi Djoko Damono lahir di Solo 20 maret 1940. Sapardi sebagai 

seorang guru besar pensiunan Universitas Indonesia (sejak 2015) dan guru 

besar tetap pada Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta (2009) (Damono, 

2015: 135).  

6. Skenario  

       Skenario adalah rencana lakon sandiwara atau film berupa adegan 

suatu cerita yang tertulis secara terperinci dari awal sampai akhir (Sukirno, 

2013: 228). 
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7. Pembelajaran  

       Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Sisdiknas, 2003: 11). 

8. Kelas XI  

        Merupakan jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Lanjutan dari 

jenjang sekolah menengah pertama. 

9. SMA 

       Merupakan jenjang kelas dua di Sekolah Menengah Atas. 

       Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis menganalisis gaya bahasa 

pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan skenario 

pembelajaran di kelas XI SMA. 

 

D. Batasan Masalah  

       Pembahasan dalam suatu penelitian diperlukan adanya pembatasan 

masalah. Dengan adanya pembatasan masalah ini, pembahasan dalam 

penelitian tidak meluas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah penulis membahas gaya bahasa dalam novel yaitu Hujan Bulan Juni 

karya Sapardi Djoko Damono. Gaya bahasa difokuskan pada pembahasan 

mengenai dari gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya 

bahasa pertautan, dan gaya bahasa perulangan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini masalah yang dibatasi yaitu “Analisis Gaya Bahasa pada Novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan Skenario Pembelajaran 

di Kelas XI SMA.  
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E. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang timbul dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Gaya bahasa apa saja yang digunakan dalam novel Hujan Bulan Juni 

karya Sapardi Djoko Damono? 

2. Bagaimanakah skenario pembelajaran gaya bahasa novel Hujan Bulan 

Juni karya Sapardi Djoko Damono di kelas XI SMA? 

 

F. Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan: 

1. gaya bahasa apa saja yang digunakan dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono. 

2. skenario pembelajaran gaya bahasa novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono di kelas XI SMA. 

 

G. Manfaat Penelitian  

       Manfaat penelitian dapat diambil dari dua segi yaitu, manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. Di bawah ini dipaparkan kedua manfaat tersebut.  

1. Manfaat Teoretis  

       Hasil penelitian ini, dapat digunakan untuk mengembangkan cara-cara 

analisis karya sastra khususnya novel. Selain itu, dapat menambah 

keilmuan dalam pengajaran bidang bahasa dan sastra terutama masalah 
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analisis gaya bahasa dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono. 

2. Manfaat Praktis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

bagi guru, siswa, penulis, pembaca, dan penulis lainnya. Manfaat praktis 

dari penelitian ini, antara lain. 

a. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia tentang pembelajaran sastra yang menarik, 

kreatif, dan inovatif. 

b. Bagi Siswa 

Sebagai pedoman belajar menganalisis gaya bahasa dalam karya sastra 

khususnya novel. 

c. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan motivasi bagi penulis 

untuk semakin aktif menyumbangkan hasil karya ilmiah bagi dunia 

sastra dan pendidikan. 

d. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pembaca dapat memahami isi novel 

Hujan Bulan Juni dan mengambil manfaat darinya. 
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e. Bagi Penulis lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi maupun 

bahan pijakan penulis lain untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam. 

 

H. Sistematika Skripsi 

       Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran skripsi yang disusun. 

Skripsi yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa pada Novel Hujan Bulan Juni 

Karya Sapardi Djoko Damono dan Skenario Pembelajarannya di Kelas XI 

SMA”. Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut. 

Bagian awal skripsi ini terdiri dari judul, persetujuan, pengesahan, 

pernyataan, moto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, dan daftar 

lampiran.   

       Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, 

identifikasi masalah, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis dan 

manfaat praktis, serta sistematika skripsi. 

       Bab II berisi tinjauan pustaka dan kajian teori. Tinjauan pustaka 

menguraikan relevansi dan komparasi penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yang menyoroti tentang gaya bahasa yang dilakukan oleh Tira 

Anggreyani (2013), Fajar Endah Setyani (2015), dan Manthovani Az-Zahra 

(2014). Kajian teoretis menguraikan teori-teori yang menjadi landasan 

penelitian ini, yakni mengenai pengertian novel, unsur intrinsik karya sastra, 

dan pengertian gaya bahasa.  
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    Bab III berisi metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari data dan 

sumber data, subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas data, teknik analisis data, 

dan teknik penyajian hasil analisis.  

       Bab IV berisi penyajian data beserta pembahasan. Pada subbab penyajian 

data, dipaparkan data-data yang ditemukan untuk menjawab masalah 

penelitian dan garis besar mengenai skenario pembelajaran gaya bahasa. 

Selanjutnya, pada subbab pembahasan data, data-data yang ditemukan 

tersebut dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan teori gaya bahasa.  

       Bab V penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan 

rangkuman pokok-pokok temuan penelitian, sedangkan saran adalah 

rekomendasi yang disampaikan kepada pembaca yang merupakan hasil 

refleksi penelitian terhadap temuan penelitian.  

       Pada bagian akhir skripsi, disertakan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung penelitian ini, termasuk di dalam lampiran adalah 

biografi pengarang, sinopsis, kartu pencatat data, silabus, rencana 

pelaksanaan pembalajaran (RPP), surat keputusan penetapan dosen 

pembimbing dan kartu bimbingan skripsi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORETIS 

 

Bab II berisi kajian secara komprehensif terhadap penelitian atau kajian 

terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti, yaitu tinjauan pustaka dan 

kajian teoretis. Berikut dapat dilihat masing-masing paparannya. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berfungsi memberikan pemaparan tentang penelitian 

atau kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

sehingga diketahui perbedaan yang khas antara bagian terdahulu dengan 

kajian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini antara lain Tira Anggreyani (2013), Fajar Endah Setyani (2015), 

dan Manthovani Az-Zahra (2014) sehingga ditemukan perbedaan dan 

persamaan. 

Anggreyani (2013) dalam penelitiannya berjudul “Gaya Bahasa Simile 

dalam Novel Perahu Kertas Karya Dewi “Dee” Lestari dan Pembelajarannya 

di SMK Kelas XII”.  

 Dalam penelitiannya, Anggreyani menyimpulkan beberapa gaya 

bahasa yang terdapat dalam novel Perahu Kertas karya Dewi “Dee” Lestari, 

yaitu kategori hasil simile berdasarkan unsur pembanding dalam novel 

Perahu Kertas ada sembilan kategori yakni, being, cosmos, energy, 

substance, terrestrial, object, living, animate, dan human. Dalam penelitian 

tersebut, Anggreyani menganalisis gaya bahasa yang ada dalam novel Perahu 
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Kertas karya Dewi “Dee” hanya gaya bahasa jenis simile. Anggreyani 

mengkaji gaya bahasa yang ada dalam novel Perahu Kertas, yaitu gaya 

bahasa jenis simile.  

Penelitian ini maupun penelitian Anggreyani memiliki kesamaan dalam 

hal menganalisis gaya bahasa dalam karya sastra. Perbedaannya, penelitian 

yang dilakukan penulis menganalisis keseluruhan gaya bahasa, sedangkan 

penelitian Anggreyani membatasi masalah pada analisis gaya bahasa jenis 

simile serta memaparkan motif atau makna dan fungsi simile dalam novel 

Perahu Kertas dan implementasi novel Perahu Kertas karya Dewi “Dee” 

Lestari dalam pembelajaran gaya bahasa di SMK kelas XII. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan gaya bahasa simile dalam novel yang dapat 

digunakan sebagai alternatif bahan pembelajaran, sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis mengkaitkannya dengan skenario pembelajaran di Kelas XI 

SMA. 

Selain Anggreyani, penelitian tentang gaya bahasa dalam karya sastra 

dan pembelajarannya juga pernah dilakukan oleh Fajar Endah Setyani (2015) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa dan Nilai 

Pendidikan dalam Novel Negeri di Ujung Tanduk Karya Tere Liye dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas X SMK”.  

Dalam penelitiannya, Setyani menyimpulkan beberapa gaya bahasa 

yang terdapat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye, yaitu (1) 

gaya bahasa penegasan yang terdiri dari paralelisme, erotesis, klimaks, 

repetisi, dan antiklimaks. (2) gaya bahasa perbandingan yang terdiri dari 
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hiperbola, metonomia, personifikasi, pleonasme, metafora, sinekdoke, alusi, 

simile, asosiasi, eufimisme, epitet, eponim, dan hipalase. (3) gaya bahasa 

pertentangan yang terdiri dari litotes, paradoks, histeron, prosteron, 

oksimoron, dan okupasi. (4) gaya bahasa sindiran yang terdiri dari melosis, 

sinisme, ironi, innuendo, sarkasme, dan satire. Fajar juga memaparkan nilai 

pendidikan yang terdapat dalam novel tersebut.  

Penelitian ini maupun penelitian Setyani memiliki kesamaan dalam hal 

menganalisis gaya bahasa dalam karya sastra. Perbedaannya, penelitian ini 

hanya menganalisis gaya bahasa dikaitkan dengan skenario pembelajaran di 

kelas XI SMA, sedangkan penelitian Setyani dikaitkan dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran di kelas XI SMA. Perbedaan dengan penelitian ini 

juga terletak pada dianalisis nilai pendidikan yang terdapat dalam novel, 

sedangkan penelitian hanya fokus pada gaya bahasa saja.  

Selain Setyani, penelitian tentang gaya bahasa dalam karya sastra dan 

pembelajarannya juga pernah dilakukan oleh Manthovani Az-Zahra (2014) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa pada Antologi 

Puisi Ketika Cinta Kumpulan Sajak (2006-2008) Karya Ibnu Wahyudi dan 

Pembelajarannya di SMA Kelas X”. Az-Zahra menyimpulkan bahwa gaya 

bahasa yang digunakan pada antologi puisi Ketika Cinta Kumpulan Sajak 

(2006-2008) karya ibnu wahyudi berdasarkan struktur kalimat dari 60 puisi, 

antara lain repetisi yang berupa anafora dan anadiplosis. Gaya bahasa retoris 

dari 60 puisi hanya meliputi: aliterasi, asonansi, eufemismus, dan hiperbola. 
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Gaya bahasa kiasan dari 60 puisi hanya meliputi: simile, alegori, 

personifikasi, antonomasia, dan sarkasme.    

Penelitian Az-Zahra tersebut memiliki kesamaan dari segi kajian yang 

dilakukan, yakni segi gaya bahasa pada karya sastra. Perbedaannya, 

penelitian ini menganalisis keseluruhan gaya bahasa, serta penulis juga 

mengkaitkan dengan skenario pembelajaran di kelas XI SMA, sedangkan 

penelitian Az-Zahra menganalisis seluruh gaya bahasa pada antologi puisi 

yang mengkaitkan dengan pembelajaran di SMA kelas X.  

 

B. Kajian Teoretis 

Kajian teoretis merupakan penjabaran kerangka teoretis yang memuat 

beberapa materi untuk dijadikan sebagai acuan pokok dalam membahas 

masalah yang diteliti. Teori yang dibahas dalam penelitian ini mencakup 

unsur-unsur intrinsik, gaya bahasa dalam karya sastra, dan skenario 

pembelajaran di SMA. Teori-teori tersebut dapat dilihat paparannya. 

Novel merupakan sebuah roman pelaku-pelaku mulai dengan waktu 

muda, menjadi tua, bergerak dari sebuah adegan yang lain dari suatu tempat 

ke tempat yang lain. Berikut ini penjelasan mengenai novel, Adapun 

paparannya sebagai berikut. 

1. Novel 

  Teori-teori mengenai novel terdiri dari tiga cakupan diantaranya 

pengertian novel, jenis-jenis novel, dan unsur intrinsik novel. Berikut 

dapat dilihat pemarannya.  
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a. Pengertian Novel  

Kata novel berasal dari bahasa Inggris novel dan inilah yang 

kemudian masuk ke Indonesia berasal dari bahasa Italia novella 

(bahasa jerman novella). Secara harfiah novella berarti sebuah barang 

baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam 

bentuk prosa (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2013: 12). Istilah novella 

dan novelle mengandung pengertian yang sama dengan istilah 

Indonesia novelet (Inggris novelette) yang berarti sebuah karya prosa 

fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga 

tidak terlalu pendek. Jadi, novel adalah karya sastra fiksi yang baru, 

tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.  

b. Jenis-jenis Novel  

Ada beberapa jenis novel dalam sastra. Jenis novel 

mencerminkan keragaman tema dan kreativitas dari sastrawan antara 

lain adalah pengarang novel. Nurgiyantoro (2013: 19-26) membedakan 

novel menjadi tiga yaitu novel serius, novel populer, dan novel teenlit. 

1) Novel Serius  

  Novel serius di pihak lain, justru “harus” sanggup memberikan 

yang serba berkemungkinan, dan itulah sebenarnya makna sastra yang 

sastra. Membaca novel serius, jika ingin memahaminya dengan baik, 

diperlukan daya konsentrasi yang tinggi dan disertai kemauan. Untuk 

itu, pengalaman dan permasalahan kehidupan yang ditampilkan dalam 
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novel jenis ini disoroti dan diungkapkan sampai ke inti hakikat 

kehidupan yang bersifat universal.  

  Nurgiyantoro (2013: 22) mengungkapkan bahwa dalam novel jenis 

ini, disamping memberikan hiburan, dalam novel serius juga terimplisit 

tujuan memberikan pengalaman yang berharga kepada pembaca, atau 

paling tidak, mengajaknya untuk meresapi dan merenungkan secara lebih 

sungguh-sungguh tentang permasalahan yang diangkat.  

  Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa novel 

serius adalah novel yang mengungkapkan sesuatu yang baru dengan 

cara penyajian yang baru.  

2) Novel Populer  

  Novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan 

banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel 

populer tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara intens, 

tidak berusaha meresapi hakikat kehidupan. Oleh karena itu, novel 

populer pada umumnya bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, 

cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk 

membacanya sekali lagi 

   Kayam menyebutkan bahwa kata „pop‟ erat diasosiasikan dengan 

kata „populer‟, mungkin karena novel-novel itu sengaja ditulis untuk 

“selera populer” yang kemudian dikemas dan dijajakan sebagai suatu 

“barang dagangan populer”, dan kemudian dikenal sebagai “bacaan 
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populer” (Nurgiyantoro (2013: 20). Istilah „pop‟ itu sebagai istilah 

baru dalam dunia. 

    Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa novel 

populer adalah cerita yang bisa dibilang tidak terlalu rumit. Novel 

populer juga mempunyai jalan cerita yang menarik, mudah diikuti, dan 

mengikuti selera pembaca. Selera pembaca yang dimaksudkan adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan kegemaran naluriah pembaca, seperti 

motif-motif humor dan heroisme sehingga pembaca merasa tertarik 

untuk selalu mengikuti kisah ceritanya.   

3) Novel Teenlit  

   Pada era 70-an muncul istilah novel populer sebagai konsekuensi 

logis terbitnya novel-novel yang popular. Pada awal abad ke-21 

muncul istilah baru, yaitu novel teenlit yang juga karena munculnya 

novel-novel teenlit. Ada persamaan antara populer dan novel teenlit, 

yaitu sama-sama menggenggam predikat populer di masyarakat 

khususnya pada para remaja usia belasan. Sesuai dengan namanya, 

pembaca utama novel teenlit adalah para remaja terutama remaja 

perempuan di perkotaan.  

    Salah satu karakteristik novel teenlit adalah bahwa mereka selalu 

berkisah tentang remaja, baik yang menyangkut tokoh-tokoh utama 

maupun permasalahannya. Novel teenlit juga memiliki karakteristik novel 

populer sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Mereka ditulis untuk 

memenuhi selera pembaca remaja tentang dunia remaja. Teenlit tidak 
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berkisah sesuatu yang berat, mendalam, dan serius terhadap berbagai 

persoalan kehidupan karena ia akan menjadi berat yang menyebabkan 

pembaca remaja menjadi malas membaca karena merasa itu bukan lagi 

dunianya. Namun, juga karena para penulis remaja lebih menguasai 

dunianya, dunia remaja, dari pada dunia dewasa menuntut keseriusan 

seperti pada novel serius.  

  Salah satu karakteristik novel teenlit adalah bahwa mereka selalu 

berkisah tentang remaja, baik yang menyangkut tokoh-tokoh utama 

maupun permasalahannya. Teenlit tidak berkisah sesuatu yang berat, 

mendalam, dan serius terhadap berbagai persoalan kehidupan karena ia 

akan menjadi berat yang menyebabkan pembaca remaja menjadi malas 

membaca karena merasa itu bukan lagi dunianya. Namun, juga karena 

para penulis remaja lebih menguasai dunianya, dunia remaja, dari pada 

dunia dewasa menuntut keseriusan seperti pada novel serius.  

    Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

novel teenlit adalah novel yang ditulis untuk memenuhi selera 

pembaca remaja yaitu tentang dunia remaja. Novel teenlit tidak 

berkisah sesuatu yang berat, mendalam, dan serius terhadap berbagai 

persoalan kehidupan karena novel ini akan menjadi berat yang 

menyebabkan remaja malas membaca karena merasa itu bukan lagi 

dunianya. 
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2. Unsur Intrinsik Novel 

Sebagian besar orang membaca sebuah novel hanya ingin menikmati 

cerita yang disajikan oleh pengarang. Pembaca hanya akan mendapat kesan 

secara umum dan bagian cerita tertentu secara menarik. Sebuah novel 

merupakan sebuah totalitas suatu yang menyeluruh yang bersifat artistik.  

Pada unsur-unsur pembangun sebuah novel kemudian secara bersama 

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

lagi macamnya. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, 

unsur-unsur, yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan 

saling menggantungkan. Namun, secara garis besar berbagai unsur tersebut 

secara tradisional dapat dikelompokkan menjadi dua bagian adalah unsur 

intrinsik dan ekstrinsik.  

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu 

sendiri. Di pihak lain unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di 

luar teks sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangun 

atau sistem organisme teks sastra. Pada pembahasan ini penulis hanya 

akan membahas unsur intrinsik yang terdiri dari. 

a. Tema  

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam 

pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman 

begitu diingat (Stanton, 2012: 36). Dari definisi tersebut dijelaskan 

bahwa tema dalam sebuah cerita yang terkandung makna pengalaman 

hidup manusia. 
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Menurut Baldic, tema adalah gagasan abstrak utama yang terdapat 

dalam sebuah karya sastra atau yang secara berulang-ulang 

dimunculkan baik secara eksplisit maupun (yang banyak ditemukan) 

implisit lewat pengulangan motif (Nurgiyantoro, 2013: 115).  

Nurgiyantoro (2013: 133) membagi tema berdasarkan makna 

yang terkandung dalam cerita, yaitu: 

1) tema utama (tema mayor)  

Tema mayor artinya makna pokok cerita yang menjadi dasar atau 

gagasan dasar umum karya itu. Menentukan tema pokok sebuah cerita 

pada hakikatnya merupakan aktivitas mengidentifikasi, memilih, 

mempertimbangkan, dan menilai di antara sejumlah makna yang 

ditafsirkan dalam karya sastra yang bersifat merangkum berbagai 

makna khusus. 

2) tema tambahan (tema minor)      

Tema minor tergantung pada banyak sedikitnya makna tambahan 

yang dapat ditafsirkan dari sebuah cerita. Tema tambahan itu bersifat 

mendukung dan mencerminkan makna utama.  

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tema, penulis 

menyimpulkan bahwa tema adalah sebuah gagasan (makna) pada karya 

sastra yang bersifat abstrak yang secara berulang dimunculkan lewat 

pengulangan motif dilakukan secara implisit maupun eksplisit. Tema-

tema yang disampaikan pengarang dilihat dari corak dan 

kedalamannya ada tema ringan, berat, biasa, dan tema tidak biasa. 
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Pengarang dalam menciptakan tema-tema tersebut baik mengangkat 

masalah-masalah yang umum dalam kehidupan maupun satu masalah 

yang timbul dari pengalaman manusia.   

b. Tokoh dan Penokohan  

Istilah tokoh digunakan untuk menunjuk pada orangnya atau 

pelaku cerita. Menurut Sudjiman (1988: 16) menyatakan bahwa tokoh 

merupakan individu rekaan yang mengalami atau berlaku dalam 

berbagai peristiwa dalam cerita. Sedangkan, istilah penokohan 

digunakan untuk melukiskan gambaran yang jelas tentang seseorang 

yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Dengan demikian, istilah 

penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan 

sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana 

perwatakan dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam 

sebuah cerita sehigga sanggup memberikan gambaran yang jelas 

kepada pembaca. Waluyo (2008: 27) berpendapat bahwa, penokohan 

berarti cara pandang pengarang menampilkan tokoh-tokohnya, jenis-

jenis tokoh, hubungan tokoh dengan unsur cerita yang lain, dan watak 

tokoh-tokoh itu (Nurhayati, 2012: 14).  

Dari pernyataan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa 

tokoh adalah orang atau pelaku dalam suatu cerita, sedangkan 

penokohan adalah penyajian watak tokoh atau teknik dalam 

menampilkan tokoh pada suatu cerita.  
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c. Alur (Plot) 

Plot adalah pengaturan urutan peristiwa pembentuk cerita yang 

menunjukkan adanya hubungan kausalitas (Nurhayati, 2012: 10). 

Fungsi Plot adalah memberikan penguatan dalam proses membangun 

cerita. Secara teoretis, plot biasanya dikembangkan dalam urut-urutan 

tertentu.  

Waluyo (2008: 15-18) membedakan plot menjadi tujuh, yaitu (1) 

exposition, yaitu paparan awal cerita; (2) inciting moment, yaitu 

peristiwa mulai adanya problem-problem yang ditampilkan oleh 

pengarang untuk dikembangkan atau ditingkatkan; (3) rising action, 

yaitu penanjakan konfilk; (4) complication, yaitu konfliks yang 

semakin ruwet; (5) klimaks, yaitu puncak dari seluruh cerita dan semua 

kisah atau peristiwa sebelumnya ditahan untuk dapat menonjolkan saat 

klimaks cerita tersebut; (6) falling action, yaitu konflik yang dibangun 

cerita itu menurun karena telah mencapai klimaksnya; (7) denovement, 

yaitu penyelesaian.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa alur 

adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Oleh karena itu, 

alur sebagai sangkutan atau tempat menyangkutnya bagian-bagian 

cerita sehingga terbentuklah suatu bangunan yang utuh.  

d. Latar (Setting) 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam 

cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang 
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berlangsung (Stanton, 2012: 35). Latar disebut juga sebagai landas tumpu, 

yakni mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan 

sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan.  

Nurgiyantoro membedakan unsur latar dapat dibedakan ke dalam 

tiga unsur pokok (Nurhayati, 2012: 31) yaitu: 

1) latar tempat merupakan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi; 

2) latar waktu berhubungan dengan masalah kapan peristiwa itu terjadi 

dan diceritakan dalam novel; 

3) latar sosial menyangkut status sosial seorang tokoh,  penggambaran 

keadaan masyarakat, kebiasaan hidup, pandangan hidup, adat-

istiadat, dan cara berpikir dan bersikap, termasuk status sosial tokoh 

yang bersangkutan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa latar 

adalah penggambaran situasi tempat dan waktu serta suasana terjadinya 

peristiwa. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam 

suatu cerita.  

e. Sudut Pandang (Point of View)  

Sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat, 

yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan 

dan cerita (Nurgiyantoro, 2013: 338). Sudut pandang haruslah 

diperhitungkan kehadirannya, bentuknya, sebab pemilihan sudut 

pandang akan berpengaruh terhadap penyajian cerita. Menurut Abrams 
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(Nurgiyantoro, 2013: 248) mendefinisikan sudut pandang sebagai 

sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa 

yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca.  

Sudut pandang yang dikemukakan oleh Waluyo (Nurhayati, 2012: 

18) dibagi menjadi tiga, yaitu (1) pengarang sebagai orang pertama dan 

menyatakan pelakunya sebagai “aku” dan disebut teknik akuan; (2) 

pengarang sebagai orang ketiga dan menyebut pelaku utama sebagai 

“dia” dan disebut sebagai teknik diaan; dan (3) teknik yang disebut 

omniscient naratif atau pengarang serba tahu yang menceritakan 

segalanya atau memasuki berbagai peran secara bebas, atau pengarang 

tidak memfokuskan kepada satu tokoh cerita di dalam bercerita, tetapi 

semua tokoh mendapatkan penonjolan.  

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

adalah posisi dan penempatan diri pengarang dalam cerita, atau dari 

mana ia melihat peristiwa-peristiwa terutama yang menyangkut diri 

tokoh.  

f. Gaya Bahasa  

Menurut Abrams, stile adalah cara pengucapan bahasa dalam 

prosa, atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu 

yang akan dikemukakan (Nurgiyantoro, 2013: 69). Berbeda dengan 

Baldic bahwa stile adalah penggunaan bahasa secara khusus yang 

ditandai oleh penulis, aliran, periode, dan genre (Nurgiyantoro, 2013: 

369). Pada hakikatnya stile merupakan teknik, yaitu teknik pemilihan 
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ungkapan kebahasaan yang dapat mewakili sesuatu yang akan 

diungkapkan dan sekaligus untuk mencapai efek keindahan.  

Menurut Stanton gaya adalah cara pengarang menggunakan 

bahasa (Nurhayati, 2012: 20). Gaya ini dapat memberikan kesan 

realitas, sungguh-sungguh, dan memberi penekanan terhadap cerita atau 

kejadian yang dituturkan dengan gaya narasi.  

Dari beberapa pendapat di atas bahwa gaya bahasa adalah cara 

atau teknik yang digunakan pengarang untuk menyampaikan gagasan 

dengan menggunakan media bahasa yang indah.  

g. Amanat  

Amanat biasanya berupa nilai-nilai yang dititipkan pengarang 

untuk penonton (Ismawati, 2013: 73). Amanat adalah pesan pengarang 

kepada pembaca baik tersurat maupun tersirat yang disampaikan 

melalui karyanya. Dari Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca 

baik secara tersurat maupun tersirat.  

3. Majas dan Gaya Bahasa 

a. Pengertian Majas 

        Menurut Ratna (2014: 164) Majas adalah pilihan kata tertentu 

sesuai dengan maksud penulis atau pembicara dalam rangka 

memperoleh aspek keindahan. Biasanya majas disamakan dengan 

gaya bahasa, sebaliknya menurut teori sastra kontemporer majas 

hanyalah sebagian kecil dari gaya bahasa. Majas, dengan demikian, 
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merupakan penunjang unsur-unsur yang berfungsi untuk melengkapi 

gaya bahasa. Majas sering dimanfaatkan penulis untuk menjelaskan 

gagasan mereka. Oleh karena itu, cara yang ditempuh adalah 

menggunakan perbandingan-perbandingan, pertentangan, pertautan, 

dan pengulangan.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa majas 

merupakan pilihan kata tertentu untuk memperoleh aspek keindahan. 

Majas dimanfaatkan penulis untuk melengkapi gaya bahasa dengan 

cara menggunakan perbandingan-perbandingan, pertentangan, 

pertautan, dan pengulangan.   

b. Pengertian Gaya Bahasa  

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 (Keraf, 

2010: 112). Sebab itu persoalan gaya bahasa meliputi semua hirarki 

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

bahkan mencakup pula sebuah wacana keseluruhan. 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.  

Gaya bahasa itu menghidupkan kalimat dan memberikan gerak 

pada kalimat. Gaya bahasa itu untuk menimbulkan reaksi tertentu, 

untuk menimbulkan tanggapan pikiran kepada pembaca (Pradopo, 
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2010: 93). Tiap pengarang itu mempunyai gaya bahasa sendiri. Hal ini 

sesuai dengan sifat dan kegemaran masing-masing pengarang. Gaya 

(termasuk gaya bahasa) merupakan cap seorang pengarang.  

Slametmuljana mengatakan bahwa gaya bahasa adalah susunan 

perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam 

hati penulis, yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati 

pembaca (Pradopo 2010: 93). Gaya bahasa itu menghidupkan kalimat 

dan memberi gerak pada kalimat. Gaya bahasa itu untuk menimbulkan 

reaksi tertentu, untuk menimbulkan tanggapan pikiran kepada 

pembaca. Gaya bahasa dapat dikatakan sebagai keahlian seorang 

pengarang dalam mengolah kata-kata. Jangkauan gaya bahasa 

sebenarnya sangat luas, tidak hanya mencakup unsur-unsur kalimat 

yang mengandung corak-corak tertentu (Keraf, 2010: 112). 

Gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-

kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau 

mempengaruhi penyimak dan pembaca (Nurgiyantoro, 2013: 4). Kata 

retorik berasal dari bahasa Yunani rhetor yang berarti orator atau ahli 

pidato. Pada masa Yunani kuno retorik memang merupakan bagian 

penting dari suatu pendidikan dan oleh karena itu, berbagai macam 

gaya bahasa sangat penting dan harus dikuasai benar-benar oleh orang-

orang Yunani dan Romawi yang telah memberi nama terhadap 

berbagai macam seni persuasi ini.  
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Secara singkat dapat dikatakan bahwa gaya bahasa adalah cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). 

Sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung tiga unsur berikut: 

kejujuran, sopan-santun, dan menarik (Keraf, 2010: 113).  

Kejujuran dalam bahasa berarti kita mengikuti aturan-aturan, 

kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Pemakaian kata-

kata yang kabur dan tidak terarah, serta penggunaan kalimat yang 

berbelit-belit, adalah jalan untuk mengundang ketidakjujuran. Sopan-

santun adalah memberi penghargaan atau menghormati orang yang 

diajak bicara. Rasa hormat tidak berarti memberikan penghargaan atau 

menciptakan kenikmatan melalui kata-kata, atau mempergunakan kata-

kata yang manis sesuai dengan basa-basi dalam pergaulan masyarakat 

beradab. Bila seluruh gaya bahasa hanya mengandalkan kedua atau 

ketiga kaidah tersebut di atas, maka bahasa yang digunakan masih 

terasa tawar, tidak menarik. Sebab itu, sebuah gaya bahasa harus pula 

menarik.  

Pemilihan bentuk bahasa yang digunakan pengarang akan 

berkaitan fungsi dan konteks pemakaiannya. Pemakaian gaya dalam 

sastra selalu dikaitkan dengan konteks yang melatar belakangi 

pemilihan dan pemakaian bahasa. Semua gaya bahasa itu berkaitan 

langsung dengan latar sosial dan kehidupan di mana bahasa itu 

digunakan.  
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian gaya bahasa adalah cara khas dalam menyatakan pikiran 

atau perasaan dalam bentuk yang indah melalui pemikiran tulisan atau 

lisan. Gaya bahasa memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis 

dengan membandingkan sesuatu dengan hal lain. 

c. Jenis-jenis Gaya Bahasa  

Gaya Bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui 

bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis 

(pemakai bahasa). Gaya bahasa yang digunakan oleh sastrawan 

meskipun tidaklah terlalu luar biasa. Namun unik karena selain dekat 

dengan watak dan jiwa penyair juga membuat bahasa digunakannya 

berbeda dalam makna dan kemesraannya. Dengan demikian, gaya 

lebih merupakan pembawaan pribadi.  

Gaya bahasa dipakai pengarang hendak memberi bentuk 

terhadap apa yang ingin disampaikan. Dengan gaya bahasa tertentu 

pula seorang pengarang dapat mengekalkan pengalaman rohaninya dan 

penglihatan batinnya, serta dengan itu pula ia menyentuh hati 

pembacanya.  

Tarigan (2013: 5) membedakan gaya bahasa menjadi empat. 

Gaya bahasa tersebut antara lain: (1) gaya bahasa perbandingan; (2) 

gaya bahasa pertentangan; (3) gaya bahasa pertautan; (4) gaya bahasa 

perulangan. Adapun penjelasan masing-masing gaya bahasa di atas 

adalah sebagai berikut.  
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1) Gaya Bahasa Perbandingan  

Adapun gaya bahasa perbandingan ini meliputi: 

perumpamaan, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, 

antitesis, pleonasme dan tautologi, perifrasis, antisipasi atau 

prolepsis, koreksi atau epanortosis.  

a) Perumpamaan 

Keraf (2010: 138) berpendapat bahwa perumpamaan 

adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. Yang dimaksud 

dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah menyatakan 

sesuatu sama dengan hal yang lain, ia memerlukan upaya yang 

secara eksplisit menunjukkan kesamaan, yaitu kata-kata: seperti, 

sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya. Tarigan 

(2013: 9) berpendapat bahwa perumpamaan adalah perban-

dingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang 

sengaja kita anggap sama. Dari pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa perumpamaan adalah gaya bahasa yang 

membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain dengan 

menggunakan kata penghubung, contoh: seperti anak ayam 

kehilangan induk. 

b) Metafora  

  Moeliono berpendapat bahwa metafora adalah 

perbandingan yang implisit jadi tanpa kata seperti atau sebagai 

di antara dua hal yang berbeda. Sementara itu, menurut Keraf 
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(2010: 139), metafora adalah semacam analogi yang 

membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk 

yang singkat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal 

secara implisit dalam bentuk yang singkat dan padat, contoh: 

pemuda-pemudi adalah bunga bangsa.  

c) Personifikasi  

Keraf (2010: 140) berpendapat bahwa personifikasi adalah 

semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-

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

memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Personifikasi juga dapat 

diartikan sebagai jenis majas yang melekatkan sifat-sifat insani 

kepada benda yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak 

(Nurgiyantoro, 2013: 17). Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa personifikasi adalah gaya bahasa yang 

menggambarkan benda mati yang memiliki sifat seperti 

manusia. Berdasarkan pendapat tersebut gaya bahasa 

personifikasi mempunyai contoh: angin yang meraung di tengah 

malam yang gelap itu menambah lagi ketakutan kami.  

d) Depersonifikasi  

Tarigan (2013: 21) berpendapat bahwa depersonifikasi 

adalah kebalikan dari gaya bahasa personifikasi atau 

penginsanan. Apabila personifikasi menginsankan atau 
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memanusiakan benda-benda, maka depersonifikasi justru 

membedakan manusia atau insan. Biasanya gaya bahasa 

depersonifikasi ini terdapat dalam kalimat pengandaian yang 

secara eksplisit memanfaatkan kata kalau dan sejenisnya 

sebagai penjelas gagasan. Contoh: kalau dikau menjadi 

samudra, maka daku menjadi bahtera.  

e) Alegori  

Tarigan (2013: 24) berpendapat bahwa alegori adalah 

cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang; merupakan 

metafora yang diperluas dan berkesinambungan, tempat atau 

wadah objek-objek atau gagasan-gagasan yang diperlambangkan. 

Gaya bahasa alegori dapat disimpulkan kata yang digunakan 

sebagai lambang yang untuk pendidikan serta mempunyai 

kesatuan yang utuh, contoh: hati-hatilah kamu dalam mendayung 

bahtera rumah tangga, mengarungi lautan kehidupan yang penuh 

dengan badai dan gelombang. Apabila suami istri, antara nahkoda 

dan jurumudinya itu seia sekata dalam melayarkan bahteranya, 

niscaya ia akan sampai ke pulau tujuan. 

f) Antitesis  

Keraf (2010: 126) berpendapat bahwa antitesis adalah 

sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang 

bertentangan, dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok 

kata yang berlawanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa antitesis 
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adalah gaya bahasa yang kata-katanya merupakan dua hal yang 

bertentangan, contoh: mereka sudah kehilangan banyak dari 

harta bendanya, tetapi mereka juga telah banyak memperoleh 

keuntungan dari padanya. 

g) Pleonasme atau Tautologi  

Keraf (2010: 133) berpendapat bahwa pleonasme atau 

tautologi adalah acuan yang mempergunakan kata-kata lebih 

banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan satu pikiran 

atau gagasan. Gaya bahasa pleonasme dapat disimpulkan 

menggunakan dua kata yang sama arti sekaligus, tetapi 

sebenarnya tidak perlu, baik untuk penegas arti maupun hanya 

sebagai gaya, contoh: saya telah mencatat kejadian itu dengan 

tangan saya sendiri.  

h) Perifrasis  

Tarigan (2013: 31) berpendapat bahwa perifrasis adalah 

sejenis gaya bahasa yang mirip dengan pleonasme. Pada gaya 

bahasa perifrasis, kata-kata yang berlebihan itu pada prinsipnya 

dapat diganti dengan sebuah kata saja (Keraf dalam Tarigan 

2013: 31). Contoh: ia telah beristirahat dengan damai (= mati, 

atau meninggal). 

i) Antisipasi atau prolepsis 

Keraf (2010: 134) berpendapat bahwa antisipasi atau 

prolepsis adalah semacam gaya bahasa dimana orang memper-
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gunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum 

peristiwa atau gagasan yang sebenarnya terjadi. Contoh: pada 

pagi yang naas itu, mengendarai sebuah sedan biru.  

j) Koreksi atau Epanortosis 

Keraf (2010: 135) berpendapat bahwa koreksi atau 

epanortosis adalah suatu gaya yang berwujud, mula-mula 

menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya. Contoh: 

sudah empat kali saya mengunjungi daerah itu, ah bukan, sudah 

lima kali.  

2) Gaya Bahasa Pertentangan  

Tarigan (2013: 53) berpendapat bahwa gaya bahasa 

pertentangan ini meliputi: hiperbola, litotes, ironi, oksimoron, 

paronomasia, paralepsis, zeugma dan silepsis, satire, inuendo, 

antifrasis, paradoks, klimaks, antiklimaks, apostrof, anastrof atau 

inversi, apofasis atau preterisio, hipalase, sinisme, dan sarkasme.  

a) Hiperbola  

Tarigan (2013: 55) berpendapat bahwa hiperbola adalah 

sejenis gaya bahasa yang mengandung pertanyaan yang 

berlebih-lebihan jumlahnya, ukurannya atau sifatnya dengan 

maksud memberi penekanan pada suatu pertanyaan atau situasi 

untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. 

Keraf (2010: 135) mengatakan bahwa hiperbola adalah 

semacam gaya bahasa yang mengandung suatu pertanyaan yang 
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berlebihan, dengan membesar-besarkan sesuatu hal. Dari 

pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hiperbola 

adalah gaya bahasa yang mengandung pertanyaan yang 

berlebihan dari kenyataan, contoh: kurus kering tiada daya 

kekurangan pangan buat pengganti kelaparan. 

b) Litotes  

Keraf (2010: 132) berpendapat bahwa litotes adalah 

semacam gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sesuatu 

dengan tujuan merendahkan diri. Tarigan (2013: 58) 

mengatakan bahwa litotes adalah majas yang didalam 

pengungkapannya menyatakan sesuatu yang positif dengan 

bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa litotes adalah gaya 

bahasa yang mengandung pernyataan yang merendahkan diri 

(dikecilkan) dari makna yang sebenarnya, contoh: kedudukan 

saya ini tidak ada artinya sama sekali.  

c) Ironi  

Tarigan (2013: 61) berpendapat bahwa ironi adalah sejenis 

gaya bahasa yang mengiimplikasikan sesuatu yang nyata 

berbeda, bahkan seringkali bertentangan dengan yang 

sebenarnya dikatakan itu. Pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa ironi adalah gaya bahasa yang bermakna tidak 
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sebenarnya dengan tujuan untuk menyindir, contoh: O, kamu 

cepat bangun, baru pukul sembilan pagi sekarang ini.  

d) Oksimoron  

Keraf (2010: 136) berpendapat bahwa oksimoron adalah 

suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan kata-kata 

untuk mencapai efek yang bertentangan. Jadi dapat dikatakan 

bahwa oksimoron adalah gaya bahasa yang menyatakan dua hal 

yang bagian-bagiannya saling bertentangan, contoh: olahraga 

mendaki gunung memang menarik hati walaupun sangat 

berbahaya. 

e) Paronomasia  

Keraf (2010: 145) berpendapat bahwa paronomasia adalah 

kiasan dengan mempergunakan kemiripan bunyi. Gaya ini 

merupakan permainan kata yang didasarkan pada kemiripan 

bunyi, tetapi terdapat perbedaan besar dalam maknanya. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa paronomasia adalah 

gaya bahasa yang menggunakan permainan kata dan memper-

gunakan kemiripan bunyi, contoh: tanggal dua gigi saya tanggal 

dua. 

f) Paralepsis 

Ducrot dan Todorov berpendapat bahwa paralepsis adalah 

gaya bahasa yang merupakan suatu formula yang digunakan 

sebagai sarana untuk menerangkan bahwa seseorang tidak 
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mengatakan apa yang tersirat dalam kalimat itu sendiri (Tarigan 

2013: 66), contoh: biarlah masyarakat mendengar wasiat 

tersebut, yang (maafkan saya) saya maksud bukan membacanya.   

g) Zeugma atau Silepsis  

Tarigan (2013: 68) berpendapat bahwa zeugma atau 

silepsis adalah gaya bahasa yang mempergunakan dua kontruksi 

rapatan dengan cara menghubungkan sebuah kata dengan dua 

atau lebih kata lain yang pada hakikatnya hanya sebuah saja 

yang mempunyai hubungan dengan kata yang pertama. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zeugma atau silepsis 

adalah gaya bahasa menggunakan kata yang tidak logis atau 

lebih dari satu makna, sehingga menjadi kalimat yang rancu, 

contoh: anak itu memang rajin dan malas di sekolah.  

h) Satire  

Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak 

sesuatu (Keraf, 2010: 144). Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa satire adalah gaya bahasa yang menolak 

sesuatu sebagai suatu sindiran, contoh: sekilas tampangnya 

seperti anak berandal, tapi kita jangan langsung menuduhnya, 

jangan melihat dari penampilan luarnya saja.  

i) Inuendo  

Keraf (2010: 144) berpendapat bahwa inuendo adalah 

semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang 
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sebenarnya. Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa inuendo 

adalah gaya bahasa sindiran yang mengungkapkan kenyataan 

lebih kecil dari yang sebenarnya, contoh: ia menjadi kaya-raya 

karena sedikit mengadakan komersialisasi jabatannya.  

j) Antifrasis 

Keraf (2010: 144) menjelaskan bahwa antifrasis adalah 

semacam ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata dengan 

makna kebalikannya, yang bisa saja dianggap sebagai ironi 

sendiri, atau kata-kata yang dipakai untuk menangkal kejahatan, 

roh jahat, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa antifrasis adalah gaya bahasa dengan kata-kata yang 

bermakna kebalikannya dengan tujuan menyindir, contoh: 

lihatlah sang Raksasa telah tiba (maksudnya si cebol). 

k) Paradoks  

Keraf (2010: 136) mengemukakan bahwa paradoks adalah 

semacam haya bahasa yang mengandung pertentangan yang 

nyata dengan fakta-fakta yang ada. Tarigan (2013: 77) juga 

berpendapat paradoks adalah pernyataan yang bagaimanapun 

diartikan selalu berakhir dengan pertentangan. Dari pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa paradoks adalah gaya bahasa 

yang kata-katanya mengandung pertentangan dengan fakta yang 

ada, contoh: musuh sering merupakan kawan yang akrab. 
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l) Klimaks 

Keraf (2010: 124) berpendapat bahwa gaya bahasa klimaks 

adalah semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan 

pikiran yang yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya 

dari gagasan-gagasan sebelumnya. Jadi dapat dijelaskan klimaks 

adalah pemaparan pikiran atau hal berturut-turut dari sederhana 

dan kurang penting meningkat kepada hal atau gagasan yang 

penting atau kompleks, contoh: kesengsaraan membuahkan 

kesabaran, kesabaran pengalaman, dan pengalaman harapan.  

m) Anti klimaks  

Keraf (2010: 125) berpendapat bahwa anti klimaks adalah 

gaya bahasa yang gagasan-gagasannya diurutkan dari yang 

terpenting berturut-turut ke gagasan yang kurang penting. 

Tarigan (2013: 81) berpendapat anti klimaks juga dapat 

diartikan sebagai gaya bahasa kebalikan dari klimaks. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa adalah 

gaya bahasa yang susunan ungkapannya disusun makin lama 

makin menurun, contoh: ketua pengadilan negeri itu adalah 

seorang yang kaya, pendiam, dan tidak terkenal namanya. 

n) Apostrof  

Tarigan (2013: 83) berpendapat bahwa apostrof adalah 

sejenis gaya bahasa yang berupa pengalihan amanat dari yang 

hadir kepada yang tidak hadir. Dari pendapat di atas dapat 
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disimpulkan bahwa apostrof adalah gaya bahasa yang 

mengalihkan suatu amanat dari yang hadir kepada yang tidak 

hadir, contoh: wahai roh-roh nenek moyang kami yang berada 

di negeri atas, tengah, dan bawah, lindungilah warga desaku ini.  

o) Anastrof atau Inversi 

 Keraf (2010: 130) berpendapat bahwa anastrof atau 

inversi adalah semacam gaya retoris yang diperoleh dengan 

pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat. Dari 

pendapat di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa anastrof atau 

inversi adalah gaya bahasa yang menyebutkan terlebih dahulu 

predikat dalam suatu kalimat sebelum subjek, contoh: pergilah 

ia meninggalkan kami, keheranan kami melihat perangainya.  

p) Apofasis atau Preterisio 

 Keraf (2010: 130) berpendapat bahwa apofasis atau 

preterisio merupakan sebuah gaya di mana penulis atau pengarang 

menegaskan sesuatu, tetapi tampaknya menyangkal. Tarigan 

(2013: 86) berpendapat juga sama. Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa apofasis atau preterisio adalah gaya bahasa 

yang menegaskan dengan cara seolah-olah menyangkal yang 

ditegaskan, contoh: saya tidak ingin menyingkapkan dalam rapat 

ini bahwa putrimu itu telah berbadan dua.  
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q) Histeron Prosteron  

Histeron prosteron adalah semacam gaya bahasa yang 

merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis atau kebalikan dari 

sesuatu yang wajar (Keraf, 2010: 133). Jadi, dapat dikatakan 

bahwa histeron prosteron adalah gaya bahasa yang menyatakan 

makna kebalikannya yang dianggap bertentangan dengan 

kenyataan yang ada, contoh: kereta melaju dengan cepat di 

depan kuda yang menariknya. 

r) Hipalase  

          Keraf (2010: 142) berpendapat bahwa hipalase adalah 

semacam gaya bahasa di mana sebuah kata tertentu 

dipergunakan untuk menerangkan sebuah kata, yang seharusnya 

dikenakan pada sebuah kata lain. Maksud pendapat di atas 

adalah hipalase merupakan gaya bahasa yang menerangkan 

sebuah kata tetapi sebenarnya kata tersebut untuk menjelaskan 

kata yang lain, contoh: ia berbaring di atas sebuah bantal yang 

gelisah (yang gelisah adalah manusianya, bukan bantalnya). 

s) Sinisme  

Tarigan (2013: 91) berpendapat bahwa sinisme adalah 

sejenis gaya bahasa yang berupa sindiran yang berbentuk 

kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan 

ketulusan hati. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sinisme adalah gaya bahasa yang bertujuan menyindir sesuatu 
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secara kasar, contoh: memang tidak dapat diragukan lagi bahwa 

Andalah yang paling kaya di dunia yang mampu membeli 

kelima benua di bumi ini. 

t) Sarkasme  

Keraf (2010: 143) berpendapat bahwa sarkasme adalah 

suatu acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme, yang 

mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Jadi, yang 

dimaksud dengan sarkasme adalah gaya bahasa penyindiran 

dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan keras, contoh: 

mulut kau harimau kau. 

3) Gaya Bahasa Pertautan  

Tarigan (2013: 119) berpendapat bahwa gaya bahasa 

pertautan ini meliputi: metonimia, sinekdoke, alusi, eufimisme, 

eponim, epitet, antonomasia, erotesis, paralelism, elipsis, gradasi, 

asindeton, dan polisideton. 

a) Metonimia 

          Keraf (2010: 142) berpendapat bahwa metonimia adalah 

suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk 

menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang 

sangat dekat. Sementara itu, Tarigan (2013: 121) mengatakan 

bahwa metonimia adalah sejenis gaya bahasa yang 

menggunakan nama suatu barang bagi sesuatu yang lain 

berkaitan erat dengannya. Dari pendapat di atas, dapat 
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disimpulkan bahwa metonimia adalah penamaan terhadap suatu 

benda dengan menggunakan nama yang sudah terkenal atau 

melekat pada suatu benda tersebut, contoh: ia membeli sebuah 

chevrolet.  

b) Sinekdoke  

Keraf (2010: 142) berpendapat bahwa sinekdoke adalah 

semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari 

sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (pars pro toto) atau 

mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian (totem 

pro parte). Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sinekdoke adalah gaya bahasa yang menggunakan nama 

sebagian untuk seluruhnya atau sebaliknya, contoh: setiap 

kepala dikenakan sumbangan sebesar Rp. 1000,- . 

c) Alusi  

         Keraf (2010: 141) berpendapat bahwa alusi adalah 

semacam acuan yang berusaha mensugestikan kesamaan antara 

orang, tempat, atau peristiwa. Dari pendapat di atas, tersebut 

dapat disimpulkan bahwa alusi adalah gaya bahasa yang 

menunjuk sesuatu secara tidak langsung kesamaan antara orang, 

peristiwa atau tempat, contoh: saya ngeri mem-bayangkan 

kembali peristiwa Westerling di Sulawesi Selatan. 
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d) Eufimisme  

Keraf (2010: 132) berpendapat bahwa eufimisme 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. Dari pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa eufimisme adalah gaya bahasa yang 

berusaha menggunakan ungkapan-ungkapan lain dengan 

maksud memperhalus, contoh: Ayahnya sudah tak ada di 

tengah-tengah mereka (artinya mati). 

e) Eponim  

Keraf (2010: 141) menjelaskan bahwa eponim adalah 

suatu gaya di mana seseorang yang namanya begitu sering 

dihubungkan dengan sifat tertentu, sehingga nama itu dipakai 

untuk menyatakan sifat itu. Dari pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa eponim adalah pemakaian nama seseorang 

yang dihubungkan berdasarkan sifat yang sudah melekat 

padanya, contoh: hercules dipakai untuk menyatakan kekuatan. 

f) Epitet  

  Keraf (2010: 141) berpendapat bahwa epitet adalah 

semacam acuan yang menyatakan suatu sifat atau ciri yang 

khusus dari seseorang atau sesuatu hal. Keterangan itu adalah 
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suatu frasa deskriptif yang menjelaskan atau menggantikan 

nama seseorang atau suatu barang. Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan epitet adalah gaya bahasa berwujud seseorang atau 

suatu benda tertentu sehingga namanya dipakai untuk 

menyatakan sifat itu, contoh: puteri malam untuk bulan. 

g) Antonomasia  

          Keraf (2010: 142) berpendapat antonomasia merupakan 

sebuah bentuk khusus dari sinekdoke yang berwujud 

penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, atau 

gelar resmi, atau jabatan untuk menggantikan nama diri. 

Sementara itu antonomasia adalah gaya bahasa yang 

menggunakan sifat sebagai nama diri atau nama diri lain sebagai 

nama jenis, contoh: Yang Mulia tak dapat menghadiri 

pertemuan ini. 

h) Erotesis  

           Keraf (2010: 134) berpendapat bahwa erotesis 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. Simpulan gaya bahasa 

erotesis adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk mencapai efek 

yang lebih mendalam tanpa membutuhkan jawaban, contoh: 
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apakah sudah wajar bila kesalahan atau kegagalan itu 

ditimpakan seluruhnya kepada para guru?? 

i) Paralelisme  

        Keraf (2010: 126) berpendapat bahwa paralelisme adalah 

semacam gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran 

dalam pemakaian kata-kata atau frasa-frasa yang menduduki 

fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Jadi 

dapat dijelaskan bahwa paralelisme adalah salah satu gaya 

bahasa yang berusaha mengulang kata atau yang menduduki 

fungsi gramatikal yang sama untuk mencapai kesejajaran, 

contoh: baik kaum pria maupun kaum wanita mempunyai hak 

dan kewajiban yang sama secara hukum.  

j) Elipsis  

          Keraf (2010: 132) berpendapat bahwa elipsis 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. Jadi dapat dijelaskan bahwa 

elipsis adalah gaya bahasa yang menghilangkan satu atau 

beberapa unsur kalimat, yang dalam susunan tersebut seharusnya 

ada, contoh: masikah kau tidak percaya bahwa dari segi fisik 

engkau tak apa-apa, badanmu sehat; tetapi psikis ... 
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k) Gradasi 

        Ducrot dan Todorov berpendapat bahwa gradasi adalah 

gaya bahasa yang mengandung suatu rangkaian atau urutan 

paling sedikit tiga kata atau istilah yang secara sintaksis 

bersamaan yang mempunyai suatu atau beberapa ciri semantik 

secara umum dan gaya diantaranya paling sedikit suatu ciri 

diulang-ulang dengan perubahan-perubahan yang bersifat 

kuantitatif (Tarigan, 2013: 134), contoh: “kita malah bermegah 

juga alam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa 

kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan 

menimbulkan tahan uji, dan tahan-uji menimbulkan harapan. 

Dan pengharapan tidak mengecewakan.  

l) Asidenton  

        Keraf (2010: 131) berpendapat bahwa asidenton adalah 

suatu gaya yang berupa acuan, yang bersifat padat dan mampat 

di mana beberapa kata, frasa, atau klausa yang sederejat tidak 

dihubungkan dengan kata sambung. Pendapat tersebut menyirat-

kan bahwa asidenton adalah gaya bahasa yang mengungkapkan 

suatu kalimat atau wacana tanpa kata penghubung, contoh: dan 

kesesakan, kepedihan, kesakitan, seribu derita detik-detik 

penghabisan orang melepaskan nyawa. 
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m) Polisindeton 

   Keraf (2010: 131) berpendapat bahwa polisendeton adalah 

suatu gaya yang merupakan kebalikan dari asindeton. Beberapa 

kata, frasa, atau klausa yang berurutan dihubungkan satu sama 

lain dengan kata-kata sambung. Sementara itu polisindeton 

dapat diartikan suatu gaya bahasa yang mengungkapkan suatu 

kalimat atau wacana, yang dihubungkan dengan penghubung, 

contoh: dan ke manakah burung-burung yang gelisah dan tak 

berumah dan tak menyerah pada gelap dan dingin yang bakal 

merontokkan bulu-bulunya?  

4) Gaya Bahasa Perulangan  

Tarigan (2013: 175) berpendapat bahwa gaya bahasa per-

ulangan atau repetisi adalah gaya bahasa yang mengandung per-

ulangan bunyi, suku kata, kata atau frase, ataupun bagian kalimat 

yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah 

konteks yang sesuai. Gaya bahasa perulangan ini meliputi: aliterasi, 

asonansi, antanaklasis, kiasmus, epizeukis, tautotes, anafora, 

epistrofa, simploke, mesodilopsis, epanalepsis, anadiplosis. 

a) Aliterasi  

     Keraf (2010: 130) berpendapat bahwa aliterasi adalah 

semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan 

yang sama. Tarigan (2013: 175) aliterasi juga dapat diartikan 

sebagai pengulangan bunyi konsonan yang sama. Jadi aliterasi 



51 
 

 

 

adalah gaya bahasa yang mengulang kata pertama yang diulang 

lagi pada kata berikutnya, contoh: takut titik lalu tumpah. 

b) Asonansi  

      Keraf (2010: 130) berpendapat bahwa aliterasi adalah 

semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal 

yang sama. Tarigan (2013: 176) aliterasi juga dapat diartikan 

sejenis gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan vokal 

yang sama. Jadi, asonansi adalah gaya bahasa yang perulangan 

bunyi vokal sama, contoh: ini muka penuh luka siapa punya. 

c) Antanaklasis  

          Ducrot dan Todorov berpendapat bahwa antanaklasis 

adalah gaya bahasa yang mengandung ulangan kata yang sama 

dengan makna yang berbeda. Jadi, dapat dijelaskan bahwa 

antanaklasis adalah gaya bahasa yang menggunakan perulangan 

kata sama, tetapi dengan makna yang berbeda (Tarigan, 2013: 

179), contoh: karena buah penanya itu dia pun menjadi buah 

bibir masyarakat.  

d) Kiasmus 

  Ducrot dan Todorov berpendapat bahwa kiasmus adalah 

gaya bahasa yang berisikan perulangan dan sekaligus pula 

merupakan inversi hubungan antara dua kata dalam satu kalimat. 

Jadi dapat dijelaskan bahwa kiasmus adalah gaya bahasa yang 

terdiri dari dua klausa namun dipertentangkan satu sama lain 
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(Tarigan, 2013: 180), contoh: yang kaya merasa dirinya miskin, 

sedangkan yang miskin justru merasa dirinya kaya. 

e) Epizeukis 

          Keraf (2010: 127) berpendapat bahwa yang dinamakan 

epizeukis adalah repetisi yang bersifat langsung, artinya kata 

yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut. Dari 

pendapat di atas dapat disampulkan bahwa epizeukis adalah 

pengulangan kata yang bersifat langsung secara langsung secara 

berturut-turut untuk menegaskan maksud, contoh: kita harus 

bekerja, bekerja, sekali lagi bekerja untuk mengejar semua 

ketinggalan kita.  

f) Tautotes 

            Keraf (2010: 127) berpendapat bahwa tautotes adalah 

repetisi atas sebuah kata berulang-ulang dalam sebuah 

konstruksi. Pendapat tersebut menyiratkan bahwa tautotes 

adalah gaya bahasa repetisi yang menggunakan perulangan kata 

dalam sebuah kontruksi, contoh: kau menuding aku, aku 

menuding kau, kau dan aku menjadi seteru.   

g) Anafora  

          Keraf (2010: 127) berpendapat bahwa anafora adalah 

repetisi yang berwujud pengulangan kata pertama pada tiap 

baris atau kalimat berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa anafora adalah perulangan kata pertama yang sama pada 
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kalimat berikutnya, contoh: Kita tidak boleh lengah, Kita tidak 

boleh kalah. Kita harus tetap semangat. 

h) Epistrofa  

          Keraf (2010: 128) berpendapat bahwa epistrofa adalah 

repetisi yang berwujud perulangan kata atau frasa pada akhir 

kalimat berurutan. Jadi dapat dijelaskan epistrofa adalah gaya 

bahasa repetisi yang mengulang kata di akhir kalimat secara 

berurutan, contoh: bumi yang kaudiami, laut yang kaulayari 

adalah puisi.  

i) Simploke  

           Keraf (2010: 128) berpendapat bahwa simploke adalah 

repetisi pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat 

berturut-turut. Jadi dapat dijelaskan simploke adalah gaya 

bahasa repetisi yang mengulang kata di awal dan akhir secara 

berurutan, contoh: kamu bilang hidup ini brengsek. Aku bilang 

biarin. 

j) Mesodilopsis 

          Keraf (2010: 128) berpendapat bahwa mesodiplosis 

adalah repetisi di tengah baris-baris atau beberapa kalimat 

berurutan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mesodiplosis adalah gaya bahasa repetisi yang mengulang kata 

ditengah-tengah baris atau kalimat. Contoh: para pendidik harus 
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meningkatkan kecerdasan bangsa. para dokter harus 

meningkatkan kesehatan masyarakat.  

k) Epanalepsis 

          Keraf (2010: 128) berpendapat bahwa epanalepsis adalah 

pengulangan yang berwujud kata terakhir dari baris, klausa, atau 

kalimat mengulang kata pertama. Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa epanalepsis adalah pengulangan kata 

pertama untuk ditempatkan pada akhir baris dari suatu kalimat, 

contoh: kita gunakan pikiran dan perasaan kita. 

l) Anadiplosis 

            Keraf (2010: 128) berpendapat bahwa anadiplosis adalah 

kata atau frasa terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi 

kata atau frasa pertama dari klausa atau kalimat berikutnya. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anadiplosis adalah 

gaya bahasa yang mengulang kata pertama dari suatu kalimat 

menjadi kata terakhir, contoh: dalam laut ada tiram, dalam 

tiram ada mutiara. 

4. Kesesuaian Gaya Bahasa sebagai Bahan Pembelajaran Sastra di SMA  

a. Pengertian Pembelajaran Sastra  

Pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (Majid, 2009: 111). Sastra menampilkan gambaran 

pola pikir perubahan tingkah laku, pola pikir tata nilai, dan sebagainya.  
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Menurut Daiches (dalam Nurhayati, 2012: 3) Sastra merupakan 

suatu karya yang menyampaikan suatu jenis pengetahuan dengan 

memberikan kenikmatan unik dan pengetahuan untuk memperkaya 

wawasan pembacanya. 

Kehadiran novel sebagai salah satu sastra untuk diajarkan di 

sekolah (SMA). Salah satu kelebihan novel sebagai bahan 

pembelajaran sastra adalah cukup mudah dinikmati sesuai dengan 

tingkat kemampuan masing-masing siswa. Namun, tingkat 

kemampuan siswa dalam memahami novel tidak sama. Oleh karena 

itu, guru diharapkan mampu menyajikan pembelajaran novel dengan 

strategi kerja kelompok dengan baik.  

Pembelajaran sastra menurut panduan penerapan (KTSP) perlu 

menekankan pada kenyataan bahwa sastra merupakan seni yang dapat 

diproduksi dan diapresiasi sehingga pembelajaran hendaknya bersifat 

produktif-apresiatif.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sastra 

adalah proses penyelenggaraan interaksi untuk menyampaikan suatu 

jenis pengetahuan yang memungkinkan untuk membawa siswa pada 

ranah produktif dan apresiatif.  

b. Tujuan Pembelajaran Sastra 

       Pengajaran apresiasi sastra seperti juga pengajaran lain memiliki 

tujuan yang diinginkan. Tujuan pengajaran yang mengandung unsur 
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praktik atau keterampilan akan senantiasa memiliki tiga aspek. Tiga 

aspek tersebut adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

  Tujuan pembelajaran sastra secara umum adalah siswa mampu 

menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra 

untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, 

serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Aspek 

keterampilan terlihat pada pertanyaan “menikmati, menghayati, 

memahami”. Selain itu, aspek terlihat pada pertanyaan “memanfaatkan 

karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas 

wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa.  

  Sastra adalah sistem tanda karya seni yang bermediakan bahasa. 

Penciptaan karya sastra merupakan keterampilan dan kecerdasan 

intelektual dan imajinatif. Karya sastra hadir untuk dibaca dan 

dinikmati, dimanfaatkan untuk mengembangkan wawasan kehidupan.  

  Tujuan pembelajaran sastra adalah agar siswa mampu untuk 

mampu menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya 

sastra, sehingga memperoleh pengalaman dalam mengapresiasi sastra 

dan pengetahuan tentang karya sastra.  

5. Metode Pembelajaran Diskusi  

a. Pengertian metode diskusi  

  Majid (2009: 141) dalam bukunya yang berjudul Perencanaan 

Pembelajaran mengemukakan bahwa metode diskusi merupakan salah 



57 
 

 

 

satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, 

baik dua orang atau lebih masing-masing mengajukan argumentasinya 

untuk memperkuat pendapatnya.  

  Penggunaan metode ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut ini. 

1) Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan 

memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara 

pemecahannya; 

2) Dengan pimpinan guru, siswa membentuk kelompok diskusi, 

memilih pemimpin diskusi (ketua, sekretaris/ pencatat, pelapor dan 

sebagainya (bila perlu), mengatur tempat duduk, ruangan sarana 

dan sebagainya; 

3) Para siswa berdiskusi dikelompoknya masing-masing sedangkan 

guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk 

menjaga serta memberi dorongan dan bantuan sepenuhnya agar 

setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif supaya diskusi 

berjalan dengan lancar. Kemudian, tiap kelompok diskusi 

melaporkan hasil diskusinya. Hasil-hasil diskusi yang dilaporkan 

ditanggapi oleh semua siswa (terutama bagi kelompok lain).  

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Diskusi  

  Ada beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut.  

1) Kelebihan Metode Diskusi  

Metode diskusi mengandung beberapa kelebihan antara lain: 
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a) metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif 

khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide;  

b) dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam 

mengatasi setiap permasalahan; 

c) dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau 

gagasan secara verbal. Di samping itu, diskusi juga bisa melatih 

siswa untuk menghargai pendapat orang lain. 

2) Kekurangan Metode Diskusi 

Metode diskusi mengandung beberapa kekurangan, antara lain: 

a) sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 

orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara; 

b) kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas, sehingga 

kesimpulan menjadi kabur; 

c) memerlukan waktu yang cukup panjang, yang kadang-kadang 

tidak sesuai dengan yang direncanakan; 

d) dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat 

emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya, kadang-kadang ada 

pihak yang merasa tersinggung, sehingga dapat mengganggu 

iklim pembelajaran.    

c. Praktik Penggunaan Metode Mengajar 

         Dalam praktiknya, metode mengajar tidak digunakan sendiri-

sendiri, tetapi memerlukan kombinasi dari beberapa metode mengajar. 

Dalam hal ini penulis memadukan dua metode pembelajaran, yakni: 
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metode diskusi dan metode ceramah mengenai gaya bahasa pada siswa 

kelas XI SMA.  

         Kedua metode tersebut penulis pilih karena penulis memiliki 

pengalaman ketika penulis melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL). Pada saat guru memberikan penjelasan kepada siswa, 

adakalanya timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan 

hanya penjelasan secara lisan melalui ceramah. Untuk itu, guru perlu 

menggunakan metode diskusi, sebagai jalan keluarnya. Kemudian, 

diakhiri dengan tugas-tugas, baik individu maupun kelompok, sehingga 

siswa dapat melakukan tukar pikiran dalam memecahkan masalah yang 

dihadapinya.  

          Adapun langkah-langkah kegiatan yang ditempuh penulis dalam 

melaksanakan pembelajaran karya sastra (novel) pada kelas XI SMA 

seperti yang tertera di bawah ini.  

Metode Ceramah dan Diskusi. 

1) Langkah Persiapan: 

Pada langkah persiapan yang harus dilakukan sebagai berikut.  

a) guru menjelaskan materi tentang gaya bahasa serta hubungannya 

dengan kompetensi dasar yaitu menemukan unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan. 

b) guru menyediakan buku terkait dan novel yang didalamnya 

terdapat gaya bahasa sebagai bahan pembelajaran. 
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2) Langkah Pelaksanaan: 

Pada langkah pelaksanaan ini yang harus dilakukan sebagai berikut. 

a) siswa menganalisis novel yang telah disediakan guru untuk 

mengidentifikasi keberadaan gaya bahasa. 

b) siswa berdiskusi mengenai gaya bahasa. 

c) siswa mencari kebenaran dengan menggunakan buku atau materi 

yang telah diberikan guru. 

3) Langkah Evaluasi atau Tindak Lanjut 

Pada langkah evaluasi atau tindak lanjut ini yang harus dilakukan 

sebagai berikut. 

a) guru bersama siswa membuat kesimpulan mengenai pembelajaran 

yang sudah didiskusikan. 

b) guru memberikan tugas kepada siswa untuk menganalisis gaya 

bahasa yang terdapat dalam novel. 
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BAB III 

METODEPENELITIAN 
 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Dalam hal ini dipaparkandata dan sumber 

data, subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, validitas data, teknik analisis data, dan teknik penyajian 

hasil analisis. 

A. Data dan Sumber Data 

Arikunto(2013: 161) menyatakan bahwa data adalah hasil pencatatan 

peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Data yang lain diperoleh dari 

reverensi-reverensi yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto 

2013: 172). Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah 

berupa kutipan langsung maupun tidak langsung yang terdapat dalam objek 

penelitian yakni novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono 

terbitan PT Gramedia Utama Pustaka tahun 2015. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti 

(Arikunto, 2013: 188). Berdasarkan pengertian tersebut, subjek penelitian ini 

adalah novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono.  

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2013: 161). Objek penelitian ini adalah gaya 
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bahasa dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang 

diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building 

Blok I lt. 5 Jl. Palmerah Barat No. 29-37, Jakarta 10270, cetakan keenam 

tahun 2015, tebal buku 135 halaman. 

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan pusat dari objek penelitian tersebut. 

Penelitian ini difokuskan pada gaya bahasa yang termasuk gaya bahasa novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, serta skenario pembelajaran 

di kelas XI SMA. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2015: 308). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan membaca keseluruhan teks 

novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono.  

 

E. InstrumenPenelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2013: 203). 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kertas-kertas 

pencatat data yang digunakan untuk mencatat gaya bahasa yang terdapat 



63 
 

 

 

dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono sebagai hasil 

kegiatan identifikasi, begitu pula dengan unsur yang terdapat dalam 

pembelajaran di SMA. 

 

F. Validitas Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Oleh karena 

itu, validitas data yang digunakan adalah melalui teknik triangulasi.  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu (Sugiyono, 2015: 372).  

Penelitian ini menggunakan teknik validitas berupa triangulasi teori 

yaitu dengan cara rujuk silang antarteori untuk mendapatkan teori yang 

benar-benar terpercaya agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian. 

 

G. Teknik Analisis Data   

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis 

isi. Penelitian yang penulis lakukan dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono berdasarkan gaya bahasa. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa bentuk-bentuk bahasa, yakni teks dalam novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono.  

Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

adalah: 
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1. menganalisis data yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono sesuai atau tidak sebagai bahan pembelajaran di 

kelas XI SMA; 

2. mengambil simpulan berdasarkan komponen-komponen hasil analsis 

tersebut. 

 

H. Teknik Penyajian Hasil Analisis  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, hasil 

analisis disajikan menggunakan teknik informal. Teknik informal adalah 

perumusan dengan kata-kata biasa (Sudaryanto, 2015: 241). Teknik penyajian 

hasil analisis data ini penulis hanya memaparkan tanpa menggunakan rumus-

rumus atau lambang. Jadi, peneliti menyajikan hasil penelitian mengenai gaya 

bahasa yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono dan skenario pembelajaran di kelas XI SMA dengan cara 

mendeskripsikan kata-kata biasa.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN DATA 

  

Pada bab IV, ini akan dipaparkan mengenai penyajian data dan pembahasan 

data yang terdiri dari analisis gaya bahasa dan skenario pembelajaran di kelas XI 

SMA. Hasil analisis gaya bahasa dipaparkan di bawah ini.  

 

A. Penyajian Data  

Sebelum penulis membahas data penelitian tentang novel Hujan Bulan 

Juni karya Sapardi Djoko Damono melalui gaya bahasa, terlebih dahulu 

penulis menyajikan data-data dalam penyajian ini.  

1. Unsur Intrinsik pada Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono 

 

Unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono, meliputi: tema, tokoh dan penokohan, alur (plot), 

latar (setting), sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Di bawah ini 

disajikan data-data unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Hujan Bulan 

Juni karya Sapardi Djoko Damono.  

Tabel 4.1 

Unsur-unsur Intrinsik dalam Novel Hujan Bulan Juni 

 

Unsur intrinsik novel Wujud atau Bentuknya Halaman 

Tema    

a. Tema Minor  1) Masalah Perjuangan 5, 111 

 2) Masalah Percintaan 25, 62 

 3) Masalah Religius 24, 30 

 4) Masalah Kebudayaan 2, 18 

b. Tema Mayor Perkawinan beda budaya 

yang melibatkan 

keluarga 

18, 85, 99 

Tokoh dan Penokohan   
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a. Tokoh Utama dan 

Penokohan  

1) Sarwono: cuek, rajin, 

baik, dan cerdas 

5, 20, 29 

 2) Pingkan: cerdas dan 

cengeng 

13, 94 

b. Tokoh Tambahan 

dan Penokohan  

1) Bu Hadi: tabah, sabar 

dalam menghadapi 

cobaan, dan bijaksana 

88, 130 

 2) Bu Pelenkahu: 

perhatian dan 

penyayang 

82, 129 

 3) Toar: cerdas dan suka 

iri 

17, 106 

 4) Budiman: galak dan 

cerdik 

17, 20 

 5) Benny: cerdas dan 

baik hati 

55, 67 

 6) Katsuo: kagum dan 

mempunyai jiwa 

pemimpin yang baik 

122, 122 

 7) Tante Henny: 

perhatian dan baik 

hati. 

56, 68 

Alur    

Tahapan-tahapan alur: 1. exposition (paparan 

awal cerita) 

1-2, 11 

2. inciting moment 

(mulai adanya 

problem-problem) 

13, 17, 62, 72 

3. rising action 

(penanjakan 

konfliks) 

74, 75, 85 

4. complication 

(konfliks semakin 

ruwet) 

86, 94, 97 

5. klimaks (puncak dari 

seluruh cerita) 

99, 103, 108 

6. falling action 

(konfliks yang 

dibangun mencapai 

klimaksnya) 

111, 123, 127-128 

7. denouement 

(penyelesaian) 

124, 129, 130 

Latar    
a. latar tempat  Solo  

Mall  
1, 72 
4, 92 
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Jalan  
Masjid gedhe  
Warung  
Hotel  
Tebing sungai  
Rumah sakit  

87, 118 
32, 76 
80, 104 
117, 117-118 
121, 113 
130, 130 

b. latar waktu  Sore   
Pagi  
Siang 

20, 67 
37, 113 
74, 118 

c. latar sosial Cara berpikir dan 
Pandangan hidup  

82, 88 

Sudut Pandang  Orang ketiga menyebut 
pelaku utama  

15, 63 

Amanat  janganlah memanfaatkan 
agama sebagai alat untuk 
mencapai apa pun, kecuali 
untuk mendekatkan diri 
dengan Allah.  

- 

 

2. Jenis-jenis Gaya Bahasa pada Novel Hujan Bulan Juni Karya Sapardi 

Djoko Damono  

 

      Jenis-jenis gaya bahasa yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi empat macam, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa 

pertentangan, gaya bahasa pertautan, dan gaya bahasa perulangan.  

      Di bawah ini disajikan tabel penggunaan gaya bahasa pada novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang diklasifikasikan 

berdasarkan jenis gaya bahasa yang dipakai.  

a. Gaya Bahasa Perbandingan dalam Novel Hujan Bulan Juni Karya 

Sapardi Djoko Damono 

 

Gaya bahasa perbandingan dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini.  

Tabel 4.2 

Gaya Bahasa Perbandingan dalam Novel Hujan Bulan Juni 

 

No 
Jenis-jenis Gaya 

Bahasa Perbandingan 
Penyajian Data 

1 Perumpamaan  1) Ia suka sakura yang hanya mekar 
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seminggu di awal musim semi, dan 

lapangan gugur bagaikan ronim 

yang dipenggal kepalanya oleh 

samurai yang dikhianatinya. 

(HBJ: 12) 

2) ... atau meninggalkan tuanya dan 

karenanya dijuluki kstria 

gentayangan hidupnya bagaikan 

ombak yang tidak jelas wujud dan 

wataknya. 

(HBJ: 12) 

3) Berkata demikian mata Sarwono 

seperti memandang langit yang kata 

puisi tidak ada batasnya, yang ata 

puisi wajahnya yang biru selalu 

becermin pada laut. 

(HBJ: 36)  

4) “Suara yang serak-serak basah 

seperti itu penanda adanya kebiasaan 

ngorok,” katanya sekenanya, “apa 

lagi rokoknya kretek.”  

(HBJ: 38) 

5) Benny tidak menjawab tetapi 

menggerakkan tangannya seperti 

seorang yang sedang mengenakan 

jilbab. 

(HBJ: 48) 

6) Seperti diperintahkan oleh tenaga 

gaib yang tidak akan mereka 

pahami, ...  

(HBJ: 48) 

7) Perlahan, sangat perlahan, bayangan 

lelaki yang dicintainya itu tampak 

seperti mengambang menyusur 

pantai melambaikan tangan padanya 

lalu lenyap. 

(HBJ: 52)  

8) Masih berada di atas awan putih-

kelabu yang dari jendela pesawat 

bentuknya seperti bentangan ladang 

kapas yang sedang merekah.  

(HBJ: 55)  

9) Dan bayang-bayang Matindas pun 

rontok perlahan-lahan bagaikan 

gambar di aplikasi keynote ketika 

build out, ... (HBJ: 58) 
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10) Saya sampai pernah ke mana-mana 

seperti orang gemblung mencari 

gantinya, eh, malah dapet Non 

Pingkan.  

(HBJ: 101) 

11) Setiap kali sampai ke selfi yang 

menampakkan wajah Pingkan yang 

matanya terbuka lebar seperti 

memelototinya kali ini malah 

mengeluarkan suara sangat lirih, 

Jangan, jangan cengeng, ya Sar. 

(HBJ: 118) 

12) Ia seperti mencari-mencarinya di 

antara orang-orang yang tertawa-

tawa di alunan gelombang bunga 

yang berusaha untuk segera 

melepaskan diri dari sisa-sisa udara 

dingin agar segera bisa gugur, ...  

(HBJ: 121) 

13)  Atau, Aku kangen, Sar, disertai 

selfi yang sudah dikrop sehingga 

hanya tampak bola matanya yang 

seperti memantulkan kuntum sakura. 

(HBJ: 123) 

14) Baru kali ini ia merasa becaknya 

dikayuh sangat perlahan seperti 

ingin menunda pertemuannya 

dengan laki-laki itu.  

(HBJ: 129) 

2 Metafora  1) Karena merasa amat sangat 

bahagia sekali, ia tidak berniat 

meladeni ejekan yang dianggapnya 

sejenis iri hati. (HBJ: 21) 

2) Pingkan dan Benny, sepupunya itu, 

pernah bicara empat mata di sela-

sela rame-rame di rumah 

pamannya tentang posisi Sarwono 

nanti dalam keluarga besar mereka. 

(HBJ: 48) 

3) Pingkan tampak sedang berusaha 

menyeberang sungai agar bisa ikut 

pesta muda-mudi di Makalisiung, 

tetapi terhambat karena sungai 

sedang banjir.  

(HBJ: 53) 

4) Demikianlah maka Putri Pingkan 
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Lumelenoan memberikan 

cenderamata berupa patung dirinya 

sendiri kepada Matindas. 

(HBJ: 53) 

5) ... ia akan minta tolong rekannya 

yang pakar sastra klasik Jawa 

untuk mencari tahu apakah 

memang di zaman sangat lampau 

di Jawa ada juga Pingkan yang 

jatuh hati pada Sarwono ya, siapa 

tahu ada. 

(HBJ: 77) 

6) Ibunya dulu selalu tampak hampir 

putus asa setiap mulai tahun 

pelajaran baru berburu buku yang 

hanya tersedia di toko buku 

tertentu yang katanya ada kaitan 

dengan kepala sekolah dan 

penerbit. (HBJ: 87) 

7) Ia tidak bertepuk sebelah tangan 

ternyata.  

(HBJ: 103) 

3 Personifikasi  1) “angin dari bukit yang masuk lewat 

jendela matamu / sehabis 

mengemas warna dan aroma bunga 

/ di terjal perbukitan sana.”  

(HBJ: 10) 

2) Ia harus mampu menimbang-

nimbang cintanya, atau hanya 

mampu menimbang-nimbangnya, 

kalau dalam keadaan tenang 

setenang-tenangnya 

menghadapinya agar bisa diajak 

berbicara yang kemudian 

diselipkannya di antara larik-larik 

sajaknya. (HBJ: 26) 

3) Di gendang telinganya terdengar 

kecipak angsa yang hilir-mudik di 

permukaan air telaga.  

(HBJ: 60) 

4) Malam memilin hati.  

(HBJ: 93) 

5) Arus lalu-lintas yang berkelok-

kelok di labirin pikirannya ternyata 

tidak lancar sama sekali, malah 

sangat sering menimbulkan 
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kemacetan. (HBJ: 118) 

4 Depersonifikasi  1) Kalau sudah menemui jalan buntu 

dalam labirin pikirannya, kalau 

dirasakannya padang-padang pasir 

yang ditempuhnya tidak kunjung 

menampakkan oase yang 

menawarkan O2 di bawah pohon, 

...  

(HBJ: 111) 

5 Alegori  1) Untuk mendapatkan pasangan, 

beberapa jenis burung jantan 

bahkan harus menggunakan akal-

akalan untuk tampil seindah-

indahanya dan segagah-gagahnya 

agar bisa menarik perhatian dan 

menimbulkan nafsu si betina. 

(HBJ: 62) 

2) Banyak jenis burung yang suka 

menyebarkan kabar di kampus ini.  

(HBJ: 65) 

3) Jakarta itu cinta yang tak hapus 

oleh hujan tak lekang oleh panas, 

...  

(HBJ: 124) 

6 Antitesis  1) Yang terutama melegakan Sarwono 

bukan keinginan untuk nikah di 

Jepang, tetapi kenyataan bahwa 

Pingkan telah menyatakan 

keinginan itu.  

(HBJ: 75) 

2) Sepasang mata itu tampak terlalu 

jernih, tidak pantas kalau dikotori 

rasa pedih yang semakin sering 

terasa di dadanya. 

(HBJ: 112) 

7 Pleonasme  1) Ketika turun dari lantai tiga sebuah 

hotel di Bulaksumur, dekat kampus 

UGM, yang ada di kepala Sarwono 

hanya satu: ke Malioboro mencari 

kios majalah. 

(HBJ: 1) 

2) Bagi para mahasiswa itu, bulan 

keenam disebut Minazuki sebab 

hampir setiap hari basah diguyur 

air, yang sangat diperlukan irigasi. 

(HBJ: 127) 
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8 Perifrasis  1) Tidak juga tepat kalau dikatakan 

kena bujuk sebab Toar memang 

menaruh hati pada gadis hitam 

manis yang rambutnya kriwil 

bagaikan penyanyi rap. 

(HBJ: 69) 

9 Antisipasi atau 

Prolepsis 

1) “Lha, sekarang aku merasa jadi 

samurai yang akan ditinggalkan 

anak buahnya yang akan berangkat 

menjadi ronin.”  

(HBJ: 13) 

2) Setelah bertempur beberapa kali, 

Matindas yang kini menjadi 

Panglima pun gugur diketahui 

tempatnya dikubur. (HBJ: 54) 

3) Memang. Pingkan, yang tidak 

pernah bisa memberi label dirinya 

sendiri, hidup di lubuk yang 

terletak di Solo, Benny tinggal di 

ladang jauh di utara. (HBJ: 49) 

4) Berulang kali dikatakannya kepada 

diri sendiri bahwa ia tidak ingin 

menjadi saksi gugurnya bunga-

bunga itu seminggu kemudian lagi, 

tidak ingin membayangkan samurai 

yang roboh sesuai duel membela 

tuannya. 

(HBJ: 123) 

10 Koreksi atau 

Epanortosis 

1) Ibunya Pingkan jelas tidak 

mungkin lagi masuk ke wilayah 

yang dengan aman boleh saja 

dibilang tidak masuk akal itu, 

padahal ia pun tidak mungkin bisa 

masuk ke Tonsea. 

(HBJ: 100) 

 

b. Gaya Bahasa Pertentangan dalam Novel Hujan Bulan Juni Karya 

Sapardi Djoko Damono 

 

Gaya bahasa pertentangan dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini.  
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Tabel 4.3 

Gaya Bahasa Pertentangan dalam Novel Hujan Bulan Juni 

 

No 
Jenis-jenis Gaya 

Bahasa Pertentangan 
Penyajian Data 

1 Hiperbola  1) Pelotot-memelototi antarprodi 

memang kadang terjadi tidak selalu 

karena masalah jangkauan ilmu 

tetapi lebih sering karena masalah 

proyek. 

(HBJ: 2) 

2) ... Pingkan mencium rambut 

Sarwono dan laki-laki muda yang 

mulai merasa cabut ke Langit 

Ketujuh itu merapatkan tubuhnya. 

(HBJ: 36)  

3) Prajurit itu mempersembahkan 

patung Pingkan kepada Raja, yang 

segera tergila-gila pada kecantikan 

parasnya.  

(HBJ: 54) 

4) Maka dimulailah pencarian besar-

besaran untuk menemukan pemilik 

wajah patung itu. 

(HBJ: 54) 

5) Pingkan terpingkal-pingkal ketika 

mendengarnya meskipun diam-diam 

mengakui, Sebagai antropolog oke 

juga mikirnya sarjana yang suka 

kesasar di hutan ini. 

  (HBJ: 58) 

6) Silang-menyilang WA antara 

Sarwono dan Pingkan pendek-

pendek, keduanya kekelahan 

  (HBJ: 62) 

7) Pingkan tampak terpesona oleh mata 

Sarwono yang mendadak bersinar-

sinar, Itu gila, Ping! Aku mau contek 

puisi itu, hihihi. 

(HBJ: 94)  

8) Tetapi persis apa pun ia tidak peduli, 

karena demamnya terasa berkurang 

berkat ocehannya yang berapi-api 

tentang manfaat dan bahaya jamu 

dan obat. 

  (HBJ: 120) 
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2 Litotes  1) Tulisan Sarwono boleh dibilang 

menjadi pengisi tetap media cetak 

itu; apa saja ditulisnya, dari sepak 

bola sampai politik, sesuai dengan 

janji kepada dirinya sendiri untuk 

tidak tergantung kepada orang 

tuanya yang PNS, yang gajinya pas-

pasan saja untuk menyelenggarakan 

hidup. 

(HBJ: 2) 

2) Bodoh ya gak apa-apa, pokoknya 

sama dia saja. 

(HBJ: 92) 

3 Ironi 1) “Sar, kamu ini sudah sekolah tinggi-

tinggi tapi otakmu masih juga 

ngelesot di bawah pohon sawo kecil 

di halaman keraton itu.”  

   (HBJ: 13) 

4 Oksimoron  1) Ia merasa bahagia melihat Pingkan 

dengan wajah cerah membantu 

kebingungan tante-tantenya. 

   (HBJ: 78) 

2) Ia merasa lega bisa melepaskan diri 

dari situasi yang menyudutkannya 

itu, tetapi begitu sampai di ujung 

buntu jantungnya mulai terasa tidak 

teratur ketukannya. 

(HBJ: 95) 

5 Paronomasia 1) Ia langsung berlari kecil 

menghindari rintik-rintik hujan 

kecil masuk ke mal yang kata 

rekannya seprofesi di UGM baru 

saja dibuka. 

  (HBJ: 4) 

6 Paralepsis  1) Biarlah kata itu tetap ada di kamus, 

tetapi tidak perlu digunakan untuk 

mencibir, apa lagi menyiksa orang 

lain. 

(HBJ: 76) 

7 Zeugma atau Silepsis  1) Ia memejamkan dan menutup 

matanya dengan kedua telapak 

tangannya, tidak mau 

membayangkan bunga-bunga itu 

seminggu kemudian, ya hanya 

seminggu lamanya, akan 

berguguran. 
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(HBJ: 96) 

8 Satire  1) Sejak pertama mengenal Sarwono 

ketika masih suka pura-pura belajar 

bersama dengan Toar, Pingkan 

tahu bahwa lelaki muda itu tidak 

hanya baik perangainya tetapi juga 

cerdas 

(HBJ: 29) 

2) Matindasku adalah lelaki yang 

miskin semiskin-miskinnya yang 

tidak punya keluarga, yang merasa 

bahagia hanya kalau ia membuat 

patung. 

(HBJ: 57) 

9 Inuendo  1) ... Ia terima saja perintah itu 

dengan harapan bisa mendapatkan 

honor dan ongkos pesawat gratis 

kalau nanti kembali ke Jakarta.  

(HBJ: 2) 

2) Sarwono berusaha keras untuk 

tidak menjalani hidup nasib-

nasiban, tetapi tidak begitu yakin 

apakah ada hidup yang takdir-

takdiran. 

(HBJ: 20) 

3) Dia memang merasa sudah sangat 

capek, Aku pengin tidur seribu 

tahun. 

(HBJ: 55) 

10 Antifrasis  1) Dan yang maha penting, meskipun 

haram kalau dianggap lebih 

penting dari Kitab Suci, gadis itu 

tidak pernah menyebutnya pengung 

paling banter menyebutnya Jawa 

zadul. 

(HBJ: 20) 

11 Paradoks  1) Sepasang burung yang ada dalam 

sangkar belum tentu berasal dari 

induk yang sama, atau bahkan 

hutan yang sama. 

(HBJ: 62) 

2) Kalau di sana malah begini-begitu, 

gimana? Ya, Sarwono tahu ibunya 

tidak pernah begini-begitu, dan 

ayahnya selalu menakar perempuan 

berdasarkan perangai ibunya. 
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(HBJ: 88) 

3) Dan bagi kebanyakan orang Jawa, 

yang disebut „Jawa‟ itu berlapis-

lapis, yang merupakan lingkaran-

lingkaran. 

(HBJ: 100) 

12 Anti klimaks 1) Ada puisinya di koran, tiga buah, 

di sudut halaman yang pasti kalah 

meriah dibanding berita politik, 

kriminal, gambar-gambar yang 

semakin lama semakin berdesak-

desak, dan iklan. 

(HBJ: 4) 

2) Yang sabar yang baik hati yang 

penolong yang suka kerja keras 

yang tidak cengeng meskipun 

yatim piatu. 

(HBJ: 57) 

13 Anastrof atau Inversi 1) Mati-matian ia berusaha meyakini 

tenaga takdir yang tidak bisa 

dilawan manusia. 

(HBJ: 93) 

2) Ditatapnya mata Sarwono, dalam-

dalam, semakin dalam, dan 

semakin dalam lagi. 

(HBJ: 86) 

3) Sangat hati-hati Pingkan membuka 

lipatan itu dan segera dilihatnya 

tiga buah sajak pendek disalah satu 

sudut halamannya. 

(HBJ: 130) 

16 Apofasis atau 

Preterisio 

1) Atau pura-pura bingung karena 

malu kalau bilang dari kota kecil 

yang suka jadi bahan ejekan orang 

Solo.  

(HBJ: 18) 

2) ... asal kita menyadari bahwa 

bahkan dalam satu kaum pun 

muncul banyak versi. 

(HBJ: 51) 

3) ... yang sering tidak ada bedanya 

dengan aktivitas yang tidak paham 

atau sengaja pura-pura tidak paham 

atau memang mau menyesatkan 

pikiran orang agar timbul ribut-ribut 

yang ujung-ujungnya bisa meng-
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hasilkan bantuan dana dari entah 

mana. 

(HBJ: 75) 

18 Hipalase  1) Ia langsung merasa nyaman berada 

di tengah-tengah keruwetan lalu-

lintas Jakarta yang dikuasai motor.  

(HBJ: 69) 

19 Sinisme  1) Ia merasa makan buah simalakama, 

meskipun terus-terang saja tidak 

tahu buah apa itu, Tapi sudah jadi 

pepatah. 

(HBJ: 7) 

2) Rencana itu sebenarnya menyangkut 

niat yang jelas busuk, akal-akalan 

yang sangat amat jelas sejalan 

dengan Romantisme yang cengeng, 

seandainya pun paham semacam itu 

ada, agar bisa lebih lama bersama 

Pingkan. 

(HBJ: 28) 

3)  Ia tahu benar, lelaki muda kurus 

yang bersandar dan disandari 

badannya itu tidak lain tidak bukan 

adalah setan jazz, ...  

(HBJ: 32) 

4) “Nih coba pegang lenganku, kan 

keras. Gak macam tubuhmu yang 

kata Toar hanya tulang-belulang.” 

(HBJ: 35) 

5) P: Tampang kerempeng macam 

kamu pasti pernah kenal!. 

(HBJ: 41) 

20 Sarkasme  1) ... tetapi karena tubuhnya yang 

kerempeng memang tampaknya 

diciptakan khusus untuknya demi 

kepentingan pembuat jaket. 

(HBJ: 15) 

2) Kurang ajar memang si Meneer ini, 

bikin pengumuman rupa-rupa yang 

belum jelas perkaranya, ... (HBJ: 31) 
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c. Gaya Bahasa Pertautan dalam Novel Hujan Bulan Juni Karya 

Sapardi Djoko Damono 

 

Gaya bahasa pertautan dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini.  

Tabel 4.4 

Gaya Bahasa Pertautan dalam Novel Hujan Bulan Juni 

 

No 
Jenis-jenis Gaya 

Bahasa Pertautan 
Penyajian Data 

1 Metonimia 1) Kata temannya yang menjadi redaktur 

budaya koran Swara Keyakinan, 

puisinya akan dimuat hari itu.  

(HBJ: 2) 

2) Garuda yang langsung dari Menado 

mendarat agak terlambat. 

(HBJ: 67)  

3) Katanya juga, begitu lulus dia akan 

kabur saja ke Amerika ikut Tante 

Wenas yang sudah 15 tahun di sana ikut 

suaminya yang kerja sebagai chef 

sebuah resto yang menjual maca-

macam masakan indonesia, tetapi yang 

diberi nama Bali Gong. 

(HBJ: 67) 

4) Hanya ketemu Panadol biru, Lumayan, 

ngilangin pusing. 

(HBJ: 119) 

5) Ia melarang Katsuo menemaninya 

mencari tiket Garuda sambil 

mengharapkan ada flight yang 

secepatnya mengantarnya ke Sarwono, 

sekalian membawa oleh-oleh untuk 

ibunya dan Bu Hadi. 

(HBJ: 128) 

2 Sinekdoke 1) Gumpalan-gumpalan kecil kapas itu 

membentuk gerombolan-gerombolan 

yang berdekatan. 

(HBJ: 55) 

2) Yang selalu diledeknya sebagai 

gerombolan rocker yang memaksa 

orang menjadi tuli gara-gara mendengar 

suara-suara bising yang digandakan 

lewat alat musik. 
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(HBJ: 59) 

3) Pingkan ditugasi Prodinya mengantar 

gerombolan mahasiswa BIPA yang 

baru untuk, pura-puranya, mengadakan 

studi banding ke Yogya dan Solo.  

(HBJ: 122) 

3 Alusi  1) ... tetapi tahu benar bahwa Sarwono   

tampak berulang kali 

menyampaikannya rasa tidak 

nyamannya dengan kernyit dahi setiap 

kali terdengar lengkingan suara 

penyanyi dan jerit gitar elektrik yang 

menjadi ciri band itu. 

(HBJ: 47) 

4 Eufimisme  1) Sarwono sedang menggembala mereka 

ke Keraton Kasunanan waktu itu.  

(HBJ: 73) 

5 Eponim  1) Seperti menyampaikan amanat dari 

Negeri Antah-berantah di zaman purba 

tentang makna sunyi. 

(HBJ: 63) 

6 Epitet  1) Sepasang lelaki yang nyekingkring itu 

sekolahnya sama, sahabatnya juga 

sama, yakni Toar si Menado. 

(HBJ: 16)  

2) Si Kerempeng itu menyalaminya 

sambil bertanya dengan tampang yang 

diganjil-ganjilkan kenapa gerangan 

Pingkan tidak nongol. 

(HBJ: 17) 

3) Moga-moga si Semprul cantik itu tahu 

bahwa aku mengharapkannya datang, 

katanya dalam hati. 

(HBJ: 17) 

4) Dan Pingkan juga sebenarnya senang 

bisa lebih lama bersama Sarwono, 

lelaki kerempeng yang menjadi asisten 

seorang dosen galak yang dijuluki Si 

Rambut Putih. 

(HBJ: 28)  

5) Sarwono dan Pingkan tidak kaget lagi 

mendengar sapaan itu sebab ketika 

memberikan ceramah di kampus 

kemarin mahasiswa yang bertanya 

selalu menyapanya „Meneer.‟  

(HBJ: 30) 
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7 Antonomasia  1) Kepala bank yang akan menjadi mertua 

Toar itu seorang batuwael, yang sudah 

lebih dari lima tahun telah mengelilingi 

Indonesia sebagai pejabat bank. 

(HBJ: 70) 

2) Ia ingin sekali menemani Pingkan 

menjadi guide bagi keluarga Pelenkahu. 

(HBJ: 71) 

8 Erotesis  1) Tetapi, ya tetapi, apakah Pingkan 

memilikinya? Apakah gadis itu percaya 

Tuhan memiliki Rumah, apakah 

Pangeran yang menguasai segalanya itu 

memerlukan Rumah? ...  

(HBJ: 26) 

2) ... apa dosa dan salahku maka telah 

mencintai laki-laki Jawa yang sering 

zadul mikirnya ini?. 

(HBJ: 36) 

3) ... apakah juga akan terjadi perang 

antara Indonesia dan Jepang? Kalau itu 

terjadi, aku harus ke Kyoto merebutnya 

kembali dari si Sontoloyo Jepang itu. 

(HBJ: 80) 

9 Paralelisme 1) Nasib memang diserahkan kepada 

manusia untuk digarap, tetapi takdir 

harus ditandatangani di atas materai dan 

tidak boleh digugat kalau nanti terjadi 

apa-apa, baik atau buruk. 

(HBJ: 20) 

10 Elipsis  1) Ragu-ragu apa harus menunggu sampai 

hujan sama sekali reda atau nekat saja 

naik becak kembali ke hotel.  

(HBJ: 07) 

11 Asindenton 1) Kali ini ia sedang di Yogya untuk 

kesekian kalinya atas perintah 

Kaprodinya di FISIP-UI yang 

disampaikan ketika ia baru saja pulang 

dari penelitian yang menguras tenaga, 

perasaan, tenaga, dan entah apa lagi.  

(HBJ: 1) 

2) Semua sudah lengkap disiapkan: tisu, 

piring, gelas, air panas di termos, kopi, 

teh. 

(HBJ: 32) 

12 Polisindeton  1) Tidak ada awan di langit, belum ada 

polusi, kalau siang panas minta ampun 
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tetapi kalau malam panas bumi mem-

bubung ke batas atmosfir dan dunia ini 

ditinggalkan dalam keadaan kedingin-

an. 

(HBJ: 15) 

2) Matindasku adalah prajurit yang 

bertempur melawan pasukan Raja 

Loloda Mokoagow sehingga patung 

ciptaannya lepas dan hilang dan 

kemudian ditemukan oleh nelayan dan 

diserahkan ke Sang Raja yang 

kemudian membujukku untuk menjadi  

permaisurinya. 

(HBJ: 57) 

3) ... meskipun setiap hari ke mana-mana 

harus naik bis atau angkot, atau ojek. 

(HBJ: 69) 

4) Tidak jelas lagi hubungan mereka itu 

seperti mandor dengan kuli, atau 

seperti, atau seperti kuli dengan 

mandor. 

(HBJ: 115) 

 

 

d. Gaya Bahasa Perulangan dalam Novel Hujan Bulan Juni Karya 

Sapardi Djoko Damono 

 

Gaya bahasa perulangan dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini.  

Tabel 4.5 

Gaya Bahasa Perulangan dalam Novel Hujan Bulan Juni 

 

No 
Jenis-jenis Gaya 

Bahasa Perulangan 
Penyajian Data 

1 Aliterasi 1) Lain ladang lain belalang, memang, 

dan lain lubuk lain ikannya. 

(HBJ: 49) 

2 Asonansi  1) Aku ikut kamu, Matindas! Aku ikut 

kamu, suamiku! Rajaku!. 

(HBJ: 58)  

3 Antanaklasis  1) Kata yang ada di Langit sana, kalau 

baik ya alhamdulillah, kalau buruk ya 

disyukuri saja. 

(HBJ: 20) 
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2) Dan pendidikan tidak hanya berarti 

rumah sekolah, tetapi juga Rumah 

Tuhan-agama. 

(HBJ: 21) 

3) Ini jam sebelas, Kyoto jam 1 pagi. 

(HBJ: 118) 

4 Kiasmus  1) Dia percaya pada teori yang 

menjelaskan bahwa inti kehidupan 

itu komunikasi dan komunikasi itu 

inti kehidupan. 

(HBJ: 3) 

5 Epizeukis  1) Itu keyakinan yang dipegangnya 

teguh. Dan keyakinan demikian pada 

gilirannya menyeretnya pada 

keyakinan macam lain lagi, yakni 

bahwa ternyata tidak ada satu pun 

yang tidak bermasalah disekitar kita 

ini. 

(HBJ: 6) 

2) Ia melamarku, katanya dalam hati. Ia 

mencintaiku, ya si meneer ini 

ternyata mencintaiku. 

(HBJ: 31) 

3) Ia menarik napas panjang, sangat 

panjang, mengupayakan ketenangan 

yang sebenarnya menjadi tenaga 

hidupnya. 

(HBJ: 95) 

4) Habis ke siapa lagi? Ke siapa lagi? 

Sopir bertanya, ada apa. 

(HBJ: 118) 

5) Namun, demam yang berkurang itu 

kembali, ya kembali, menjadikannya 

ingat WA Pingkan lagi. 

(HBJ: 120) 

6 Anafora  1) Dan itu penting. Dan itu tonggak. 

Tonggak apa pula? Tanyanya kepada 

diri sendiri. 

(HBJ: 3) 

2) Dan bahwa puisi itu komunikasi, dan 

bahwa komunikasi itu shaman. Dan 

bahwa shaman itu medium. 

(HBJ: 03) 

3) Ia buka lagi koran, ia lirik sajaknya: 

masih di sana. Ia lega. 

(HBJ: 08) 
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4) Masuk Jakarta lagi, masuk kemacetan 

lagi, masuk asap knalpot, masuk hutan 

belantara motor yang semakin lama 

semakin terasa sebagai dilema: 

masukan dari pajak atau kenyamanan 

berkendara.  

(HBJ: 61) 

5) Ada santri yang taat, ada juga wong 

cilik yang taat. 

(HBJ: 75) 

6) Itu perintah Allah, itu perintah 

Muhammad SAW, itu yang menjadi 

dasar keyakinannya sebagai orang 

yang harus menghargai keyakinan 

orang lain, ...  

(HBJ: 76) 

7) Semakin jauh lingkaran yang dekat 

keraton, semakin surut pamornya. 

(HBJ: 100) 

8) Itu kata orang, itu kata rekan-

rekannya, dan itu benar. 

(HBJ: 108)  

7 Epistrofa  1) Sebuah kota, hanya sebuah kota. Dan 

Jawa bukan sebuah kota, jauh lebih 

luas dan rumit dari kota. 

(HBJ: 24) 

8 Mesodilopsis 1) Bagaikan simpul, transportasi terasa 

semakin ruwet bahkan ketika Jakarta 

menyaksikan semakin banyaknya 

jalan tol dan jalan layang karena tidak 

sebanding dengan semakin besarnya 

volume penjualan mobil dan motor. 

(HBJ: 62)  

2) Di jalan pulang dilihatnya beberapa 

anak dengan seragam merah-putih 

berjalan setengah menari setengah 

menyanyi setengah ledek-meledek 

setengah ada juga yang tampaknya 

menghapalkan doa yang tadi diajarkan 

oleh Pak Guru Agama. 

(HBJ: 87) 

3) Masuk ke dunia lain yang selalu 

menyebabkannya terlepas dari 

tekanan jenis apa pun, rasa takut jenis 

apa pun yang kali ini bersama-sama 

masuk ke dalam tempurung 
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kepalanya.  

(HBJ: 107) 

9 Epanalepsis 1) Hidup ilmu! Ia berhenti sejenak dari 

pikirannya, kemudian berteriak 

kepada dirinya sendiri dengan penuh 

semangat, Hidup masalah!.  

(HBJ: 6) 

10 Anadiplosis  1) Jakarta itu debu Jakarta itu macet 

Jakarta itu banjir Jakarta itu mal 

Jakarta itu motor Jakarta itu yel-yel 

demo buruh Jakarta itu mal Jakarta itu 

pedagang kaki lima yang mati-matian 

membela kios-kiosnya... (HBJ: 124)  

 

 

 

3. Skenario Pembelajaran Gaya Bahasa pada Novel Hujan Bulan Juni 

karya Sapardi Djoko Damono dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

 

Skenario pembelajaran gaya bahasa pada novel Hujan Bulan Juni 

karya Sapardi Djoko Damono diaplikasikan dalam pembelajaran sastra bagi 

kelas XI SMA berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Dalam KTSP skenario pembelajaran terdapat dua belas komponen, dapat 

dilihat Tabel 4.6 berikut ini.  

Tabel 4.6 

Skenario Pembelajaran Sastra pada Kutipan Novel Hujan Bulan Juni 

Karya Sapardi Djoko Damono untuk Analisis Gaya Bahasa di Kelas 

XI SMA 

 

No  Komponen Deskripsi 

1 Identitas Sekolah  SMA Negeri 

2 Standar Kompetensi  Membaca, memahami berbagai hikayat, 

novel Indonesia/ novel terjemahan.  

3 Kompetensi Dasar 7. 2  Menemukan unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik hikayat, novel 

Indonesia/ novel terjemahan. 

4 Indikator a. Mampu menjelaskan gaya bahasa 

perbandingan  

b. Mampu menjelaskan gaya bahasa 

pertentangan  

c. Mampu menjelaskan gaya bahasa 
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pertautan  

d. Mampu menjelaskan gaya bahasa 

perulangan 

5 Tujuan Pembelajaran  a. Siswa dapat menjelaskan gaya bahasa 

perbandingan  

b. Siswa dapat menjelaskan gaya bahasa 

pertentangan 

c. Siswa dapat menjelaskan gaya bahasa 

pertautan 

d. Siswa dapat menjelaskan gaya bahasa 

perulangan 

6 Materi Pembelajaran  a. Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono  

b. Gaya bahasa  

7 Alokasi Waktu  4x45 menit  

8 Metode Pembelajaran  a. Metode Ceramah  

b. Metode Diskusi  

9 Langkah-langkah 

Pembelajaran 

1) Kegiatan Awal 

Hal-hal yang dapat dilakukan guru pada 

bagian ini adalah:  

a) mengucapkan salam;  

b) mengondisikan kelas dengan presensi; 

c) melakukan apresiasi dengan tanya 

jawab mengenai unsur intrinsik dan 

gaya bahasa; 

d) menyampaikan pokok-pokok atau 

materi pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti  

a) Eksplorasi  

       Pada tahap ini sebelum guru 

menjelaskan tentang materi yang akan 

dibahas, siswa terlebih dahulu membaca 

novel yang mereka punya. 

b) Elaborasi  

(1) Guru menjelaskan materi tentang 

unsur intrinsik dan gaya bahasa; 

(2) Memperlihatkan beberapa contoh 

gaya bahasa agar siswa dapat 

memahami tentang beberapa gaya 

bahasa; 

(3) Memerintahkan siswa untuk 

membuat sebuah contoh gaya bahasa 

yang terdapat pada novel masing-

masing; 

(4) Memerintahkan siswa untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaan yang 
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telah selesai ke meja guru; 

(5) Memilih pekerjaan siswa untuk 

dibacakan di depan kelas. 

c) Konfirmasi 

(1) Melakukan tanya jawab mengenai 

jenis gaya bahasa apa saja yang 

tidak terdapat pada kutipan novel 

yang telah mereka analisis, serta 

kesulitan apa yang mereka alami 

ketika menganalsis sebuah novel; 

(2) Memberikan rangkuman akhir 

mengenai jalannya diskusi. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan yang akan 

datang; 

b) Pembelajaran diakhiri dengan doa 

dan salam. 

10 Sumber Belajar Foto copy ikhtisar materi tentang unsur-

unsur intrinsik dan jenis-jenis gaya bahasa. 

11 Media Pembelajaran  1) Laptop  

2) Program power point  

3) LCD 

12 Penilaian a. Tes tertulis  

 

B. Pembahasan Data  

Sebagaimana data-data yang telah disajikan sebelumnya, pada subbab ini 

akan dibahas mengenai jenis gaya bahasa yang terdapat pada novel Hujan Bulan 

Juni karya Sapardi Djoko Damono dan skenario pembelajarannya di kelas XI 

SMA. Di bawah ini akan disajikan pembahasan hasil analisis gaya bahasa dalam 

novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono sebagai berikut. 

1. Unsur Intrinsik pada Novel Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Djoko 

Damono 

 

a. Tema  

Tema merupakan sebuah gagasan atau makna dalam sebuah karya 

sastra yang bersifat abstrak dimunculkan secara implisit maupun 
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eksplisit. Tema dibagi menjadi dua berdasarkan makna yang terkandung 

dalam cerita, yaitu tema minor (tema tambahan) dan tema mayor (tema 

utama). Tema mayor yang bersifat merangkum berbagai makna khusus, 

selanjutnya tema minor bersifat mendukung dan mencerminkan 

makna utama. Berikut ini dapat diketahui melalui kutipan-kutipan di 

bawah ini.   

1) Tema Minor  

Dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono 

terdapat tema minor, antara lain: perjuangan, percintaan, religius, dan 

kebudayaan.  

a) Masalah Perjuangan  

  Sarwono adalah seorang asisten dosen FISIP-UI yang sangat 

pandai bergaul, cakap menyocokkan topik obrolan sehingga menjadi 

kepercayaan Kaprodinya. Meskipun tidak enak badan tetap saja masih 

mengurusi tugasnya. Berikut kutipannya: 

Tidak dirasakannya lagi demam yang beberapa hari terakhir ini 

mengganggu diskusinya dengan sejumlah antropolog muda yang 

cerdas-cerdas, yang setiap hari sarapan teori, di Kampus 

Bulaksumur.  

(HBJ: 05) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa Sarwono yang tidak 

enak badan sehingga dapat mengganggu aktifitasnya di kampus 

dengan sejumlah antropolog muda yang cerdas-cerdas.  

Hampir enam minggu lamanya Sarwono keliling Indonesia 

melaksanakan tugas yang ditimpakan Prodi kepadanya. Ia 

merasa bahagia meskipun diam-diam dirasakannya ada yang 

mulai tidak beres dengan daya tubuhnya.  
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(HBJ: 111) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa Sarwono sering keliling 

Indonesia untuk melaksanakan tugas yang ditimpakan dari Prodinya, 

membuat dirinya diam-diam merasa tidak enak badan.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

perjuangan Sarwono sebagai seorang asisten dosen dalam 

kesehariannya yaitu diberi tugas dari Prodi membuat dirinya capek 

serta tidak enak badan. 

b) Masalah Percintaan 

  Sarwono dan Pingkan adalah seorang asisten dosen yang 

mengajar Antropolog yang lihai dalam membuat baitan puisi 

memenuhi sudut surat kabar ini menjalin hubungan dengan 

Pingkan, Pingkan sendiri merupakan dosen muda di prodi Jepang. 

Pada dasarnya mereka sudah kenal sejak lama, apalagi Sarwono 

sendiri adalah teman dari kakak Pingkan, Toar. Berikut kutipannya:  

Ia mencintai gadis itu, tetapi tidak mampu berbuat apa pun tak 

terkecuali menulis puisi kalau sedang dalam keadaan puyeng 

memikirkannya.  

(HBJ: 25) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas Sarwono menyukai seorang 

gadis yang bernama Pingkan. Namun, Sarwono tidak bisa berbuat 

apa-apa, hanya dapat membuat puisi jika sedang puyeng 

memikirkannya.  

 



89 

 

 

 

Perjalanan beberapa hari menyusuri pantau utara Sulawesi telah 

mengubahnya menjadi laki-laki yang telah bergeser dari 

kebebasan mutlak seorang lajang menjadi sosok yang rasanya 

hanya merupakan bagian dari sepasang burung merpati yang 

sudah ditakdirkan jodohnya meskipun keduanya berasal dari 

hutan berlaianan.  

(HBJ: 62) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa Sarwono dalam menempuh 

perjalanan menyusuri pantai utara Sulawesi membuat dirinya menjadi 

sosok laki-laki sebagai seorang lajang. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa cinta 

Sarwono hanya bisa merapalkan lewat puisi. Disitulah Sarwono 

menyatakan perasaannya lewat puisinya. Serta hubungan percintaan 

Sarwono dengan Pingkan tidak bisa dipersatukan sebab dari keluarga 

Pingkan mempermasalahkan keyakinannya. 

c) Masalah Religius 

       Permasalahan tentang agama ini dicuatkan oleh keluarga besar 

Pingkan yang di Menado. Dengan berbagai cara mereka selalu 

bertanya pada Pingkan tentang hubungannya dengan Sarwono. 

Berikut kutipannya: 

Hartini atau Bu Pelenkahu itu apa agamanya sehingga diminta 

pindah keyakinan? Mungkin di benak ayah Toar semua Jawa 

beragama Islam, itu sebabnya Hartini dibujuk untuk pindah 

keyakinan. 

(HBJ: 24) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat Bu Pelenkahu yang berbeda 

keyakinan sehingga saat sudah dekat dengan keluarga Bu Hadi banyak 

yang mempertanyaakan. Namun, sepengetahuan ayah Toar semua 
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orang Jawa itu memeluk agama Islam. Maka dari itu Bu Pelenkahu 

disuruh untuk pindah keyakinan.  

Sejak bertemu dengan kerabatnya, Pingkan memang juga 

memikirkan hal itu. Mendengar penjelasan Pingkan bahwa 

dosen muda itu pacarnya, beberapa kerabat mengajukan 

pertanyaan tentang agamanya.  

(HBJ: 30) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas Pingkan yang memikirkan 

tentang hal yang diajukan oleh keluarganya mengenai agamanya sejak 

bertemu dengan keluarganya.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

hubungannya dengan Sarwono yang sebagai asisten dosen, beberapa 

keluarganya Pingkan menanyakan tentang keyakinannya hal itu 

membuat Pingkan menjadi bimbang.   

d) Masalah Kebudayaan  

       Masalah ini menciptakan munculnya sebuah budaya di dalam 

keluarganya bahkan anak gadisnya masih menjadi liyan. Berikut 

kutipannya: 

Namun, mengherankan juga bahwa gadis itu ternyata merasa 

menjadi liyan juga ketika bertemu dengan kerabatnya di 

Menado waktu itu, meskipun ia mengenal Tinutuan. 

(HBJ: 02) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa zaman sekarang 

masih saja anak gadisnya merasa jadi liyan ketika bertemu dengan 

kerabat di Manado.  

Dari penampilan, Bu Pelenkahu memang tidak tampak Jawanya 

lagi meskipun sudah lama di Solo. Setidaknya, orang Solo 

menganggap cara omong dan tindak-tanduknya tidak terasa 
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sebagai Solo meskipun apa yang dinamakan Solo itu juga tidak 

pernah bisa dijelaskan.  

(HBJ: 18) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa dari penampilan Bu 

Pelenkahu tidak nampak orang Jawa walaupun Bu Pelenkahu sudah 

lama tinggal di Solo, cara omongnya pun juga tidak nampak sebagai 

Solo.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kebudayaan adalah adat yang masih menjadi kebiasaan yang sukar 

dihilangkan. Keluarga Bu Pelenkahu yang masih menyebut anak 

gadisnya sebagai liyan.  

2) Tema Mayor  

       Tema mayor yaitu gagasan dasar umum karya itu atau kesimpulan 

karya itu. Berdasarkan tema minor di atas pada novel Hujan Bulan 

Juni karya Sapardi Djoko Damono, yaitu Perkawinan beda budaya 

yang melibatkan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan di 

bawah ini.  

Ya, jangan bingung. Kalian berdua itu Indonesia Raya, 

komentar Sarwono waktu itu. Ia juga pernah diberi tahu bahwa 

ibu Toar katanya dari Jawa, tetapi sudah lama menetap di 

Makassar.  

(HBJ: 18) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas mereka sangat bingung 

tentang asal-usulnya, akan tetapi ibu Toar yang sudah menetap di 

Makassar itu juga dari Jawa.  
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        Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka itu 

sama-sama dari Indonesia, walaupun Ibunya Toar menetap di 

Makassar tetapi juga berasal dari Jawa.  

Rupanya tante-tante itu membawa amanat kaumnya agar 

membujuk Bu Pelenkahu mengawasi anak perempuannya, 

khawatir kalau jatuh ke tangan Jawa itu, ya Sarwono itu.  

(HBJ: 85) 

 

 Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa rupa-rupanya tante 

Pingkan tidak setuju dengan Sarwono, tante-tantenya juga sangat 

khawatir jika nanti Pingkan menikah dengan Sarwono yang orang 

Jawa itu.  

 Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tante-

tantenya Pingkan membujuk Bu Pelenkahu untuk mengawasinya agar 

Pingkan tidak menikah dengan Sarwono yang orang Jawa itu.  

Namun, ternyata sampai zaman yang sudah lanjut ini masih ada 

pengaruh keluarga dalam hal perkawinan. 

(HBJ: 99) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa pada zaman yang 

modern pada sebuah pernikahan masih ada pengaruh dari 

keluarganya.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

zaman yang sudah modern dalam pernikahan masih saja ada pengaruh 

dari keluarganya. Hal tersebut dalam sebuah gagasan yang diusung 

oleh keluarganya tidak akan sejalan dengan pemikiran yang akan 

menikah. 

 



93 

 

 

 

b. Tokoh dan Penokohan  

Istilah tokoh digunakan untuk menunjuk pada orangnya atau 

pelaku cerita, sedangkan istilah penokohan digunakan untuk melukiskan 

gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah 

cerita.  

Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam 

sebuah cerita dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1) Tokoh utama novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono 

adalah Sarwono dan Pingkan karena kedua tokoh tersebut muncul di 

setiap cerita, kemunculannya memegang peranan penting dan 

mempengaruhi alur cerita. Kedua tokoh tersebut juga terjalin dengan 

tokoh-tokoh lainnya.  

2) Tokoh tambahan novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono Bu Hadi, Bu Pelenkahu, Toar, Budiman,  Benny, Katsuo dan 

Tante Henny tokoh tersebut merupakan tokoh tambahan karena tokoh 

yang pemunculannya hanya sebagai pelengkap bagi tokoh utama saja. 

Namun, kehadiran tokoh tambahan ini sangat mempengaruhi adegan-

adegan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh utama.  

Tokoh utama dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono adalah: Sarwono dan Pingkan.  

1) Sarwono 

  Sarwono adalah sosok pria yang cuek, rajin, baik, dan 

cerdas. Berikut kutipannya:  
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Ketika diajak menyusun proyek itu oleh Program Studi 

yang katanya sudah menyusun kerja sama dengan rekan-

rekan di UGM, ia sama sekali tidak begitu memikirkan 

masalah konsep bahkan sama sekali tidak berpikir bahwa 

ada masalah dengan yang disebut pinggiran.  

(HBJ: 05) 

 

  Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa Sarwono di ajak 

menyusun proyek oleh Program Studinya dengan rekan-rekan 

UGM tetap saja dia cuek terhadap masalah tugasnya malah dia 

tenang-tenang saja kalau ada masalah dengan penelitiannya. 

Selain itu, Sarwono yang cuek akan pekerjaannya, dia hidupnya 

tidak ingin tergantung dengan nasib. Berikut kutipannya: 

Sarwono berusaha keras untuk tidak menjalani hidup nasib-

nasiban, tetapi tidak begitu yakin apakah ada hidup yang 

takdir-takdiran.  

(HBJ: 20) 

 

  Dalam kutipan di atas terlihat jelas Sarwono yang bertekad 

keras untuk tidak menjalani hidup yang nasib-nasiban. Meskipun 

dia tidak yakin dengan hidup yang takdir-takdiran.  

     Berdasarkan kutipan di atas terlihat jelas bahwa Sarwono 

mempunyai tekad yang keras agar hidupnya tidak nasib-nasiban. 

Sejak pertama mengenal Sarwono ketika masih pura-pura 

belajar bersama dengan Toar, Pingkan tahu bahwa lelaki 

muda itu tidak hanya baik perangainya tetapi cerdas.  

(HBJ: 29) 

 

       Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa Sarwono memiliki 

sikap yang baik dan juga cerdas, saat itu Pingkan yang 

mengetahuinya saat masih pura-pura belajar dengan Toar.  
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      Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan Sarwono 

mempunyai watak yang baik dan juga cerdas, Pingkan lah yang 

pertama kali mengenalnya pada saat sedang pura-pura belajar 

bersama dengan Toar.  

2) Pingkan  

Pingkan adalah sosok gadis yang cerdas dan cengeng. 

Berikut kutipannya:  

Ia tahu, dan diberi tahu, bahwa Pingkan sangat cerdas 

sehingga ketika wisuda dialah yang berhak menerima ijazah 

dari rektor mewakili wisudawan fakultasnya.  

(HBJ: 13) 

 

      Dalam kutipan di atas terlihat banyak yang mengetahui 

Pingkan seorang gadis yang cerdas sehingga pada saat wisuda, dia 

mendapat ijazah dari rektornya. 

Dalam hal hubungannya dengan Sarwono, Pingkan kadang-

kadang juga merasa dirinya cengeng.  

(HBJ: 94) 

 

      Dalam kutipan di atas terlihat jelas hubungan Sarwono dengan 

Pingkan itu terkadang belum bisa diakui oleh keluarga Pingkan, 

terkadang dia jadi merasa cengeng, apalagi Pingkan yang sekolah 

di Jepang sehingga jarang bisa bertemu dengan Sarwono.   

      Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pingkan mempunyai watak yang cengeng, apalagi hubungannya 

dengan Sarwono masih belum diakui oleh keluarganya sendiri 

serta Pingkan yang sekolah di Jepang membuatnya susah untuk 

bertemu dengan Sarwono. 
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Dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono 

didukung oleh kehadiran tokoh-tokoh tambahan yang turut berperan 

dalam novel ini, di antaranya: Bu Hadi, Bu Pelenkahu, Toar, 

Budiman, Benny, Katsuo,dan Tante Henny 

1) Bu Hadi  

       Bu Hadi adalah ibu kandung Sarwono. Ia seorang wanita yang 

tabah, sabar dalam menghadapi cobaan, dan bijaksana. Berikut 

kutipannya:  

Bu Hadi tidak menangis, malah meminta Pingkan untuk 

tenang, tidak apa-apa Ping, semoga.  

(HBJ:130) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa Bu Hadi sangat sabar 

dan tabah menghadapi cobaannya. Meskipun anaknya sedang 

terbaring di rumah sakit dan dalam kondisi yang kritis malah 

menyuruh Pingkan untuk tenang.  

Ibunya baik-baik saja, maksudnya sama sekali tidak mau 

ikut campur urusan anaknya dalam perkara cari jodoh. 

(HBJ: 88) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa Bu Hadi sebagai 

seorang Ibu yang bijaksana, dia pun tidak akan ikut campur 

mengenai jodohnya. Meskipun nanti jodohnya akan sama dengan 

Pingkan yang berbeda suku dan agama, pilihan anaknya lah yang 

terbaik, dia pun akan merasa baik-baik saja. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan Bu Hadi 

mempunyai watak yang bijaksana, ia mengatakan bahwa masalah 
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jodoh itu anaknya yang memilih, dia tidak akan ikut campur. 

Meskipun nanti jodohnya akan berbeda suku dan agama.  

2) Bu Pelenkahu  

       Bu Pelenkahu yang bernama asli Hartini adalah wanita yang 

perhatian dan juga mempunyai kasih sayang yang lebih terhadap 

anaknya. Berikut kutipannya:  

“Ibu janji akan membantumu mengepak barang-barang itu, 

Sar. Kasihan kalau hanya kamu yang ngurus,“kata Pingkan. 

(HBJ:82) 

 

      Dalam kutipan di atas terlihat jelas watak Bu Pelenkahu sangat 

perhatian ke Sarwono walaupun bukan anaknya. Ia sudah berpesan 

akan membantu Sarwono mengepak barang-barang agar tidak 

mengurus sendiri. 

      Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Bu 

Pelenkahu sangat sayang dan perhatian ke Sarwono walaupun 

belum menjadi menantunya, ia akan membantu mengepak barang-

barang saat Sarwono mengurus sendiri.  

Bu Pelankahu memeluknya di pintu rumahnya, dan 

memerintahkan agar Pingkan segera menyiapkan diri ke 

rumah sakit.  

(HBJ:129) 

 

     Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa watak Bu Pelenkahu 

yang perhatian ia juga sayang ke anaknya, saat Pingkan 

mengetahui bahwa Sarwono berada di Rumah Sakit, Pingkan 

disambut dan di peluk oleh ibunya dan segera memerintahkan agar 

bersiap-siap untuk ke rumah sakit.  
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     Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Bu 

Pelenkahu sangat menyayangi dan perhatian pada anaknya, ketika 

mengetahui Sarwono berada di Rumah Sakit, Pingkan disambut 

oleh ibunya kemudian di peluknya.  

3) Toar  

       Toar adalah adik Pingkan. Pria yang mempunyai watak yang 

ulet dan suka iri dengan kecerdasan adiknya yaitu Pingkan. 

Berikut kutipannya:  

Toar, yang sekarang bekerja di sebuah bank, juga tidak 

tampak, katanya ngurus adiknya yang mau pindah kos di 

Jakarta karena tidak cocok sama pamannya.  

(HBJ: 17) 

 

      Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa Toar seorang yang 

ulet serta sayang ke adiknya, buktinya Toar telah mengurus 

pindahan kos adiknya.  

Toar suka terharu membaca WA adiknya yang berulang kali 

mengingatkan hal itu. Ia hanya menjawab, Aman, Ping. 

Semua aman. Ia suka iri hati terhadap kecerdasan adiknya. 

(HBJ:106) 

 

      Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa Toar merasa terharu 

saat membaca WA dari adiknya yang perhatian ke Sarwono untuk 

menjaganya saat di Tobelo. Selain itu, ia juga merasa iri dengan 

kecerdasan adiknya.  

      Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Toar 

mempunyai watak yang ulet dan iri terhadap kecerdasan adiknya.  
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4) Budiman  

Budiman adalah salah satu teman Sarwono saat di Solo. 

Pria seorang ketua redaksi koran daerah yang galak dan juga 

cerdik. Berikut kutipannya:   

Budiman yang sudah menjadi ketua redaksi sebuah koran 

daerah yang galak, waktu itu hadir. 

(HBJ: 17)  

 

     Dalam kutipan di atas terlihat watak Budiman yang galak, yang 

sudah sebagai seorang ketua redaksi koran daerah, saat itu ia juga 

hadir ke pesta kelulusan Sarwono sebagai magister.  

Budiman sesekali menyebutnya pengung juga, tetapi ia 

yakin tidak lebih pengung dari temennya yang dengan 

mudah ditipunya tentang masalah Pingkan.  

(HBJ: 20) 

 

      Dalam kutipan di atas terlihat jelas selain mempunyai watak 

yang galak, Budiman juga percaya diri bahwa dirinya tidak bodoh 

dari temannya yang mudah ditipu dengan hal yang menyangkut 

dengan masalah Pingkan.  

      Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan watak Budiman 

galak dan percaya diri. Dia tidak mudah dibohongi dengan 

permasalahannya yang menyangkut dengan Pingkan. 

5) Benny  

  Benny adalah sosok pria yang cerdas dan baik hati. Berikut 

kutipannya: 
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Benny menafsirkan jawaban itu sebagai tanda betapa 

capeknya Pingkan, bolak-balik naik mobil menyusuri pantai 

utara Minahasa.  

(HBJ:55) 

 

     Dalam kutipan di atas terlihat jelas watak Benny yang cerdas 

bahkan Pingkan yang merasa capek pun tahu saat bolak-balik 

menyusuri pantai utara Minahasa.  

Dua orang tantenya ikut terbang diantar Benny yang 

katanya senang bisa ke Jakarta gratis.  

(HBJ: 67)  

 

     Dalam kutipan di atas terlihat Benny yang baik hati, dia pun 

menemani tantenya saat ke Jakarta.  

     Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Benny 

mempunyai watak yang baik hati, dia pun rela jauh-jauh 

mengantar tantenya ke Jakarta demi kesenangannya.  

6) Katsuo  

Katsuo adalah pria yang berasal dari Jepang yang selalu 

kagum dengan kotanya sendiri dan mempunyai jiwa pemimpin 

yang baik. Berikut kutipannya:  

Katsuo selalu juga membanggakan kota itu sebagai ibu kota 

Jepang sebelum pindah ke Tokyo.  

(HBJ:122) 

 

       Dalam kutipan di atas terlihat Katsuo yang terlalu kagum 

dengan membanggakan kotanya sendiri itu sebagai ibu kota 

Jepang sebelum pindah ke Tokyo. 

      Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Katsuo 

mempunyai watak yang terlalu membangga-banggakan kotanya 
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sendiri saat bersama dengan Pingkan. Tetapi memang itu semua 

hanya bohong, karena keindahan itu ada di mana-mana di Jepang.  

Ia menjadi pemimpin kelompok anak-anak muda Jepang 

yang kebanyakan tampangnya masih seperti anak-anak 

SMA.  

(HBJ: 122) 

 

       Dalam kutipan di atas terlihat jelas selain mempunyai watak 

yang membanggakan kotanya sendiri, ia juga mempunyai jiwa 

seorang pemimpin yang baik saat itu menjadi pemimpin 

kelompok-kelompok muda Jepang.  

      Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Katsuo 

mempunyai jiwa pemimpin yang baik, ia pun menjadi pemimpin 

anak-anak muda Jepang. 

7) Tante Henny  

       Tante Henny adalah tante Pingkan yang selalu mendukung 

cita-cita saudaranya. Wanita yang perhatian ke saudaranya dan 

baik hati. Berikut kutipannya: 

 “Makanya, istirahat saja dulu di Menado sebelum kamu 

pergi ke Jepang. Kami senang kamu pulang kampung.” 

(HBJ: 56) 

 

     Dalam kutipan di atas terlihat jelas tante henny yang sangat 

perhatian ke saudaranya, saat Pingkan pulang ke kampung 

halamannya sebelum pergi ke Jepang, dia merasa senang. 

Tante yang baik hati itu malah pernah berterus-terang agar 

Pingkan nanti selesai belajar di Jepang pulang saja ke 

Manado, mengajar di UNSRAT.  

(HBJ: 68) 
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      Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa tante henny 

memiliki sikap yang baik hati dan perhatian, dia pernah 

mendukung Pingkan untuk mengajar di UNSRAT, setelah selesai 

belajar di Jepang.  

      Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tante 

henny adalah orang yang baik hati. Tante Henny yang mendukung 

Pingkan untuk mengajar di UNSRAT, setelah selesai belajar di 

Jepang. 

c. Alur (Plot) 

Alur/Plot adalah pengaturan urutan peristiwa pembentukan 

cerita yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Tahap ini 

berisi pelukisan atau pengenalan situasi dan tokoh cerita. Dalam 

Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang dibentuk 

oleh tahap-tahap peristiwa sehingga menjalin satu cerita.  

Di bawah ini akan disajikan pembahasan berbagai tahapan 

peristiwa yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono sebagai berikut. 

1) Exposition 

Pada bagian ini berisi paparan awal cerita. Dalam novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, pada tahap ini 

dijelaskan gambaran mengenai pengenalan tokoh. Hal ini dapat 

dilihat dari kutipan di bawah ini. 

Dan begitu merasa agak mendingan, ia atas permintaan 

„Sang Penguasa Prodi Antropologi‟ di FISIP-UI langsung 
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saja mengontak rekan-rekannya di UGM, mengusulkan 

untuk menyelenggarakan pertemuan mendadak, terbatas, 

demi menuntaskan penelitian terdahulu yang sudah lama 

terbengkalai tentang daerah pinggiran antara lain justru 

karena dianggap enteng pelaksanaannya. 

(HBJ: 1-2) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa Sarwono sebagai 

seorang asisten dosen FISIP-UI, dia pun menjadi orang 

kepercayaan Kaprodinya untuk menuntaskan berbagai proyek 

penelitian yang membuat Sarwono plesiran ke mana-mana.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sarwono seorang asisten dosen yang pandai bergaul, cakap 

menyocokkan topik obrolan, dia juga seorang yang rajin dalam 

melakukan penelitian. Meskipun terkadang dia merasa tidak enak 

badan dan tiba-tiba mendadak untuk melakukan rapat.  

Ketika pertama kali mengenalnya di rumah Toar Pelenkahu, 

temannya SMA, Sarwono langsung merasa dirinya menjadi 

tokoh utama sebuah sinetron dan adik Toar itu dalam 

otaknya yang sempat muncul sebagai Audrey Hepburn atau 

Grace Kelly tapi jelas bukan mak Wok. 

(HBJ: 11) 

 

Kutipan di atas terlihat jelas bahwa Sarwono pertama kenal 

dengan Pingkan di rumah Toar Pelenkahu, dengan mengenal 

Toar, Sarwono merasa menjadi seorang yang terkenal sebagai 

tokoh utama jika ditautkan dalam sebuah sinetron.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sarwono saat mengenal Pingkan itu di rumah Toar Pelenkahu 
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kakak Pingkan, dengan mengenal kakak Pingkan, Sarwono 

merasa menjadi seorang yang terkenal.  

2) Inciting Moment  

Pada bagian ini memulai peristiwa adanya problem-problem 

yang ditampilkan oleh pengarang untuk dikembangkan atau 

ditingkatkan. Tahap pemunculan problem-problem dalam novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Hal ini dapat 

dilihat dari kutipan di bawah ini.  

Sarwono mendoyongkan mukanya, tetapi perempuan di 

depannya itu yang dianggapnya pacar, tetapi yang menolak 

selalu label itu, atau sebenarnya hanya pura-pura menolak 

dan malah bilang, mungkin hanya main-main, Sebut saja 

calon istri malah mendadak melepaskan genggamannya. 

(HBJ: 13) 

 

Kutipan di atas terlihat jelas bahwa Sarwono merasa malu 

saat berada di depan orang banyak ketika Sarwono menganggap 

Pingkan pacarnya. Namun, Pingkan melepaskan genggamannya 

dan pura-pura menolaknya karena menyebutnya calon istri.   

Ada kecurigaan Sarwono bahwa kehadiran ibu itu adalah 

tanda bahwa ia ingin mengenal lebih dekat keluarganya. 

(HBJ: 17) 

 

Kutipan di atas terlihat jelas bahwa kehadiran ibu itu 

menandakan bahwa ada rasa ingin mengenal lebih dekat dengan 

keluarganya.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sarwono merasa curiga dengan kehadirannya dengan ibu itu yang 

ingin mengenal lebih dekat dengan keluarganya.  
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Perjalanan beberapa hari menyusur pantai utara Sulawesi 

telah mengubahnya menjadi laki-laki yang telah bergeser 

dari kebebasan mutlak seorang lajang menjadi sosok yang 

rasanya hanya merupakan bagian dari sepasang burung 

merpati yang sudah ditakdirkan jodohnya meskipun 

keduanya berasal dari hutan yang berlainan.  

(HBJ: 62) 

 

Kutipan di atas terlihat jelas bahwa dalam perjalanannya 

Sarwono beberapa hari menyusuri pantai utara Sulawesi telah 

mengubah dirinya sebagai seorang laki-laki yang lajang, 

meskipun jodohnya berasal dari daerah yang sama karena itu 

sudah ditakdirkan.   

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sarwono sudah berkeliling Indonesia meski merasa dirinya 

merubah menjadi laki-laki yang lajang tetapi jodohnya berasal 

dari daerah yang sama karena itu yang dinamakan takdir.  

Ketika berkeliling di Solo itulah Sarwono habis-habisan 

meyakini bahwa cintanya kepada Pingkan adalah takdir dan 

bukan sekedar nasib.  

(HBJ: 72) 

 

  Kutipan di atas terlihat jelas ketika sedang di Solo saat 

bersama keluarganya Sarwono menjadi yakin tentang cintanya ke 

Pingkan.  

  Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

ketika Sarwono dengan Pingkan berkeliling di Solo, Sarwono 

sangat yakin bahwa cintanya ke Pingkan itu adalah takdir dan 

bukan suatu nasib.  
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3) Rising Action  

  Tahap penanjakan konflik yang telah dimunculkan pada 

tahap sebelumnya. Tahap penanjakan konflik dalam novel Hujan 

Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Hal ini dapat dilihat 

dari kutipan di bawah ini. 

Begitu ia keluar keraton, biri-biri yang digembalakannya 

segera bicara satu demi satu kepada Pingkan tentang 

hubungannya dengan Sarwono, Kalau nanti kalian kawin, 

anak-anakmu mau ikut siapa? Beberapa lamanya Pingkan 

berpikir. 

(HBJ: 74) 

 

  Kutipan di atas terlihat Pingkan saat jalan-jalan keliling 

keraton ditanya oleh keluarga Pelenkahu tentang hubungannya 

dengan Sarwono jika nanti jadi menikah. Namun Pingkan merasa 

bingung untuk menjawabnya.  

Ketika sedang berpikir tentang itu Sarwono mendengar lagi 

suara Pingkan ketika sedang menggembala di keraton tadi, 

Sar, kalau perkawinan kita jadi masalah lebih baik nanti 

kamu ke Jepang aja nyusul aku, ya.  

(HBJ: 75) 

 

Kutipan di atas terlihat jelas bahwa ketika Sarwono berpikir 

Sarwono mendengar suara Pingkan saat sedang jalan-jalan 

bersama di keraton, teringat bila perkawinannya itu jadi masalah 

Sarwono disuruh ke Jepang untuk menyusul Pingkan disana.   

Aku mensyukuri takdir, kata Sarwono kepada dirinya 

sendiri meskipun belum benar-benar yakin bahwa kasak-

kusuk itu akan sepenuhnya mengalami kegagalan.  

(HBJ: 85) 
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Kutipan di atas terlihat Sarwono yang mensyukuri suatu 

takdir meskipun belum benar-benar yakin akan sepenuhnya 

mengalami kegagalan.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sarwono benar-benar mensyukuri sebuah takdir walaupun belum 

sepenuhnya yakin akan mengalami kegagalan.  

4) Complication  

  Pada tahap complication berisi konfliks yang semakin 

ruwet yang terjadi pada cerita, yaitu mengenai masalah jodoh, 

Pingkan disuruh menjauhi Sarwono, dan kekhawatiran Bu 

Pelenkahu saat Pingkan di Kyoto kalau anak gadisnya kena pikat 

senseinya. Tahap ini dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono. Hal ini dapat dilihat dari kutipan di bawah ini.  

Dalam hitungan detik ia mengingatkan dirinya sendiri 

bahwa belum pernah menyinggung masalah itu dengan 

keluarganya meskipun mereka pernah mengatakan bahwa 

masalah jodoh itu Bukan masalah kami, Sar, bukan kami 

yang harus menentukan, kata ibunya.  

(HBJ: 86) 

 

Kutipan di atas terlihat jelas Bahwa Sarwono belum pernah 

menyinggung tentang masalah jodoh dengan keluarganya 

Sarwono menjadi teringat dalam setiap detiknya dan kata Ibunya 

Sarwono lah yang harus menentukan sendiri jodohnya.  

Berdasarkan kutipan di atas disimpulkan bahwa Sarwono 

teringat disetiap detiknya bahwa dirinya lah belum pernah 

bercerita tentang masalah jodoh dengan keluarganya. Namun, 
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masalah jodoh itu bukan urusan keluarganya dan Sarwono lah 

yang menentukan dirinya sendiri kata Ibunya. 

Ketika di Menado ia pernah diam mendadak dan ingin 

menangis ketika dengan tampang menjengkelkan Tante 

Keke membujuknya untuk meninggalkan Sarwono.  

(HBJ: 94) 

 

Kutipan di atas terlihat jelas bahwa Pingkan merasa jengkel 

dengan Tante Keke saat di Manado karena Tante Keke membujuk 

Pingkan untuk meninggalkan Sarwono seorang yang dicintainya.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa saat 

berada di Manado Pingkan sangat jengkel dengan Tante Kekenya 

karena disuruh untuk meninggalkan Sarwono seorang laki-laki yang 

dicintainya.  

Dan ia kaget ketika Bu Pelenkahu mengungkapkan rasa 

khawatirnya jangan-jangan anak gadisnya akan kena pikat 

Sensei lajang itu.  

(HBJ: 97) 

 

Kutipan di atas terlihat Bu Pelenkahu khawatir saat Pingkan 

di Jepang karena nantinya akan suka sensei lajang itu yang 

bernama Katsuo. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Bu 

Pelenkahu sangat khawatir saat Pingkan berada di Jepang karena 

takut gadisnya akan suka dengan sensei lajang itu yang bernama 

Katsuo. 
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5) Klimaks   

  Pada tahap klimaks berisi puncak dari seluruh cerita dan 

semua kisah ditahan untuk dapat menonjolkan saat klimaks cerita. 

Tahap klimaks dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono. Hal ini terlihat dari kutipan di bawah ini. 

Merasa lega mengantar ibu Pingkan ke rumah kerabat Pak 

Pelenkahu, Sarwono juga semakin merasa jernih pikirannya 

bahwa ibu itu telah merelakan putrinya kawin dengannya. 

(HBJ: 99) 

  

Kutipan di atas terlihat Sarwono yang merasa lega bahwa 

ibunya Pingkan sudah merestui untuk menikah dengan Pingkan, 

dan saat itu pikiran Sarwono menjadi sedikit lega karena Ibunya 

Pingkan sudah merelakan anaknya untuk bisa menikah dengan 

Sarwono.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

semenjak Sarwono mengantarkan keluarga Pelenkahu ibu 

Pingkan jadi merestui hubungan Pingkan dengan Sarwono, 

semenjak itu Sarwono menjadi lega.    

Ia tidak bertepuk sebelah tangan ternyata. Pingkan juga 

sangat sibuk menyiapkan 20 mahasiswa yang akan ke 

Indonesia selama beberapa minggu untuk mengikuti 

berbagai kegiatan, sambil mempraktikkan kemampuan 

berbahasa.  

(HBJ: 103) 

 

Kutipan di atas terlihat bahwa Sarwono dengan Pingkan 

juga sama-sama sedang memikirkannya hanya Pingkan yang 

sibuk menyiapkan 20 mahasiswa yang akan berkunjung ke 
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Indonesia selama beberapa minggu untuk mengikuti kegiatan 

serta mempraktikkan kemampuan berbahasanya.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

mereka tidak bertepuk sebelah tangan melainkan Pingkan yang 

sedang sibuk mengurusi 20 mahasiswa yang akan berkunjung ke 

Indonesia yang selama beberapa minggu untuk mengikuti 

berbagai kegiatan serta mempraktikkan kemampuannya dalam 

berbahasa.  

Dan repotnya, Patiasina kadang-kadang merasa bahwa 

Dewi menaruh hati pada Sarwono. Rekannya ada yang 

pernah bilang, Sar, Patiasina baik-baikin kamu supaya nanti 

gak marah kalau Dewi akhirnya pilih dia.  

(HBJ: 108) 

 

Kutipan di atas terlihat bahwa Patiasina merasa Sarwono itu 

menyukai Dewi, sebab salah satu temannya pernah bilang bahwa 

nantinya Patiasina baik-baikin supaya tidak marah kalau nanti 

memilihnya.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Patiasina menyangka bahwa Dewi menyukai Sarwono. Namun, 

prasangka itu salah sebab salah satu temannya pernah bilang 

bahwa nantinya Patiasina baik-baikin supaya tidak marah kalau 

nanti memilihnya. 

6) Falling action  

  Pada tahap falling action berisi konfliks yang dibangun 

cerita itu menurun karena telah mencapai klimaksnya. Tahap 
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peningkatan konfliks dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono karya Sapardi Djoko Damono. Hal ini 

dapat dilihat dari kutipan di bawah ini.  

Hampir enam minggu lamanya Sarwono keliling Indonesia 

melaksanakan tugas yang ditimpakan Prodinya. Ia merasa 

bahagia meskipun diam-diam dirasakannya ada yang mulai 

tidak beres dengan daya tubuhnya.  

(HBJ: 111) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat Sarwono meskipun senang ia 

juga merasa tidak enak badan karena hampir enam minggu 

keliling Indonesia mendapat tugas dari Prodinya.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sarwono merasa bahagia walaupun diam-diam ia juga merasa 

capek dengan tugas dari Prodinya untuk keliling Indonesia.  

Tidak pernah Pingkan merasa bersungguh-sungguh dan 

terharu sendiri seperti ketika ia mengucapkan itu. Ia 

menyayangi lelaki itu.  

(HBJ: 123) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat Pingkan yang tidak pernah 

merasa betah tinggal di Kyoto yang tinggal jauh-jauh dengan laki-

laki yang dicintainya karena Pingkan hanya akan belajar.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pingkan sangat menyayangi Sarwono, maka saat Pingkan tinggal 

di Kyoto merasa tidak bersungguh-sungguh.  

Mula-mula Pingkan menduga ada apa-apa dengan ibunya, 

tetapi WA selanjutnya menjelaskan bahwa Sarwono sedang 

mengalami perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat.  

(HBJ: 127-128) 
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Dalam kutipan di atas terlihat suasana mengkhawatirkan mula-

mula Pingkan menduga ada apa-apa dengan Ibunya. Namun, WA 

tersebut membawa kabar bahwa Sarwono sedang di rawat di Rumah 

Sakit Pusat.   

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Pingkan 

khawatir dengan WA yang di kirim Toar Pingkan menduga ada apa-

apa dengan Ibunya tetapi WA tersebut mengabarkan bahwa 

Sarwono yang sedang di Rumah Sakit Pusat.   

7) Denouement  

  Penyelesaian konfliks yang sedang terjadi. Tahap 

penyelesaian dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono yaitu Sarwono jatuh sakit karena menderita paru-paru 

basah Sarwono sedang menjalankan perawatan Intensif di Rumah 

Sakit Pusat karena kondisinya kritis. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan di bawah ini.   

Dalam kutipan di atas terlihat Sarwono yang hampir enam 

minggu keliling dunia untuk melaksanakan tugas dari Prodinya 

terkadang ia merasa badannya lelah.  

Ia merasa sangat lega ketika di bandara ibunya sempat 

membisikkan keinginannya untuk pindah ke Jakarta kalau 

nanti ia sudah berumah tangga dengan Sarwono.  

(HBJ: 124) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa Pingkan merasa lega 

saat ibunya memperbolehkannya untuk pindah ke Jakarta kalau 

nanti berumah tangga dengan Sarwono.  
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Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pingkan akhirnya diperbolehkan pindah ke Jakarta kalau nanti 

berumah tangga dengan Sarwono. 

Pikiran Pingkan dengan cekatan menghubung-hubungkan 

hal itu dengan cerita Patiasina tentang flek di paru-paru 

laki-laki yang dicintainya itu.  

(HBJ: 129) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat Pingkan berpikir dan 

menghubung-hubungkannya dengan cerita Patiasina kalau 

Sarwono masuk rumah sakit karena flek di paru-parunya itu.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pingkan mengetahui Sarwono masuk rumah sakit karena ada flek 

di paru-parunya dengan menghubung-hubungkan cerita Patiasina. 

Di peluknya Pingkan sambil dibisikkannya bahwa dokter 

melarang siapa pun menengok Sarwono sebab masih dalam 

kondisi kritis. Bu Hadi tidak menangis, malah minta 

Pingkan untuk tenang, Tidak apa-apa Ping, semoga.  

(HBJ: 130) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat keadaan Sarwono dalam kondisi 

kritis karena sakit paru-paru basah yang lama dideritanya, kini 

Sarwono dirawat di Rumah Sakit Pusat, Bu Hadi yang mencoba 

menguatkan Pingkan untuk tenang saat menjenguknya, tidak lama 

kemudian Bu Hadi mengeluarkan lipatan koran dari dalam tasnya.   

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sarwono dalam keadaan yang kritis, kini Bu Hadi mencoba 

menguatkan Pingkan yang saat menjenguknya, dan tidak lama 

kemudian Bu Hadi memberi lipatan koran dari Sarwono.  
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d. Latar (Setting) 

Latar disebut juga sebagai landas tumpu, yakni mengarah pada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa yang diceritakan. Penggambaran latar dalam novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono adalah sebagai berikut.  

1) Latar Tempat  

Latar tempat merupakan lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Penggambaran latar tempat 

dalam novel Hujan Bulan Juni adalah sebagai berikut:  

a) Solo  

  Solo adalah sebuah kota kelahiran Sarwono dimana tempat 

untuk membebaskan diri dari rasa lelahnya. Hal ini dapat 

dilihat kutipan sebagai berikut.  

Sudah sekitar seminggu ia berada di Solo, di tengah 

keluarganya, untuk membebaskan diri dari rasa capek yang 

tidak pernah dirasakannya sebelum ini.  

(HBJ: 01) 

 

  Kutipan di atas terlihat bahwa keberdaan Sarwono di Solo 

bersama keluarganya adalah untuk mengistirahatkan dari rasa 

lelahnya yang sedang dirasakan karena sering sibuk di 

kampusnya tentang penelitian yang ditimpakan dari prodinya.  

  Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan latar tempat 

yaitu di Solo. Sarwono pulang ke rumah untuk mengistirahatkan 

diri dari rasa lelahnya.  
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Ketika berkeliling di Solo itulah Sarwono habis-habisan 

meyakini bahwa cintanya kepada Pingkan adalah takdir 

dan bukan sekedar nasib.  

(HBJ: 72) 

 

  Kutipan di atas terlihat Sarwono saat berkeliling di Solo 

bersama rombongan Pelenkahu. Sarwono sangat meyakinkan 

dirinya sendiri bahwa jatuh cinta ke Pingkan itu adalah sebuah 

takdir bukan lagi nasib.  

  Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan latar tempat 

yaitu di Solo. Sarwono yang sedang meyakinkan cintanya 

kepada Pingkan.   

b) Mall 

  Mall adalah sebuah pusat perbelanjaan yang dekat dengan 

sebuah kampusnya serta bisa memberikan sedikit ketenangan. 

Hal ini dapat dilihat kutipan sebagai berikut. 

Ia langsung berlari kecil menghindari rintik-rintik hujan 

kecil, masuk ke mal yang kata rekannya seprofesi di UGM 

baru saja dibuka.  

(HBJ: 04) 

 

Kutipan di atas terlihat Sarwono berlari kecil bersama 

rekan kerjanya yang di UGM masuk ke mall yang baru saja di 

buka itu karena menghindari gerimis.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa latar 

tempat terjadinya peristiwa yaitu di pusat perbelanjaan saat 

gerimis. 

Dan mal yang luas itu ternyata mampu memberikan 

sedikit ketenangan hati.  
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(HBJ: 92) 

 

Kutipan di atas terlihat Sarwono yang merasa tenang saat 

sudah di dalam mall yang sangat luas. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan latar 

tempat yaitu di mall. Sarwono merasa tenang saat di sana.  

c) Jalan 

  Jalan adalah sebuah tempat yang biasanya dilalui orang 

berlalu-lalang. Hal ini dapat dilihat kutipan sebagai berikut. 

Di jalan pulang dilihatnya beberapa anak dengan seragam 

merah-putih berjalan setengah menari setengah menyanyi 

setengah ledek-meledek setengah- ada juga yang 

tampaknya menghapalkan doa yang tadi di ajarkan oleh 

Pak Guru Agama. 

(HBJ: 87) 

 

Kutipan di atas saat di jalan terlihat banyak anak  memakai 

seragam merah-putih yang hendak pulang dari sekolahnya, ada 

yang berjalan dengan setengah menari, menyanyi, meledek, 

dan menghapal doa yang diajarkan oleh Pak Guru Agamanya.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa saat 

di jalan banyak anak memakai seragam merah putih yang 

hendak pulang sekolah.  

Tidak ada sinyal di sepanjang jalan, dan sisa-sisa WA 

yang dikirim Pingkan bolak-balik dibukanya.  

(HBJ: 118) 

 

Kutipan di atas terlihat suasana di jalan yang tidak ada 

sinyal hanya sisa-sisa WA yang dikirim Pingkan tengah 

dibolak-balik dibukaknya. 
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Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan latar 

tempat yaitu di jalan. Sarwono hanya melihat-lihat WA di 

hpnya saat tidak ada sinyal sama sekali.  

d) Masjid 

  Masjid adalah tempat saat Sarwono mendengarkan 

khotbah. Hal ini dapat dilihat kutipan sebagai berikut. 

Dua lelaki yang usai salat itu pun muncul, mengajaknya 

istirahat makan di halaman mesjid.  

(HBJ: 32) 

 

Kutipan di atas terlihat dua orang laki-laki yang selesai 

shalat di masjid setelah itu ia mengajaknya istrirahat untuk 

makan di halaman masjid.  

Berdasarkan kutipan di atas disimpulkan latar tempat yaitu 

di masjid. Kutipan diatas adalah menggambarkan keadaan dua 

orang laki-laki yang sebahis selesai shalat. 

Selama mendengarkan khotbah di Mesjid Gedhe ia tetap 

mendengar kata demi kata Pingkan di sela-sela seruan 

pengkhotbah untuk tidak memanfaatkan agama sebagai 

alat untuk mencapai apa pun, kecuali untuk mendekatkan 

diri dengan Allah.  

(HBJ: 76) 

 

Kutipan di atas terlihat selama di dalam masjid Sarwono 

serius mendengarkan khotbah di Masjid Gedhe itu tentang 

agama, karena seseorang itu tidak boleh memanfaatkan agama 

sebagai alat untuk mencapai apapun, kecuali untuk 

mendekatkan diri.  
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Sehabis salat, ia tidak segera langsung keluar masjid untuk 

bergabung lagi dengan „biri-biri‟nya, tetapi tepekur di 

sudut mesjid, mencoba meluruskan pikirannya.  

(HBJ: 76) 

 

Kutipan di atas terlihat Sarwono belum ikut berkumpul 

dengan keluarganya, Sarwono masih ingin di dalam masjid 

untuk menenangkan pikirannya sehabis shalat.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan latar 

tempat yaitu di masjid. Sarwono yang masih di masjid 

termenung untuk menenangkan pikirannya. 

e) Warung  

  Warung adalah sebuah tempat makan Sarwono saat di 

kampus. Hal ini dapat dilihat kutipan sebagai berikut. 

Ia rangkul Sarwono dan bertubi-tubi mencium dosen muda 

yang tampak kaget itu tidak peduli pelayan yang 

mengantar kopi di warung kampus itu hampir saja 

menumpahkan bawaannya.  

(HBJ: 80) 

 

Kutipan di atas terlihat Sarwono di warung kampus yang 

tidak peduli sedang di tempat umum. Sarwono mencium dosen 

muda itu saat ada pelayan yang mengantarkan kopinya dan 

hampir saja kopi itu tumpah. 

Ketika ditraktir makan oleh Toar di sebuah warung yang 

dulu katanya menjadi korban amukan massa, ia dengan 

bersemangat menjelaskan hal-ikhwal kisah sedih itu 

kepada Toar, yang ternyata juga sebagai orang awam telah 

mulai mencari tahu akar masalahnya.  

(HBJ: 104) 
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Kutipan di atas terlihat saat di traktir makan oleh Toar di 

sebuah warung yang menjadi korban amukan masa, ia juga 

sambil bercerita mengenai hal-ikhwal yaitu tentang kisah 

sedihnya yang sebagai orang awam itu kepada Toar.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan latar 

tempat yaitu di warung kampusnya yang dulu menjadi korban 

amukan masa kemudian bercerita dengan Toar mengenai kisah 

sedihnya dulu saat sebagai orang awam. 

f) Hotel  

  Hotel adalah tempat penginapan Sarwono saat melakukan 

tugasnya yang ditimpakan Prodi kepadanya. Hal ini dapat 

dilihat kutipan sebagai berikut. 

Sampai di hotel, Sarwono langsung menuju konter 

menanyakan berapa yang harus dibayarnya.  

(HBJ: 117) 

 

Kutipan di atas terlihat Sarwono saat sampai di hotel 

langsung menuju ke loket pembayaran untuk menanyakan 

biaya pembayaran. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sarwono saat itu sedang berada di hotel kemudian Sarwono ke 

loket mengurus biaya.  

Sarwono menyatakan terima kasih dan pamit ke kamar 

untuk membenahi ranselnya sambil meminta pertolongan 

agar dipesankan taksi.  

(HBJ: 117-118) 
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Kutipan di atas terlihat Sarwono yang sedang pamit untuk 

cek out dari hotel dan segera berbenah barang bawaannya dan 

meminta bantuan agar segera dipesenkan taksi. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sarwono akan cek out dari hotel dan segera meminta bantuan 

dipesenkan taksi.  

g) Sungai  

  Sungai adalah suatu tempat yang dilalui Pingkan saat 

berada di Kyoto yang pinggirnya dipenuhi bunga sakura. Hal 

ini dapat dilihat kutipan sebagai berikut. 

Ia, dibimbing Katsuo, menuruni tebing sungai untuk 

bergabung dengan puluhan kelompok keluarga yang 

menggelar tatami, makan-makan merayakan datangnya 

musim semi.  

(HBJ: 121) 

 

Kutipan di atas terlihat katsuo yang sedang membimbing 

menuruni tebing sungai untuk merayakan datangnya musim 

semi bersama puluhan kelompok keluarga yang menggelar 

tatami.  

Dan yep! Pingkan hampir mabok ketika menyusuri sungai 

yang membelah Kyoto pinggirnya dipenuhi bunga sakura. 

(HBJ: 113) 

 

Kutipan di atas terlihat Pingkan yang kagum saat 

menyusuri sungai dengan bunga sakura yang membelah Kyoto.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pingkan yang kagum dengan keindahan Kyoto.  
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h) Rumah Sakit 

  Rumah Sakit adalah tempat dimana Sarwono dirawat 

karena sakit yang dideritanya. Hal ini dapat dilihat kutipan 

sebagai berikut. 

Sampai di rumah sakit yang buru-buru menemuinya 

adalah Bu Hadi.  

(HBJ: 130) 

 

Kutipan di atas terlihat ketika Pingkan sampai di rumah 

sakit dengan buru-buru yang menemuinya itu Bu Hadi. 

Dipeluknya Pingkan sambil dibisikkannya bahwa dokter 

melarang siapa pun menengok Sarwono sebab masih 

dalam kondisi kritis.  

(HBJ: 130) 

 

Kutipan di atas terlihat Pingkan yang dipeluk oleh Bu 

Hadi dan membisikinya bahwa dokter melarang siapa pun 

untuk menengoknya karena Sarwono dalam kondisi kritis.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan latar 

tempat yaitu di rumah sakit. Dokter melarang siapapun 

menengok Sarwono karena dalam kondisinya sedang kritis.  

2) Latar Waktu  

Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan peristiwa 

itu terjadi dan diceritakan dalam novel. Penggambaran latar 

waktu dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono adalah yang sudah enam minggu. Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan sebagai berikut: 
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Hampir enam minggu lamanya Sarwono keliling Indonesia 

melaksanakan tugas yang ditimpakan Prodi kepadanya.  

(HBJ: 111) 

 

Dengan melihat kutipan di atas dapat diketahui bahwa latar 

waktu yang terjadi dalam novel Hujan Bulan Juni adalah enam 

minggu yang lalu tersebut ditandai dengan Sarwono yang diberi 

tugas dari prodinya untuk keliling Indonesia.  

Selain latar waktu terjadinya peristiwa dalam novel Hujan 

Bulan Juni terdapat juga latar, sore, pagi, dan siang. Seperti 

terdapat dalam kutipan berikut:  

a) Sore  

Namun, pada suatu sore tanpa sama sekali diduga, salah 

seorang guru yang menyayanginya datang ke rumahnya, 

katanya ingin bertemu dengan bapaknya.  

(HBJ: 20) 

 

Sudah sore. Sarwono telah berada di bandara sejak pukul 4, 

diantar sopir meminjam mobil fakultas.  

(HBJ: 67) 

 

b) Pagi 

Persis usai salat subuh mereka sampai di Gorontalo, 

langsung dibawa ke hotel.  

(HBJ: 37) 

 

Ketiga bangun pagi ia merasa agak segar, menganggap yang 

dilihatnya malam tadi bukan mimpi.  

(HBJ: 113) 

 

c) Siang 

Sar, ini kan dah jam setengah 12, Jumat.  

(HBJ: 74) 

 

Ini jam sebelas, Kyoto jam 1 pagi.  

(HBJ: 118) 
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Penggambaran latar waktu dari waktu sore, pagi, dan siang 

tersebut merupakan penggambaran peristiwa yang telah dialami oleh 

tokoh di dalam novel Hujan Bulan Juni. Latar sore menggambarkan 

ketika sore hari Sarwono sangatlah pandai menulis puisi dengan itu  

seorang guru mendatangi rumah Sarwono yang akan bertemu 

dengan bapaknya, karena guru itu sangat menyayanginya, guru itu 

menyarankan agar mengirimnya ke Jakarta untuk sekolah disana.  

Selain itu, latar sore menggambarkan sekitar pukul 4 sore  

Sarwono pulang ke Solo yang tengah berada di bandara, dia diantar 

oleh mobil fakultas sebagai fasilitas yang didapatinya dari Kaprodi.   

Latar pagi menggambarkan ketika sebahis sholat subuh 

Sarwono dan Pingkan telah sampai di Gorontalo yang disambut oleh 

Ahmad sebagai anggota DPR Pusat, kemudian mereka menuju ke 

hotel untuk beristirahat. Selain itu, latar pagi menggambarkan ketika 

Sarwono merasa segar setelah bangun pagi, ia merasa senang karena 

tadi malam bukan mimpi.  

Latar siang menggambarkan ketika Sarwono berada di keraton 

bersama dengan keluarga Pingkan dari Menado, namun waktu itu 

sudah menunjukkan pukul setengah 12 untuk melaksanakan sholat 

jum‟at dan Sarwono segera ke Mesjid Gedhe. Selain itu, latar siang 

menggambarkan ketika berada di Solo menunjukkan pukul 11, dan 

membandingkannya di Kyoto jam 1 pagi.  
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Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa latar 

sore, pagi, dan siang pada Novel Hujan Bulan Juni yaitu sekitar 

pukul 4 sore Sarwono diantar oleh sopir dengan mobil 

fakultasnya.  

Pada pagi hari yakni setelah selesai sholat subuh mereka 

telah sampai di Gorontalo untuk melakukan kerja sama guna 

mengembangkan program studinya dengan Universitas Negeri 

Gorontalo.  

Pada siang hari yakni Sarwono ketika sedang mendampingi 

keluarga Pelenkahu saat berada di Keraton, Pingkan menyuruh 

Sarwono untuk sholat jum‟at.  

3) Latar Sosial 

Latar sosial menyangkut status sosial seorang tokoh, 

penggambaran keadaan masyarakat, kebiasaan hidup, pandangan 

hidup, adat istiadat, dan cara berpikir dan bersikap, termasuk status 

sosial tokoh yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

sebagai berikut. 

Jawa yang selalu dibilang zadul sama Pingkan itu hanya 

bisa menafsirkan peristiwa itu sebagai bagian dari takdir. 

(HBJ: 82) 

 

Pada kutipan di atas terlihat bahwa yang selalu dibilang 

Jawa sama Pingkan adalah zadul dan sebagian dari takdir.   
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Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

selalu dibilang Pingkan itu Jawa yang zadul yang ditafsirkannya 

itu sebagian dari sebuah takdir.  

Kalau di sana malah begini-begitu, gimana? Ya, Sarwono 

tahu ibunya tidak pernah begini-begitu, dan ayahnya selalu 

menakar perempuan berdasarkan perangai ibunya.  

(HBJ: 88) 

 

Pada kutipan di atas terlihat bahwa ibunya tidak pernah 

menakar perempuan melainkan, ayahnya yang selalu menakar 

perempuan berdasarkan perangai ibunya.   

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

ibunya Sarwono tidak pernah mengukur perempuan dari segi 

sifatnya atau kelakuannya, sedangkan ayah Sarwono yang selalu 

mengukur peremuan berdasarkan sifat ibunya.  

e. Sudut Pandang (Point of View) 

Sudut pandang merupakan posisi dan penempatan diri pengarang 

dalam cerita. Sudut pandang dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono adalah menggunakan sudut pandang orang 

ketiga. Sudut pandang orang ketiga menyebut pelaku utama sebagai 

“dia” disebut sebagai teknik diaan. Kutipan berikut adalah contoh yang 

terdapat pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono 

yang menunjukkan bahwa penggarang menggunakan sudut pandang 

orang ketiga. Hal ini dapat dilihat dari kutipan di bawah ini. 

Ia selalu pakai jaket, tidak karena suka nonton film yang 

bintangnya dahsyat kalau berjaket, tetapi karena tubuhnya yang 
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kerempeng memang tampaknya diciptakan khusus untuknya 

demi kepentingan pembuat jaket.  

(HBJ: 15) 

 

Kutipan di atas terlihat jelas bahwa Sarwono yang bertubuh 

kerempeng itu selalu memakai jaket, bukan karena film yang Sarwono 

tonton pemainnya memakai jaket, tetapi memang jaket tersebut sudah 

khusus pas buat orang yang bertubuh kecil.   

Ia merasa sangat lelah, suatu hal yang hampir tidak pernah 

terjadi meskipun sering melakukan penelitian lapangan dalam 

waktu beberapa minggu di temapt-tempat terpencil.  

(HBJ: 63)  

 

Kutipan di atas terlihat bahwa Sarwono orang yang selalu sibuk 

dengan tugasnya sebagai seorang asisten dosen sehingga merasa lelah 

yang beberapa minggu lakukan di tempat-tempat terpencil itu untuk 

melakukan penelitian.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono menggunakan sudut 

pandang orang ketiga yang menyebut pelaku utama sebagai diaan. 

f. Amanat  

    Amanat merupakan ajaran yang ingin disampaikan pengarang. 

Amanat yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono yaitu janganlah memanfaatkan agama sebagai alat untuk 

mencapai apa pun, kecuali untuk mendekatkan diri dengan Allah. Selain 

itu, harus menghargai keyakinan orang lain dengan cara bertoleransi 

dengan agama lain dan selalu mengingatkannya untuk mengharamkan 

kata „liyan‟ dalam cara berpikirnya.  
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2. Jenis-jenis Gaya Bahasa pada Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono 

 

a. Gaya Bahasa Perbandingan  

1) Perumpamaan  

Perumpamaan adalah gaya bahasa yang membandingkan 

antara satu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan kata 

penghubung. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni 

terdapat gaya bahasa perumpamaan yaitu sebagai berikut.  

a) Ia suka sakura yang hanya mekar seminggu di awal 

musim semi, dan lapangan gugur bagaikan ronim yang 

dipenggal kepalanya oleh samurai yang dikhianatinya. 

(HBJ: 12) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung, yaitu dengan kata 

“bagaikan”. Pada kalimat di atas terlihat seseorang yang menyukai 

bunga sakura pada musim semi yang diibaratkan dengan ronim yang 

dipenggal kepalanya oleh samurai yang dikhianatinya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang yang 

menyukai bunga sakura yang mekar pada musim semi. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan keindahan bunga sakura.  

b) ... atau meninggalkan tuannya dan karenanya dijuluki 

kstria gentayangan hidupnya bagaikan ombak yang tidak 

jelas wujud dan wataknya.  

(HBJ: 12) 
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Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung, yaitu kata 

“bagaikan”. Pada kalimat di atas terlihat seseorang yang 

kebingungan ingin memilih meninggalkan tuannya karenanya ia 

dijuluki kstria yang gentayangan yang disamakan dengan ombak 

di laut yang tidak jelas wujud dan wataknya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan seseorang yang meninggalkan tuannya 

dan karena itu dijuluki kstria gentayangan hidupnya bagaikan ombak 

yang tidak jelas wujud dan wataknya. Pembaca seolah-olah ikut 

terlarut merasakan suasana hidup yang ditinggalkan tuannya.  

c) Berkata demikian mata Sarwono seperti memandang 

langit yang kata puisi tidak ada batasnya, yang kata puisi 

wajahnya yang biru selalu becermin pada laut.  

(HBJ: 36)  

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung, yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas terlihat Sarwono yang baru saja mengatakan 

sesuatu kemudian matanya seperti melihat langit yang kata puisi 

tidak ada batasnya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan tokoh yang dialami 

Sarwono sebahis berkata matanya seperti memandang langit yang 

kata puisi tidak ada batasnya serta kata puisi wajahnya yang biru 
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selalu becermin pada laut. Pembaca seolah-olah ikut terlarut 

merasakan didalamnya.  

d) “Suara yang serak-serak basah seperti itu penanda 

adanya kebiasaan ngorok,” katanya sekenanya, “apa lagi 

rokoknya kretek.”  

(HBJ: 38) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung, yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas terlihat seorang yang mempunyai suara 

serak-serak basah sebagai seorang yang mempunyai kebiasaan 

mengorok.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan seorang yang mempunyai suara 

serak-serak basah seperti penanda kebiasaan mengorok katanya 

dan apalagi rokoknya kretek. Pembaca seolah-olah ikut terlarut 

merasakan tuduhan itu.  

e) Benny tidak menjawab tetapi menggerakkan tangannya 

seperti seorang yang sedang mengenakan jilbab.  

(HBJ: 48) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas terlihat Benny yang tidak mau menjawab 

dengan menggerakan tangannya itu menyerah untuk tidak 

menjawab. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan tokoh yang bernama Benny 



130 

 

 

 

yang tidak mau menjawab. Pembaca seolah-olah ikut terlarut 

merasakan didalamnya.   

f) Seperti diperintahkan oleh tenaga gaib yang tidak akan 

mereka pahami, ...  

(HBJ: 48) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas terlihat seseorang yang patuh mengikuti 

perintahnya oleh tenaga gaib.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami oleh seseorang 

yang patuh dengan perintahnya yaitu oleh tenaga gaib. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan suasana yang menakutkan.  

g) Perlahan, sangat perlahan, bayangan lelaki yang dicintainya 

itu tampak seperti mengambang menyusur pantai 

melambaikan tangan padanya lalu lenyap.  

(HBJ: 52) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas terlihat bayangan seorang lelaki yang 

dicintainya dengan perlahan tampak seperti di pantai yang 

melambaikan tangan kemudian hilang.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan ada bayangan seseorang yang 

dicintainya dan kemudian menghilang lalu melambaikan tangan. 
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Pembaca seolah-olah ikut merasakan ada bayangan seorang lelaki 

yang dicintainya.  

h) Masih berada di atas awan putih-kelabu yang dari jendela 

pesawat bentuknya seperti bentangan ladang kapas yang 

sedang merekah.  

(HBJ: 55)  

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas terlihat seseorang yang sedang naik pesawat 

melihat awan seperti bentangan ladang kapas yang merekah 

berwarna putih.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan seorang sedang didalam pesawat 

melihat jendela yang terlihat seperti bentangan ladang kapas yang 

merekah. Pembaca seolah-olah ikut merasakan kagum dengan 

suasana didalam pesawat.  

i) Dan bayang-bayang Matindas pun rontok perlahan-lahan 

bagaikan gambar di aplikasi keynote ketika build out, ... 

(HBJ: 58)  

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung yaitu kata “bagaikan”. 

Pada kalimat di atas terlihat sebuah bayangan seseorang yang hilang 

diibaratkan gambar pada layar handphone ketika sedang off.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan sebuah bayangan yang hilang perlahan 
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yang diibaratkan handphone ketika di build out. Pembaca seolah-

olah ikut terlarut merasakan didalamnya.  

j) Saya sampai pernah ke mana-mana seperti orang 

gemblung mencari gantinya, eh, malah dapet Non 

Pingkan.  

(HBJ: 101) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung, yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas terlihat seseorang yang sedang kebingungan 

mencari-cari penggantinya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan seseorang yang pergi kemana-mana 

mencari pengganti. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan 

kebingungan.  

k) Setiap kali sampai ke selfi yang menampakkan wajah 

Pingkan yang matanya terbuka lebar seperti memelototinya 

kali ini malah mengeluarkan suara sangat lirih, Jangan, 

jangan cengeng, ya Sar. 

(HBJ: 118) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas terlihat seseorang sedang asik selfi namun yang 

tampak hanya wajah seorang gadis pujaannya. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan seseorang yang sedang selfi 

namun yang tampak wajah gadis pujaannya sambil memelototi 
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dengan mengeluarkan suara lirih. Pembaca seolah-olah ikut terlarut 

merasakan didalamnya.   

l) Ia seperti mencari-mencarinya di antara orang-orang yang 

tertawa-tawa di alunan gelombang bunga yang berusaha 

untuk segera melepaskan diri dari sisa-sisa udara dingin 

agar segera bisa gugur, ...  

(HBJ: 121) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung, yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas terlihat seseorang yang kebingungan seperti 

mencari-mencari orang-orang yang sedang tertawa.   

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seseorang yang 

tengah kebingungan. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan 

didalamnya.  

m)  Atau, Aku kangen, Sar, disertai selfi yang sudah dikrop 

sehingga hanya tampak bola matanya yang seperti 

memantulkan kuntum sakura.  

(HBJ: 123) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung, yaitu kata “seperti”. 

Pada kalimat di atas digambarkan seseorang yang sedang kangen 

sehingga ia mengirim-ngirim foto yang tampak bola matanya 

sambil selfi diibaratkan dengan pantulan bunga sakura.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seseorang 
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yang sedang kangen dengan Sarwono. Pembaca seolah-olah ikut 

terlarut merasakan didalamnya.  

n) Baru kali ini ia merasa becaknya dikayuh sangat 

perlahan seperti ingin menunda pertemuannya dengan 

laki-laki itu.  

(HBJ: 129) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

perumpamaan karena ada kata penghubung, yaitu dengan kata 

“seperti”. Pada kalimat di atas terlihat seseorang yang ingin 

menunda pertemuannya dengan laki-laki itu.    

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami oleh tokoh 

tersebut yang merasa becaknya dikayuh perlahan karena menunda 

pertemuannya. Pembaca seolah-olah ikut terlarut keadaan 

tersebut.  

2) Metafora  

Metafora adalah perbandingan yang implisit jadi tanpa kata 

seperti atau sebagai di antara dua hal yang berbeda. Hasil analisis 

dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat gaya bahasa metafora 

yaitu sebagai berikut.  

a) Karena merasa amat sangat bahagia sekali, ia tidak 

berniat meladeni ejekan yang dianggapnya sejenis iri 

hati.  

(HBJ: 21) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metafora 

karena menggunakan kata implisit jadi tanpa kata seperti atau 
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sebagai di antara dua hal yang berbeda kata “iri hati”. Kalimat di 

atas terlihat seseorang yang tidak ingin berniat meladeni ejekan 

orang lain yang dianggapnya iri hati.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seseorang 

yang tidak ingin berniat meladeni ejekan orang lain karena ia 

sedang merasa sangat bahagia sekali. Pembaca seolah-olah ikut 

merasakan niat baiknya yang tidak ingin meladeni ejekan orang.  

b) Pingkan dan Benny, sepupunya itu, pernah bicara empat 

mata di sela-sela rame-rame di rumah pamannya tentang 

posisi Sarwono nanti dalam keluarga besar mereka.  

(HBJ: 48) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metafora 

karena menggunakan kata implisit jadi tanpa kata seperti atau 

sebagai di antara dua hal yang berbeda kata “empat mata”. Pingkan 

dan Benny yang pernah bicara empat mata di rumah pamannya 

artinya Pingkan dan Benny sedang bercakap-cakap berdua. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk ber-

imajinasi membayangkan suasana rumah paman Pingkan yang 

sedang membicarakan posisi Sarwono dalam keluarganya nanti. 

Pembaca seolah-olah ikut merasakan yang sedang dibicarakan 

Pingkan dan Benny tentang posisi Sarwono nanti didalam keluarga-

nya. 

c) Pingkan tampak sedang berusaha menyeberang sungai 

agar bisa ikut pesta muda-mudi di Makalisiung, tetapi 

terhambat karena sungai sedang banjir.  
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(HBJ: 53) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metafora 

karena menggunakan kata implisit jadi tanpa kata seperti atau 

sebagai di antara dua hal yang berbeda yaitu kata ”muda-mudi”. 

Pingkan yang sedang berusaha menyeberang sungai agar bisa ikut 

pesta muda-mudi. Muda-mudi artinya pemuda bangsa.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seseorang 

yang tampaknya sedang berusaha menyeberang agar bisa ikut 

pesta muda-mudi. Pembaca seolah-olah ikut merasakan niat 

Pingkan yang ingin ikut pesta muda mudi di Makalisiung. 

d) Demikianlah maka Putri Pingkan Lumelenoan 

memberikan cenderamata berupa patung dirinya sendiri 

kepada Matindas.  

(HBJ: 53) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metafora 

karena menggunakan kata implisit jadi tanpa kata seperti atau 

sebagai di antara dua hal yang berbeda yaitu kata “cenderamata”. 

Putri Pingkan Lumelenoan memberi cenderemata kepada 

Matindas yang artinya pemberian kenang-kenangan yang berupa 

patung dirinya sendiri.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami tokoh yang 

memberikan cenderamata. Pembaca seolah-olah ikut merasakan 

didalamnya. 



137 

 

 

 

e) ... ia akan minta tolong rekannya yang pakar sastra klasik 

Jawa untuk mencari tahu apakah memang di zaman 

sangat lampau di Jawa ada juga Pingkan yang jatuh hati 

pada Sarwono ya, siapa tahu ada.  

(HBJ: 77) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metafora 

karena menggunakan kata implisit jadi tanpa kata seperti atau 

sebagai di antara dua hal yang berbeda yaitu kata “jatuh hati”. Dia 

akan meminta tolong kepada rekannya untuk mencari tahu apakah 

pada zaman lampau Pingkan jatuh hati pada Sarwono artinya apakah 

ada Pingkan yang menyukai seorang yang bernama Sarwono yang 

berasal dari Jawa.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang sedang bingung untuk 

itu ia mencari tahu di zaman lampau apakah ada Pingkan yang 

jatuh hati pada Sarwono. Pembaca seolah-olah ikut merasakan 

didalamnya pada zaman lampau. 

f) Ibunya dulu selalu tampak hampir putus asa setiap mulai 

tahun pelajaran baru berburu buku yang hanya tersedia di 

toko buku tertentu yang katanya ada kaitan dengan kepala 

sekolah dan penerbit.  

(HBJ: 87) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metafora 

karena menggunakan kata implisit jadi tanpa kata seperti atau 

sebagai di antara dua hal yang berbeda kata “putus asa”. Dahulu 

Ibunya hampir putus asa setiap masuk ajaran baru untuk mencari 

buku yang tersedia di toko yang berkaitan dengan kepala sekolah 
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dan penerbitnya artinya tidak punya harapan pada setiap masuk 

ajaran baru dalam mencari buku yang berkaitan dengan kepala 

sekolah dan penerbit.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang ibu 

yang hampir putus asa pada setiap masuk ajaran baru. Pembaca 

seolah-olah ikut merasakan didalamnya. 

g) Ia tidak bertepuk sebelah tangan ternyata.  

(HBJ: 103) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metafora 

karena menggunakan kata implisit jadi tanpa kata seperti atau 

sebagai di antara dua hal yang berbeda kata “bertepuk sebelah 

tangan”. Cintanya merasa tidak bertepuk sebelah tangan artinya 

kasih sayangnya tidak datang dari satu pihak saja.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang 

bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Pembaca seolah-

olah ikut senang bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. 

3) Personifikasi  

Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang 

menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak 

bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Hasil 

analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa 

personifikasi, yaitu sebagai berikut. 
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a) “angin dari bukit yang masuk lewat jendela 

matamu/sehabis mengemas warna dan aroma bunga/di 

terjal perbukitan sana.”  

(HBJ: 10) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

personifikasi karena “angin dari bukit masuk lewat jendela matamu” 

diibaratkan sebagai manusia yang bisa memasuki jendela matanya, 

padahal tidak ada mata manusia ada jendelanya, hanya saja bisa 

merasakan masuk. Pada kutipan di atas terlihat angin yang masuk 

lewat jendela mata seseorang disamakan dengan warna dan aroma 

bunga di perbukitan.  

b) Ia harus mampu menimbang-nimbang cintanya, atau 

hanya mampu menimbang-nimbangnya, kalau dalam 

keadaan tenang setenang-tenangnya menghadapinya agar 

bisa diajak berbicara yang kemudian diselipkannya di 

antara larik-larik sajaknya.  

(HBJ: 26) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

personifikasi karena “menimbang-nimbang cintanya” diibaratkan 

sebuah timbangan yang dapat mengukur kasih sayang orang, 

padahal kasih sayang orang itu tidak bisa ditimbang karena tidak 

ada wujudnya. Pada kutipan di atas terlihat seorang yang hanya 

mampu menimbang-nimbang cinta meski tidak berwujud.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seseorang 

yang mampu menimbang-nimbang cintanya karena nantinya akan 
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diselipkan di sajak-sajak puisinya. Pembaca seolah-olah dapat 

merasakan didalamnya.  

c) Di gendang telinganya terdengar kecipak angsa yang 

hilir-mudik di permukaan air telaga.  

(HBJ: 60) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

personifikasi karena “Di gendang telinganya terdengar kecipak 

angsa yang hilir-mudik” diibaratkan sebuah jalan yang dapat dilalui 

oleh angsa selalu mondar-mandir, padahal hanya gendang telinganya 

terdengar angsa yang sedang mondar-mandir. Pada kutipan di atas 

terlihat seorang yang sedang kebingungan diibaratkan dengan suara 

kecipak angsa yang hilir-mudik di permukaan air telaga.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan seseorang yang telah terdengar 

kecipak angsa yang hilir-mudik di permukaan air telaga. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasa kebingungan. 

d) Malam memilin hati.  

(HBJ: 93) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

personifikasi karena “memilin hati” diibaratkan sebuah waktu yang 

dapat menjepit perasaannya yang tidak karuan, padahal hati tidak 

bisa untuk dijepit. Pada kutipan di atas terlihat suasana malam yang 

menjepit hati manusia.  
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Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan suasana malam yang menyedihkan. 

Pembaca seolah-olah dapat merasakan betapa sedihnya malam itu. 

e) Arus lalu-lintas yang berkelok-kelok di labirin pikirannya 

ternyata tidak lancar sama sekali, malah sangat sering 

menimbulkan kemacetan.  

(HBJ: 118) 

 

Kalimat diatas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

personifikasi karena “arus lalu-lintas berkelok-kelok” diibaratkan 

sebagai manusia yang yang pikirannya sedang berkelok-kelok, 

padahal setiap hari arus lalu lintas selalu macet. Pada kutipan di 

atas terlihat pikiran manusia yang sedang tidak lancar dan malah 

sering menimbulkan pikirannya berhenti.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan pikiran manusia yang sedang tidak 

lancar dan sampai berhenti. Pembaca seolah-olah dapat merasakan 

betapa sulitnya untuk berpikir.  

4) Depersonifikasi  

Depersonifikasi adalah kebalikan dari gaya bahasa 

personifikasi atau penginsanan. Apabila personifikasi menginsankan 

atau memanusiakan benda-benda, maka depersonifikasi justru 

membedakan manusia atau insan. Hasil analisis dalam novel Hujan 

Bulan Juni terdapat data gaya bahasa depersonifikasi, yaitu sebagai 

berikut. 
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a) Kalau sudah menemui jalan buntu dalam labirin 

pikirannya, kalau dirasakannya padang-padang pasir yang 

ditempuhnya tidak kunjung menampakkan oase yang 

menawarkan O2 di bawah pohon, ...  

(HBJ: 111) 

 

Kalimat diatas dikategorikan sebagai gaya bahasa depersoni-

fikasi karena menginsankan benda-benda. Pada kalimat di atas 

terdapat kalimat pengandaian menggunakan kata kalau. Kalimat 

tersebut adalah “Kalau sudah menemui jalan buntu dalam labirin 

pikirannya, kalau dirasakannya padang-padang pasir yang 

ditempuhnya tidak kunjung menampakkan oase yang menawarkan 

O2 di bawah pohon”.  

Pada kalimat di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami tokoh yang 

diibaratkan sudah menemui jalan buntu dalam pikirannya seperti 

dirasakannya padang-padang pasir ditempuhnya tidak kunjung 

menampakkan oase. Pembaca seolah-olah terlarut merasakan 

didalamnya.  

5) Alegori  

Alegori adalah cerita yang dikisahkan dalam lambang-

lambang. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat 

data gaya bahasa alegori, yaitu sebagai berikut. 

a) Untuk mendapatkan pasangan, beberapa jenis burung 

jantan bahkan harus menggunakan akal-akalan untuk 

tampil seindah-indahanya dan segagah-gagahnya agar 

bisa menarik perhatian dan menimbulkan nafsu si betina. 

(HBJ: 62) 
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Kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

alegori karena beberapa jenis burung jantan menggunakan akal-

akalan untuk tampil seindah-indahanya dan segagah-gagahnya 

memiliki tautan yaitu seorang laki-laki yang harus tampil gagah 

agar disukai oleh seorang perempuan. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang sedang dialami 

seorang laki-laki agar bisa menarik perempuan. Pembaca diajak 

seolah-olah dapat merasakan keadaan tersebut dan seolah ikut 

terlarut didalamnya.  

b) Banyak jenis burung yang suka menyebarkan kabar di 

kampus ini.  

(HBJ: 65) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa alegori 

karena banyak jenis burung memiliki tautan yaitu sebagai seorang 

yang suka menyebarkan gosip. Pada kalimat di atas terlihat 

seseorang yang sering digosipkan di kampusnya karena tidak suka 

dengannya.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dikabarkan di 

kampus. Pembaca diajak seolah-olah dapat merasakan keadaan 

tersebut dan seolah ikut terlarut di dalamnya.  

c) Jakarta itu cinta yang tak hapus oleh hujan tak lekang 

oleh panas, ...  

(HBJ: 124) 
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Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa alegori 

karena cinta yang tak hapus oleh hujan tak lekang oleh panas 

memiliki tautan yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

terjadi di Jakarta. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan di Jakarta diibartkan 

dengan cinta yang tidak terhapus oleh hujan tidak lekang oleh 

panas. Pembaca diajak seolah-olah dapat merasakan kejadian 

tersebut dan seolah ikut terlarut di dalamnya.  

6) Antitesis  

Antitesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung 

gagasan-gagasan yang bertentangan, dengan mempergunakan 

kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Hasil analisis 

dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa antitesis, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Yang terutama melegakan Sarwono bukan keinginan untuk 

nikah di Jepang, tetapi kenyataan bahwa Pingkan telah 

menyatakan keinginan itu.  

(HBJ: 75) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa antitesis 

karena mengandung gagasan yang bertentangan, yaitu kata 

tersebut adalah “bukan keinginan-keinginan”. Kata tersebut 

memiliki makna yang berlawanan satu sama lain. Kata bukan 

keinginan nikah di Jepang, sedangkan keinginan Pingkan yang 

ingin nikah di Jepang.  
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b) Sepasang mata itu tampak terlalu jernih, tidak pantas 

kalau dikotori rasa pedih yang semakin sering terasa di 

dadanya.  

(HBJ: 112) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa antitesis 

karena mengandung gagasan yang bertentangan, yaitu kata 

tersebut adalah “jernih-dikotori”. Kata tersebut memiliki makna 

yang berlawanan satu sama lain. Kata jernih memilki makna yang 

bersih dan bening, sedangkan dikotori memilki arti tidak bersih.  

7) Pleonasme  

Pleonasme adalah acuan yang mempergunakan kata-kata 

lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan satu 

pikiran atau gagasan. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan 

Juni terdapat data gaya bahasa pleonasme, yaitu sebagai berikut. 

a) Ketika turun dari lantai tiga sebuah hotel di Bulaksumur, 

dekat kampus UGM, yang ada di kepala Sarwono hanya 

satu: ke Malioboro mencari kios majalah.  

(HBJ: 01) 

 

Kalimat diatas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

pleonasme karena mempergunakan kata lebih banyak dari pada 

yang diperlukan, yaitu kata “turun dari lantai tiga” artinya turun 

ke bawah bukan ke atas. Pada kalimat di atas terlihat Sarwono 

ketika di Yogyakarta ia ingin mencari sebuah kios majalah saat ke 

Malioboro.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami Sarwono saat di 
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Yogyakarta yang ada dikepalanya hanya ke Malioboro mencari kios 

majalah. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan didalamnya.  

b) Bagi para mahasiswa itu, bulan keenam disebut Minazuki 

sebab hampir setiap hari basah diguyur air, yang sangat 

diperlukan irigasi.  

(HBJ: 127) 

 

Kalimat diatas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

pleonasme karena mempergunakan kata lebih banyak dari pada 

yang diperlukan, yaitu kata “basah diguyur air” artinya basah 

karena terkena air. Pada kalimat di atas terlihat keadaan kota 

Jepang pada bulan keenam yang setiap harinya diguyur air itu 

sangat diperlukan irigasi. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan Jepang yang setiap bulan 

keenam diguyur air yang sangat diperlukan irigasi. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan keadaan Jepang.  

8) Perifrasis  

Perifrasis adalah sejenis gaya bahasa yang mirip dengan 

pleonasme. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat 

data gaya bahasa perifrasis, yaitu sebagai berikut.  

a) Tidak juga tepat kalau dikatakan kena bujuk sebab Toar 

memang menaruh hati pada gadis hitam manis yang 

rambutnya kriwil bagaikan penyanyi rap.  

(HBJ: 69) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa perifrasis 

karena terdapat kata-kata yang berlebihan kata “menaruh hati”. 
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Toar yang menyukai seorang gadis berambut kriwil. Hal ini 

menunjukkan bahwa termasuk gaya bahasa perifrasis karena kata 

menaruh hati bisa di ganti dengan suka.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan tokoh yang bernama Toar 

yang memang menaruh hati ke gadis hitam manis bagaikan 

penyanyi rap itu. Pembaca seolah-olah terlarut merasakan suasana 

yang senang.  

9) Antisipasi atau prolepsis   

Antisipasi atau prolepsis adalah semacam gaya bahasa 

dimana orang mempergunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah 

kata sebelum peristiwa atau gagasan yang sebenarnya terjadi. 

Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya 

bahasa antisipasi atau prolepsis, yaitu sebagai berikut. 

a) “Lha, sekarang aku merasa jadi samurai yang akan 

ditinggalkan anak buahnya yang akan berangkat menjadi 

ronin.”  

(HBJ: 13) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa antisipasi 

karena mempergunakan kata sebelum peristiwa terjadi kata “merasa 

jadi samurai”. Merasa menjadi samurai yang akan ditinggalkan anak 

buahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di atas termasuk gaya 

bahasa antisipasi karena mempergunakan kata-kata sebelum 

peristiwa terjadi.  
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Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami tokoh tersebut 

merasa menjadi samurai akan ditinggalkan anak buahnya yang akan 

berangkat menjadi ronin. Pembaca seolah-olah ikut merasakan 

suasana sedih yang akan ditinggalkan anak buahnya.  

b) Setelah bertempur beberapa kali, Matindas yang kini 

menjadi Panglima pun gugur diketahui tempatnya 

dikubur.  

(HBJ: 54) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa antisipasi 

karena mempergunakan kata sebelum peristiwa terjadi kata 

“Matindas yang kini menjadi Panglima pun gugur”. Panglima yang 

gugur setelah bertempur dan mengetahui tempatnya dikubur. Hal ini 

menunjukkan bahwa kalimat di atas termasuk gaya bahasa antisipasi 

karena mempergunakan kata-kata sebelum peristiwa terjadi. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami tokoh 

Matindas menjadi Panglima telah gugur diketahui tempatnya 

dikubur. Pembaca seolah-olah ikut merasakan kesedihan. 

c) Memang. Pingkan, yang tidak pernah bisa memberi label 

dirinya sendiri, hidup di lubuk yang terletak di Solo, 

Benny tinggal di ladang jauh di utara. 

(HBJ: 49) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa antisipasi 

karena mempergunakan kata sebelum peristiwa terjadi kata “yang 

tidak pernah bisa memberi label dirinya sendiri”. Pingkan yang 
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hidup di Solo, Benny di ladang jauh yang karena tidak pernah bisa 

memberi nama dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di atas 

termasuk gaya bahasa antisipasi karena mempergunakan kata-kata 

sebelum peristiwa terjadi. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan tokoh yang bernama Pingkan 

tidak bisa memberi label dirinya hidup di Solo berbeda dengan 

Benny di ladang jauh. Pembaca seolah-olah ikut merasakan 

kesalahan yang tidak bisa memberi label dirinya sendiri.  

d) Berulang kali dikatakannya kepada diri sendiri bahwa ia 

tidak ingin menjadi saksi gugurnya bunga-bunga itu 

seminggu kemudian lagi, tidak ingin membayangkan 

samurai yang roboh sesuai duel membela tuannya.  

(HBJ: 123) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa antisipasi 

karena mempergunakan kata sebelum peristiwa terjadi kata “ia tidak 

ingin menjadi saksi gugurnya bunga-bunga itu”. Tidak ingin 

menjadi saksi dalam peristiwa gugurnya bunga-bunga serta tidak 

ingin membayangkan samurai yang roboh. Hal ini menunjukkan 

bahwa kalimat di atas termasuk gaya bahasa antisipasi karena mem-

pergunakan kata-kata sebelum peristiwa terjadi.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan  keadaan yang dialami tokoh yang 

menjadi saksi gugurnya bunga-bunga kemudian lagi membayangkan 
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samurai yang roboh. Pembaca seolah-olah terlarut merasakan 

suasana berduka.  

10) Koreksio atau epanortosis  

Koreksi atau epanortosis adalah suatu gaya yang berwujud, 

mula-mula menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya. 

Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya 

bahasa koreksi atau epanortosis, yaitu sebagai berikut. 

a) Ibunya Pingkan jelas tidak mungkin lagi masuk ke 

wilayah yang dengan aman boleh saja dibilang tidak 

masuk akal itu, padahal ia pun tidak mungkin bisa masuk 

ke Tonsea. 

(HBJ: 100) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa koreksio 

karena menegaskan sesuatu kata “padahal ia pun tidak mungkin 

bisa masuk”. Bahwa orang tua Pingkan tidak bisa memasuki ke 

wilayah yang tidak masuk akal apalagi ke Tonsea pun tidak 

mungkin bisa. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di atas 

termasuk gaya bahasa koreksio karena bisa diperbaiki. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan Ibu Pingkan yang tidak bisa 

masuk ke wilayah yang aman namun dibilang tidak masuk akal. 

Pembaca seolah-olah terlarut merasakan suasana yang mem-

bingungkan.  
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b. Gaya Bahasa Perbandingan  

1) Hiperbola  

Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung 

pertanyaan yang berlebihan dari kenyataan. Hasil analisis dalam 

novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa hiperbola, 

yaitu sebagai berikut.  

a) Pelotot-memelototi antarprodi memang kadang terjadi tidak 

selalu karena masalah jangkauan ilmu tetapi lebih sering 

karena masalah proyek.  

(HBJ: 02) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa hiperbola 

karena terdapat pernyataan yang berlebihan kata ”pelotot 

memelototi”. Sebenarnya yang pelotot-memelototi bukan antarprodi 

tetapi orangnya, dengan kata lain kalimat di atas setiap prodi itu bisa 

saling bersaingan agar bisa mendapat yang terbaik. Hal ini 

menunjukkan bahwa kalimat di atas termasuk gaya bahasa hiperbola 

karena terlalu berlebihan.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan antar prodi yang saling 

memelototi. Pembaca seolah-olah ikut larut merasakan di 

dalamnya tetapi dalam kenyataannya yang ingin bersaing itu 

karena masalah proyek yang ingin mendapatkan yang terbaik.    

b) ... Pingkan mencium rambut Sarwono dan laki-laki muda 

yang mulai merasa cabut ke Langit Ketujuh itu 

merapatkan tubuhnya.  

(HBJ: 36)  
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Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa hiperbola 

karena terdapat pernyataan yang berlebihan kata “cabut ke langit 

ketujuh”. Seakan-akan merasa terbang ke langit ketujuh karena 

merasa senang saat bersama Pingkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kalimat di atas termasuk gaya bahasa hiperbola karena terlalu 

berlebihan yang tidak mungkin.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan hanya karena mencium rambutnya 

Sarwono merasa cabut ke langit ketujuh. Pembaca seolah-olah ikut 

larut merasakan di dalamnya tetapi dalam kenyataannya hanya 

merasa saja cabut ke langit ke tujuh tidak mungkin langsung saja 

melayang.    

c) Prajurit itu mempersembahkan patung Pingkan kepada 

Raja, yang segera tergila-gila pada kecantikan parasnya. 

(HBJ: 54) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa hiperbola 

karena terdapat pernyataan yang berlebihan kata “tergila-gila”. 

Seakan-akan prajurit itu mempersembahkan sebuah patung yang 

mirip Pingkan ke raja sehingga perasaannya menjadi-jadi dengan 

kecantikannya. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di atas termasuk 

gaya bahasa hiperbola karena terlalu berlebihan yang tidak mungkin. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan karena kecantikan parasnya yang 

segera tergila-gila. Pembaca seolah-olah ikut larut merasakan di 
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dalamnya tetapi dalam kenyataannya hanya karena prajurit itu 

mempersembahkan patung Pingkan ke Raja yang segera tergila-gila.    

d) Maka dimulailah pencarian besar-besaran untuk me-

nemukan pemilik wajah patung itu.  

(HBJ: 54) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa hiperbola 

karena terdapat pernyataan yang berlebihan kata “besar-besaran”. 

Hanya saja pencariannya diperluas untuk menemukan siapa pemilik 

wajah patung itu. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di atas 

termasuk gaya bahasa hiperbola karena terlalu berlebihan yang tidak 

mungkin. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan pencarian yang besar-besaran karena 

untuk menemukan wajah patung itu. Pembaca seolah-olah ikut larut 

merasakan di dalamnya tetapi dalam kenyataannya pencarian itu 

diperluas bukan besar-besaran. 

e) Pingkan terpingkal-pingkal ketika mendengarnya 

meskipun diam-diam mengakui, Sebagai antropolog oke 

juga mikirnya sarjana yang suka kesasar di hutan ini. 

(HBJ: 58)  

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa hiperbola 

karena terdapat pernyataan yang berlebihan kata “terpingkal-

pingkal”. Sangat berlebihan terpingkal-pingkal ketika mendengarnya 

antroplog yang suka kesasar di hutan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kalimat di atas termasuk gaya bahasa hiperbola karena terlalu 

berlebihan yang tidak mungkin. 
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Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan Pingkan yang terpingkal-pingkal ketika 

mendengarnya sebagai antropolog yang mikirnya sarjana kesasar di 

hutan. Pembaca seolah-olah ikut larut merasakan di dalamnya ketika 

Pingkan terpingkal-pingkal.  

f) Silang-menyilang WA antara Sarwono dan Pingkan 

pendek-pendek, keduanya kelelahan. 

(HBJ: 62) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa hiperbola 

karena terdapat pernyataan yang berlebihan kata “silang-menyilang”. 

Sangat berlebihan kalau silang-menyilang WA-nya yang sejak tadi 

dimainkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di atas termasuk 

gaya bahasa hiperbola karena terlalu berlebihan. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan Sarwono yang sedang memainkan Wa-

nya dengan silang-menyilang mengirim pesan pendek-pendek ke 

Pingkan. Pembaca seolah-olah ikut larut merasakan di dalamnya 

tetapi dalam kenyataannya Sarwono silang-menyilang dengan 

mengirim pesan pendek-pendek. 

g) Pingkan tampak terpesona oleh mata Sarwono yang 

mendadak bersinar-sinar, Itu gila, Ping! Aku mau contek 

puisi itu, hihihi.  

(HBJ: 94) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa hiperbola 

karena terdapat pernyataan yang berlebihan kata “bersinar-sinar”. 

Seakan-akan matanya seperti ada cahayanya karena merasa kagum 
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melihat Sarwono. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di atas 

termasuk gaya bahasa hiperbola karena terlalu berlebihan yang tidak 

mungkin. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan matanya yang bersinar-sinar karena 

merasa kagum. Pembaca seolah-olah ikut larut merasakan di 

dalamnya tetapi dalam kenyataannya mata itu tidak bisa bersinar-

sinar.  

h) Tetapi persis apa pun ia tidak peduli, karena demamnya 

terasa berkurang berkat ocehannya yang berapi-api 

tentang manfaat dan bahaya jamu dan obat.  

(HBJ: 120) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan gaya bahasa hiperbola 

karena terdapat pernyataan yang berlebihan kata “ocehan yang 

berapi-api”. Tidak mungkin omongan manusia bisa berapi-api 

hanya saja memberi nasihat yang membara tentang manfaat dan 

bahaya jamu serta obat. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di atas 

termasuk gaya bahasa hiperbola karena terlalu melebih-lebihkan 

yang tidak mungkin. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan perkataan yang bisa berapi-api untuk 

menasihati orang. Pembaca seolah-olah ikut larut merasakan di 

dalamnya tetapi dalam kenyataannya perkataan itu tidak mungkin 

bisa mengeluarkan api.  

2) Litotes  
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Litotes adalah semacam gaya bahasa yang dipakai untuk 

menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Hasil 

analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa 

litotes, yaitu sebagai berikut. 

a) Tulisan Sarwono boleh dibilang menjadi pengisi tetap 

media cetak itu; apa saja ditulisnya, dari sepak bola 

sampai politik, sesuai dengan janji kepada dirinya sendiri 

untuk tidak tergantung kepada orang tuanya yang PNS, 

yang gajinya pas-pasan saja untuk menyelenggarakan 

hidup.  

(HBJ: 02) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa litotes 

karena pada kalimat “yang gajinya pas-pasan” merupakan peng-

gambaran seseorang dalam merendahkan diri. Sarwono tidak ingin 

bergantung pada kedua orang tuanya yang bekerja sebagai PNS.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan Sarwono yang tidak ingin 

bergantung pada kedua orang tuanya hanya karena seorang PNS. 

Pembaca seolah-olah ikut larut merasakan di dalamnya pada 

keadaan Sarwono yang memiliki gaji pas-pasan.  

b) Bodoh ya gak apa-apa, pokoknya sama dia saja.  

(HBJ: 92) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa litotes 

karena pada kalimat “bodoh ya gak apa-apa” merupakan 

penggambaran seseorang dalam merendahkan diri. Merasa 

dirinya bodoh karena hanya ingin dengan seorang yang 

dicintainya.  
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Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan seorang yang merendah diri 

dengan mengatakan bodoh. Pembaca seolah-olah ikut larut 

merasakan di dalamnya tetapi dalam kenyataannya ia ingin 

dengan seorang yang dicintainya.  

3) Ironi  

Ironi adalah sejenis gaya bahasa yang mengiimplikasikan 

sesuatu yang nyata berbeda, bahkan seringkali bertentangan dengan 

yang sebenarnya dikatakan itu. Hasil analisis dalam novel Hujan 

Bulan Juni terdapat data gaya bahasa ironi, yaitu sebagai berikut. 

a) “Sar, kamu ini sudah sekolah tinggi-tinggi tapi otakmu 

masih juga ngelesot di bawah pohon sawo kecil di 

halaman keraton itu.”  

(HBJ: 13) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa ironi karena 

melibatkan sesuatu yang nyata berbeda, bertentangan dengan yang 

sebenarnya dikatakan, yaitu dengan mengatakan “sudah sekolah 

tinggi-tinggi tapi otakmu masih juga ngelesot di bawah pohon sawo 

kecil”. Kalimat di atas sebenarnya bertujuan untuk menyindir. 

Menyamakan dengan orang yang belum bisa berpikir.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan perkataan yang menyindirnya dengan 

menyamakan otaknya yang ngelesot. Pembaca seolah-olah ikut larut 

merasakan di dalamnya tetapi dalam kenyataannya tidak mungkin 

otak bisa ngelesot di bawah pohon sawo kecil.  
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4) Oksimoron  

Oksimoron adalah suatu acuan yang berusaha untuk meng-

gabungkan kata-kata untuk mencapai efek yang bertentangan. 

Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya 

bahasa oksimoron, yaitu sebagai berikut. 

a) Ia merasa bahagia melihat Pingkan dengan wajah cerah 

membantu kebingungan tante-tantenya. 

(HBJ: 78) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa oksimoron 

karena adanya suatu acuan yang berusaha menghubungkan kata-kata 

untuk mencapai efek yang bertentangan, yaitu kata tersebut adalah 

bahagia dengan wajah cerahnya.  

b) Ia merasa lega bisa melepaskan diri dari situasi yang 

menyudutkannya itu, tetapi begitu sampai di ujung buntu 

jantungnya mulai terasa tidak teratur ketukannya  

(HBJ: 95) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa oksimoron 

karena adanya suatu acuan yang berusaha menghubungkan kata-kata 

untuk mencapai efek yang bertentangan, yaitu kata tersebut adalah 

merasa lega dan mulai merasa tidak teratur. 

5) Paronomasia  

Paranomasia adalah kiasan dengan mempergunakan 

kemiripan bunyi. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni 

terdapat data gaya bahasa paronomasia, yaitu sebagai berikut. 

a) Ia langsung berlari kecil menghindari rintik-rintik hujan 

kecil masuk ke mal yang kata rekannya seprofesi di 

UGM baru saja dibuka. 
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(HBJ: 04) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

paronomasia karena kata “berlari kecil dan hujan kecil” yang artinya 

berlari pelan-pelan dan gerimis. Kalimat di atas terlihat seorang yang 

tengah berlari menghindari gerimis kemudian masuk ke mal.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seseorang 

yang berlari-lari kecil untuk menghindari hujan kecil. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan didalamnya.  

6) Paralepsis  

Paralepsis adalah gaya bahasa yang merupakan suatu 

formula yang digunakan sebagai sarana untuk menerangkan 

bahwa seseorang tidak mengatakan apa yang tersirat dalam 

kalimat itu sendiri. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni 

terdapat data gaya bahasa paralepsis, yaitu sebagai berikut.  

a) Biarlah kata itu tetap ada di kamus, tetapi tidak perlu 

digunakan untuk mencibir, apa lagi menyiksa orang lain. 

(HBJ: 76) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

paralepsis karena suatu formula yang digunakan sebagai sarana 

untuk menerangkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa yang 

tersirat dalam kalimat “biarlah kata itu tetap ada di kamus”. Pada 

kalimat di atas terlihat suatu perkataan yang berada dalam kamus, 

tetapi tidak perlu digunakan untuk mencibir. 
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7) Zeugma atau Silepsis  

Zeugma atau Silepsis adalah gaya bahasa yang 

menggunakan kata yang tidak logis atau lebih dari satu makna, 

sehingga menjadi kalimat yang rancu. Hasil analisis dalam novel 

Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa zeugma atau silepsis, 

yaitu sebagai berikut.  

a) Ia memejamkan dan menutup matanya dengan kedua 

telapak tangannya, tidak mau membayangkan bunga-

bunga itu seminggu kemudian, ya hanya seminggu 

lamanya, akan berguguran.  

(HBJ: 96) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa zeugma 

karena menggunakan kata yang tidak logis atau lebih, sehingga 

menjadi kalimat rancu, yaitu dengan mengatakan “memejamkan 

dan menutup”. Kata memejamkan sudah mewakili yaitu tertutup. 

Kalimat di atas terlihat seseorang takut yang akan terjadi dengan 

sesuatu hal, sehingga dia juga tidak ingin membayangkan tentang 

bunga yang akan berguguran.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan seseorang yang sedang memejamkan 

dan menutup mata dengan kedua telapak tangannya, ia tidak ingin 

bunga-bunga itu berguguran. Pembaca seolah-olah ikut terlarut 

merasakan ketakutan.  
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8) Satire  

Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak 

sesuatu. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat 

data gaya bahasa satire, yaitu sebagai berikut. 

a) Sejak pertama mengenal Sarwono ketika masih suka 

pura-pura belajar bersama dengan Toar, Pingkan tahu 

bahwa lelaki muda itu tidak hanya baik perangainya 

tetapi juga cerdas.  

(HBJ: 29) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa satire 

karena menolak sesuatu kata “Pingkan tahu bahwa lelaki muda 

itu tidak hanya baik perangainya tetapi juga cerdas”. Kalimat di 

atas terlihat seorang lelaki muda yang baik perangkainya tetapi 

juga cerdas.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan Sarwono yang telah dikenal 

oleh Pingkan ketika pura-pura belajar bersama. Pembaca seolah-

olah ikut terlarut merasakan didalamnya. 

b) Matindasku adalah lelaki yang miskin semiskin-

miskinnya yang tidak punya keluarga, yang merasa 

bahagia hanya kalau ia membuat patung.  

(HBJ: 57) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa satire 

karena menertawakan sesuatu kata “miskin semiskin-miskinnya 

yang tidak punya keluarga, yang merasa bahagia hanya kalau ia 

membuat patung”.  
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Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami matindas sebagai 

lelaki yang miskin yang tidak punya keluarga. Pembaca seolah-olah 

ikut terlarut merasakan lelaki itu yang tidak punya keluarga.  

9) Inuendo  

Inuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan 

kenyataan yang sebenarnya. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan 

Juni terdapat data gaya bahasa inuendo, yaitu sebagai berikut. 

a) ... Ia terima saja perintah itu dengan harapan bisa 

mendapatkan honor dan ongkos pesawat gratis kalau 

nanti kembali ke Jakarta.  

(HBJ: 02) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa inuendo 

karena mengecilkan kenyataan kata “harapan bisa mendapatkan 

honor dan ongkos pesawat gratis”. Ingin mendapatkan upah 

sehingga ia menerima perintahnya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami oleh tokoh 

tersebut menerima perintah agar bisa mendapat imbalan berupa 

pesawat gratis kalau kembali ke Jakarta. Pembaca seolah-olah ikut 

terlarut merasakan harapan agar bisa mendapat honor dan ongkos.  

b) Sarwono berusaha keras untuk tidak menjalani hidup 

nasib-nasiban, tetapi tidak begitu yakin apakah ada hidup 

yang takdir-takdiran.  

(HBJ: 20) 
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Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa inuendo 

karena mengecilkan kenyataan kata “Sarwono berusaha keras 

untuk tidak menjalani hidup nasib-nasiban”. Berusaha agar 

hidupnya tidak bernasib-nasiban.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan yang dialami Sarwono yang 

berusaha keras agar hidupnya tidak nasib-nasiban. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan keadaan Sarwono yang 

bekerja keras untuk menjalani hidupnya.  

c) Dia memang merasa sudah sangat capek, Aku pengin 

tidur seribu tahun.  

(HBJ: 55) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa inuendo 

karena mengecilkan kenyataan kata “Aku pengin tidur seribu 

tahun”. Ingin menyudahi semua masalahnya karena sudah merasa 

lelah.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami oleh tokoh dia 

yang merasa sudah lelah. Pembaca seolah-olah ikut terlarut 

merasakan didalamnya.  

10) Antifrasis  

Antifrasis adalah gaya bahasa dengan kata-kata yang 

bermakna kebalikannya dengan tujuan menyindir. Hasil analisis 
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dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa 

antifrasis, yaitu sebagai berikut. 

a) Dan yang maha penting, meskipun haram kalau dianggap 

lebih penting dari Kitab Suci, gadis itu tidak pernah 

menyebutnya pengung paling banter menyebutnya Jawa 

zadul. 

(HBJ: 20) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa antifrasis 

karena kata-kata yang bermakna kebalikannya dengan tujuan 

menyindir, yaitu diwakili dengan kata “kitab suci” yang artinya 

seorang yang lebih mementingkan seorang gadis itu dari pada 

sebuah kitabnya. Kalimat di atas terlihat seseorang yang lebih 

mementingkan yang lainnya dari pada aturannya.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami gadis itu 

menganggap seseorang itu penting dari pada kitab sucinya meskipun 

haram kalau dianggap penting. Pembaca seolah-olah ikut terlarut 

merasakan didalamnya.  

11) Paradoks  

Paradoks adalah paradoks adalah semacam gaya bahasa 

yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta 

yang ada. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat 

data gaya bahasa paradoks, yaitu sebagai berikut. 

a) Sepasang burung yang ada dalam sangkar belum tentu 

berasal dari induk yang sama, atau bahkan hutan yang 

sama. 

(HBJ: 62) 
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Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa paradoks 

karena terdapat kata yang mengandung pertentangan dengan fakta 

yang ada, yaitu dengan mengatakan “burung yang ada dalam 

sangkar belum tentu berasal dari induk yang sama, atau bahkan 

hutan yang sama”. Kalimat di atas terlihat seekor burung yang 

berada dalam sangkar belum tentu berasal dari induk yang sama.  

b) Kalau di sana malah begini-begitu, gimana? Ya, 

Sarwono tahu ibunya tidak pernah begini-begitu, dan 

ayahnya selalu menakar perempuan berdasarkan 

perangai ibunya.  

(HBJ: 88) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa paradoks 

karena terdapat kata yang mengandung pertentangan dengan fakta 

yang ada, yaitu dengan mengatakan “ayahnya selalu menakar 

perempuan berdasarkan perangai ibunya”. Kalimat di atas terlihat 

kedua orang yang berbeda ia selalu mengukur perempuan dengan 

berdasarkan perangai ibunya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami tokoh Ayah 

yang selalu mengukur seorang perempuan dengan berdasarkan 

perangai ibunya. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan 

didalamnya.  

c) Dan bagi kebanyakan orang Jawa, yang disebut „Jawa‟ 

itu berlapis-lapis, yang merupakan lingkaran-lingkaran. 

(HBJ: 100) 
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Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa paradoks 

karena terdapat kata yang mengandung pertentangan dengan fakta 

yang ada, yaitu dengan mengatakan “Jawa itu berlapis-lapis, yang 

merupakan lingkaran-lingkaran”. Kalimat di atas terlihat seseorang 

yang menganggap Jawa itu tingkatannya banyak yang juga 

merupakan dalam satu hubungan itu.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan Jawa bagi kebanyakan orang 

Jawa itu berlapis-lapis yang merupakan lingkaran-lingkaran. 

Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan sebagai orang Jawa itu 

banyak tingkatannya. 

12) Anti klimaks  

Anti klimaks adalah gaya bahasa yang gagasan-gagasannya 

diurutkan dari yang terpenting berturut-turut ke gagasan yang 

kurang penting. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni 

terdapat data gaya bahasa anti klimaks, yaitu sebagai berikut.   

a) Ada puisinya di koran, tiga buah, di sudut halaman yang 

pasti kalah meriah dibanding berita politik, kriminal, 

gambar-gambar yang semakin lama semakin berdesak-

desak, dan iklan.  

(HBJ: 04) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anti 

klimaks karena gagasan yang urutannya dari terpenting ke gagasan 

yang kurang penting, yaitu dengan mengatakan “berita politik, 

kriminal, gambar-gambar yang semakin lama semakin berdesak-
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desak, dan iklan”. Pada kalimat di atas terlihat sebuah puisi hanya 

tiga buah yang kalah meriah dengan berita lainnya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan sebuah koran yang akan 

kalah meriah dari sebuah berita politik, kriminal, gambar-gambar 

yang semakin lama semakin berdesak-desak, dan iklan. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan didalamnya.  

b) Yang sabar yang baik hati yang penolong yang suka 

kerja keras yang tidak cengeng meskipun yatim piatu. 

(HBJ: 57) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anti 

klimaks karena gagasan yang urutannya dari terpenting ke gagasan 

yang kurang penting, yaitu dengan mengatakan “Yang sabar yang 

baik hati yang penolong yang suka kerja keras yang tidak cengeng 

meskipun yatim piatu”. Pada kalimat di atas terlihat seorang yang 

tidak mempunyai kedua orang tua namun orangnya sabar, baik hati, 

penolong, suka kerja keras, dan tidak cengeng.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan seorang yatim piatu yang mempunyai 

berbagai watak. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan yang 

dirasakan oleh anak yatim piatu itu.  

13) Anastrof  atau Inversi  

Anastrof atau inversi adalah semacam gaya retoris yang 

diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam 
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kalimat. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data 

gaya bahasa anastrof, yaitu sebagai berikut. 

a) Mati-matian ia berusaha meyakini tenaga takdir yang 

tidak bisa dilawan manusia.  

(HBJ: 93) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anastrof 

karena kata “mati-matian” merupakan pembalikan susunan kata 

subjek-predikat menjadi predikat-subjek. Hal ini menunjukkan 

bahwa kalimat di atas seharusnya ia berusaha mati-matian meyakini 

takdir yang tidak bisa dilawan manusia.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami tokoh tersebut 

berusaha untuk melawan sebuah takdir. Pembaca seolah-olah ikut 

terlarut merasakan keadaan di dalamnya.  

b) Ditatapnya mata Sarwono, dalam-dalam, semakin dalam, 

dan semakin dalam lagi.  

(HBJ: 86) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anastrof 

karena kata “ditatapnya” merupakan merupakan pembalikan 

susunan kata subjek-predikat menjadi predikat-subjek. Hal ini 

menunjukkan bahwa kalimat di atas seharusnya mata Sarwono 

ditatapnya, dalam-dalam, semakin dalam, dan semakin dalam lagi. 

c) Sangat hati-hati Pingkan membuka lipatan itu dan segera 

dilihatnya tiga buah sajak pendek disalah satu sudut 

halamannya.  

(HBJ: 130) 
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Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anastrof 

karena kata “sangat hati-hati” merupakan merupakan pembalikan 

susunan kata subjek-predikat menjadi predikat-subjek. Hal ini 

menunjukkan bahwa kalimat di atas seharusnya Pingkan sangat 

hati-hati membuka lipatan itu dan segera dilihatnya tiga buah 

sajak pendek disalah satu sudut halamannya. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan tokoh yang bernama Pingkan yang 

berhati-hati membuka sebuah pesan. Pembaca seolah-olah ikut 

merasakan terlarut merasakan di dalamnya. 

14) Apofasis atau preterisio  

Apofasis atau preterisio merupakan sebuah gaya di mana 

penulis atau pengarang menegaskan sesuatu, tetapi tampaknya 

menyangkal. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat 

data gaya bahasa apofasis, yaitu sebagai berikut. 

a) Atau pura-pura bingung karena malu kalau bilang dari 

kota kecil yang suka jadi bahan ejekan orang Solo.  

(HBJ: 18) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa apofasis 

karena sebuah gaya bahasa untuk menegaskan, tetapi tampaknya 

menyangkal, yaitu dengan mengatakan “pura-pura bingung karena 

malu kalau bilang dari kota kecil”. Tuturan tersebut terlalu 

menyangkal. Pada kutipan di atas terlihat seorang yang menjadi 
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bahan ejekan orang lain karena dari kota kecil yang jauh dari 

keramaian.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan seorang yang pura-pura 

bingung. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan didalamnya.  

b) ... asal kita menyadari bahwa bahkan dalam satu kaum 

pun muncul banyak versi.  

(HBJ: 51) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa apofasis 

karena sebuah gaya bahasa untuk menegaskan, tetapi tampaknya 

menyangkal, yaitu dengan mengatakan “dalam satu kaum pun 

muncul banyak versi”. Tuturan tersebut terlalu menyangkal. Pada 

kutipan di atas terlihat bahwa dalam suatu kaum itu akan banyak 

cara.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan untuk menyadari bahwa 

dalam satu kaum akan muncul banyak cara. Pembaca seolah-olah 

ikut terlarut merasakan didalamnya. 

c) ... yang sering tidak ada bedanya dengan aktivitas yang 

tidak paham atau sengaja pura-pura tidak paham atau 

memang mau menyesatkan pikiran orang agar timbul ribut-

ribut yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan bantuan dana 

dari entah mana.  

(HBJ: 75) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa apofasis 

karena sebuah gaya bahasa untuk menegaskan, tetapi tampaknya 

menyangkal, yaitu dengan mengatakan “tidak ada bedanya dengan 
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aktivitas yang tidak paham atau sengaja pura-pura tidak paham 

atau memang mau menyesatkan pikiran orang”. Tuturan tersebut 

terlalu menyangkal. Pada kutipan di atas terlihat seorang yang 

berniat tidak baik untuk mendapatkan bantuan dana.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang ingin 

menghasilkan bantuan yang entah dari mana dengan melakukan 

aktivitas yang tidak dipahaminya. Pembaca seolah-olah ikut terlarut 

merasakan keributan.  

15) Hipalase  

Hipalase adalah semacam gaya bahasa di mana sebuah kata 

tertentu dipergunakan untuk menerangkan sebuah kata, yang 

seharusnya dikenakan pada sebuah kata lain. Hasil analisis dalam 

novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa hipalase, yaitu 

sebagai berikut. 

a) Ia langsung merasa nyaman berada di tengah-tengah 

keruwetan lalu-lintas Jakarta yang dikuasai motor.  

(HBJ: 69) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa hipalase 

karena terdapat sebuah kata yang seharusnya dikenakan pada 

sebuah kata lain, yaitu mengatakan “di tengah-tengah keruwetan 

lalu-lintas”. Maksud dari “di tengah-tengah keruwetan lalu-

lintas” itu sendiri adalah yang ruwet lalu lintas kotanya dengan 

lalu lalang sepeda motor.  
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b) Tidak henti-hentinya gadis yang di debar jantungnya 

keluar-masuk butir-butir darah Menado dan Jawa itu 

merekam suasana awal musim semi dengan selularnya 

langsung mengirimkannya lewat WA kepada Sarwono. 

(HBJ: 122) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa hipalase 

karena terdapat sebuah kata yang seharusnya dikenakan pada 

sebuah kata lain, yaitu mengatakan “gadis yang di debar 

jantungnya keluar-masuk butir-butir”. Maksud dari “gadis yang 

di debar jantungnya keluar-masuk butir-butir” itu sendiri adalah 

jantungnya yang merasa berdebar-debar. 

16) Sinisme  

Sinisme adalah sinisme adalah sejenis gaya bahasa yang 

berupa sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung 

ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Hasil analisis 

dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa sinisme, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Ia merasa makan buah simalakama, meskipun terus-

terang saja tidak tahu buah apa itu, Tapi sudah jadi 

pepatah. 

(HBJ: 07) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

sinisme karena terdapat kata yang mengandung ejekan, yaitu dengan 

mengatakan “Ia merasa makan buah simalakama”. Kalimat di atas 

mengandung sindiran. Pada kutipan di atas terlihat bahwa seseorang  

itu merasa berada dalam posisi yang salah.  
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Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk ber-

imajinasi membayangkan keadaan Sarwono. Pengarang mengajak 

pembaca seolah-olah dapat merasakan keadaan Sarwono yang salah, 

dan pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan di dalamnya.  

b) Rencana itu sebenarnya menyangkut niat yang jelas 

busuk, akal-akalan yang sangat amat jelas sejalan dengan 

Romantisme yang cengeng, seandainya pun paham 

semacam itu ada, agar bisa lebih lama bersama Pingkan. 

(HBJ: 28) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

sinisme karena terdapat kata yang mengandung ejekan, yaitu 

dengan mengatakan “menyangkut niat yang jelas busuk”. Kalimat 

di atas mengandung sindiran. Pada kutipan di atas terlihat bahwa 

ada rencana yang benar-benar tidak jelas agar selalu bisa bersama 

Pingkan. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan Pingkan yang dibohongi. 

Pengarang mengajak pembaca seolah-olah dapat merasakan 

Pingkan, dan pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan 

sebagai Pingkan yang dibohongi agar bisa bersamanya. 

c) Ia tahu benar, lelaki muda kurus yang bersandar dan 

disandari badannya itu tidak lain tidak bukan adalah 

setan jazz, ...  

(HBJ: 32) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

sinisme karena terdapat kata yang mengandung ejekan, yaitu dengan 

mengatakan “lelaki muda kurus”. Kalimat di atas mengandung 
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sindiran. Pada kutipan di atas terlihat bahwa seseorang lelaki muda 

yang kurus yaitu disamakan dengan setan jazz. 

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk ber-

imajinasi membayangkan keadaan yang dialami lelaki muda kurus 

yang selalu bersandar dan disandari badannya. Pengarang mengajak 

pembaca seolah-olah dapat merasakan dalam kesendiriannya, dan 

pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan di dalamnya. 

d) “Nih coba pegang lenganku, kan keras. Gak macam 

tubuhmu yang kata Toar hanya tulang-belulang.”  

(HBJ: 35) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

sinisme karena terdapat kata yang mengandung ejekan, yaitu dengan 

mengatakan “hanya tulang-belulang”. Kalimat di atas terlalu kasar. 

Pada kutipan di atas terlihat bahwa seorang yang mengejek dengan 

mengatakan tulang-belulang.   

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan yang dialami tokoh yang dibilang 

hanya tulang-belulang. Pengarang mengajak pembaca seolah-olah 

dapat merasakan apa yang dibilang kata Toar hanya tulang-belulang, 

dan pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan di dalamnya. 

e) P: Tampang kerempeng macam kamu pasti pernah kenal! 

(HBJ: 41) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

sinisme karena terdapat kata yang mengandung ejekan yaitu dengan 

mengatakan “tampang kerempeng”. Kalimat di atas terlalu kasar. 
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Pada kutipan di atas terlihat bahwa seseorang yang pernah kenal 

dengan lelaki yang bertubuh kerempeng.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk ber-

imajinasi membayangkan seorang yang tampangnya kerempeng itu 

yang pasti pernah dikenalinya. Pengarang mengajak pembaca 

seolah-olah dapat merasakan keadaan yang mempunyai tampang 

kerempeng, dan pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan di 

dalamnya. 

17) Sarkasme  

Sarkasme adalah suatu acuan yang lebih kasar dari ironi dan 

sinisme, yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Hasil 

analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa 

sarkasme, yaitu sebagai berikut. 

a) ... tetapi karena tubuhnya yang kerempeng memang 

tampaknya diciptakan khusus untuknya demi 

kepentingan pembuat jaket.  

(HBJ: 15) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

sarkasme karena terdapat kata-kata yang mengandung kepahitan 

yaitu dengan mengatakan “yang kerempeng”. Kalimat tersebut 

terlalu kasar. Pada kutipan di atas terlihat bahwa seseorang memiliki 

tubuh kecil itu sesuai dengan jaket yang dikenakannya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang di alami tokoh dengan 
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menyebutnya kerempeng. Pembaca seolah-olah ikut merasakan 

didalamnya.  

b) Kurang ajar memang si Meneer ini, bikin pengumuman 

rupa-rupa yang belum jelas perkaranya, ...  

(HBJ: 31) 

 

Kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

sarkasme karena terdapat kata yang mengandung kepahitan yaitu 

dengan mengatakan “kurang ajar”. Kalimat di atas terlalu kasar. 

Pada kutipan di atas terlihat bahwa seseorang yang tidak tahu 

masalah bisa saja membuat pengumuman.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang di alami tokoh si 

Meneer yang dibilang kurang ajar. Pembaca seolah-olah ikut 

terlarut merasakan di dalamnya.  

c. Gaya Bahasa Pertautan  

1) Metonimia  

Metonimia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan 

sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai 

pertalian yang sangat dekat. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan 

Juni terdapat data gaya bahasa metonimia, yaitu sebagai berikut. 

a) Kata temannya yang menjadi redaktur budaya koran 

Swara Keyakinan, puisinya akan dimuat hari itu.  

(HBJ: 02) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metonimia 

karena kata “koran Swara Keyakinan” dipakai untuk menggantikan 
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atribut objek yaitu pada suatu perusahaan koran yang memuat 

sebuah puisi. Pada kalimat di atas terlihat bahwa seorang yang 

menjadi redaktur koran swara keyakinan yang akan segera dimuat 

puisinya.  

b) Garuda yang langsung dari Menado mendarat agak 

terlambat.  

(HBJ: 67)  

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metonimia 

karena kata “garuda” dipakai untuk mengganti atribut objek yaitu 

sebuah pesawat yang mendarat langsung dari Menado. Pada kalimat 

di atas terlihat bahwa sebuah pesawat dari Menado mendarat agak 

terlambat . 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan sebuah pesawat yang langsung 

dari Menado mendaratnya agak terlambat. Pembaca seolah-olah ikut 

terlarut merasakan keadaan penumpang yang nantinya mendarat 

agak terlambat.  

c) Katanya juga, begitu lulus dia akan kabur saja ke 

Amerika ikut Tante Wenas yang sudah 15 tahun di sana 

ikut suaminya yang kerja sebagai chef sebuah resto yang 

menjual macam-macam masakan Indonesia, tetapi yang 

diberi nama Bali Gong.  

(HBJ: 67) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metonimia 

karena kata “bali gong” dipakai untuk menggantikan atribut objek 

yaitu nama sebuah resto di Amerika yang menjual macam-macam 
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masakan Indonesia. Pada kalimat di atas terlihat bahwa seseorang 

yang berkeinginan untuk ke Amerika setelah lulus nanti.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang yang 

berkeinginan ke Amerika setelah lulus nanti. Pembaca seolah-olah 

ikut terlarut merasa senang bahwa ia akan pergi ke Amerika ikut 

tantenya.  

d) Hanya ketemu Panadol biru, Lumayan, ngilangin pusing. 

(HBJ: 119) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa metonimia 

karena kata “panadol biru” dipakai untuk menggantikan atribut 

objek yaitu sebuah obat untuk penghilang rasa pusing. Pada kalimat 

di atas terlihat bahwa seseorang yang sedang sakit hanya 

menemukan panadol biru.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk ber-

imajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang hanya bisa 

menemukan panadol biru. Pembaca seolah-olah terlarut merasakan 

sedih yang hanya bisa menemukan panadol biru.  

e) Ia melarang Katsuo menemaninya mencari tiket Garuda 

sambil mengharapkan ada flight yang secepatnya 

mengantarnya ke Sarwono, sekalian membawa oleh-oleh 

untuk ibunya dan Bu Hadi.  

(HBJ: 128) 

 

Kalimat diatas dikategorikan sebagai gaya bahasa metonimia 

karena kata “flight” dipakai untuk menggantikan atribut objek yaitu 
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sebuah penerbangan untuk bisa mengantar Sarwono dan membawa 

oleh-olehnya agar bisa sampai ke rumah.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami tokoh tersebut 

berharap ada flight yang segera bisa mengantarnya ke Sarwono dan 

oleh-olehnya untuk keluarganya. Pembaca seolah-olah ikut terlarut 

merasa cemas mengharapkan ada flight.  

2) Sinekdoke  

Sinekdoke adalah gaya bahasa yang menggunakan nama 

sebagian untuk seluruhnya atau sebaliknya. Hasil analisis dalam 

novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa sinekdoke, yaitu 

sebagai berikut. 

a) Gumpalan-gumpalan kecil kapas itu membentuk 

gerombolan-gerombolan yang berdekatan.  

(HBJ: 55) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa sinekdoke 

karena kata “gumpalan-gumpalan kecil” sudah mewakili 

sebagiannya yaitu mempunyai arti bahwa seluruh kapas yang akan 

membentuk gerombolan yang berdekatan.  Pada kalimat di atas 

terlihat bahwa berada di dalam sebuah pesawat akan melihat awan 

yang bergumpalan diibaratkan sebuah kapas yang bisa membentuk 

gerombolan-gerombolan berdekatan. 

b) Yang selalu diledeknya sebagai gerombolan rocker yang 

memaksa orang menjadi tuli gara-gara mendengar suara-

suara bising yang digandakan lewat alat musik. 

(HBJ: 59) 
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Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa sinekdoke 

karena kata “gerombolan rocker” sudah mewakili sebagiannya yaitu 

mempunyai arti semua anggota grup musik yang disebut rocker 

apabila sedang memainkan musik semua orang menjadi tuli karena 

suaranya yang bising.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang tokoh 

yang selalu diledeknya sebagai gerombolan rocker memaksa orang 

menjadi tuli gara-gara mendengar suara bising. Pembaca seolah-olah 

ikut merasakan betapa bisingnya suara alat musik itu.  

c) Pingkan ditugasi Prodinya mengantar gerombolan 

mahasiswa BIPA yang baru untuk, pura-puranya, 

mengadakan studi banding ke Yogya dan Solo.  

(HBJ: 122) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

sinekdoke karena kata “gerombolan mahasiswa BIPA” sudah 

mewakili sebagiannya yaitu mempunyai arti seluruh mahasiswa 

jurusan BIPA yang baru studi banding ke Yogya dan Solo.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk ber-

imajinasi membayangkan keadaan yang dialami Pingkan yang 

ditugasi mengantar gerombolan mahasiswa BIPA untuk mengadakan 

studi banding ke Yogya-Solo. Pembaca seolah-olah ikut merasakan 

yang ditugasi Prodinya mengantar gerombolan mahasiswa BIPA. 
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3) Alusi  

Alusi adalah semacam acuan yang berusaha mensugestikan 

kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa. Hasil analisis 

dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa alusi, 

yaitu sebagai berikut. 

a) ... tetapi tahu benar bahwa Sarwono tampak berulang kali 

menyampaikannya rasa tidak nyamannya dengan kernyit 

dahi setiap kali terdengar lengkingan suara penyanyi dan 

jerit gitar elektrik yang menjadi ciri band itu. 

(HBJ: 47) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa alusi karena 

seperti suara yang menjadi ciri suatu band yang di dengar Sarwono. 

Hal ini menunjukan bahwa kalimat di atas termasuk gaya bahasa 

alusi karena sudah menggambarkan ciri seseorang yaitu ciri band.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan Sarwono yang merasa tidak 

nyaman. Pengarang mengajak pembaca seolah-olah dapat merasa-

kan keadaan yang ada dialami Sarwono. 

4) Eufimisme  

Eufimisme adalah gaya bahasa yang berusaha meng-

gunakan ungkapan-ungkapan lain dengan maksud memperhalus. 

Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya 

bahasa eufimisme, yaitu sebagai berikut. 

a) Sarwono sedang menggembala mereka ke Keraton 

Kasunanan waktu itu.  

(HBJ: 73) 
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Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa eufemisme 

karena terdapat ungkapan yang dianggap untuk memperhalus, yaitu 

kata “menggembala mereka”. Hal ini dilakukan karena apabila 

ungkapan tersebut dinyatakan secara langsung, dapat menimbulkan 

perasaan yang tidak enak karena kata menggembala digunakan 

untuk sebuah binatang. Ungkapan ini disampaikan kepada orang lain 

seharusnya menggunakan kata “mendampingi”. Kata 

“mendampingi” lebih sopan dari pada kata “menggembala mereka”. 

5) Eponim  

Eponim adalah pemakaian nama seseorang yang dihubungkan 

berdasarkan sifat yang sudah melekat padanya. Hasil analisis dalam 

novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa eponim, yaitu 

sebagai berikut. 

a) Seperti menyampaikan amanat dari Negeri Antah-

berantah di zaman purba tentang makna sunyi.  

(HBJ: 63) 

 

Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa 

eponim karena penggunaan nama yang sudah melekat padanya 

yaitu kata “antah-berantah”. Pada kalimat di atas terlihat bahwa 

sebuah negeri yang tidak pernah diketahui asal-usulnya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan sebuah negeri yang sangat menakutkan 

pada zaman purba. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan 

suasana yang menakutkan.  
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6) Epitet  

Epitet adalah semacam acuan yang menyatakan suatu sifat 

atau ciri yang khusus dari seseorang atau sesuatu hal. Hasil 

analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa 

epitet, yaitu sebagai berikut. 

a) Sepasang lelaki yang nyekingkring itu sekolahnya sama, 

sahabatnya juga sama, yakni Toar si Menado.  

(HBJ: 16)  

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epitet 

karena kata “lelaki yang nyekingkring”. Dua orang laki-laki yang 

sifatnya sama. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di atas 

termasuk gaya bahasa epitet karena menyatakan ciri yang khusus.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang di alami tokoh. 

Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan di dalamnya.  

b) Si Kerempeng itu menyalaminya sambil bertanya dengan 

tampang yang diganjil-ganjilkan kenapa gerangan 

Pingkan tidak nongol. 

(HBJ: 17) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epitet 

karena kata “si kerempeng”. Seorang laki-laki yang kerempeng yang 

sedang menunggu Pingkan. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di 

atas termasuk gaya bahasa epitet karena menyatakan ciri yang 

khusus. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang di alami tokoh yang di 
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juluki si kerempeng. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan di 

dalamnya.  

c) Moga-moga si Semprul cantik itu tahu bahwa aku 

mengharapkannya datang, katanya dalam hati.  

(HBJ: 17) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epitet 

karena kata “si semprul cantik”. Mengharapkan gadis pujaannya 

yang di juluki si semprul cantik. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat 

di atas termasuk gaya bahasa epitet karena menyatakan ciri yang 

khusus. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang di alami  tokoh yang 

dijuluki si semprul cantik yang sedang diharapkannya. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan di dalamnya bahwa si semprul 

cantik sedang diharapkannya.  

d) Dan Pingkan juga sebenarnya senang bisa lebih lama 

bersama Sarwono, lelaki kerempeng yang menjadi 

asisten seorang dosen galak yang dijuluki Si Rambut 

Putih.  

(HBJ: 28)  

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epitet 

karena kata “si rambut putih”. Seorang asisten dosen galak yang 

dijuluki si rambut putih itu adalah lelaki kerempeng. Hal ini 

menunjukkan bahwa kalimat di atas termasuk gaya bahasa epitet 

karena menyatakan ciri yang khusus. 
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Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan bahwa lelaki kerempeng itu yang di 

senangi oleh Pingkan. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan 

bahwa Pingkan merasa senang bisa lebih lama bersama Sarwono. 

e) Sarwono dan Pingkan tidak kaget lagi mendengar sapaan 

itu sebab ketika memberikan ceramah di kampus 

kemarin mahasiswa yang bertanya selalu menyapanya 

„Meneer.‟.  

(HBJ: 30) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epitet 

karena kata “meneer”. Mahasiswa yang menjuluki Sarwono dan 

Pingkan dengan sebutan Meneer. Hal ini menunjukkan bahwa 

kalimat di atas termasuk gaya bahasa epitet karena menyatakan ciri 

yang khusus. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami tokoh Pingkan 

dan Sarwono sudah tidak kaget mendengar sapaannya dengan 

sapaan Meneer. Pembaca seolah-olah terlarut didalamnya yaitu 

mendengar sapaannya.  

7) Antonomasia  

Antonomasia adalah gaya bahasa yang menggunakan sifat 

sebagai nama diri atau nama diri lain sebagai nama jenis. Hasil 

analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa 

antonomasia, yaitu sebagai berikut. 
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a) Kepala bank yang akan menjadi mertua Toar itu seorang 

batuwael, yang sudah lebih dari lima tahun telah 

mengelilingi Indonesia sebagai pejabat bank.  

(HBJ: 70) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

antonomasia karena menyebutnya sesuatu sifat sebagai nama diri 

lain, yaitu diwakili dengan kata “kepala bank” yang artinya seorang 

yang mempunyai jabatan tinggi sebagai ketua. Kalimat di atas 

terlihat bahwa yang akan menjadi mertua Toar itu seorang pegawai 

bank.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang sedang dialami Toar. 

Pembaca seolah-olah ikut merasa senang yang menjadi menantu 

pejabat bank.   

b) Ia ingin sekali menemani Pingkan menjadi guide bagi 

keluarga Pelenkahu.  

(HBJ: 71) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

antonomasia karena menyebutnya sesuatu sifat sebagai nama diri 

lain, yaitu diwakili dengan kata “guide” yang artinya penunjuk jalan 

saat berpariwisata. Kalimat di atas terlihat bahwa seseorang yang 

ingin menemani keluarganya saat berpariwisata.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami tokoh tersebut  

ingin menjadi guide. Pembaca seolah-olah ikut terlarut didalamnya.  
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8) Erotesis  

Erotesis adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk mencapai 

efek yang lebih mendalam tanpa membutuhkan jawaban. Hasil 

analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa 

erotesis, yaitu sebagai berikut. 

a) Tetapi, ya tetapi, apakah Pingkan memilikinya? Apakah 

gadis itu percaya Tuhan memiliki Rumah, apakah 

Pangeran yang menguasai segalanya itu memerlukan 

Rumah? ...  

(HBJ: 26) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa erotesis 

karena kata-kata tersebut tidak membutuhkan jawaban. Memikirkan 

Pingkan yang berbeda keyakinan dengan Sarwono.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami oleh Pingkan 

tentang Tuhan yang memiliki rumah. Pembaca seolah-olah ikut 

terlarut yang dirasakan Pingkan tentang Tuhan.  

b) ... apa dosa dan salahku maka telah mencintai laki-laki 

Jawa yang sering zadul mikirnya ini?. 

(HBJ: 36) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa erotesis 

karena kata-kata tersebut tidak membutuhkan jawaban. Bertanya 

dengan dirinya sendiri tentang dosa dan salahnya yang ada 

mencintainya yaitu laki-laki Jawa.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang yang 
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telah mencintai laki-laki Jawa yang zadul mikirnya. Pembaca seolah-

olah ikut terlarut bagaimana bisa mencintai seorang laki-laki Jawa.  

c) ... apakah juga akan terjadi perang antara Indonesia dan 

Jepang? Kalau itu terjadi, aku harus ke Kyoto 

merebutnya kembali dari si Sontoloyo Jepang itu.  

(HBJ: 80) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa erotesis 

karena kata-kata tersebut tidak membutuhkan jawaban. Menanyakan 

ke dirinya sendiri tentang akan terjadinya perang Indonesia dengan 

Jepang. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang akan membuat perang 

antara Indonesia dan Jepang namun tokoh aku akan merebutnya. 

Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan keadaan yang akan 

terjadi perang jika direbut oleh Sontoloyo jepang.  

9) Paralelisme  

Paralelisme adalah salah satu gaya bahasa yang berusaha 

mengulang kata atau yang menduduki fungsi gramatikal yang 

sama untuk mencapai kesejajaran. Hasil analisis dalam novel 

Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa paralelisme, yaitu 

sebagai berikut. 

a) Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk 

digarap, tetapi takdir harus ditandatangani di atas materai 

dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa, baik 

atau buruk.  

(HBJ: 20) 
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Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa paralelisme 

karena ada gramatikal yang sama kata “baik atau buruk”. Nasib dan 

takdir manusia tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa.  

Pada kutipan di atas, pengarang mengajak membaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan manusia yang berhubungan 

dengan nasib dan takdir yang tidak bisa diganggu gugat. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan didalamnya.  

10) Elipsis  

Elipsis adalah gaya bahasa yang menghilangkan satu atau 

beberapa unsur kalimat, yang dalam susunan tersebut seharusnya 

ada. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data 

gaya bahasa elipsis, yaitu sebagai berikut.  

a) Ragu-ragu apa harus menunggu sampai hujan sama 

sekali reda atau nekat saja naik becak kembali ke hotel. 

(HBJ: 07) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa elipsis 

karena menghilangkan satu unsur kalimat, yaitu menghilangkan 

unsur subjek. Pada kalimat di atas terlihat seseorang yang merasa 

bingung saat hujan.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seseorang saat 

menunggu hujan. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasa 

kebingungan.  
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11) Asidenton  

Asidenton adalah gaya bahasa yang mengungkapkan suatu 

kalimat atau wacana tanpa kata penghubung. Hasil analisis dalam 

novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa asidenton, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Kali ini ia sedang di Yogya untuk kesekian kalinya atas 

perintah Kaprodinya di FISIP-UI yang disampaikan 

ketika ia baru saja pulang dari penelitian yang menguras 

tenaga, perasaan, tenaga, dan entah apa lagi.  

(HBJ: 01) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

asidenton karena mengungkapkan kalimat tanpa penghubung. 

Menceritakan keadaannya yang baru saja pulang dari penelitian. 

Kalimat di atas tidak menggunakan kata sambung.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan di Yogya yang diperintah 

Kaprodinya ketika baru pulang dari penelitian yang menguras 

tenaga, perasaan, tenaga. Pembaca seolah-olah ikut terlarut didalam-

nya yang menguras tenaga, perasaan, tenaga dan entah apa lagi. 

b) Semua sudah lengkap disiapkan: tisu, piring, gelas, air 

panas di termos, kopi, teh.  

(HBJ: 32) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa asidenton 

karena mengungkapkan kalimat tanpa penghubung. Telah 

menyiapkan peralatan makanan. Kalimat di atas tidak menggunakan 

kata sambung.  
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Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan di atas meja yang sudah 

lengkap disiapkan. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan 

didalamnya.  

12) Polisindeton  

Polisindeton adalah gaya yang merupakan kebalikan dari 

asindeton. Beberapa kata, frasa, atau klausa yang berurutan 

dihubungkan satu sama lain dengan kata-kata sambung. Hasil 

analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa 

polisindeton, yaitu sebagai berikut. 

a) Tidak ada awan di langit, belum ada polusi, kalau siang 

panas minta ampun tetapi kalau malam panas bumi 

membubung ke batas atmosfir dan dunia ini ditinggalkan 

dalam keadaan kedinginan.  

(HBJ: 15) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

polisindeton karena ada kata yang dihubungkan dengan kata 

sambung. Menceritakan keadaan di bumi dalam kalimat di atas 

menggunakan kata sambung, yaitu kalau dan dan.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan bumi pada siang dan malam. 

Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan cuaca yang berubah-

ubah di bumi.  

b) Matindasku adalah prajurit yang bertempur melawan 

pasukan Raja Loloda Mokoagow sehingga patung 

ciptaannya lepas dan hilang dan kemudian ditemukan 

oleh nelayan dan diserahkan ke Sang Raja yang 
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kemudian membujukku untuk menjadi permaisurinya. 

(HBJ: 57) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

polisindeton karena ada kata yang dihubungkan dengan kata 

sambung. Tentang  matindas yang seorang prajurit yang bertempur 

dalam kalimat di atas menggunakan kata sambung, yaitu dan serta 

kemudian.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami oleh matindas 

sebagai prajurit yang bertempur melawan pasukan Raja Loloda 

Mokoagow yang patungnya lepas dan hilang. Pembaca seolah-olah 

ikut terlarut merasakan apa yang dirasakan didalamnya.  

c) ... meskipun setiap hari ke mana-mana harus naik bis 

atau angkot, atau ojek.  

(HBJ: 69) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

polisindeton karena ada kata yang dihubungkan dengan kata 

sambung. Pergi ke mana-mana menggunakan kendaraan dalam 

kalimat tersebut menggunakan kata sambung, yaitu atau. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami oleh seorang 

yang setiap hari pergi kemana-mana naik bis, angkot, atau ojek. 

Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan keadaan yang setiap 

hari pergi harus naik bis, angkot, atau ojek.  



193 

 

 

 

d) Tidak jelas lagi hubungan mereka itu seperti mandor 

dengan kuli, atau seperti, atau seperti kuli dengan 

mandor.  

(HBJ: 115) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

polisindeton karena ada kata yang dihubungkan dengan kata 

sambung. Menceritakan hubungannya yang tidak jelas diibaratkan 

mandor dengan kuli dalam kalimat tersebut menggunakan kata 

sambung, yaitu atau. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami oleh seorang 

tentang hubungan yang diibaratkan sebagai mandor dengan kuli. 

Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan didalamnya.  

d. Gaya Bahasa Perulangan  

1) Aliterasi  

Aliterasi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud 

perulangan konsonan yang sama. Hasil analisis dalam novel Hujan 

Bulan Juni terdapat data gaya bahasa aliterasi, yaitu sebagai berikut. 

a) Lain ladang lain belalang, memang, dan lain lubuk lain 

ikannya. Memang  

(HBJ: 49)  

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa aliterasi 

karena ada perulangan bunyi konsonan yang sama, yaitu kata 

tersebut adalah “Lain ladang lain belalang, memang, dan lain lubuk 

lain ikannya. Memang” 
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2) Asonansi  

Asonansi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud 

perulangan bunyi vokal yang sama. Hasil analisis dalam novel 

Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa asonansi, yaitu sebagai 

berikut. 

a) Aku ikut kamu, Matindas! Aku ikut kamu, suamiku! 

Rajaku!  

(HBJ: 58)  

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa asonansi 

karena ada perulangan bunyi vokal yang sama, yaitu kata tersebut 

adalah “Aku ikut kamu, Matindas! Aku ikut kamu, suamiku! 

Rajaku!”. 

3) Antanaklasis  

Antanaklasis adalah gaya bahasa yang mengandung ulangan 

kata yang sama dengan makna yang berbeda. Hasil analisis dalam 

novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa antanaklasis, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Kata yang ada di Langit sana, kalau baik ya 

alhamdulillah, kalau buruk ya disyukuri saja.  

(HBJ: 20) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

antanaklasis karena ada ulangan kata yang sama dengan makna yang 

berbeda, yaitu kata tersebut adalah “kalau baik ya alhamdulillah dan 

kalau buruk ya disyukuri saja”. 
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Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan suatu kata yang ada di langit yaitu 

baik dan buruk. Pembaca seolah-olah terlarut merasakan 

didalamnya.  

b) Dan pendidikan tidak hanya berarti rumah sekolah, tetapi 

juga Rumah Tuhan-agama.  

(HBJ: 21) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

antanaklasis karena ada ulangan kata yang sama dengan makna 

yang berbeda, yaitu kata tersebut adalah “rumah sekolah dan 

rumah Tuhan-agama”.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan sebuah pendidikan yang tidak hanya 

sebuah rumah sekolah, tetapi juga rumah Tuhan. Pembaca seolah-

olah ikut terlarut merasakan tentang hal pendidikan. 

c) Ini jam sebelas, Kyoto jam 1 pagi.  

(HBJ: 118) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

antanaklasis karena ada ulangan kata yang sama dengan makna yang 

berbeda, yaitu kata tersebut adalah “jam sebelas dan jam 1 pagi”. 

4) Kiasmus  

Kiasmus adalah adalah gaya bahasa yang terdiri dari dua 

klausa namun dipertentangkan satu sama lain. Hasil analisis 

dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa kiasmus, 

yaitu sebagai berikut. 
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a) Dia percaya pada teori yang menjelaskan bahwa inti 

kehidupan itu komunikasi dan komunikasi itu inti 

kehidupan.  

(HBJ: 03) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa kiasmus 

karena terdapat dua klausa yang dipertentangkan satu sama 

lainnya, yaitu kata pada kata “inti kehidupan itu komunikasi dan 

komunikasi itu inti kehidupan”. Pada kalimat di atas menceritakan 

tentang suatu kehidupan.  

5) Epizeukis  

Epizeukis adalah repetisi yang bersifat langsung, artinya 

kata yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut. Hasil 

analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa 

epizeukis, yaitu sebagai berikut. 

a) Itu keyakinan yang dipegangnya teguh. Dan keyakinan 

demikian pada gilirannya menyeretnya pada keyakinan 

macam lain lagi, yakni bahwa ternyata tidak ada satu pun 

yang tidak bermasalah disekitar kita ini.  

(HBJ: 06) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epizeukis 

karena terdapat kata-kata yang diulang berturut-turut, yaitu kata 

tersebut adalah “keyakinan”. Pada kalimat di atas terlihat untuk 

meyakini suatu keyakinan agar tidak ada suatu masalah. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan tentang suatu keyakinan dan akan 

menyeretnya pada macam lain lagi. Pembaca seolah-olah ikut 

terlarut pada suatu keyakinan.  
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b) Ia melamarku, katanya dalam hati. Ia mencintaiku, ya si 

Meneer ini ternyata mencintaiku.  

(HBJ: 31) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epizeukis 

karena terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang 

berturut-turut, yaitu kata tersebut adalah “mencintaiku”. Pada 

kalimat di atas terlihat si Meneer yang telah mencintainya.  

c) Ia menarik napas panjang, sangat panjang, mengupayakan 

ketenangan yang sebenarnya menjadi tenaga hidupnya. 

(HBJ: 95) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epizeukis 

karena terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang 

berturut-turut, yaitu kata tersebut adalah “panjang”. Pada kalimat di 

atas terlihat tentang sebuah ketenangan yang dirasakan dalam 

hidupnya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan seorang tentang ketenangan 

hidupnya. Pembaca seolah-olah ikut terlarut didalamnya.  

d) Habis ke siapa lagi? Ke siapa lagi? Sopir bertanya, ada 

apa.  

(HBJ: 118) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epizeukis 

karena terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang 

berturut-turut, yaitu kata tersebut adalah “ke siapa lagi?”. Pada 

kalimat di atas terlihat seorang yang bingung harus bertanya ke 

siapa, tetapi yang hanya menanggapi sopirnya.  
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e) Namun, demam yang berkurang itu kembali, ya kembali, 

menjadikannya ingat WA Pingkan lagi.  

(HBJ: 120) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epizeukis 

karena terdapat kata-kata yang diulang dipentingkan diulang 

berturut-turut, yaitu kata tersebut adalah “kembali”. Pada kalimat 

di atas terlihat seorang yang sedang demam namun demamnya 

berkurang saat mengingat WA dari Pingkan.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang yang 

sedang demam berkurang itu kembali yang menjadikannya ingat 

WA Pingkan. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan yang 

dialami tokoh tersebut. 

6) Anafora  

Anafora adalah repetisi yang berwujud pengulangan kata 

pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya. Hasil analisis 

dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa anafora, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Dan itu penting. Dan itu tonggak. Tonggak apa pula? 

Tanyanya kepada diri sendiri.  

(HBJ: 03) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anafora 

karena ada pengulangan kata pertama pada tiap baris atau 

kalimatnya. Repetisi yang berwujud perulangan kata pertama di 
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awal dan kalimat berikutnya yaitu kata “dan”. Kata-kata tersebut 

digunakan sebanyak dua kali dalam satu kalimat.  

b) Dan bahwa puisi itu komunikasi, dan bahwa komunikasi 

itu shaman. Dan bahwa shaman itu medium.  

(HBJ: 03) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anafora 

karena ada pengulangan kata pertama pada tiap baris atau 

kalimatnya. Repetisi yang berwujud perulangan kata pertama di 

awal dan kalimat berikutnya yaitu kata “dan”. Kata-kata tersebut 

digunakan sebanyak tiga kali dalam satu kalimat.  

c) Ia buka lagi koran, ia lirik sajaknya: masih di sana. Ia 

lega. 

(HBJ: 08) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anafora 

karena ada pengulangan kata pertama pada tiap baris atau 

kalimatnya. Repetisi yang berwujud perulangan kata pertama di 

awal dan kalimat berikutnya yaitu kata “ia”. Kata-kata tersebut 

digunakan sebanyak tiga kali dalam satu kalimat. 

d) Masuk Jakarta lagi, masuk kemacetan lagi, masuk asap 

knalpot, masuk hutan belantara motor yang semakin lama 

semakin terasa sebagai dilema: masukan dari pajak atau 

kenyamanan berkendara.  

(HBJ: 61) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anafora 

karena ada pengulangan kata pertama pada tiap baris atau 

kalimatnya. Repetisi yang berwujud perulangan kata pertama di 
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awal dan kalimat berikutnya yaitu kata “masuk”. Kata-kata 

tersebut digunakan sebanyak empat kali dalam satu kalimat.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan kota Jakarta yang macet, 

banyak asap penyebabnya kendaraan yang semakin banyak. 

Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan keadaan suasana kota 

Jakarta. 

e) Ada santri yang taat, ada juga wong cilik yang taat.  

(HBJ: 75) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anafora 

karena ada pengulangan kata pertama pada tiap baris atau 

kalimatnya. Repetisi yang berwujud perulangan kata pertama di 

awal dan kalimat berikutnya yaitu kata “ada”. Kata-kata tersebut 

digunakan sebanyak dua kali dalam satu kalimat.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seseorang ada 

yang santri taat, ada juga wong cilik yang taat juga. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan didalamnya. 

f) Itu perintah Allah, itu perintah Muhammad SAW, itu 

yang menjadi dasar keyakinannya sebagai orang yang 

harus menghargai keyakinan orang lain, ...  

(HBJ: 76) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anafora 

karena ada pengulangan kata pertama pada tiap baris atau 

kalimatnya. Repetisi yang berwujud perulangan kata pertama di 
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awal dan kalimat berikutnya yaitu kata “itu”. Kata-kata tersebut 

digunakan sebanyak tiga kali dalam satu kalimat.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seseorang 

untuk menghargai keyakinan orang lain. Pembaca seolah-olah 

ikut terlarut merasakan didalamnya. 

g) Semakin jauh lingkaran yang dekat keraton, semakin 

surut pamornya.  

(HBJ: 100) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anafora 

karena ada pengulangan kata pertama pada tiap baris atau 

kalimatnya. Repetisi yang berwujud perulangan kata pertama di 

awal dan kalimat berikutnya yaitu kata “semakin”. Kata-kata 

tersebut digunakan sebanyak dua kali dalam satu kalimat.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan sebuah keraton semakin surut 

pamornya. Pembaca seolah-olah ikut terlarut merasakan didalamnya. 

h) Itu kata orang, itu kata rekan-rekannya, dan itu benar. 

(HBJ: 108)  

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anafora 

karena ada pengulangan kata pertama pada tiap baris atau 

kalimatnya. Repetisi yang berwujud perulangan kata pertama di 

awal dan kalimat berikutnya yaitu kata “itu”. Kata-kata tersebut 

digunakan sebanyak tiga kali dalam satu kalimat.  

7) Epistrofa  
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Epistrofa adalah repetisi yang berwujud perulangan kata atau 

frasa pada akhir kalimat berurutan. Hasil analisis dalam novel 

Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa epistrofa, yaitu sebagai 

berikut. 

a) Sebuah kota, hanya sebuah kota. Dan Jawa bukan sebuah 

kota, jauh lebih luas dan rumit dari kota. 

(HBJ: 24) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epistrofa 

karena terdapat pengulangan kata pada akhir kalimat berurutan. 

Repetisi yang berwujud perulangan kata pada akhir kalimat yaitu 

kata “kota”. Pada kalimat di atas terlihat sebuah kota yang sama 

dengan Jawa yang bukan kota.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan kota dengan Jawa yang luas 

dan rumit. Pembaca seolah-olah terlarut merasakan keadaannya. 

8) Mesodiplosis   

Mesodiplosis adalah repetisi di tengah baris-baris atau 

beberapa kalimat berurutan. Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan 

Juni terdapat data gaya bahasa mesodiplosis, yaitu sebagai berikut. 

a) Bagaikan simpul, transportasi terasa semakin ruwet 

bahkan ketika Jakarta menyaksikan semakin banyaknya 

jalan tol dan jalan layang karena tidak sebanding dengan 

semakin besarnya volume penjualan mobil dan motor. 

(HBJ: 61)  

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

mesodiplosis karena terdapat perulangan kata di tengah baris, yaitu 
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pada kata “semakin”. Pada kutipan di atas terlihat kemacetan kota 

Jakarta yang ramai kendaraan disebabkan dengan penjualan mobil 

dan motor yang semakin banyak.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan kota Jakarta yang terlalu ramai  

banyak alat transportasi. Pembaca seolah-olah terlarut merasakan 

keadaannya.  

b) Di jalan pulang dilihatnya beberapa anak dengan 

seragam merah-putih berjalan setengah menari setengah 

menyanyi setengah ledek-meledek setengah ada juga 

yang tampaknya menghapalkan doa yang tadi diajarkan 

oleh Pak Guru Agama.  

(HBJ: 87) 

  

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

mesodiplosis karena terdapat perulangan kata di tengah baris, yaitu 

pada kata “setengah”. Pada kutipan di atas terlihat beberapa anak 

saat pulang dari sekolahnya yang memakai seragam merah putih 

dengan perasaan senang.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan seorang anak saat di jalan 

sehabis pulang sekolah. Pembaca seolah-olah terlarut merasakan di 

dalamnya.  

c) Masuk ke dunia lain yang selalu menyebabkannya 

terlepas dari tekanan jenis apa pun, rasa takut jenis apa 

pun yang kali ini bersama-sama masuk ke dalam 

tempurung kepalanya.  

(HBJ: 107) 
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Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa 

mesodiplosis karena terdapat perulangan kata di tengah baris, yaitu 

pada kata “jenis apa pun”. Pada kutipan di atas terlihat seorang yang 

berangan-angan seperti memasuki dunia lain yang sedang 

dipikirkannya.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan seorang yang seakan-akan 

memasuki dunia lain. Pembaca seolah-olah terlarut merasakan di 

dalamnya. 

9) Epanalepsis  

Epanalepsis adalah pengulangan yang berwujud kata 

terakhir dari baris, klausa, atau kalimat mengulang kata pertama. 

Hasil analisis dalam novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya 

bahasa epanalepsis, yaitu sebagai berikut. 

a) Hidup ilmu! Ia berhenti sejenak dari pikirannya, 

kemudian berteriak kepada dirinya sendiri dengan penuh 

semangat, Hidup masalah!. 

(HBJ: 06) 

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa epanalepsis 

karena ada perulangan pada kata terakhir baris, klausa, atau kalimat 

mengulang kata pertama, yaitu kata tersebut adalah “hidup ilmu! 

dan hidup masalah!”. Pada kalimat di atas terlihat seorang yang 

berpikir antara hidup ilmu atau hidup masalah. 

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan yang dialami seorang sedang 
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berpikir, kemudian berteriak dengan penuh semangat. Pembaca 

seolah-olah ikut terlarut merasakan seorang yang sedang 

menyemangati diri sendiri.  

10) Anadiplosis  

Anadiplosis adalah gaya bahasa yang mengulang kata pertama 

dari suatu kalimat yang menjadi kata terakhir. Hasil analisis dalam 

novel Hujan Bulan Juni terdapat data gaya bahasa epanalepsis, yaitu 

sebagai berikut. 

a) Jakarta itu debu Jakarta itu macet Jakarta itu banjir Jakarta 

itu mal Jakarta itu motor Jakarta itu yel-yel demo buruh 

Jakarta itu mal Jakarta itu pedagang kaki lima yang mati-

matian membela kios-kiosnya...  

(HBJ: 124)  

 

Kalimat di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa anadiplosis 

karena ada perulangan kata pertama dari suatu kalimat menjadi kata 

atau frasa pertama atau kalimat berikutnya, yaitu pada kata “Jakarta 

itu”. Pada kalimat di atas terlihat bahwa digambarkan suasana 

sebuah kota Jakarta yang semuanya ada di Jakarta seperti banyak 

debu, macet, banjir dan lain-lain.  

Pada kutipan di atas pengarang mengajak pembaca untuk 

berimajinasi membayangkan keadaan kota Jakarta yang dibilang 

Jakarta berdebu, macet, banjir, dan lain-lain. Pembaca seolah-olah 

ikut terlarut merasakan suasana kota Jakarta.  

3. Skenario Pembelajaran Gaya Bahasa pada Novel Hujan Bulan Juni 

Karya Sapardi Djoko Damono di Kelas XI SMA 
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Pembelajaran di sekolah terjadi apabila terdapat interaksi antara 

siswa dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, guru harus mampu 

membimbing dan mengarahkan peserta didiknya ke arah gemar membaca 

terhadap karya sastra terutama novel yang isinya mengandung nilai 

pendidikan. Oleh karena itu, pembelajaran gaya bahasa diaplikasikan 

dalam pembelajaran sastra bagi kelas XI SMA berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut.  

a. Standar Kompetensi  

Standar kompetensi yang menjadi landasan penulisan dalam 

pembelajaran gaya bahasa, yakni Membaca, memahami berbagai 

hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan.  

b. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar yang melatar belakangi penelitian, yakni pada 

KD nomor 7. 2 Menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, 

novel Indonesia/ novel terjemahan.  

c. Indikator  

Berdasarkan KD tersebut yang dapat menggambarkan 

pembelajaran gaya bahasa pada novel Hujan Bulan Juni adalah 

sebagai berikut: 

1) siswa dapat menjelaskan gaya bahasa perbandingan; 

2) siswa dapat menjelaskan gaya bahasa pertentangan; 

3) siswa dapat menjelaskan gaya bahasa pertautan; 
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4) siswa dapat menjelaskan gaya bahasa perulangan. 

 

d. Tujuan Pembelajaran 

Setelah siswa menempuh pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 

menjelaskan gaya bahasa perbandingan, siswa dapat menjelaskan gaya 

bahasa pertentangan, siswa dapat menjelaskan gaya bahasa pertautan, 

dan siswa dapat menjelaskan gaya bahasa perulangan. 

e. Materi Pembelajaran  

 Materi pembelajaran penggunaan gaya bahasa pada siswa kelas 

XI SMA adalah novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono, yang membahas tentang unsur intrinsik dan jenis-jenis gaya 

bahasa. 

f. Alokasi Waktu  

Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan SK dan KD 

dalam pembelajaran ini adalah empat jam pelajaran (4x45 menit). 

Waktu tersebut terbagi menjadi dua pertemuan.  

g. Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran gaya bahasa, yaitu (1) metode ceramah, (2) metode 

diskusi, dan (3) penugasan. 

h. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pembelajaran penggunaan gaya bahasa harus menempuh 

beberapa langkah yang meliputi:  
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Pertemuan ke-1 

1) Kegiatan Awal 

Hal-hal yang dapat dilakukan guru pada bagian ini adalah:  

a) mengucapkan salam; 

b) mengondisikan kelas dengan presensi; 

c) melakukan apresiasi dengan tanya jawab mengenai unsur 

intrinsik novel dan gaya bahasa; 

d) menyampaikan pokok-pokok atau materi pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti  

Sebelum pembelajaran siswa terlebih dahulu membaca novel 

masing-masing. 

a) Eksplorasi  

Pada tahap ini sebelum guru menjelaskan tentang materi 

yang akan dibahas, siswa terlebih dahulu membaca novel yang 

mereka punya. 

b) Elaborasi  

1. guru menjelaskan materi tentang unsur intrinsik novel dan 

gaya bahasa; 

2. memperlihatkan beberapa contoh gaya bahasa agar siswa 

dapat memahami tentang beberapa gaya bahasa; 

3. memerintahkan siswa untuk mencari sebuah gaya bahasa 

yang terdapat pada novel masing-masing; 
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4. memerintahkan siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan 

yang telah selesai ke meja guru;  

5. memilih pekerjaan siswa untuk dibacakan di depan kelas. 

c) Konfirmasi 

(1) melakukan tanya jawab mengenai jenis gaya bahasa apa saja 

yang tidak terdapat pada kutipan novel yang telah mereka 

analisis, serta kesulitan apa yang mereka alami ketika 

menganalisis sebuah novel; 

(2) memberikan rangkuman akhir mengenai jalannya diskusi.  

3) Kegiatan Akhir 

a) menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang 

akan datang; 

b) pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam.  

Pertemuan ke-2 

1) Kegiatan Awal  

Hal-hal yang dapat dilakukan guru pada bagian ini adalah: 

a) mengucapkan salam; 

b) mengondisikan kelas dengan presensi;  

c) melakukan apresiasi dengan tanya jawab mengenai unsur 

intrinsik dan gaya bahasa yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya; 

d) menyampaikan pokok-pokok atau materi pembelajaran.  

2) Kegiatan Inti 
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a) Eksplorasi  

(1) memberikan umpan pertanyaan apakah siswa pernah mem-

baca novel sebelumnya dan tema apa yang telah mereka 

baca; 

(2) tanya jawab dengan pertanyaan mengapa siswa membaca 

novel dengan tema yang mereka pilih.  

b) Elaborasi  

(1) guru membagi kelompok berdasarkan jumlah siswa untuk 

berdiskusi tentang gaya bahasa yang terdapat pada novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono; 

(2) siswa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik novel Hujan 

Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono; 

(3) siswa menganalisis unsur-unsur intrinsik novel Hujan Bulan 

Juni karya Sapardi Djoko Damono; 

(4) siswa menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono.  

(5) siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya;  

(6) siswa lain menanggapi presentasi hasil diskusinya.  

c) Konfirmasi  

(1) melakukan tanya jawab mengenai kesulitan apa yang dialami 

siswa ketika menganalisis sebuah novel dengan meng-

gunakan novel; 
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(2) memberikan rangkuman akhir mengenai jalannya proses 

pembelajaran.  

3) Kegiatan Akhir 

a) menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang 

akan datang; 

b) pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam.  

i. Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran gaya bahasa, 

yakni novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, buku  

unsur intrinsik novel dan pengajaran gaya bahasa.  

j. Media Pembelajaran 

Media yang digunakan antara lain: 

1) Laptop  

2) Program Power Point 

3) LCD 

k. Penilaian  

a. Tes tertulis  

Tes tetulis dilakukan dengan menganalisis novel Hujan Bulan 

Juni karya Sapardi Djoko Damono dan merangkum laporan hasil 

diskusinya. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

 Pada bab Vini, penulis paparkan simpulan dan saran. Simpulan merupakan 

rangkuman pokok-pokok temuan penelitian. Saran adalah rekomendasi yang 

disampaikan kepada pembaca yang merupakan hasil refleksi penelitian terhadap 

temuan penelitian.  

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pemaparan analisis data yang bersumber dari rumusan 

masalah dapat diambil simpulan sebagai berikut.  

1. Jenis-jenis gaya bahasa dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono dibagi menjadi empat, (a) gaya bahasa perbandingan 

antara lain: perumpamaan 14, metafora 7, personifikasi 5, depersonifikasi 

1, alegori 3, antitesis 2, pleonasme 2, perifrasis 1, antisipasi 4, dan koreksi 

1; (b) gaya bahasa pertentangan antara lain: hiperbola 8, litotes 2, ironi 1, 

oksimoron 2, paronomasia 1, paralepsis 1, zeugma 1, satire 2, inuendo 3, 

antifrasis 1, paradoks 3, anti klimaks 2, anastrof 3, apofasis 3, hipalase 2, 

sinisme 5, dan sarkasme 2; (c) gaya bahasa pertautan antara lain: 

metonimia 5, sinekdoke 3, alusi 1, eufimisme 1, eponim 1, epitet 5, 

antonomasia 2, erotesis 3, paralelisme 1, elipsis 1, asindeton 2, dan 

polisindeton 4; (d) gaya bahasa perulangan antara lain: aliterasi 1, 

asonansi 1, antanaklasis 3, kiasmus 1, epizekuis 5, anafora 8, epistrofa 1, 

mesodiplosis 3, epanalepsis 1, dan anadiplosis 1.  
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2. Skenario pembelajaran gaya bahasa diaplikasikan dengan pembelajaran 

sastra yaitu di kelas XI SMA berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Pembuatan RPP disadarkan pada standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang tertera pada silabus SMA. Standar kompetensi 

yang dipilih sebagai acuan adalah membaca, memahami berbagai hikayat, 

novel Indonesia/ novel terjemahan. Kompetensi dasar yang menjadi 

landasan penelitian adalah 7.2 menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan. Metode 

pembelajaran dilakukan mengombinasikan tiga metode, yaitu metode 

ceramah, metode diskusi, dan penugasan.  

 

B. Saran  

 Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan beberapa saran kepada 

berbagai pihak sebagai berikut.  

1. Bagi siswa, disarankan dapat memanfaatkan novel Hujan Bulan Juni 

karya Sapardi Djoko Damono untuk dianalisis gaya bahasanya.  

2. Bagi guru, dapat menggunakan novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono sebagai alternatif bahan atau materi pembelajaran sastra 

yaitu gaya bahasa. 

3. Bagi pembaca, dapat mengambil nilai-nilai positif dalam karya sastra 

yang telah dibacanya dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu, dengan 

membaca novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dapat 

memberikan tambahan pengetahuan mengenai gaya bahasa.  
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4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan inspirasi 

maupun referensi penelitian berikutnya. Agar nantinya dapat dimanfaatkan 

bagi dunia pendidikan, khususnya bahasa dan sastra Indonesia.  
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LAMPIRAN  



 

 

 

 

Lampiran 1  

 

Sampul Novel Hujan Bulan Juni  

 
 



 

 

 

 

Lampiran 2  

Biografi Pengarang 

Novel Hujan Bulan Juni 

 

Sapardi Djoko Damono lahir di Solo, 20 Maret 1940. Saat ini berprofesi 

sebagai guru besar pensiun Universitas indonesia (sejak 2005) dan guru besar 

tetap pada Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta (2009). Beliau mengajar dan 

membimbing Mahasiswa di Pascasarjana Universitas Indonesia, Institut Kesenian 

Jakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, dan Institut Seni 

Indonesia Solo.  

Buku puisinya antara lain Mata Pisau (1974), Akuarium (1974), Duka-Mu 

abadi (1979), Perahu Kertas (1984), Sihir Hujan (1984), Hujan Bulan Juni 

(1994), Arloji (1998), Ayat-ayat Api (2000), Mata Jendela (2001), Ada Berita Apa 

Hari Ini, Den Sastro? (2002), dan Sutradara Itu Menghapus Dialog Kita (2012). 

Buku fiksinya berjudul Pengarang  Telah Mati (2001), Membunuh Orang 

Gila (2003), Sup Gibran (2011), Pengarang Belum Mati (2011), Pengarang Tak 

Pernah Mati (2011), Pada Suatu Hari Nanti / Malam Wabah (2013), Jalan Lurus 

(2014), dan Arak-arakan (2014). Puisi dan esai beliau telah diterjemahkan ke 

dalam antara lain bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Arab, Jepang, Cina, 

Jawa, Bali, Italia, Portugis, Korea, Tagalog, Thai, Malayalam, Rusia, serta Urdu. 

Hadiah dan penghargaan yang diraih oleh Sapardi antara lain Cultural 

Award (1978) dari Australian Cultural Council, Anugerah Puisi Putra (1983) dari 

Dewan Bahasa dan Sastra Malaysia, Hadiah Sastra (1983) dari Dewan Kesenian 



 

 

 

 

Jakarta, SEA-Write Award (1986) dari Thailand, Anugerah Seni (1990) dari 

Pemerintah RI, Kalyana Kretya (1996) dari Pemerintah RI, hadiah sebagai 

penerjemah terbaik untuk novel John Stein-beck, The Grapes of Wrath (1999) dari 

Yayasan Buku Utama, Satyalencana Kebudayaan (2002) dari Presiden RI, 

Khatulistiwa Literary Award (2004) untuk buku Puisi Indonesia Sebelum 

Kemerdekaan, dan penghargaan untuk Pencapaian Seumur Hidup dalam Sastra 

dan Pemikiran Budaya (2012) dari Akademi Jakarta.  

Buku Sapardi yang terbit di Gramedia Pustaka Utama berjudul Hujan 

Bulan Juni edisi hard cover (2013), Bilang Begini, Maksudnya Begitu (2014), dan 

Trilogi Soekram (2015). Sapardi bisa disapa di @SapardiDD.  

  



 

 

 

 

Lampiran 3  

Sinopsis 

Novel Hujan Bulan Juni 

 

Sarwono adalah Pria Jawa tulen yang gemar menulis puisi di media 

cetak. Sarwono menjadi asisten dosen FISIP-UI yang juga menjadi orang 

kepercayaan Kaprodinya untuk menuntaskan berbagai proyek penelitian. Sarwono 

sebagai asisten dosen yang sangatlah pandai bergaul. Hal ini membuatnya mudah 

memiliki teman. Hobinya yang akan musik khususnya musik Jazz membawanya 

dekat dengan rekan kerjanya yang bernama Pingkan. Dari sanalah terbit kata-kata 

Pingkan yang membuat hati Sarwono tidak henti-hentinya menciptakan puisi. 

Seorang gadis cantik yang katanya blasteran Makasar- Jawa itu sukses memincut 

hati Sarwono. Namun, tidak hanya karena Pingkan seorang gadis yang cantik ia 

juga cerdas.     

Tiba-tiba Sarwono merasa gembira sebab tiga puisinya dimuat disebuah 

koran yang bernama Swara Keyakinan. Sayangnya, tanggapan Pingkan setelah 

mengetahui itu biasa saja. Ia berkata bahwa: “Puisimu kisruh” dan cengeng, 

ketika membaca sajak Sarwono. Sarwono belum sempat melihatkan kepadanya, 

dan ia tahu, mungkin Pingkan tidak akan terlalu merespon. Tetapi, meski begitu, 

gadis berkulit putih itu tetap menaruh perhatian pada Sarwono. Malah ia pernah 

juga merasa kasihan ketika Sarwono yang bertubuh kerempeng itu terbatuk-batuk. 

Walaupun Sarwono berkata, “tapi kan sehat” dan Pingkan membalasnya, “Sehat 

apa? Suka ngrokok dan batuk-batuk kok sehat!” begitu cara ia menunjukkan rasa 



 

 

 

 

sayangnya kepada pria Jawa yang dicintainya. Sebab, ia tahu, Sarwono pernah 

gagal melanjutkan studi ke Amerika gara-gara ada flek yang mencurigakan di 

paru-parunya. 

Sayangnya, Pingkan harus melanjutkan studinya di Jepang. Ia dikirim 

dari kampusnya dan mengikuti perintah Prodinya. Sarwono dibuat semakin galau 

ketika tahu itu. Lebih-lebih ia pernah mendengar, kalau pria Jepang yang bernama 

Katsuo yang juga pernah berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Pingkan. 

Nampaknya Sarwono menarik-narik dagunya sendiri mendengar Pingkan 

akan berangkat ke Jepang melanjutkan studinya. Kini Ia merasa jadi samurai yang 

ditinggal anak buahnya yang akan berangkat menjadi ronin. Sarwono ingin 

mendengar penjelasan calon roninnya. Namun, perempuan yang mewarisi darah 

Tonsea itu tidak menjawab penjelasannya itu. Sarwono mendoyongkan mukanya, 

tetapi perempuan itu menolak label itu, atau hanya berpura-pura menolak dan 

malah bilang hanya main-main.  

Juni yang tidak bisa dipisahkan dari bedhidhing. Saat itu Sarwono tengah 

menikmati jaket kesayangannya hadiah dari pamannya, tidak ada yang lebih 

dinikmatinya dari pada memakai jaket kalau malam-malam kluyuran bersama 

Budiman yang kurusnya tidak ketulungan. Ketika pertama kali mengenal Pingkan 

yaitu di rumah Toar Pelenkahu teman SMAnya. Gadis yang suka Jepang, suka 

vokal akhir „u‟, dan suka sakura yang hanya mekar seminggu di awal musim 

semi. Waktu itu juga keluarga Sarwono hanya mendengar nama Pelenkahu dari 

anaknya, sempat ada kecurigaan bahwa kehadiran ibunya lah tanda bahwa ia ingin 

mengenal lebih dekat dengan keluarganya. Bu Hadi dan Pak Hadi nampak tidak 



 

 

 

 

sepenuhnya paham akan kemungkinannya yaitu sarjana yang baru lulus itu merasa 

lega bahwa ibunya Toar dan orang tuanya segera tampak akrab, Toar dan 

Sarwono tampak bingung dengan keluarganya itu. Pingkan adalah campuran 

antara Jawa dengan Manado. Ibu Pingkan adalah keturunan Jawa yang lahir di 

Makassar, sedangkan bapak Pingkan berasal dari Manado. Akan tetapi, di sini 

mereka berdua tidak mempersoalkan apa itu suku berbeda, atapun keyakinan yang 

berbeda. Permasalahan tentang agama ini dicuatkan oleh keluarga besar Pingkan 

yang di Manado.   

Dengan berbagai cara mereka selalu bertanya pada Pingkan tentang 

hubungannya dengan Sarwono. Harapan keluarga besarnya adalah dia menikahi 

sosok dosen muda yang pernah kuliah di Jepang dan sekarang mengajar di 

Manado. Sosok pemuda yang dari dulu juga menaksir Pingkan. Namun dengan 

berbagai upaya, Pingkan tetap berpegang teguh mempertahankan hubungan itu 

dengan serius. Bahkan, dia berencana kalau menikah akan meninggalkan Manado 

dan tinggal selamanya di Jakarta.  

Hampir enam minggu lamanya Sarwono keliling Indonesia 

melaksanakan tugas yang ditimpakan Prodi kepadanya, ia merasa bahagia meski 

mulai ada yang tidak beres dengan tubuhnya ia merasa kuat karena perlu uang, 

tiba-tiba Sarwono merasa demam ia langsung chek out dari hotel dan segera 

pulang ke Solo dengan taksi. Namun, ada yang terasa sama sekali tidak lancar 

seperti arus lalu lintas yang berkelok-kelok, Sarwono hanya membolak-balik sisa 

WA yang dikirim Pingkan, karena merasa tidak karuan Sarwono membongkar 

ranselnya mencari obat tidur, tetapi hanya ketemu Panadol untuk menghilangkan 



 

 

 

 

pusing sesuai dengan amanat teman SMPnya yang sekarang jadi dokter. Di dalam 

perjalanannya ia terbangun teringat WA dari Pingkan malah batuk-batuk kecil dan 

merasa demamnya berkurang.   

Berbeda dengan Pingkan yang sedang mabok menyaksikan pohon sakura 

di Kyoto. Saat itu di Jepang sedang musim semi Pingkan juga akan ikut 

merayakannya dengan Katsuo, sesampai disana Pingkan menyalami kelompok-

kelompok orang yang dilaluinya, Pingkan merasa Sarwono ada di antara mereka. 

Sesudah itu tidak henti-hentinya Pingkan mengirim suasana awal musim semi 

lewat WA kepada Sarwono. Akan tetapi, Pingkan berulang kali mengatakannya 

dengan sendirinya bahwa tidak ingin menjadi saksi gugurnya bunga-bunga itu, 

Pingkan merasa tidak pernah membayangkan betah tinggal di Jepang, karena ia 

menyayangi Sarwono dan juga mencintai ibunya. Ia juga merasa sangat lega saat 

dibisiki oleh ibunya untuk berpindah ke Jakarta kalau nanti sudah berumah tangga 

dengan Sarwono.  

Dan surat itu sedang ditulis saat Pingkan mendarat di Bandara Soekarno-

Hatta untuk menjadi guide rombongan mahasiswa dari Jepang yang berkunjung 

ke Indonesia tiba-tiba selular Pingkan ada sebuah pesan, dibacanya WA dari Toar 

“kau harus ke Solo” mula-mula menduga ada apa-apa dengan ibunya. Namun, 

WA selanjutnya mengabarkan tentang Sarwono yang sedang mengalami 

perawatan Intensif di Rumah Sakit Pusat kemudian Pingkan bergegas untuk 

mencari tiket untuk langsung terbang ke Solo.  

Sesaat setelah sampai di rumah Pingkan di peluk oleh Bu Pelenkahu dan 

segera menyiapkan diri untuk ke rumah sakit. Pikiran Pingkan tertuju dengan 



 

 

 

 

cerita Patiasina tentang flek di paru-parunya itu. Akan tetapi, Pingkan tidak mau 

menyelidiki dan membiarkan rasa ingin tahunya terbuka nanti di rumah sakit 

setelah bertemu dengan Sarwono.  

Sampai di rumah sakit yang menemui hanya Bu Hadi. Pak Hadi 

nampaknya tidak berada di rumah sakit. Pingkan di peluk oleh Bu Hadi dengan 

membisiki bahwa dokter melarang siapa pun menengoknya sebab masih dalam 

kondisi kritis. Kedua ibu itu tampak mengucapkan basa-basi setelah itu Bu Hadi 

nampak mengeluarkan lipatan koran yang sudah agak lecek dari tasnya, Pingkan 

pun membaca Surat Takdir itu berulang kali tanpa ada yang mampu 

mendengarnya.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 4  

 

KARTU PENCATAT DATA 

 

1. Unsur Intrinsik Novel Hujan Bulan Juni  Karya Sapardi Djoko Damono 

 

Tabel 1 

No Data Halaman 

1. Tema  

a. Tema Minor  

1) Masalah Perjuangan  

“Tidak dirasakannya lagi demam yang beberapa 

hari terakhir ini mengganggu diskusinya dengan 

sejumlah antropolog muda yang cerdas-cerdas, yang 

setiap hari sarapan teori, di Kampus Bulaksumur.”  

 

“Hampir enam minggu lamanya Sarwono keliling 

Indonesia melaksanakan tugas yang ditimpakan 

Prodi kepadanya. Ia merasa bahagia meskipun 

diam-diam dirasakannya ada yang mulai tidak beres 

dengan daya tubuhnya.” 

2) Masalah Percintaan  

“Ia mencintai gadis itu, tetapi tidak mampu berbuat 

apa pun tak terkecuali menulis puisi kalau sedang 

dalam keadaan puyeng memikirkannya.” 

 

“Perjalanan beberapa hari menyusuri pantau utara 

Sulawesi telah mengubahnya menjadi laki-laki yang 

telah bergeser dari kebebasan mutlak seorang lajang 

menjadi sosok yang rasanya hanya merupakan 

bagian dari sepasang burung merpati yang sudah 

ditakdirkan jodohnya meskipun keduanya berasal 

dari hutan berlaianan.” 

3) Masalah Religius 

“Hartini atau Bu Pelenkahu itu apa agamanya 

sehingga diminta pindah keyakinan? Mungkin di 

benak ayah Toar semua Jawa beragama Islam, itu 

sebabnya Hartini dibujuk untuk pindah keyakinan.” 

 

“Sejak bertemu dengan kerabatnya, Pingkan 

memang juga memikirkan hal itu. Mendengar 

penjelasan Pingkan bahwa dosen muda itu pacarnya, 

beberapa kerabat mengajukan pertanyaan tentang 

agamanya.” 

 

 

 

5, 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25, 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24, 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4) Masalah Kebudayaan  

“Namun, mengherankan juga bahwa gadis itu 

ternyata merasa menjadi liyan juga ketika bertemu 

dengan kerabatnya di Menado waktu itu, meskipun 

ia mengenal Tinutuan.” 

 

“Dari penampilan, Bu Pelenkahu memang tidak 

tampak Jawanya lagi meskipun sudah lama di Solo. 

Setidaknya, orang Solo menganggap cara omong 

dan tindak-tanduknya tidak terasa sebagai Solo 

meskipun apa yang dinamakan Solo itu juga tidak 

pernah bisa dijelaskan.” 

b. Tema Mayor  

Perkawinan beda budaya yang melibatkan keluarga 

“Ya, jangan bingung. Kalian berdua itu Indonesia Raya, 

komentar Sarwono waktu itu. Ia juga pernah diberi tahu 

bahwa ibu Toar katanya dari Jawa, tetapi sudah lama 

menetap di Makassar.”  

 

“Rupanya tante-tante itu membawa amanat kaumnya 

agar membujuk Bu Pelenkahu mengawasi anak 

perempuannya, khawatir kalau jatuh ke tangan Jawa itu, 

ya Sarwono itu.” 

 

“Namun, ternyata sampai zaman yang sudah lanjut ini 

masih ada pengaruh keluarga dalam hal perkawinan.” 

2, 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18, 85, 99 

2. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh utama  

a. Sarwono 

Sarwono: cuek, rajin, baik, dan cerdas 

“Ketika diajak menyusun proyek itu oleh Program Studi 

yang katanya sudah menyusun kerja sama dengan 

rekan-rekan di UGM, ia sama sekali tidak begitu 

memikirkan masalah konsep bahkan sama sekali tidak 

berpikir bahwa ada masalah dengan yang disebut 

pinggiran.”  

 

“Sarwono berusaha keras untuk tidak menjalani hidup 

nasib-nasiban, tetapi tidak begitu yakin apakah ada 

hidup yang takdir-takdiran.” 

 

“Sejak pertama mengenal Sarwono ketika masih pura-

pura belajar bersama dengan Toar, Pingkan tahu bahwa 

lelaki muda itu tidak hanya baik perangainya tetapi 

cerdas.”  

 

 

 

5, 20, 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b. Pingkan 

Pingkan: cerdas dan cengeng 

“Ia tahu, dan diberi tahu, bahwa Pingkan sangat cerdas 

sehingga ketika wisuda dialah yang berhak menerima 

ijazah dari rektor mewakili wisudawan fakultasnya.” 

 

“Dalam hal hubungannya dengan Sarwono, Pingkan 

kadang-kadang juga merasa dirinya cengeng.” 

Tokoh tambahan 

a. Bu Hadi 

Bu Hadi: tabah, sabar dalam menghadapi cobaan, dan 

bijaksana 

“Ibunya baik-baik saja, maksudnya sama sekali tidak 

mau ikut campur urusan anaknya dalam perkara cari 

jodoh.” 

 

“Bu Hadi tidak menangis, malah meminta Pingkan 

untuk tenang, tidak apa-apa Ping, semoga.” 

b. Bu Pelenkahu 

Bu Pelenkahu: perhatian dan penyayang. 

“Ibu janji akan membantumu mengepak barang-barang 

itu, Sar. Kasihan kalau hanya kamu yang ngurus,“kata 

Pingkan.  

 

“Bu Pelankahu memeluknya di pintu rumahnya, dan 

memerintahkan agar Pingkan segera menyiapkan diri ke 

rumah sakit.”  

c. Toar 

Toar: cerdas dan suka iri hati.  

“Toar, yang sekarang bekerja di sebuah bank, juga tidak 

tampak, katanya ngurus adiknya yang mau pindah kos 

di Jakarta karena tidak cocok sama pamannya.”  

 

“Toar suka terharu membaca WA adiknya yang 

berulang kali mengingatkan hal itu. Ia hanya menjawab, 

Aman, Ping. Semua aman. Ia suka iri hati terhadap 

kecerdasan adiknya.”  

d. Budiman  

Budiman: galak dan cerdik. 

“Budiman yang sudah menjadi ketua redaksi sebuah 

koran daerah yang galak, waktu itu hadir.”  

 

“Budiman sesekali menyebutnya pengung juga, tetapi ia 

yakin tidak lebih pengung dari temennya yang dengan 

mudah ditipunya tentang masalah Pingkan.”  

 

13, 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

88, 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

82, 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

17, 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

e. Benny 

Benny: cerdas dan baik hati. 

“Benny menafsirkan jawaban itu sebagai tanda betapa 

capeknya Pingkan, bolak-balik naik mobil menyusuri 

pantai utara Minahasa.”  

 

“Dua orang tantenya ikut terbang diantar Benny yang 

katanya senang bisa ke Jakarta gratis.” 

f. Katsuo 
Katsuo: kagum dan mempunyai jiwa pemimpin yang 

baik. 

“Katsuo selalu juga membanggakan kota itu sebagai ibu 

kota Jepang sebelum pindah ke Tokyo.”  

 

“Ia menjadi pemimpin kelompok anak-anak muda 

Jepang yang kebanyakan tampangnya masih seperti 

anak-anak SMA.”  

g. Tante Henny  
Tante Henny: perhatian dan baik hati. 

“Makanya, istirahat saja dulu di Menado sebelum kamu 

pergi ke Jepang. Kami senang kamu pulang kampung.”  

 “Tante yang baik hati itu malah pernah berterus-terang 

agar Pingkan nanti selesai belajar di Jepang pulang saja 

ke Menado, mengajar di UNSRAT.”  

55, 67 

 

 

 

 

 

 

 

22, 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

56, 68 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Alur  

 a. Exposition 

1) Dan begitu merasa agak mendingan, ia atas 

permintaan „Sang Penguasa Prodi Antropologi‟ di 

FISIP-UI langsung saja mengontak rekan-rekannya 

di UGM, mengusulkan untuk menyelenggarakan 

pertemuan mendadak, terbatas, demi menuntaskan 

penelitian terdahulu yang sudah lama terbengkalai 

tentang daerah pinggiran antara lain justru karena 

dianggap enteng pelaksanaannya. 

2) Ketika pertama kali mengenalnya di rumah Toar 

Pelenkahu, temannya SMA, Sarwono langsung 

merasa dirinya menjadi tokoh utama sebuah 

sinetron dan adik Toar itu dalam otaknya yang 

sempat muncul sebagai Audrey Hepburn atau Grace 

Kelly tapi jelas bukan mak Wok. 

b. Inciting Moment  

1) Sarwono mendoyongkan mukanya, tetapi 

perempuan di depannya itu yang dianggapnya 

pacar, tetapi yang menolak selalu label itu, atau 

sebenarnya hanya pura-pura menolak dan malah 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 



 

 

 

 

bilang, mungkin hanya main-main, Sebut saja calon 

istri malah mendadak melepaskan genggamannya. 

2) Ada kecurigaan Sarwono bahwa kehadiran ibu itu 

adalah tanda bahwa ia ingin mengenal lebih dekat 

keluarganya.  

3) Perjalanan beberapa hari menyusur pantai utara 

Sulawesi telah mengubahnya menjadi laki-laki 

yang telah bergeser dari kebebasan mutlak seorang 

lajang menjadi sosok yang rasanya hanya 

merupakan bagian dari sepasang burung merpati 

yang sudah ditakdirkan jodohnya meskipun 

keduanya berasal dari hutan yang berlainan. 

4) Ketika berkeliling di Solo itulah Sarwono habis-

habisan meyakini bahwa cintanya kepada Pingkan 

adalah takdir dan bukan sekedar nasib.  

c. Rising Action  

1) Begitu ia keluar keraton, biri-biri yang 

digembalakannya segera bicara satu demi satu 

kepada Pingkan tentang hubungannya dengan 

Sarwono, Kalau nanti kalian kawin, anak-anakmu 

mau ikut siapa? Beberapa lamanya Pingkan 

berpikir. 

2) Ketika sedang berpikir tentang itu Sarwono 

mendengar lagi suara Pingkan ketika sedang 

menggembala di keraton tadi, Sar, kalau 

perkawinan kita jadi masalah lebih baik nanti kamu 

ke Jepang aja nyusul aku, ya.  

3) Dan ternyata sikap yang diharapkannya itu ada pada 

Bu Pelenkahu juga. Ini takdir. Aku mensyukuri 

takdir, kata Sarwono kepada dirinya sendiri 

meskipun belum benar-benar yakin bahwa kasak-

kusuk itu akan sepenuhnya mengalami kegagalan.  

d. Complication  

1) Dalam hitungan detik ia mengingatkan dirinya 

sendiri bahwa belum pernah menyinggung masalah 

itu dengan keluarganya meskipun mereka pernah 

mengatakan bahwa masalah jodoh itu Bukan 

masalah kami, Sar, bukan kami yang harus 

menentukan, kata ibunya.  

2) Ketika di Menado ia pernah diam mendadak dan 

ingin menangis ketika dengan tampang 

menjengkelkan Tante Keke membujuknya untuk 

meninggalkan Sarwono.  

3) Dan ia kaget ketika Bu Pelenkahu mengungkapkan 

rasa khawatirnya jangan-jangan anak gadisnya akan 

kena pikat Sensei lajang itu.  
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e. Klimaks  

1) Merasa lega mengantar ibu Pingkan ke rumah 

kerabat Pak Pelenkahu, Sarwono juga semakin 

merasa jernih pikirannya bahwa ibu itu telah 

merelakan putrinya kawin dengannya.  

2) Ia tidak bertepuk sebelah tangan ternyata. Pingkan 

juga sangat sibuk menyiapkan 20 mahasiswa yang 

akan ke Indonesia selama beberapa minggu untuk 

mengikuti berbagai kegiatan, sambil 

mempraktikkan kemampuan berbahasa.  

3) Dan repotnya, Patiasina kadang-kadang merasa 

bahwa Dewi menaruh hati pada Sarwono. 

Rekannya ada yang pernah bilang, Sar, Patiasina 

baik-baikin kamu supaya nanti gak marah kalau 

Dewi akhirnya pilih dia.  

f. Falling action  

1) Hampir enam minggu lamanya Sarwono keliling 

Indonesia melaksanakan tugas yang ditimpakan 

Prodinya. Ia merasa bahagia meskipun diam-diam 

dirasakannya ada yang mulai tidak beres dengan 

daya tubuhnya.  

2) Tidak pernah Pingkan merasa bersungguh-sungguh 

dan terharu sendiri seperti ketika ia mengucapkan 

itu. Ia menyayangi lelaki itu.  

3) Mula-mula Pingkan menduga ada apa-apa dengan 

ibunya, tetapi WA selanjutnya menjelaskan bahwa 

Sarwono sedang mengalami perawatan intensif di 

Rumah Sakit Pusat.  

g. Denovement  

1) Ia merasa sangat lega ketika di bandara ibunya 

sempat membisikkan keinginannya untuk pindah ke 

Jakarta kalau nanti ia sudah berumah tangga dengan 

Sarwono.  

2) Pikiran Pingkan dengan cekatan menghubung-

hubungkan hal itu dengan cerita Patiasina tentang 

flek di paru-paru laki-laki yang dicintainya itu.  

3) Di peluknya Pingkan sambil dibisikkannya bahwa 

dokter melarang siapa pun menengok Sarwono 

sebab masih dalam kondisi kritis. Bu Hadi tidak 

menangis, malah minta Pingkan untuk tenang, 

Tidak apa-apa Ping, semoga.  
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4 Latar   

 a. Latar tempat  

1) Solo  

“Sudah sekitar seminggu ia berada di Solo, di tengah 

keluarganya, untuk membebaskan diri dari rasa capek 

 

 

10 

 



 

 

 

 

yang tidak pernah dirasakannya sebelum ini.”  

 

“Ketika berkeliling di Solo itulah Sarwono habis-

habisan meyakini bahwa cintanya kepada Pingkan 

adalah takdir dan bukan sekedar nasib.” 

 

2) Mall 

“Ia langsung berlari kecil menghindari rintik-rintik 

hujan kecil, masuk ke mal yang kata rekannya 

seprofesi di UGM baru saja dibuka.”  

 

“Dan mal yang luas itu ternyata mampu memberikan 

sedikit ketenangan hati.” 

  

3) Jalan  
“Di jalan pulang dilihatnya beberapa anak dengan 

seragam merah-putih berjalan setengah menari 

setengah menyanyi setengah ledek-meledek setengah- 

ada juga yang tampaknya menghapalkan doa yang tadi 

di ajarkan oleh Pak Guru Agama.” 

 

“Tidak ada sinyal di sepanjang jalan, dan sisa-sisa WA 

yang dikirim Pingkan bolak-balik dibukanya.”  

4) Masjid 

“Dua lelaki yang usai salat itu pun muncul, 

mengajaknya istirahat makan di halaman mesjid.”  

 

“Selama mendengarkan khotbah di Mesjid Gedhe ia 

tetap mendengar kata demi kata Pingkan di sela-sela 

seruan pengkhotbah untuk tidak memanfaatkan agama 

sebagai alat untuk mencapai apa pun, kecuali untuk 

mendekatkan diri dengan Allah.” 

 

“Sehabis salat, ia tidak segera langsung keluar masjid 

untuk bergabung lagi dengan „biri-biri‟nya, tetapi 

tepekur di sudut mesjid, mencoba meluruskan 

pikirannya.” 

5) Warung  
“Ia rangkul Sarwono dan bertubi-tubi mencium dosen 

muda yang tampak kaget itu tidak peduli pelayan yang 

mengantar kopi di warung kampus itu hampir saja 

menumpahkan bawaannya.”  

 

“Ketika ditraktir makan oleh Toar di sebuah warung 

yang dulu katanya menjadi korban amukan massa, ia 

dengan bersemangat menjelaskan hal-ikhwal kisah 
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104 

 

 



 

 

 

 

sedih itu kepada Toar, yang ternyata juga sebagai 

orang awam telah mulai mencari tahu akar 

masalahnya.” 

6) Hotel  
“Sampai di hotel, Sarwono langsung menuju konter 

menanyakan berapa yang harus dibayarnya.” 

 

“Sarwono menyatakan terima kasih dan pamit ke 

kamar untuk membenahi ranselnya sambil meminta 

pertolongan agar dipesankan taksi.” 

7) Sungai  
“Ia, dibimbing Katsuo, menuruni tebing sungai untuk 

bergabung dengan puluhan kelompok keluarga yang 

menggelar tatami, makan-makan merayakan 

datangnya musim semi.” 

 

“Dan yep! Pingkan hampir mabok ketika menyusuri 

sungai yang membelah Kyoto pinggirnya dipenuhi 

bunga sakura.” 

8) Rumah Sakit 
“Sampai di rumah sakit yang buru-buru menemuinya 

adalah Bu Hadi.” 

 

“Dipeluknya Pingkan sambil dibisikkannya bahwa 

dokter melarang siapa pun menengok Sarwono sebab 

masih dalam kondisi kritis.” 

b. Latar waktu 

“Hampir enam minggu lamanya Sarwono keliling 

Indonesia melaksanakan tugas yang ditimpakan Prodi 

kepadanya.”  

1) Sore  

“Namun, pada suatu sore tanpa sama sekali diduga, 

salah seorang guru yang menyayanginya datang ke 

rumahnya, katanya ingin bertemu dengan bapaknya.” 

 

“Sudah sore. Sarwono telah berada di bandara sejak 

pukul 4, diantar sopir meminjam mobil fakultas.”  

 

2) Pagi 
“Persis usai salat subuh mereka sampai di Gorontalo, 

langsung dibawa ke hotel.”  

 

“Ketiga bangun pagi ia merasa agak segar, 

menganggap yang dilihatnya malam tadi bukan 

mimpi.”  
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3) Siang 
“Sar, ini kan dah jam setengah 12, Jumat.”  

 

“Ini jam sebelas, Kyoto jam 1 pagi.”  

 

c. Latar sosial 

“Jawa yang selalu dibilang zadul sama Pingkan itu hanya 

bisa menafsirkan peristiwa itu sebagai bagian dari takdir.”  

 

“Kalau di sana malah begini-begitu, gimana? Ya, Sarwono 

tahu ibunya tidak pernah begini-begitu, dan ayahnya selalu 

menakar perempuan berdasarkan perangai ibunya.”  

 

74 

 

118 

 

 

82 

 

 

88 

5 Sudut Pandang   

 “Ia selalu pakai jaket, tidak karena suka nonton film yang 

bintangnya dahsyat kalau berjaket, tetapi karena tubuhnya 

yang kerempeng memang tampaknya diciptakan khusus 

untuknya demi kepentingan pembuat jaket.” 

 

“Ia merasa sangat lelah, suatu hal yang hampir tidak pernah 

terjadi meskipun sering melakukan penelitian lapangan 

dalam waktu beberapa minggu di temapt-tempat terpencil.” 

15 

 

 

 

 

63 

6 Amanat   

 Janganlah memanfaatkan agama sebagai alat untuk mencapai 

apa pun, kecuali untuk mendekatkan diri dengan Allah. Harus 

menghargai keyakinan orang lain dengan bertoleransi dengan 

agama lain, untuk selalu mengingatkannya untuk 

mengharamkan kata „liyan‟ dalam cara berpikirnya. 
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2. Gaya Bahasa pada Novel Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Djoko Damono 

 

Tabel 2 

No. Gaya Bahasa Data Halaman 

1 Gaya Bahasa 

Perbandingan 

a. Perumpamaan  

1) Ia suka sakura yang hanya mekar 

seminggu di awal musim semi, dan 

lapangan gugur bagaikan ronim yang 

dipenggal kepalanya oleh samurai yang 

dikhianatinya.  

(HBJ: 12) 

2) ... atau meninggalkan tuanya dan 

karenanya dijuluki kstria gentayangan 

hidupnya bagaikan ombak yang tidak 

jelas wujud dan wataknya.  

(HBJ: 12) 

3) Berkata demikian mata Sarwono seperti 

memandang langit yang kata puisi tidak 

ada batasnya, yang kata puisi wajahnya 

yang biru selalu becermin pada laut.  

(HBJ: 36)  

4) “Suara yang serak-serak basah seperti 

itu penanda adanya kebiasaan ngorok,” 

katanya sekenanya, “apa lagi rokoknya 

kretek.”  

(HBJ: 38) 

5) Benny tidak menjawab tetapi 

menggerakkan tangannya seperti 

seorang yang sedang mengenakan 

jilbab.  

(HBJ: 48) 

6) Seperti diperintahkan oleh tenaga gaib 

yang tidak akan mereka pahami, ...  

(HBJ: 48) 

7) Perlahan, sangat perlahan, bayangan 

lelaki yang dicintainya itu tampak 

seperti mengambang menyusur pantai 

melambaikan tangan padanya lalu 

lenyap.  

(HBJ: 52)  

8) Masih berada di atas awan putih-kelabu 

yang dari jendela pesawat bentuknya 

seperti bentangan ladang kapas yang 

sedang merekah.  

(HBJ: 55)  

 

 

12, 12, 36, 

38, 48, 48, 

52, 55, 58, 

101, 118, 

121, 123, 
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9) Dan bayang-bayang Matindas pun 

rontok perlahan-lahan bagaikan gambar 

di aplikasi keynote ketika build out, ...  

(HBJ: 58) 

10) Saya sampai pernah ke mana-mana 

seperti orang gemblung mencari 

gantinya, eh, malah dapet Non Pingkan.  

(HBJ: 101) 

11) Setiap kali sampai ke selfi yang 

menampakkan wajah Pingkan yang 

matanya terbuka lebar seperti 

memelototinya kali ini malah 

mengeluarkan suara sangat lirih, Jangan, 

jangan cengeng, ya Sar. 

(HBJ: 118) 

12) Ia seperti mencari-mencarinya di antara 

orang-orang yang tertawa-tawa di 

alunan gelombang bunga yang berusaha 

untuk segera melepaskan diri dari sisa-

sisa udara dingin agar segera bisa gugur, 

...  

(HBJ: 121) 

13) Atau, Aku kangen, Sar, disertai selfi 

yang sudah dikrop sehingga hanya 

tampak bola matanya yang seperti 

memantulkan kuntum sakura. 

(HBJ: 123) 

14) Baru kali ini ia merasa becaknya 

dikayuh sangat perlahan seperti ingin 

menunda pertemuannya dengan laki-laki 

itu. 

(HBJ: 129) 

  b. Metafora 

1) Karena merasa amat sangat bahagia 

sekali, ia tidak berniat meladeni ejekan 

yang dianggapnya sejenis iri hati. 

(HBJ: 21) 

2) Pingkan dan Benny, sepupunya itu, 

pernah bicara empat mata di sela-sela 

rame-rame di rumah pamannya tentang 

posisi Sarwono nanti dalam keluarga 

besar mereka. 

(HBJ: 48) 

3) Pingkan tampak sedang berusaha 

menyeberang sungai agar bisa ikut pesta 

muda-mudi di Makalisiung, tetapi 

 

21, 48, 53, 

53, 77, 87, 
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terhambat karena sungai sedang banjir.  

(HBJ: 53) 

4) Demikianlah maka Putri Pingkan 

Lumelenoan memberikan cenderamata 

berupa patung dirinya sendiri kepada 

Matindas  

(HBJ: 53) 

5) ... ia akan minta tolong rekannya yang 

pakar sastra klasik Jawa untuk mencari 

tahu apakah memang di zaman sangat 

lampau di Jawa ada juga Pingkan yang 

jatuh hati pada Sarwono ya, siapa tahu 

ada. 

(HBJ: 77) 

6) Ibunya dulu selalu tampak hampir putus 

asa setiap mulai tahun pelajaran baru 

berburu buku yang hanya tersedia di 

toko buku tertentu yang katanya ada 

kaitan dengan kepala sekolah dan 

penerbit.  

(HBJ: 87) 

7) Ia tidak bertepuk sebelah tangan 

ternyata. 

(HBJ: 103) 

  c. Personifikasi 

1) “angin dari bukit yang masuk lewat 

jendela matamu / sehabis mengemas 

warna dan aroma bunga / di terjal 

perbukitan sana.”  

(HBJ: 10) 

2) Ia harus mampu menimbang-nimbang 

cintanya, atau hanya mampu 

menimbang-nimbangnya, kalau dalam 

keadaan tenang setenang-tenangnya 

menghadapinya agar bisa diajak 

berbicara yang kemudian diselipkannya 

di antara larik-larik sajaknya. 

(HBJ: 26) 

3) Di gendang telinganya terdengar 

kecipak angsa yang hilir-mudik di 

permukaan air telaga. 

(HBJ: 60) 

4) Malam memilin hati. 

(HBJ: 93) 

5) Arus lalu-lintas yang berkelok-kelok di 

labirin pikirannya ternyata tidak lancar 

 

10, 26, 60, 
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sama sekali, malah sangat sering 

menimbulkan kemacetan. 

(HBJ: 118) 

  d. Depersonifikasi  

1) Kalau sudah menemui jalan buntu dalam 

labirin pikirannya, kalau dirasakannya 

padang-padang pasir yang ditempuhnya 

tidak kunjung menampakkan oase yang 

menawarkan O2 di bawah pohon, ...  

(HBJ: 111) 

 

111 

  e. Alegori  

1) Untuk mendapatkan pasangan, beberapa 

jenis burung jantan bahkan harus 

menggunakan akal-akalan untuk tampil 

seindah-indahanya dan segagah-

gagahnya agar bisa menarik perhatian 

dan menimbulkan nafsu si betina. 

(HBJ: 62) 

2) Banyak jenis burung yang suka 

menyebarkan kabar di kampus ini. 

(HBJ: 65) 

3) Jakarta itu cinta yang tak hapus oleh 

hujan tak lekang oleh panas, ...  

   (HBJ: 124) 

 

62, 65, 

124 

  f. Antitesis  

1) Yang terutama melegakan Sarwono 

bukan keinginan untuk nikah di Jepang, 

tetapi kenyataan bahwa Pingkan telah 

menyatakan keinginan itu. 

(HBJ: 75) 

2) Sepasang mata itu tampak terlalu jernih, 

tidak pantas kalau dikotori rasa pedih 

yang semakin sering terasa di dadanya.  

(HBJ: 112) 

 

75, 112 

  g. Pleonasme  

1) Ketika turun dari lantai tiga sebuah hotel 

di Bulaksumur, dekat kampus UGM, 

yang ada di kepala Sarwono hanya satu: 

ke Malioboro mencari kios majalah.  

(HBJ: 01) 

2) Bagi para mahasiswa itu, bulan keenam 

disebut Minazuki sebab hampir setiap 

hari basah diguyur air, yang sangat 

diperlukan irigasi. 

   (HBJ: 127) 

 

01, 127 

  h. Perifrasis   



 

 

 

 

2) Tidak juga tepat kalau dikatakan kena 

bujuk sebab Toar memang menaruh hati 

pada gadis hitam manis yang rambutnya 

kriwil bagaikan penyanyi rap. 

   (HBJ: 69) 

69 

  i. Antisipasi  

1) “Lha, sekarang aku merasa jadi samurai 

yang akan ditinggalkan anak buahnya 

yang akan berangkat menjadi ronin.” 

(HBJ: 13) 

2) Setelah bertempur beberapa kali, 

Matindas yang kini menjadi Panglima 

pun gugur diketahui tempatnya dikubur.  

3) (HBJ: 54) 

Memang. Pingkan, yang tidak pernah 

bisa memberi label dirinya sendiri, 

hidup di lubuk yang terletak di Solo, 

Benny tinggal di ladang jauh di utara. 

(HBJ: 49)  

4) Berulang kali dikatakannya kepada diri 

sendiri bahwa ia tidak ingin menjadi 

saksi gugurnya bunga-bunga itu 

seminggu kemudian lagi, tidak ingin 

membayangkan samurai yang roboh 

sesuai duel membela tuannya. 

   (HBJ: 123) 

 

13, 54, 49, 

123 

  j. Koreksi atau Epanortosis 

1) Ibunya Pingkan jelas tidak mungkin lagi 

masuk ke wilayah yang dengan aman 

boleh saja dibilang tidak masuk akal itu, 

padahal ia pun tidak mungkin bisa 

masuk ke Tonsea. 

   (HBJ: 100) 

 

100 

2 Gaya Bahasa 

Pertentangan  

a. Hiperbola  

1) Pelotot-memelototi antarprodi memang 

kadang terjadi tidak selalu karena 

masalah jangkauan ilmu tetapi lebih 

sering karena masalah proyek. 

(HBJ: 02) 

2) ... Pingkan mencium rambut Sarwono 

dan laki-laki muda yang mulai merasa 

cabut ke Langit Ketujuh itu merapatkan 

tubuhnya. 

(HBJ: 36)  

3) Prajurit itu mempersembahkan patung 

Pingkan kepada Raja, yang segera 
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tergila-gila pada kecantikan parasnya. 

(HBJ: 54) 

4) Maka dimulailah pencarian besar-

besaran untuk menemukan pemilik wajah 

patung itu. 

(HBJ: 54) 

5) Pingkan terpingkal-pingkal ketika 

mendengarnya meskipun diam-diam 

mengakui, Sebagai antropolog oke juga 

mikirnya sarjana yang suka kesasar di 

hutan ini. 

(HBJ: 58) 

6) Silang-menyilang WA antara Sarwono 

dan Pingkan pendek-pendek, keduanya 

kekelahan. 

(HBJ: 62) 

7) Pingkan tampak terpesona oleh mata 

Sarwono yang mendadak bersinar-sinar, 

Itu gila, Ping! Aku mau contek puisi itu, 

hihihi. 

(HBJ: 94)  

8) Tetapi persis apa pun ia tidak peduli, 

karena demamnya terasa berkurang 

berkat ocehannya yang berapi-api 

tentang manfaat dan bahaya jamu dan 

obat. 

   (HBJ: 120) 

  b. Litotes  

1) Tulisan Sarwono boleh dibilang menjadi 

pengisi tetap media cetak itu; apa saja 

ditulisnya, dari sepak bola sampai 

politik, sesuai dengan janji kepada 

dirinya sendiri untuk tidak tergantung 

kepada orang tuanya yang PNS, yang 

gajinya pas-pasan saja untuk 

menyelenggarakan hidup. 

(HBJ: 02) 

2) Bodoh ya gak apa-apa, pokoknya sama 

dia saja. 

   (HBJ: 92) 

 

02, 92 

  c. Ironi  

1) “Sar, kamu ini sudah sekolah tinggi-

tinggi tapi otakmu masih juga ngelesot di 

bawah pohon sawo kecil di halaman 

keraton itu.”  

   (HBJ: 13) 

 

13 



 

 

 

 

  d. Oksimoron  

1) Ia merasa bahagia melihat Pingkan 

dengan wajah cerah membantu 

kebingungan tante-tantenya. 

(HBJ: 78) 

2) Ia merasa lega bisa melepaskan diri dari 

situasi yang menyudutkannya itu, tetapi 

begitu sampai di ujung buntu jantungnya 

mulai terasa tidak teratur ketukannya. 

   (HBJ: 95) 

 

78, 95 

  e. Paronomasia  

1) Ia langsung berlari kecil menghindari 

rintik-rintik hujan kecil masuk ke mal 

yang kata rekannya seprofesi di UGM 

baru saja dibuka. 

   (HBJ: 04)  

 

04 

  f. Paralepsis 

1) Biarlah kata itu tetap ada di kamus, tetapi 

tidak perlu digunakan untuk mencibir, 

apa lagi menyiksa orang lain.  

(HBJ: 76) 

 

76 

  g. Zeugma atau Silepsis 

1) Ia memejamkan dan menutup matanya 

dengan kedua telapak tangannya, tidak 

mau membayangkan bunga-bunga itu 

seminggu kemudian, ya hanya seminggu 

lamanya, akan berguguran. 

   (HBJ: 96) 

 

96 

  h. Satire  

1) Sejak pertama mengenal Sarwono ketika 

masih suka pura-pura belajar bersama 

dengan Toar, Pingkan tahu bahwa lelaki 

muda itu tidak hanya baik perangainya 

tetapi juga cerdas. 

(HBJ: 29) 

2) Matindasku adalah lelaki yang miskin 

semiskin-miskinnya yang tidak punya 

keluarga, yang merasa bahagia hanya 

kalau ia membuat patung. 

   (HBJ: 57) 

 

29, 57 

  i. Inuendo  

1) ... Ia terima saja perintah itu dengan 

harapan bisa mendapatkan honor dan 

ongkos pesawat gratis kalau nanti 

kembali ke Jakarta. 

(HBJ: 02) 
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2) Sarwono berusaha keras untuk tidak 

menjalani hidup nasib-nasiban, tetapi 

tidak begitu yakin apakah ada hidup 

yang takdir-takdiran. 

(HBJ: 20) 

3) Dia memang merasa sudah sangat 

capek, Aku pengin tidur seribu tahun.  

(HBJ: 55) 

  j. Antifrasis 

1) Dan yang maha penting, meskipun 

haram kalau dianggap lebih penting dari 

Kitab Suci, gadis itu tidak pernah 

menyebutnya pengung paling banter 

menyebutnya Jawa zadul. 

   (HBJ: 20) 

 

20 

  k. Paradoks  

1) Sepasang burung yang ada dalam 

sangkar belum tentu berasal dari induk 

yang sama, atau bahkan hutan yang 

sama. 

(HBJ: 62) 

2) Kalau di sana malah begini-begitu, 

gimana? Ya, Sarwono tahu ibunya tidak 

pernah begini-begitu, dan ayahnya 

selalu menakar perempuan berdasarkan 

perangai ibunya. 

(HBJ: 88) 

3) Dan bagi kebanyakan orang Jawa, yang 

disebut „Jawa‟ itu berlapis-lapis, yang 

merupakan lingkaran-lingkaran. 

   (HBJ: 100) 

 

62, 88, 

100 

  l. Klimaks  - 

  m. Antiklimaks  

1) Ada puisinya di koran, tiga buah, di 

sudut halaman yang pasti kalah meriah 

dibanding berita politik, kriminal, 

gambar-gambar yang semakin lama 

semakin berdesak-desak, dan iklan.  

(HBJ: 04) 

2) Yang sabar yang baik hati yang 

penolong yang suka kerja keras yang 

tidak cengeng meskipun yatim piatu.  

(HBJ: 57) 

 

04, 57 

  n. Apostrof - 

  o. Anastrof atau Inversi 

1) Mati-matian ia berusaha meyakini 
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tenaga takdir yang tidak bisa dilawan 

manusia. 

(HBJ: 93) 

2) Ditatapnya mata Sarwono, dalam-dalam, 

semakin dalam, dan semakin dalam lagi. 

(HBJ: 86) 

3) Sangat hati-hati Pingkan membuka 

lipatan itu dan segera dilihatnya tiga 

buah sajak pendek disalah satu sudut 

halamannya. 

   (HBJ: 130) 

130 

  p. Apofasis atau Preterisio 

1) Atau pura-pura bingung karena malu 

kalau bilang dari kota kecil yang suka 

jadi bahan ejekan orang Solo. 

(HBJ: 18) 

2) ... asal kita menyadari bahwa bahkan 

dalam satu kaum pun muncul banyak 

versi. 

(HBJ: 51) 

3) ... yang sering tidak ada bedanya dengan 

aktivitas yang tidak paham atau sengaja 

pura-pura tidak paham atau memang 

mau menyesatkan pikiran orang agar 

timbul ribut-ribut yang ujung-ujungnya 

bisa menghasilkan bantuan dana dari 

entah mana. 

   (HBJ: 75) 

 

18, 51, 75 

  q. Histeron Prosteron  - 
  r. Hipalase  

1) Ia langsung merasa nyaman berada di 

tengah-tengah keruwetan lalu-lintas 

Jakarta yang dikuasai motor. 

   (HBJ: 69) 

2) Tidak henti-hentinya gadis yang di 

debar jantungnya keluar-masuk butir-

butir darah Menado dan Jawa itu 

merekam suasana awal musim semi 

dengan selularnya langsung 

mengirimkannya lewat WA kepada 

Sarwono. (HBJ: 122) 

 

69, 122 

  s. Sinisme  

1) Ia merasa makan buah simalakama, 
meskipun terus-terang saja tidak tahu 

buah apa itu, Tapi sudah jadi pepatah. 

(HBJ: 07) 
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2) Rencana itu sebenarnya menyangkut 

niat yang jelas busuk, akal-akalan yang 

sangat amat jelas sejalan dengan 

Romantisme yang cengeng, seandainya 

pun paham semacam itu ada, agar bisa 

lebih lama bersama Pingkan. 

(HBJ: 28) 

3)  Ia tahu benar, lelaki muda kurus yang 

bersandar dan disandari badannya itu 

tidak lain tidak bukan adalah setan jazz, 

...  

(HBJ: 32) 

4) “Nih coba pegang lenganku, kan keras. 

Gak macam tubuhmu yang kata Toar 

hanya tulang-belulang.”  

(HBJ: 35) 

5) P: Tampang kerempeng macam kamu 

pasti pernah kenal!  

(HBJ: 41) 

  t. Sarkasme  

1) ... tetapi karena tubuhnya yang 

kerempeng memang tampaknya 

diciptakan khusus untuknya demi 

kepentingan pembuat jaket  

(HBJ: 15) 

2) Kurang ajar memang si Meneer ini, 

bikin pengumuman rupa-rupa yang 

belum jelas perkaranya, ...  

   (HBJ: 31) 

 

15, 31 

3 Gaya Bahasa 

Pertautan  

a. Metonimia 

1)  Kata temannya yang menjadi redaktur 

budaya koran Swara Keyakinan, 

puisinya akan dimuat hari itu. 

(HBJ: 02) 

2) Garuda yang langsung dari Menado 

mendarat agak terlambat. 

(HBJ: 67)  

3) Katanya juga, begitu lulus dia akan 

kabur saja ke Amerika ikut Tante 

Wenas yang sudah 15 tahun di sana ikut 

suaminya yang kerja sebagai chef 

sebuah resto yang menjual maca-

macam masakan indonesia, tetapi yang 

diberi nama Bali Gong. 

(HBJ: 67) 

6) Hanya ketemu Panadol biru, Lumayan, 
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ngilangin pusing. 

(HBJ: 119) 

7) Ia melarang Katsuo menemaninya 

mencari tiket Garuda sambil 

mengharapkan ada flight yang 

secepatnya mengantarnya ke Sarwono, 

sekalian membawa oleh-oleh untuk 

ibunya dan Bu Hadi  

   (HBJ: 128) 

  b. Sinekdoke  

1) Gumpalan-gumpalan kecil kapas itu 

membentuk gerombolan-gerombolan 

yang berdekatan. 

(HBJ: 55) 

2) Yang selalu diledeknya sebagai 

gerombolan rocker yang memaksa 

orang menjadi tuli gara-gara mendengar 

suara-suara bising yang digandakan 

lewat alat musik. 

(HBJ: 59) 

3) Pingkan ditugasi Prodinya mengantar 

gerombolan mahasiswa BIPA yang baru 

untuk, pura-puranya, mengadakan studi 

banding ke Yogya dan Solo. 

   (HBJ: 122) 

 

55, 59, 

122 

  c. Alusi  

1) ... tetapi tahu benar bahwa Sarwono   

tampak berulang kali menyampaikannya 

rasa tidak nyamannya dengan kernyit 

dahi setiap kali terdengar lengkingan 

suara penyanyi dan jerit gitar elektrik 

yang menjadi ciri band itu. 

   (HBJ: 47) 

 

47 

  d. Eufimisme  

1) Sarwono sedang menggembala mereka 

ke Keraton Kasunanan waktu itu. 

   (HBJ: 73) 

 

73 

  e. Eponim  

1) Seperti menyampaikan amanat dari 

Negeri Antah-berantah di zaman purba 

tentang makna sunyi. 

   (HBJ: 63) 

 

63 

  f. Epitet  

1) Sepasang lelaki yang nyekingkring itu 

sekolahnya sama, sahabatnya juga sama, 

yakni Toar si Menado. 

 

16, 17, 17, 
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(HBJ: 16)  

2) Si Kerempeng itu menyalaminya sambil 

bertanya dengan tampang yang diganjil-

ganjilkan kenapa gerangan Pingkan tidak 

nongol. 

(HBJ: 17) 

3) Moga-moga si Semprul cantik itu tahu 

bahwa aku mengharapkannya datang, 

katanya dalam hati . 

(HBJ: 17) 

4) Dan Pingkan juga sebenarnya senang 

bisa lebih lama bersama Sarwono, lelaki 

kerempeng yang menjadi asisten seorang 

dosen galak yang dijuluki Si Rambut 

Putih. 

(HBJ: 28)  

5) Sarwono dan Pingkan tidak kaget lagi 

mendengar sapaan itu sebab ketika 

memberikan ceramah di kampus kemarin 

mahasiswa yang bertanya selalu 

menyapanya „Meneer.‟  

   (HBJ: 30) 

  g. Antonomasia  

1) Kepala bank yang akan menjadi mertua 

Toar itu seorang batuwael, yang sudah 

lebih dari lima tahun telah mengelilingi 

Indonesia sebagai pejabat bank. 

(HBJ: 70) 

2) Ia ingin sekali menemani Pingkan 

menjadi guide bagi keluarga Pelenkahu.  

(HBJ: 71) 

 

70, 71 

  h. Erotesis  

1) Tetapi, ya tetapi, apakah Pingkan 

memilikinya? Apakah gadis itu percaya 

Tuhan memiliki Rumah, apakah 

Pangeran yang menguasai segalanya itu 

memerlukan Rumah? ...  

(HBJ: 26) 

2) ... apa dosa dan salahku maka telah 

mencintai laki-laki Jawa yang sering 

zadul mikirnya ini?  

(HBJ: 36) 

3) ... apakah juga akan terjadi perang 

antara Indonesia dan Jepang? Kalau itu 

terjadi, aku harus ke Kyoto merebutnya 

kembali dari si Sontoloyo Jepang itu. 

 

26, 36, 80 



 

 

 

 

(HBJ: 80) 

  i. Paralelisme  

1) Nasib memang diserahkan kepada 

manusia untuk digarap, tetapi takdir 

harus ditandatangani di atas materai dan 

tidak boleh digugat kalau nanti terjadi 

apa-apa, baik atau buruk. 

   (HBJ: 20) 

 

20 

  j. Elipsis  

1) Ragu-ragu apa harus menunggu sampai 

hujan sama sekali reda atau nekat saja 

naik becak kembali ke hotel. 

   (HBJ: 07) 

 

07 

  k. Gradasi  - 

  l. Asidenton  

1) Kali ini ia sedang di Yogya untuk 

kesekian kalinya atas perintah 

Kaprodinya di FISIP-UI yang 

disampaikan ketika ia baru saja pulang 

dari penelitian yang menguras tenaga, 

perasaan, tenaga, dan entah apa lagi. 

(HBJ: 01) 

2) Semua sudah lengkap disiapkan: tisu, 

piring, gelas, air panas di termos, kopi, 

teh. 

   (HBJ: 32) 

 

01, 32 

  m.  Polisidenton  

1) Tidak ada awan di langit, belum ada 

polusi, kalau siang panas minta ampun 

tetapi kalau malam panas bumi 

membubung ke batas atmosfir dan dunia 

ini ditinggalkan dalam keadaan 

kedinginan. 

(HBJ: 15) 

2) Matindasku adalah prajurit yang 

bertempur melawan pasukan Raja 

Loloda Mokoagow sehingga patung 

ciptaannya lepas dan hilang dan 

kemudian ditemukan oleh nelayan dan 

diserahkan ke Sang Raja yang kemudian 

membujukku untuk menjadi  

permaisurinya. 

(HBJ: 57) 

3) ... meskipun setiap hari ke mana-mana 

harus naik bis atau angkot, atau ojek. 

(HBJ: 69) 

 

15, 57, 69, 

115 



 

 

 

 

4) Tidak jelas lagi hubungan mereka itu 

seperti mandor dengan kuli, atau seperti, 

atau seperti kuli dengan mandor. 

   (HBJ: 115) 

4 Gaya bahasa 

Perulangan  

a. Aliterasi  

1) Lain ladang lain belalang, memang, dan 

lain lubuk lain ikannya. Memang.  

   (HBJ: 49) 

 

49 

  b. Asonansi  

1) Aku ikut kamu, Matindas! Aku ikut kamu, 

suamiku! Rajaku! 

   (HBJ: 58) 

 

58 

  c. Antanaklasis  

1) Kata yang ada di Langit sana, kalau baik 

ya alhamdulillah, kalau buruk ya 

disyukuri saja. 

(HBJ: 20) 

2) Dan pendidikan tidak hanya berarti 

rumah sekolah, tetapi juga Rumah 

Tuhan-agama. 

(HBJ: 21) 

3) Ini jam sebelas, Kyoto jam 1 pagi. 

   (HBJ: 118) 

 

20, 21, 

118 

  d. Kiasmus  

1) Dia percaya pada teori yang 

menjelaskan bahwa inti kehidupan itu 

komunikasi dan komunikasi itu inti 

kehidupan. 

   (HBJ: 03) 

 

03 

  e. Epizeukis  

1) Itu keyakinan yang dipegangnya teguh. 

Dan keyakinan demikian pada 

gilirannya menyeretnya pada keyakinan 

macam lain lagi, yakni bahwa ternyata 

tidak ada satu pun yang tidak 

bermasalah disekitar kita ini. 

(HBJ: 06) 

2) Ia melamarku, katanya dalam hati. Ia 

mencintaiku, ya si Meneer ini ternyata 

mencintaiku. 

(HBJ: 31) 

3) Ia menarik napas panjang, sangat 

panjang, mengupayakan ketenangan 

yang sebenarnya menjadi tenaga 

hidupnya. 

(HBJ: 95) 

 

06, 31, 95, 

118, 120 



 

 

 

 

4) Habis ke siapa lagi? Ke siapa lagi? 

Sopir bertanya, ada apa. 

(HBJ: 118) 

5) Namun, demam yang berkurang itu 

kembali, ya kembali, menjadikannya 

ingat WA Pingkan lagi. 

   (HBJ: 120) 

  f. Tautotes  - 

  g. Anafora  

1) Dan itu penting. Dan itu tonggak. 

Tonggak apa pula? Tanyanya kepada 

diri sendiri. 

(HBJ: 03) 

2) Dan bahwa puisi itu komunikasi, dan 

bahwa komunikasi itu shaman. Dan 

bahwa shaman itu medium. 

(HBJ: 03) 

3) Ia buka lagi koran, ia lirik sajaknya: 

masih di sana. Ia lega. 

(HBJ: 08) 

4) Masuk Jakarta lagi, masuk kemacetan 

lagi, masuk asap knalpot, masuk hutan 

belantara motor yang semakin lama 

semakin terasa sebagai dilema: masukan 

dari pajak atau kenyamanan berkendara. 

(HBJ: 61) 

5) Ada santri yang taat, ada juga wong cilik 

yang taat. 

(HBJ: 75) 

6) Itu perintah Allah, itu perintah 

Muhammad SAW, itu yang menjadi 

dasar keyakinannya sebagai orang yang 

harus menghargai keyakinan orang lain, 

...  

(HBJ: 76) 

7) Semakin jauh lingkaran yang dekat 

keraton, semakin surut pamornya. 

(HBJ: 100) 

8) Itu kata orang, itu kata rekan-rekannya, 

dan itu benar. 

   (HBJ: 108) 

 

03, 03, 08, 

61, 75, 76, 

100, 108 

  h. Epistrofa  

1) Sebuah kota, hanya sebuah kota. Dan 

Jawa bukan sebuah kota, jauh lebih luas 

dan rumit dari kota. 

   (HBJ: 24) 

 

24 



 

 

 

 

  i. Simploke  - 

  j. Mesodiplosis 

1) Bagaikan simpul, transportasi terasa 

semakin ruwet bahkan ketika Jakarta 

menyaksikan semakin banyaknya jalan 

tol dan jalan layang karena tidak 

sebanding dengan semakin besarnya 

volume penjualan mobil dan motor. 

(HBJ: 61)  

2) Di jalan pulang dilihatnya beberapa 

anak dengan seragam merah-putih 

berjalan setengah menari setengah 

menyanyi setengah ledek-meledek 

setengah ada juga yang tampaknya 

menghapalkan doa yang tadi diajarkan 

oleh Pak Guru Agama. 

(HBJ: 87) 

3) Masuk ke dunia lain yang selalu 

menyebabkannya terlepas dari tekanan 

jenis apa pun, rasa takut jenis apa pun 

yang kali ini bersama-sama masuk ke 

dalam tempurung kepalanya. 

   (HBJ: 107) 

 

61, 87, 

107 

  k. Epanalepsis  

1) Hidup ilmu! Ia berhenti sejenak dari 

pikirannya, kemudian berteriak kepada 

dirinya sendiri dengan penuh semangat, 

Hidup masalah! 

   (HBJ: 06) 

 

06 

  l. Anadiplosis  

1) Jakarta itu debu Jakarta itu macet 

Jakarta itu banjir Jakarta itu mal Jakarta 

itu motor Jakarta itu yel-yel demo buruh 

Jakarta itu mal Jakarta itu pedagang kaki 

lima yang mati-matian membela kios-

kiosnya...  

   (HBJ: 124) 

 

124 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 5 

SILABUS 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas     : XI 

Semester    : 1 

Standar Kompetensi  : Membaca  

 7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan.  

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

           Indikator Penilaian Alokasi  

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat  

7.1  Menemukan 

unsur-unsur 

intrinsik dan 

ekstrinsik 

hikayat, novel 

Indonesia/ 

novel 

terjemahan 

 Sinopsis  

Novel  

Hujan Bulan  

Juni  

 Unsur Intrinsik 
dalam novel 

Hujan Bulan  

Juni  

 Gaya bahasa 
dalam  

novel Hujan 

Bulan Juni  

 Membaca  

sinopsis  

novel Hujan  

Bulan Juni 

 Mengidentifikasi 
unsur intrinsik 

novel Hujan  

Bulan Juni  

 Menemukan 
gaya bahasa  

dalam novel  

Hujan  

Bulan Juni  

 Mengidentifikasi 

unsur intrinsik  

novel Hujan  

Bulan Juni  

 Mengidentifikasi  
gaya bahasa  

novel Hujan  

Bulan Juni  

Jenis Tagihan: 

 

 tugas 

individu 

 tugas 
kelompok 

 ulangan  
 

Bentuk 

Instrumen: 

 

 uraian bebas  

 pilihan ganda 

 jawaban 
singkat 

4 Novel Hujan 

Bulan Juni 

Karya Sapardi 

Djoko 

Damono 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI/ I 

Alokasi Waktu  : 4 X 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi  

Membaca: memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan. 

B. Kompetensi Dasar  

7. 1 Menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, novel Indonesia/ 

novel terjemahan. 

C. Indikator  

1. Menganalisis unsur-unsur intrinsik novel Hujan Bulan Juni Karya Sapardi 

Djoko Damono 

2. Mengetahui gaya bahasa perbandingan, pertentangan, dan perulangan. 

3. Menganalisis gaya bahasa perbandingan, pertentangan, dan perulangan. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik novel Hujan Bulan Juni 

Karya Sapardi Djoko Damono 

2. Siswa dapat mengetahui gaya bahasa perbandingan, pertentangan, 

pertautan dan perulangan 



 

 

 

 

3. Siswa dapat menganalisis gaya bahasa perbandingan, pertentangan, 

pertautan dan perulangan 

E. Materi Pembelajaran 

1. Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono  

2. Gaya bahasa 

F. Metode Pembelajaran  

1. Tanya Jawab  

2. Ceramah  

3. Diskusi 

4. Penugasan  

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan ke-1 (2x45 menit) 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Mengucapkan salam. 

2. Mengondisikan kelas dengan presensi. 

3. Melakukan apresiasi dengan tanya jawab 

mengenai unsur intrinsik novel dan gaya 

bahasa. 

4. Menyampaikan pokok-pokok atau materi 

pembelajaran. 

5 menit 

Inti  Eksplorasi  

Pada tahap ini sebelum guru menjelaskan tentang 

materi yang akan dibahas, siswa terlebih dahulu 

75 menit 



 

 

 

 

membaca novel yang mereka punya. 

Elaborasi  

1. Guru menjelaskan materi tentang unsur intrinsik 

dan gaya bahasa.  

2. Memperlihatkan beberapa contoh gaya bahasa 

agar siswa dapat memahami tentang beberapa 

gaya bahasa. 

3. Memerintahkan siswa untuk mencari sebuah 

gaya bahasa yang terdapat pada novel masing-

masing.  

4. Memerintahkan siswa untuk mengumpulkan 

hasil pekerjaan yang telah selesai ke meja guru. 

5. Memilih pekerjaan siswa untuk dibacakan di 

depan kelas. 

Konfirmasi 

6. Melakukan tanya jawab mengenai jenis gaya 

bahasa apa saja yang tidak terdapat pada 

kutipan novel yang telah mereka analisis, serta 

kesulitan apa yang mereka alami ketika 

menganalisis sebuah novel. 

7. Memberikan rangkuman akhir mengenai 

jalannya diskusi. 

Kegiatan 1. Menyampaikan materi yang akan dipelajari 10 menit 



 

 

 

 

Akhir pada pertemuan yang akan datang. 

2. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 

 

Pertemuan ke-2 (2x45 menit) 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Mengucapkan salam. 

2. Mengondisikan kelas dengan presensi. 

3. Melakukan apresiasi dengan tanya jawab 

mengenai unsur intrinsik dan gaya bahasa yang 

telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

4. Menyampaikan pokok-pokok atau materi 

pembelajaran. 

5 menit 

Inti  Sebelum pembelajaran siswa terlebih dahulu 

membaca novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono. 

Eksplorasi  

1. Memberikan umpan pertanyaan apakah siswa 

pernah membaca novel sebelumnya dan tema 

apa yang telah mereka baca. 

2. Tanya jawab dengan pertanyaan mengapa 

siswa membaca novel dengan tema yang 

mereka pilih.  

Elaborasi  

1. Guru membagi kelompok berdasarkan jumlah 

75 menit 



 

 

 

 

siswa untuk berdiskusi tentang gaya bahasa 

yang terdapat pada novel Hujan Bulan Juni 

karya Sapardi Djoko Damono. 

2. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 

novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono. 

3. Siswa menganalisis unsur-unsur intrinsik novel 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono 

4. Siswa menganalisis gaya bahasa yang terdapat 

dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono.  

5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

6. Siswa lain menanggapi presentasi hasil 

diskusinya.  

Konfirmasi  

1. Melakukan tanya jawab mengenai kesulitan apa 

yang dialami siswa ketika menganalisis sebuah 

novel dengan menggunakan novel. 

2. Memberikan rangkuman akhir mengenai 

jalannya proses pembelajaran.  

Kegiatan 

Akhir 

3. Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan yang akan datang. 

10 menit 



 

 

 

 

4. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam.  

 

H. Sumber Belajar 

1. Buku terkait tentang unsur-unsur intrinsik dan gaya bahasa 

2. Buku Pengajaran Gaya Bahasa dan Diksi dan Gaya Bahasa  

I. Media  

Media yang digunakan antara lain: 

1) Laptop  

2) Program Power Point 

3) LCD 

J. Penilaian  

Teknik    : Tes tertulis  

Bentuk Instrumen : Uraian  

Soal uraian  

1. Jelaskan unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni 

Karya Sapardi Djoko Damono! 

2. Jelaskan tentang gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan 

perulangan! 

Skor Penilaian 

a. Penilaian Kognitif 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1 Sebutkan unsur-unsur intrinsik?  

2 Sebutkan gaya bahasa yang terdapat pada novel Hujan 

Bulan Juni Karya Sapardi Djoko Damono? 

 

            Kriteria Skor: 

Jawaban lengkap     = 25 



 

 

 

 

Jawaban kurang lengkap    = 5 

Tidak ada jawaban     = 1 

b. Penilaian Afektif  

No.  Aspek yang dinilai Skor 

1 Mengidentifikasi gaya bahasa perbandingan, 

pertentangan, pertautan, dan perulangan 

 

  Kriteria Skor: 

  Sangat baik   = 4 

  Baik   = 3 

  Cukup   = 2 

  Kurang cukup  = 1 

c. Penilaian Proses  

No. Nama Siswa 
Kesediaan 

mengerjakan tugas 

Kesediaan 

bekerjasama 
Keaktifan 

     

     

     

  Kriteria Skor: 

  Sangat baik   = 4 

  Baik   = 3 

  Cukup   = 2 

  Kurang cukup  = 1 

 

        Purworejo,     Februari 2017 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah                                         Guru Mata Pelajaran  
 
 

 

       ...............................    Dwi Kurniastuti 

       NIP/NIK ...............    NIM 122110061 
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