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MOTTO 

Meski terdengar omong kosong, asalkan percaya pada diri sendiri, kau 

dapat mengubah duniamu. Jangan menyerah selagi masih ada 

kemungkinan, walaupun itu hanya 1%. Selama masih belum 0% 

segalanya masih mungkin. Karena kemampuan manusia memang ada 

batasnya akan tapi usaha yang tidak ada batasnya. Jangan berkecil 

hati dengan pencapaian mu yang minim, karena kita bisa lebih maju 

walau hanya 1 milimeter. Kita dapat belajar darinya untuk menghargai 

arti dari sebuah proses untuk sebuah perubahan. 

(Hiruma Yoichi, Anime Eyeshield 21) 
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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah jenis majas yang 
terdapat pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika. 2) Bagaimanakah makna gaya 
majas yang terdapat pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika. 3) Bagaimana 
kaitan majas pada novel Dadaisme dengan pembelajaran sastra di SMA. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu, 1) Mendeskripsikan jenis majas yang terdapat pada novel 
Dadaisme karya Dewi Sartika. 2) Mendeskripsikan makna majas yang terdapat 
pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika. 3) Mendeskripsikan kaitan majas pada 
novel Dadaisme karya dewi Sartika dengan pembelajaran sastra di SMA. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode pustaka, dilanjutkan dengan 
metode observasi dan metode catat. Metode analisis data penelitian menggunakan 
metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil akhir penelitian ini 
menunjukan bahwa adanya jenis majas yang terdapat dalam novel Dadaisme 
yaitu: (a) majas perbandingan meliputi perumpamaan, kiasan, penginsanan, 
sindiran, antitesis;  (b) majas pertentangan meliputi hiperbola, litotes, ironi, 
oksimoron, paralipsis, zeugma; (c) majas perbandingan meliputi metonomia, 
eufemisme, elipsis, inversi, gradasi; (d) majas perulangan meliputi alitrasi dan 
repitisi. Selanjutnya terdapat makna majas yang dominan dipakai oleh pengarang 
yaitu makna dari majas hiperbola dan eufemisme. Serta keterkaitan novel 
Dadaisme karya Dewi Sartika dengan materi pembelajaran sastra di SMA yang 
tercantum pada sialabus dengan SK/KD mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 
XI semester 1 SK: 7. Membaca: memahami berbagai hikayat, novel 
Indonesia/novel terjemahan, dan KD 7.2 menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 
ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. Indikator dalam pembelajaran ini adalah 
mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik (alur, tema,  penokohan, sudut 
pandang, latar, majas, dan amanat) novel Indonesia/terjemahan (fokus 
pembahasannya adalah gaya bahasa). 

Kata Kunci: Novel Dadaisme, majas, makna majas, pembelajaran sastra. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya seni sastra berupa novel menampilkan adanya pelajaran bagi 

pembaca serta dapat dinikmati sebagai bahan instrospeksi diri. Selain dinikmati 

pula, novel dapat dijadikan sebagai bahan untuk mempelajari realitia kehidupan 

manusia yang sesungguhnya. Berbagai sifat manusia dan gambaran hidup tersirat 

semua dalam sebuah novel. Gambaran kehidupan yang tertuang dalam sebuah 

novel lazimnya digambarkan dalam bentuk konflik. Konflik yang dipaparkan 

penulis melalui gayanya sendiri yang dapat berupa konflik antar tokoh. 

Penggambaran isi novel secara umum berupa problem yang diusung karena 

adanya konflik atau perbedaan antara keadaan satu dengan yang lain yang 

bermaksud mencapai suatu tujuan. Kemudian pesan atau hikmah dalam novel 

disajikan dengan gaya bahasa yang diambil dan dipilih dari realita kenyataan. 

Novel Dadaisme sebagai objek kajian peneliti merupakan karya sastra 

yang salah satu bentuk dari gambaran hasil pemikiran yang dituangkan oleh Dewi 

Sartika selaku pengarang yang salah satu dari tujuannya dijadikan sebagai sarana 

mengemukakan gambaran, gagasan, pilihan kata serta gaya bahasa yang terdapat 

di dalamnya. Gaya bahasa dalam novel Dadaisme menggunakan alternative 

pilihan kata dan  gaya bahasa yang ada. Seperti yang diketahui bahwa pilihan 

kata dan gaya bahasa merupakan cara dalam menggunakan bahasa dalam 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi yang melingkupi 

hal ini berkaitan dengan cara pengarang memilih serta menggunakan pilihan kata 

dan gaya bahasa untuk menyampaikan tuturannya di dalam novel Dadaisme 
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tersebut. Sehingga dapat memberi gambaran watak atau ciri khas yang ada pada 

tiap tokoh dalam menggunakan pilihan kata dan gaya bahasanya sendiri. 

(Aminudin,1997:1) memaparkan bahwa gaya bahasa dalam novel 

merupakan perwujudan penggunaan bahasa oleh penulis untuk mengemukakan 

gambaran, gagasan, pendapat dan membuahkan efek tertentu bagi pembaca 

(Khusnin, 2012:46). Pilihan kata dan gaya bahasa merupakan bagian yang 

berkaitan dengan ungkapan-ungkapan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang 

atau individual. Pilihan kata dan gaya bahasa dalam karya sastra tentunya 

memiliki karakter masing-masing. Sebab pilihan kata dan gaya bahasa yang 

dimiliki oleh setiap penulis yang disampaikan meliputi kesesuaian dengan 

karakter  penulis itu sendiri. Karenanya, dapat dikatakan bahwa hasil karya 

seorang penulis dipengaruhi oleh watak penulis itu sendiri. Jika karakter lemah 

lembut yang dimiliki oleh penulis, maka tuangan kata-kata yang akan 

mendramatisir alur cerita. Jika sebaliknya watak keras yang dimiliki penulis, 

maka lingkup yang terdapat dalam hasil karyanya berupa rentetan kalimat tidak 

jauh berbeda dengan watak yang dimilikinya. Dengan demikian pemilihan kata 

dan  gaya bahasa yang tepat memungkinkan pembaca cepat dan dapat memahami 

apa yang dimaksudkan penulis. 

 Novel Dadaisme sebagai pemenang sayembara novel 2003 yang lolos dari 

seleksi dari para dewan juri sayembara novel DKJ 2003, juri tersebut diantaranya 

Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono, Prof Dr. Budi Darma, M.A. dan juri yang 

terakhir Maman S. Mahayana, M.Hum. Artinya novel Dadaisme memiliki 

keunggulan dari novel- novel yang lain pada waktu itu, dilihat dari pendapat 

pertama yaitu (Budi Darma) selain menjadi dewan juri, beliau juga berfrofesi 
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sebagai Novelis dan Kritikus Sastra, ia memaparkan bahwa, kekacauan tokoh, 

peristiwa perselingkuhan, anak haram yang tidak normal, dan poligami dalam 

novel ini. Dimana pada hakikatnya hal tersebut merupakan gambaran manusia 

masa sekarang, yakni masa dimana tiap-tiap orang menghadapi berbagai macam 

persoalan, tanpa sempat mendalami tiap-tiap persoalan tersebut. Kehidupan 

zaman sekarang, dengan demikian serba sepotong-sepotong. Di sinilah, justru 

letak kekuatan gaya penceritaan novel ini. Pendapat kedua dari (Maman S. 

Mahayana) selain menjadi dewan juri, beliau juga berfrofesi sebagai Pengamat 

dan Kritikus Sastra mengatakan bahwa novel Dadaisme memaparkan bahwa 

penulis novel memerlukan tidak hanya kecerdasan mengungkapkan imajinasi, 

akan tetapi juga keluasan akan wawasan dan kecerdikan mengolah teknik dalam 

bercerita. Selain dari pendapat kedua pengamat di atas, novel Dadaisme selain 

menggunakan bahasa minang, novel ini juga menggunakan bahasa yang sarat 

dengan gaya bahasa karena banyak menggunakan makna kiasan. 

Kaitannya dengan hal di atas proses penciptaan karya sastra harus 

melewati suatu daya, yang disebut dengan daya imajinasi yang tinggi. 

Pembangunan unsur novel dibangun melalui unsur intrinsik yang ada di 

dalamnya. Seperti plot, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang dan lain-lain. 

Sehingga apa-apa yang diuraikan di dalamnya bukanlah merupakan dunia yang 

sesungguhnya, akan tetapi hal tersebut berupa kemngkinan-kemungkinan yang 

secara imajinatif dapat diperkirakan atau diprediksi wujudnya. Karena hasil karya 

sastra tidak semua harus sesuai dengan realita kenyataan namun harus dapat 

diterima oleh nalar. Dengan demikian pengarang berusaha agar semaksimal 
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mungkin untuk menuntun pembaca kepada realita kenyataan yang terdapat dalam 

cerita novel tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami diksi dan gaya bahasa atau 

majas dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Berlandaskan 

kenyataan, bahan materi ajar  yang disajikan guru kurang aktual. Kondisi seperti 

ini mengakibatkan minat siswa menjadi kurang bahkan bosan, karena guru kurang 

kreatif dan inovatif dalam pengajaran di sekolah. Sebagaimana Muis (2007) 

berpendapat bahwa guru harus mandiri dan kreatif. Menjadi guru harus sedapat 

mungkin menyeleksi materi ajar yang hendak digunakan terlebih dahulu dalam 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekolahnya. Seperti 

halnya guru dapat memanfaatkan fasilitas bahan ajar melalui berbagai sumber 

seperti, majalah, radio, televisi, internet, dan sebagainya. 

Bahan ajar yang didapatkan sebelumnya dapat dikaitkan dengan kejadian-

kejadian lokal, bahkan global agar peserta didik memiliki wawasan yang luas 

dalam memahami berbagai macam situasi kehidupan. Memang menjadi guru 

dituntut agar mampu melakoni peranannya sebagai aktor di kelas. Serta guru 

harus mampu mengembangkan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum 

sekolah masing-masing. Di dalam kurikulum tidak boleh dikurangi sejumlah 

kompetensi yang terdapat di dalamnya, namun dapat ditambahkan sesuai dengan 

pengembangan materi dan tuntutan lingkungan setempat. Selain itu juga materi 

ajar di luar silabus masih banyak dapat kita jumpai, seperti halnya buku-buku dan 

novel yang pantas dterima oleh siswa. 

Kaitannya dengan hal di atas pemilihan novel sebagai objek penelitian 

bermaksud agar pembelajaran sastra yang berkaitan dengan diksi dan majas pada 
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siswa SMA, sebaiknya dihubungkan dengan minat belajar siswa akan novel, dan 

yang akan lebih baiknya lagi jika di tanamkan dari sejak dini, sehingga 

pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Sesuai dengan hal yang terkait  

pembelajaran sastra mengenai novel, di dalam kurikulum KTSP pun terdapat 

aspek mengenai novel yang di dalamnya terdapat kompetensi dasar yang 

mengulas mengenai “menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

berlandaskan kurikulum yang digunakan oleh sekolah khususnya kurikulum 

KTSP yang terkait dengan pembelajaran sastra pada aspek novel di SMA. 

Di sisi lain juga, menggunakan novel sebagai objek dalam pembelajaran, 

merupakan salah satu dari kesesuaian antara minat belajar peserta didik, hal 

tersebut dapat dilihat dengan berkembang pesatnya atau maraknya novel yang 

beredar yang dapat dijangkau oleh penikmatnya. Namun demikian kesesuaian 

antara teori dengan contoh yang diberikan harus selaras agar peserta didik mampu 

memahami apa yang disampaikan di bangku SMA. Serta didukung oleh bahan 

ajar yang memadai yang ditunjang oleh penggunaan teknik yang menarik dan 

inovatif oleh guru, sehingga dapat memberikan reaksi yang kuat pada siswa. 

Sehingga siswa akan terimajinasi dan senang dalam pembelajaran khususnya 

pembelajaran sastra. 

 

 

 

 

 



6 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah jenis majas yang terdapat pada novel Dadaisme karya Dewi 

Sartika? 

2. Bagaimanakah makna majas yang terdapat pada novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika? 

3. Bagaimana kaitan majas pada novel Dadaisme dengan pembelajaran sastra 

di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas 

adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis majas yang terdapat pada novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika. 

2. Mendeskripsikan makna majas yang terdapat pada novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika. 

3. Mendeskripsikan kaitan majas pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

dengan pembelajaran sastra di SMA. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dibagi atas dua garis besar antara lain 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah 

wawasan berfikir bagi para pembaca, memperkaya ilmu pengetahuan tentang 

gaya bahasa yang terapat pada novel, serta dapat menjadi bahan pembelajaran 

sastra tentang nilai-nilai yang terdapat dalam novel. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelengkap pada 

pembelajaran di sekolah dan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan 

minat siswa terhadap sastra, sehingga terjadinya penumbuhan rasa suka 

terhadap karya sastra. 

b. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan refrensi bagi 

peneliti selanjutnya atau yang hendak akan meneliti hal yang sama yaitu 

sastra, khususnya dalam hal menganalisis majas atau gaya bahasa pada 

novel. 

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya dan menjadi tolak 

ukur bagi pemabaca khususnya dalam hal memilih novel yang mengandung 

nilai positif yang dapat berperan sebagai pembinaan jati diri pribadi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berjudul “Majas dalam Novel “Dadaisme” Karya Dewi 

Sartika dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA” tentunya tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa adanya faktor pendukung dibelakangnya. Itulah fungsi 

dari pada penelitian relevan yang dimana penelitian relevan memberikan 

pemaparan  tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya dan sebagai tolak ukur untuk mengadakan penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini membutuhkan referensi dan beberapa acuan yang sangat 

dibutuhkan untuk melengkapi dasar-dasar penelitian serta dapat menunjang 

penelitian ini. 

Penelitian terkait dengan gaya bahasa pertama dari penelitian yang 

dilakukan oleh Satya Murti (2013) dengan judul penelitiannya “Kajian Stilistika 

Cerpen Rumah Bambu Karya Y.B Mangun Wijaya Dan Implikasinya Terhadap 

Pembelajaran Sastra Di SMA”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena 

tujuan yang hendak dicapai yakni memaparkan gambaran mengenai stilistika 

dalam cerpen Rumah Bambu dan penerapannya dalam pembelajaran bahasa di 

SMA. Tujuan selengkapnya dari penelitian ini yaitu mengetahui gaya bahasa, 

diksi, dan implikasi stilistika dalam cerpen Rumah Bambu  karya Y.B Mangun 

Wijaya Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra di SMA. 

Penelitian ke dua yang dilakukan oleh M. Heri Hermawan  (2014) dengan 

judul penelitiannya ”Makna dan Gaya Bahasa Pinje-Panje Desa Mekar Sari 

Kecamatan Narmada Dan Kaitannya Dengan Apresiasi Sastra Anak”. Jenis 
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penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bersifat kualitatif. Sasaran dari 

penelitian ini adalah pinje-panje (pertanyaan tradisional sasak) yang ada didesa 

mekar sari kecamatan Narmada yang terkenal akan masyarakatnya yang  masih 

mempertahankan adat istiadat sasak. Penelitiannya melingkupi (1) Dusun karang 

kates, (2) Dusun kebon beleq, (3) dusun tempit dan, (4) dusun pemangket. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna pinje-panje, gaya bahasa, 

dan kaitan antara makna dan gaya bahasa pinje-panje yang terdapat pada desa 

mekar sari kecamatan Narmada dengan apresiasi sastra anak. 

Penelitian mengenai gaya bahasa yang ke tiga dilakukan oleh Rahmat 

Bayu. N.P (2014) dengan judul penelitiannya ”Gaya Bahasa Erotis Dalam Novel 

(Dangerous Temptation) Karya Kathleen Korbeel Dan Dampaknya Terhadap 

Pembaca Remaja”. Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif kualitatif 

dengan landasan berfikir metode kualitatif yangmerupakan paradigma 

positivisme Max Weber, Imanuel Kant, dan Wilhelm Dilthey. Memaparkan 

Objek penelitian sebagai bukan gejala sosial sebagai subjek substantif, melainkan 

makna-makna yang terkandung dibalik tindakan yang justru mendorong 

tmbulnya gejala sosial tersebut. Dalam hubungan inilah metode kualitatif 

dianggap persis sama dengan metode pemahaman atau verstehen. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan gaya bahasa dan dampak gaya bahasa erotis dalam 

novel Dangerous Temptation Karya Kathleen terhadap pembaca. 

Penelitian ke empat  mengenai  gaya bahasa yang dilakukan oleh Ahmad 

Sam’un (2015) dengan judul penelitian ”Gaya Bahasa Dalam Novel Maryamah 

Karpov Karya Andrea Hirata: Kajian Stilistika”. Jenis penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kualitatif dengan penndekatan stilistika. Penelitian  ini 
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menggunakan novel sebagai objek pengambilan data bahasa dengan 

menggunakan pendekatan stilistika. Dengan pendekatan yang digunakan, pada 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya bahasa berdasarkan struktur 

teks dan berdasarkan makna dalam novel Maryamah Karpov Karya Andrea 

Hirata menggunakan kajian stilistika tersebut. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang dipaparkan  di atas, terlihat 

perbedaan, dimana pada penelitian terdahulu yang pertama di atas menguraikan 

gaya bahasa dengan objek kajiannya berupa cerpen yang terkait dengan 

implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ke dua 

memaparkan gaya bahasa dengan objek kajiannya berupa masyarakat desa yang 

terdiri dari beberapa dusun dengan mengaitkannya dengan Apresiaisi Sastra 

Anak. Penelitian ke tiga mengulas gaya bahasa dengan objek kajiannya berupa 

novel yang dikatkan dengan dampaknya kepada pembaca remaja. Penelitian yang 

terakhir membahas gaya bahasa dengan objek kajiannyafokus kepada  novel saja, 

tidak berkaitan atau mengaitkannya dengan dampak atau pembelajaran seperti di 

atas. 

Dengan demikian terlihat perbedaan yang jelas bahwa penelitian yang 

berjudul “Majas dalam Novel “Dadaisme” Karya Dewi Sartika dan Kaitannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA” belum pernah dilakukan. Selain itu juga 

karena peneliti terdahulu pertama menggunakan objek cerpen, peneliti yang 

kedua mengunakan objek kajian masyarakat desa. Penelitian terdahulu ketiga dan 

ke empat terlihat kesan yang sama dengan peneliti yang sekarang karena 

menggunakan objek yang sama yakni novel. Namun yang mebedakan yaitu 

keterkaitannya, dimana penelitian terdahulu ketiga mengaitkannya dengan 
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dampak terhadap pembaca. Penelitian terdahulu yang terakhir tidak 

mengaitkannya dengan apapun artinya penelitiannya bermuara kepada novel 

tersebut saja. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dikaitkan 

dengan pembelajaran sastra di SMA. 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Gaya Bahasa 

 Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah 

style. Kata style berasal dari kata latin (Keraf, 2009: 112). Gaya bahasa juga 

dapat mencerminkan kekhasan individual seseorang. Juga salah satu 

pembentukan karya seni adalah pemakaian bahasa yang khas melalui gaya bahasa 

yang dimiliki seseorang atau pengarang. Permasalahan gaya bahasa meliputi 

kebebasan dalam memilih kata secara personal. Menyebabkan gaya bahasa 

tersebar luas serta jangkuannya akan luas pula. Berkenaan dengan hal ini (Keraf, 

2009: 112) dari sudut pandang bahasa, gaya bahasa adalah cara menggunakan 

bahasa, gaya bahasa memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan 

kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu. 

 Gaya bahasa adalah pemakaian ragam bahasa dalam mewakili atau 

melukiskan sesuatu dengan pemilihan dan penyusunan kata dalam kalimat untuk 

memperoleh efek tertentu (Zainuddin, 1992: 51). Dengan pemahaman tersebut 

dapat dikatakan bahwa gaya bahasa dapat menyebabkan perubahan serta 

perluasan arti kata. Gaya bahasa banyak digunakan dalam karya sastra, baik 

puisi, fiksi, maupun drama karena memiliki daya tarik tersendiri bagi indera 

melalui kata yang terdapat di dalamnya. 
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 Gaya bahasa dalam proses penciptaannya tentu disadari oleh seseorang 

yang bersangkutan. Jika dalam hal penulisan, gaya bahasa digunakan untuk 

memeperoleh aspek keindahan secara maksimal. Sehingga dengan ringkas 

(Ratna, 2013: 166) mengungkapkan bahwa gaya bahasa meliputi gaya dan majas, 

artinya majas bersifat membantu gaya bahasa. 

 

2.2.2 Majas 

Sebagai pendukung gaya bahasa, dijabarkan (Ratna, 2013: 164) Majas 

(Figure of speech) adalah pilihan kata tertentu sesuai dengan maksud penulis atau 

pembicara dalam rangka memperoleh aspek keindahan. Dilanjutkan juga oleh 

(Ratna, 2013: 164) pada umunya majas dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 

a) majas penegasan, b) perbandingan, c) pertentangan, d) majas sindiran. 

 Lain halnya oleh (Tarigan, 1986: 179) Memaparkan bahwa majas 

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

menullis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. Hampir 

sama dengan definisi (Ratna, 2013)  akan majas yang diutarakan di atas, akan 

tetapi perbedaan terdapat pada pengklasifikasiannya oleh (Tarigan, 1986: 180) 

yang mengklasifikasikan majas yang beraneka ragam ke dalam berbgai 

klasifikasi yang lebih rinci, dimulai dari bagan dibawah sebagai berikut. 
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perumpamaan (simile) 
kiasan (metafora) 

majas perbandingan  penginsanan (personifikasi) 
sindiran (alegori) 
antithesis 

 
hiperbola 
litotes 
ironi 

majas pertentangan  oksimoron 
paronomasia 
paralipsis 
zeugma 

MAJAS 
metonomia 
sinekdoke 
kilatan (alusi) 

majas pertautan  uefemisme 
ellipsis 
inversi 
gradasi 

 
alitrasi 

majas perulangan  antanaklasis 
kiasmus 
repitisi 

 

1. Majas Perbandingan 

Majas perbandingan dapat dibagi  lagi atas perrumpamaan, metefora, 

penginsanan, sindiran, dan anatetis (Tarigan, 1986: 180). 

a. Perumpamaan 

Yang dimaksud  dengan perumpamaan disini adalah  padan kata simile dalam 

bahasa Inggris. Kata simile berasal dari bahasa Latin yang bermakna “seperti’. 

Perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan 

dan yang sengaja kita anggap sama (Tarigan, 1986: 180). 

Contoh: 

-     semanis madu; 

-     sepahit empedu; dan sebagainya (Tarigan, 1986: 181). 
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b. Metafora 

Suatu majasa yang kerapkali pula menambahkan kekuatan pada suatu kalimat. 

Misalnya, metafora dapat menolong seorang pembicara atau penulis 

melukiskan suatu gambaran yang jelas melalui komparasi atau kontras. 

Metafora membuat perbandingan antara dua hal atau benda untuk menciptakan 

suatu kesan mental hidup (Tarigan, 1986: 182). 

Contoh : 

-  perpustakaan gudang ilmu 

-  dia anak emas pamanku 

-  Mina buah hati Edi (Tarigan, 1986: 182). 

 

c. Personifikasi 

Personifikasi berasal dari bahasa latin persona (orang, pelaku, aktor, topeng, 

yang dipakai dalam drama) + fic (membuat). Dengan perkataan lain, 

penginsanan atau personifikasi ialah jenis majas yang melekatkan sifat-sifat 

insani kepada barang yang tidak bernyawa dan de yang abstrak (Tarigan, 

1986: 183). 

Contoh: 

- Angin yang meraung 

- Cinta itu buta (Tarigan, 1986: 184). 

 

d. Alegori 

Alegori adalah cerita yang diceritakan dalam lambang-lambang. Alegori keap 

kali mengandung sifat-sifat moral atau spiritual manusia, dan biasanya 

ditemukan pada sastra Indonesia klasik (Tarigan, 1986: 185). 

Contoh: 

- Kancil dengan buaya 

- Kancil dengan kura-kura 

- Kancil dengan harimau 

- Kancil dengan pak tani 
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- Kancil dengan burung gagak (Tarigan, 1986: 185). 

 

e. Antitesis 

Antitesis adalah sejenis majas yang mengadakan komparasi atau perbandingan 

antara dua antonim singkatnya kata-kata yang mengandung ciri-ciri semantik 

yang bertentangan (Tarigan, 1986: 186). 

Contoh: 

- Dia bergembira atas kegagalanku dalam ujian itu. 

- Gadis yang cantik si Ida diperistri oleh si Dedi yang jelek itu. 

- Segala fitnahan tetangganya itu dibalasnya dengan budi bahasa 

yang baik (Tarigan, 1986: 186). 

 

2. Majas Pertentangan 

 Majas pertentangan dapat dibagi lagi atas hiperbola, litotes, ironi, 

oksimoron, paranomasia, paralipsis, dan zeugma (Tarigan, 1986: 186). 

a. Hiperbola 

Hiperbola adalah jenis majas yang mengandung pernyataan yang berlebihan 

(jumlahnya, ukuranya, atau sifatnya) dengan maksud memberi penekanan 

pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan 

dan pengaruhnya (Tarigan, 1986: 186). 

Contoh: 

- Sempurna sekali, tiada kekurangann suatu apa pun sebagai 

pengganti baik dan cantik. 

- Kurus kering tiada day kekurangan pangan sebagai pengganti 

kelaparan. 

- Tabungannya berjuta-juta, emasnya berkilo-kilo sebagai 

pengganti dia orang kaya (Tarigan, 1986: 187). 
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b. Litotes 

Litotes adalah majas yang di dalam pengungkapannya menyatakan suatu yang 

positif dengan bentuk ang negatif atau bentuk yang bertentangan. 

Tarigan (1983: 144) mengatakan bahwa Litotes kebalikan dari hiperbola, 

adalah jenis majas yang mengandung pernyataan yang dikecil-kecilka, 

dikurangi dari kenyataan yang sebenarnya, misalnya untuk merendahkan diri 

(Tarigan, 1986: 187). 

Contoh: 

-       Icuk sugiarto bukan pemain jalanan. 

-       H.B. Jassin bukan kritikus murahan. 

-       Anak itu sama sekali tidak bodoh (Tarigan, 1986: 188). 

  

c. Ironi 

Ironi adalah jenis majas yang mengimplikasikan sesuatu yang nyata berbeda, 

bahkan ada kalanyabertentangan dengan yang sebenarnya dikatakan itu. Ironi 

ringan merupakan suatu bentuk humor, tetapi ironi keras biasanya merupakan 

suatu bentuk sarkasme dan satire, walaupun pembatasan yang tegas antara hal-

hal itu jarang sekali memuaskan orang (Tarigan, 1986: 189). 

Contoh: 

- Aduh, bersihnya kamar ini, puntung rokok dan sobekan kertas 

bertebaran di lantai. 

- O, kamu baru bangu ; baru pukul sembilan pagi sekarang ini. 

- Bukan main rajinmu, sudah lima hari kamu bolos bulan ini. 

- Bagus benar rapormu Andi, banyak benar angka merah 

(Tarigan, 1986: 189). 

 

d. Oksimoron 

Oksimoron adalah majas yang mengandung penegakkan atau pendirian suatu 

hubungan sintaksis (baik koordinasi maupundeterminasi) antara dua antonim 

oleh Ducrot &Todorov (Tarigan, 1986: 190). 
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Contoh: 

- Olahraga mendakigunung memang menarik perhatian, walaupun 

sangat berbahaya. 

- Bahan-bahan nuklir dapat dipakai buat kesejahteran umat 

manusia, tetapi dapat juga memusnahkan. 

- Bahasa memang wadah memperoleh kata sepakat, tetapi tidak 

jarang sebagai arena pertentangan pandapat antara para 

pembaca (Tarigan, 1986: 190). 

 

e. Paranomasia 

Paranomasia adalah jenis majsa yang berisi pejajaran kata-kata yang berbuyi 

sama tetapi maknanya lain; kata yang sama tapi maknanya berbeda, oleh 

Ducrot &Todorov (Tarigan, 1986: 190). 

Contoh: 

- Oh adindaku sayang akan kutanam bunga tanjung di pantai 

tanjung hatimu. 

- Di samping menyukai susunan indah, saya  pun mendambakan 

susu  nan indah. 

- Pada pohon paku di muka rumah kami tertancap beberapa bbuah 

paku tempat mennyangkutkan pot bunga (Tarigan, 1986: 190). 

 

f. Paralipsis 

Paralipsis adalah majas yang merupakan suatu formula yang dipergunakan 

sebagai sarana untuk menerangkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa 

yang tersirat dalam kalimat itu sendiri, oleh Ducrot &Todorov (Tarigan, 1986: 

191). 

Contoh: 

- Semoga tuhan mendengarkan doa kita ini. (maaf) bukan maksud 

saya menolaknya. 

- Biarlah masyarakat mendengar wasiat tersebut, yang (maafkan 

saya) saya maksud bukan membacanya. 

- Pak guru sering memuji anak itu, yang (maafkan saya) saya 

maksud memarahinya. 

- Pilihlah buah yang masak (ee…) yang saya maksud bukan buah 

yang busuk (Tarigan, 1986: 191). 
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g. Zeugma 

Zeugma adalah majas yang merupakan koordinasi atau gabungan gramatis dua 

kata yang mengandung ciri-ciri semantik yang bertentangan; contoh abstrak 

dan konkret oleh Ducrot &Todorov (Tarigan, 1986: 192) 

Contoh: 

- Anak itu memang rajin dan malas di sekolah. 

- Paman saya nyata sekali bersifat sosial dan egois. 

- Guru kami selalu nersifat objektif dan subyektif menghadapi para 

siswa. 

- Kita harus berbuat baik di dunia dan di akhirat (Tarigan, 1986: 

192). 

 

3. Majas Pertautan 

 Majss pertautan dapat dibagi lagi atas metonomia. Sinekdoke, alusi, 

eufemisme, elipsis, iversi, dan gradasi (Tarigan, 1986: 192). 

a. Metonomia 

Metonomia ialah majas yang memakai nama ciri atau nama yang ditautkan 

dengan orang, barang, atau hal, sebagai penggantinya (Tarigan, 1986: 192).. 

Contoh: 

- Para siswa di sekolah kami senang sekali membaca ST 

Alisyahbana. 

- Dalam pertandingan kemarin saya hanya memperoleh perunngu 

sedangkan teman saya perak. 

- Kadang-kadang pena lebih tajam dari pedang. 

- Saya tidak dapat membaca sekarang karena kontak lensa saya 

jatuh dan pecah (Tarigan, 1986: 193). 

 

b. Sinekdoke 

Sinekdoke adalah majs yang menyebutkan nama bagiian sebagai pengganti 

nama keseluruahannya atau sebbaliknya  seperti yang disampaikan oleh 

Moeliono (Tarigan, 1986: 193). 
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Contoh: 

- Setiap tahunsemakin banyak mulut yang harus diberi makan di 

Indonesia. 

- Pria itu memang mata keranjang atau Don Juan. 

- Kemana kamu buat matamu ? 

- Pasanglah telinga baik-baik ! 

- Dari kejauhan terlihat berpuluh-puluh layar di pelabuhan 

(Tarigan, 1986: 193). 

 

c. Alusi 

Alusi adalah majas yang menunjukan secara tidak langsung ke uatu peristiwa 

atau tokoh berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang 

dimiliki oleh pengarang dan pembaca serta adanya kemampuan pada pembaca 

untuk menangkap pengacuan itu (Tarigan, 1986: 194). 

Contoh: 

- Saya ngeri membayangkan kembali peristiwa Westerling di 

Sulawesi Selatan. 

- Tugu itu mengenangkan kita kembali kepada peristiwa Bandung 

Selatan. 

- Apakah kita semua harus menderita seperti Karta dan sangkon di 

negara hukum ini ? (Tarigan, 1986: 194). 

 

 

 

 

 

d. Eufemisme 

Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebgaia pengganti ungkapan 

yang dirasakn kasar, yang dianggap merugikan, atau yang tidak 

menyenangkan (Tarigan, 1986: 194). 

Contoh: 

- Meninggal; 

- Bersenggama; 

- Tinja; 

- Tunakarya (Tarigan, 1986: 195). 
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e. Elipsis 

Elipsis adalah majas yang di dalamnya dilaksanakan pembuangan atau 

penghilangan kata atau kata-kata yang memenuhi bentuk kalimat berdasarkan 

tata bahasa (Tarigan, 1986: 195). 

Contoh: 

- Dia dan istrinya ke Jakarta minggu yang lalu. (penghilangan 

predikat : pergi, berangkat). 

- Pada waktu pulang membawa banyak barang berharga serta 

perabot rumah tangga. (penghilangan subyek : mereka, dia, saya, 

kami, dan lain-lain). 

- Orang itu memukul dengan sekuat daya. (penghilangan obyek: 

saya, istrinya, ular, dan lain-lain). 

- Tadi malam. (penghilangan subyek, predikat, dan obyek 

sekaligus). 

- Saya akan berangkat hari ini. (penghilangan keterangan tujuan). 

- Ke Bandung. (penghilangan subyek, predikat, obyek) (Tarigan, 

1986: 196). 

 

f. Inversi 

Inversi adalah majas yang merupakan permutasi atau perubahan urutan unsur-

unsur konstruksi sintaksis oleh Ducrot &Todorov (Tarigan, 1986: 196). 

 

Contoh: 

- Saya lapar – Lapar saya. 

- Dia datang – Datang dia. 

- Ibu menjahit – Menjahit dia (Tarigan, 1986: 196). 

 

g. Gradasi 

Gradasi adalah majas yang mengandung suatu rangkaian atau urutan  (paling 

sedikit tiga) kata atau istilah yang secara sintaksisbersamaan yang 

mempunyaisatu atau beberapa ciri semantik secara umum dan yang 
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diantaranya paling sedikit satu ciri diulang dengan perubahan yang bersifat 

kuantitatif, Ducrot &Todorov (Tarigan, 1986: 197). 

Contoh: 

- Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita 

tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan 

ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan 

harapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan 

- Kami berjuang dengan satu tekad; tekad harus maju; maju dalam 

kehidupan; kehidupan yang layak dan baik; baik secara jasmani 

dan rohani; jasmani dan rohani yang diridhoi oleh Tuhan Yang 

maha Pengasih (Tarigan, 1986: 197). 

 

4. Majas Perulangan 

 Majas perulanagn dapat dibagi lagi atas alitrasi, antanaklasis, kiasmus dan 

repitisi (Tarigan, 1986: 197). 

a. Alitrasi 

Alitrasi adalah majas yang memanfaatkan purwakanti atau pemakaian kata-

kata yang permulaannya sama bunyinya (Tarigan, 1986: 197). 

Contoh: 

- Dara damba daku 

- Duga dua duka 

- Diam di diriku 

- Kalau kanda kalau kaca 

- Sayang sesama sayang semua 

 

b. Antanaklasis 

Antanaklasis adalah majas yang mengandung ulangan kata yang sama dengan 

makna yang berbeda disampaikan oleh Ducrot &Todorov (Tarigan, 1986: 

198). 

Contoh: 

- Buah bajunya terlepas membuat buah dadanya hampir kelihatan. 

- Saya sealu membawa buah tangan untuk buah hati saya kalau 

say pulang dari luar kota. 
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- Kita harus menggantung diri satu sama lain, kalau tidak maka itu 

berarti itu rela menggantung diri sendiri (Tarigan, 1986: 198). 

 

c. Kiasmus 

Kiasmus adalah majas yang berisikan perulangan atau repitisi dan sekaligus 

merupakan inversi hubungan antara dua kata dalam satu kalimat disampaikan 

Ducrot &Todorov (Tarigan, 1986: 199). 

Contoh: 

- Yang kaya merasa dirinya miskin, sedangkan yang miskin merasa 

dirinya kaya. 

- Sudah sepantasnya orang tua jangan menganggap dirinya muda, 

dan yang muda jangan menganggap dirinya tua (Tarigan, 1986: 

199). 

 

d. Repitisi 

Repitisi adalah majas yang mengandung pengulangan berkali-kali kata atau 

kelompok kata yang sama, Ducrot &Todorov (Tarigan, 1986: 199). 

Contoh: 

- Selamat datang pahlawanku, selamat datang kekasihku, selamat 

datang pujaanku, selamat datang bunga bangsa, selamat datang 

buah hatiku! Kami menantimu dengan hati gembira dan bangga, 

selamat datang, selamat datang. 

- Cintaku padamu sejauh barat dan timur; cintaku padamu setinggi 

langit;cintaku padamu sedalam samudra; cintaku padamu sekuat 

baja; cintaku padamu sepanas bara besi pijar, wahai kekasihku 

(Tarigan, 1986: 199). 

 

2.2.3 Makna 

Dalam hidup seseorang ujaran atau tuturan merupakan suatu hal yang 

sangat penting. Khususnya dalam hal bertutur atau berbicara. Begitu pula dengan 

tuturan, salah satu  hal yang terdapat di dalamnya adalah makna. Makna yang kita 

pahami bersama adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dan selalu melekat 
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dari apa saja yang kita tuturkan. Lyons (dalam Chaer, 2007: 116) memaparkan 

bahwa makna merupakan suatu konsep  pengertian, ide, atau gagasan yang 

terdapat dalam sebuah satuan ujaran, baik berupa kata, gabungan kata, maupun 

satuan yang lebih besar lagi. 

Sisi lain Chaer (2007:116) juga memaparkan bahwa makna juga bersifat 

konvensional, artinya, makna yang diberikan terhadap suatu kata didasarkan 

kepada kesepakatan bersama oleh suatu kelompoknmasyarakat pemilik bahasa itu 

sendiri. Makna juga bersifat tidak tetap karena semua makna yang keluar dari 

ujaran tidak selalu memiliki arti yang sama karena ujaran yang keluar dari 

mulutkadang kala tergantung dari situasi dan kondisi yang dialami penutur. Hal 

ini sesuai dengan Chaer (2007:116) yang menatakan makna yang dimiliki oleh 

sebuah kata bersifat tidak statis, akan tetapi makna itu mempunyai kemungkinan 

akan berubah, baik yang berubah total atau berubah sama sekali maupun yang 

berubah tidak total, misalnya kata pena dulu bermakna “bulu angsa” tetapi 

sekarang bermakna “sejenis alat tulis bertinta”. 

Sehubungan dengan pemaparan para ahli di atas,  ilmu tentang makna 

pasti akan berkembang  di masa yang akan datang. Hal itu akan dipengaruhi oleh 

beberapa hal seperti perkembangan kosa kata yang muncul. Serta perbendaharaan 

kata yang menunjang atau yang luas. Kedua hal ini akan memungkinkan  ilmu 

tentang makna akan berkembang jauh lebih luas lagi. 

 

2.2.4 Novel 

 Hidayani (2009: 19) menyatakan bahwa novel adalah cerita yang 

melukiskan kehidupan sehari-hari sang tokoh, dan menimbulkan konflik yang 
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menjurus pada perubahan nasib sang tokoh. Dunia dalam sastra juga menjadi 

bagian dari dunia yang digambarkaan akan aspek-aspek keindahamnya melalui 

dunia nyata. Pendapat lainnya oleh Husnul dan Nugraha (2011: 3) novel adalah 

bentuk karangan prosa yang pengungkapannya tidak panjang lebar seperti roman. 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Iindonesia (2014: 555) novel adalah karangan 

prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan 

orang-orang sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. 

 Berdasarkan uraian pendapat dalam hal novel disimpulkan bahwa novel  

adalah sebuah karya sastra yang lahir dari imajinasi yang diwujudkan dalam 

bentuk cerita fiktif yang melukiskan atau menggambarkan kehidupan tokoh di 

dalamnya dengan menggunakan jalan cerita serta tempat atau latar yang 

ditentukan oleh pengarangnya. 

 

2.2.5 Pembelajaran  Sastra di SMA 

 Menjadi seorang tenaga pengajar atau guru membutuhkan disipilin ilmu 

yang memadai. Sehingga pemebelajaran dapat terealisasikan dengan efektif dan 

akurat. Tentunya setiap pembelajaran yang dilaksanakan tentunya terlibat hal 

yang mengenai interaksi serta proses belajar mengajar. Demikian halnya dengan 

pembelajaran sastra Indonesia. Tentunya akan hal itu keberhasilan suatu 

pengajaran ditentukan oleh kebaikan serta proses kemantapan dari proses belajar 

mengajar (Tarigan, 2009: 1). Berkaitan dengan pembelajaran, untuk mencapai 

hasil yang memuaskan tentunya dibutuhkan strategi yang lihai terutama dalam 

pemilihan strategi tersebut. Namun sebelum beranjak pada hal tersebut, yang 

harus diperhatikan adalah metode atau cara yang kita akan gunakan nantinya 
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dalam strategi tersebut. Oleh Subyakto dan Nababan (1993) memaparkan hal 

serupa, bahwa untuk menjadi alasan memperhitungkan serta mengukur tingkat 

kemampuan siswa harus diukur dimulai dari kemampuan yang rendah, sedang, 

sampai ketingkat kemampuan yang tinggi. 

 Dengan uraian definisi di atas dapat dikatakan pembelajaran khususnya 

pembelajaran sastra adalah pembelajaran yang uraian materi hingga 

pembahasannya sepenuhnya berhubungan dengan sastra. Dengan hal tersebut 

guru memberikan pembelajaran kepada siswanya untuk memahami serta 

menelaah karya sastra sesuai dengan tujuan pembelajarannya. 

 Hal  di atas dapat diperkuat oleh pernyataan Badudu dkk (dalam Zahrah, 

2015: 39) menurutnya sastra dianggap penting untuk dipelajari secara mendalam 

oleh siswa karena pembelajaran sastra berkaitan erat dengan latihan 

mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal serta kepekaan terhadap 

masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. 

Pada kurikulum KTSP  kelas XI, terdapat standar kompetensi (SK) 

silabus dengan SK: 7. Membaca: memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan, dan KD  7.2 menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. Indikator dalam pembelajaran ini adalah 

mampu menganalisis unsur-unsur dan intrinsik  (alur, tema,  penokohan, sudut 

pandang, latar, majas dan amanat) novel Indonesia/terjemahan (fokus 

pembahasannya adalah majas). Hal tersebut merupakan sesuatu yang harus 

dicapai dalam Standar Kompetensi (SK) maupun Kompetensi Dasar (KD). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. 

Sebagaimana pemaparan menurut Williams (dalam Moleong, 2014: 5) penelitian 

kualitatif adalah pengumplan data pada suatu latar alamiah, dengan metode 

alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. 

Memahami hal tersebut akan penelitian kualitatif yang berwujud pendeskripsian 

hipotesis ilmiah yang selebihnya dapat berorientasi dalam bidang penelitian karya 

ilmiah. Karena pada dasarnya penelitian kualitatif merincikan suatu objek atau 

situasi tertentu.  

Data yang dideskripsikan pada penelitian ini adalah novel Dadaisme 

karya Dewi Sartika. Data yang terdapat dalam novel tersebut akan diolah 

sedemikian rupa dalam bentuk kalimat dan kata-kata untuk menemukan  rincian 

dari bentuk diksi, makna majas serta kaitannya dengan pembelajaran sastra di 

SMA. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

 Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan rincian mengenai diksi, 

makna majas dan kaitannya dengan pemebelajaran sastra di SMA yang 

merupakan suatu objek yang menjadi bahan dari penelitian ini. Data dalam 

penelitian ini berupa kalimat-kalimat dan kata-kata yang dijadikan sebagai 

informasi dalam penelitian ini. Lebih jelasnya lagi data yang digunakan berupa 
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perilaku yang tergambar melalui dialog-dialog, sifat, sikap, serta perbuatan dari 

tokoh-tokoh yang ada dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika. 

 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

menjadi sumber keperluan dalam penelitiain ini. Sumber data tersebut dapat 

menjadi suatu pendukung serta pelengkap daripada sebuah penelitian. Sumber 

data tersebut sebagai berikut. 

- Judul    : Dadaisme 

- Pengarang    : Dewi Sartika 

- Penerbit     : Matahari 

- Kota terbit      : Depok, Sleman, Yogyakarta 

- Tahun terbit   : 2004 

- Cetakan    : Pertama 

- Jenis buku    : Novel 

- Tebal Halaman   : 234 halaman 

 

3.3 Metode Pengumpulan data 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, 

dengan demikian metode yang dapat diterapkan dalam penelitian ini  adalah 

metode observasi dan metode catat. Berikut akan dijabaran metode pengumpulan 

data sebagai berikut. 

1. Metode observasi diterapkan dengan cermat dalam mengamati objek yang 

di teliti. Dalam proses observasi ini objek penelitiannya adalah novel 
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Dadaisme karya Dewi Sartika. Selain menjadi sumber data yang tertulis, 

data yang telah diperoleh dalam bentuk tulisan seyogyanya dikumpulkan, 

dibaca, dipelajari serta dipahami. Kemudian peneliti menentukan rincian 

yang akan diteliti berupa diksi dan makna majas serta kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

2. Metode catat diterapkan setelah menempuh observasi atau pengamatan. 

Catatan tersebut berupa coretan seperlunya sebagai tanda daripada kalimat 

dan kata-kata yang telah diamati dan dikumpulkan sedemikian rupa 

berdasarkan instrumen penelitian yang nantinya akan menjadi data yang 

akan dianalisis. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis dalam peneletian ini dilakukan secara deskriptif dengan 

menjelaskan rincian data yang dianalisis yang berupa kalimat dan kata-kata dari 

perilaku yang tergambar melalui dialog-dialog, monolog, sifat, sikap, serta 

perbuatan dari tokoh-tokoh yang ada dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika.  

Data yang diperoleh serta diklasifikasi bagian demi bagian dianalisis guna 

menjawab rumusan masalah pada BAB I.  Hal ini dilakukan untuk menghasilkan 

hasil analisis yang mendalam. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Membaca novel Dadaisme karya Dewi Sartika, secara berulang-ulang dan 

cermat untuk memahami isinya. 

2. Mengidentifikasi perilaku yang tergambar melalui dialog-dialog, 

monolog, sifat, sikap, serta perbuatan dari tokoh-tokoh yang berkaitan 
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dengan pilihan kata dan majas yang ada dalam novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika. 

3. Mengklasifikasikan data sesuai dengan konteks yang berkaitan dengan 

pilihan kata dan majas yang ada dalam novel Dadaisme karya Dewi 

Sartika menggunakan instrumen penelitian yang digunakan. 

4. Menganalisis perilaku yang tergambar melalui dialog-dialog, monolog, 

sifat, sikap, serta perbuatan dari tokoh-tokoh yang berkaitan dengan 

pilihan kata dan majas yang ada dalam novel Dadaisme karya Dewi 

Sartika. 

5. Memamparkan dan menyimpulkan hasil data yang dianalisis secara 

keseluruhan. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian, peneliti hendaknya menggunakan instrumen 

penelitian. Hal tersebut berguna bagi para peneliti untuk lebih mudah dalam 

menganalisis data. Hal ini juga berpengaruh dalam penelitian, karena 

keberhasilan sebuah penelitian dapat dipengaruhi oleh instrumen yang digunakan. 

Sehingga dapat diartikan bahwa intrumen penelitian merupakan suatu alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan serta menjawab hasil penelitian yang berupa 

hipotesis. Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Siswantoro (2010: 73) bahwa 

instrumen penelitian adalah alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang tertuang dalam bentuk 

table sebagai berikut. 
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     Tabel 3.1 
Instrumen Makna Majas Perbandingan Novel Dadaisme Karya Dewi 
Sartika 
No Jenis Gaya Bahasa Klasifikasi Majas Kutipan Novel (hlm) 

1. Majas Perbandingan a. Perumpamaan 
(simile) 

 

b. Kiasan (metafora)  

c. Penginsanan 
(personifikasi) 

 

d. Sindiran (alegori)  

e. Antitesis  

 
     Tabel 3.2 

Instrumen Makna Majas Pertentangan Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika 
No Jenis Gaya Bahasa Klasifikasi Majas Kutipan Novel (hlm) 
1. Majas Pertentangan a. Hiperbola  

b. Litotes  

c. Ironi   

d. Oksimoron   

e. Paronomasia   

f. Paralipsis  

g. Zeugma  

 
     Tabel 3.3 

Instrumen Makna Majas Pertautan Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika 
No Jenis Gaya Bahasa Klasifikasi Majas Kutipan Novel (hlm) 
1. Majas Pertautan a. Metonomia  

b. Sinekdoke  

c. Kilatan (alusi)  

d. Eufemisme  

e. Ellipsis  
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f. Inversi  

g. Gradasi  

      
Tabel 3.4 

Instrumen Makna Majas Perulangan Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika 
No Jenis Gaya Bahasa Klasifikasi Majas Kutipan Novel (hlm) 
1. Majas Perulangan a. Alitrasi  

b. Antana Klasis  

c. Kiasmus  

d. Repitisi  

 
 

3.6 Metode Penyajian Data 

 Penyajian data dalam analisis ini adalah menggunakan metode informal 

(Mahsun, 2012:123). Metode informal sendiri merupakan suatu perumusan 

dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminilogi yang 

bersifat teknis. 

 Penelitian ini bertujuan menentukan keterkaitan novel Dadaisme dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Selain itu juga dengan menggunakan metode di 

atas, peneliti berupaya menentukan aspek yang meliputi, diksi dan majas yang 

terdapat dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika, serta kaitannya dengan 

pembelajaran sastra yang merupakan bagian dari tujuan penelitian. Dengan 

demikian penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis diksi dan majas dan 

kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan mengulas beberapa hal antara lain: (1) jenis majas yang 

terdapat pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika, (2) makna majas yang 

terdapat pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika, (3) kaitan majas pada novel 

Dadaisme karya dewi Sartika dengan pembelajaran sastra di SMA. Sebagaimana 

yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya bahwa karya sastra merupakan 

suatu pola fikir yang dibangun oleh imajinasi yang dituangkan menjadi sebuah 

karya. Oleh karena itu, pada bab ini penulis akan membahas poin-poin 

permasalahan yang berupa data kutipan dalam novel Dadaisme karya Dewi 

Sartika. Penulis tidak mengambil semua contoh data, dan dalam penelitian ini 

tidak membahas data secara menyeluruh pada novel Dadaisme karya Dewi 

Sartika. Penulis hanya mengambil beberapa contoh data yang dominan yang 

terdapat pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika untuk menentukan empat poin 

di atas. 

 

4.1 Jenis Majas 

Jenis majas terbagi atas beberapa macam. Majas merupakan bahasa kias 

yang digunakan untuk mendapatkan kesan imajinatif. Dengan menggunakan 

majas pula seseorang dapat menyampaikan gagasannya dengan media bahasa 

yang indah dan dapat menyentuh emosi seseorang. Berikut jenis majas yang 

didapatkan oleh peneliti dalam analisis ini akan disampaikan dalam bentuk tabel 

antara lain sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 
Jenis Majas Perbandingan Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika 

No Jenis Majas Klasifikasi Majas Kutipan Novel (halaman) 

1. Majas 

Perbandingan 

f. Perumpamaan 
(simile) 

(1) “matanya yang bulat dan 
wajahnya yang polos seperti 
lukisan dalam mimpi” (Sartika, 
2004: 11). 

(2) “waktu pulang pun seperti 
denting bel tanda kemerdekaan 
dari rasa penat yang mengguyur 
dirinya”(Sartika, 2004: 12). 

(3) ”bulu matanya yang seperti ulat 
itu tampak berubah-ubah bentuk 
seakan mengekspresikan 
hatinya” (Sartika, 2004: 115). 

(4) “apa aku  serupa Rahwana yang 
menculik Sinta dari Rama” 
(Sartika, 2004: 149). 

(5) “putri kalian seperti sebuah 
benang emas, yang 
menghubungkan cinta kalian 
yang terbelah-belah” (Sartika, 
2004: 221). 

g. Kiasan 
(metafora) 

(6) “saya menerima telepon dari 
madu saya” (Sartika, 2004: 22). 

h. Penginsanan 
(personifikasi) 

(7) “tentu sangat cantik bila 
rerumputan berwarna biru” 
(Sartika, 2004: 2). 

(8) “malam pelan-pelan menguasai 
bumi, mengusir sang matahari 
nan gagah dari singgasananya” 
(Sartika, 2004: 45). 

(9) “aku akan bercerita bagaimana 
warna senja yang berselaput 
kesedihan itu merupakan 
permainan rolet Rusia kami 
dengan hukum” (Sartika, 2004: 
94). 

(10) “hujan telah melukiskan dirinya 
seperti Antares di angkasa raya” 
(Sartika, 2004: 110). 

(11) “Saya juga tidak menyangka 
kalu ledakan di pertokoan itu 
telah memakan korban sebanyak 
itu, termasuk sahabatmu” 
(Sartika, 2004: 113). 

i. Sindiran (12) “dia bagaikan iblis yang 
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(alegori) mengenakan mantel malaikat” 
(Sartika, 2004: 92). 

j. Antitesis (13) “malaikat-malaikat bersayap 
dua dan berwarna putih berseri, 
sedang sayapku hitam” (Sartika, 
2004: 5). 

(14) ”jadi waktu kita sudah mundur, 
padahal waktu itu sebenarnya 
beranjak maju” (Sartika, 2004: 
125). 

(15) “kehadirannya begitu tipis di 
dalam mataku, tapi begitu tebal 
dalam ingatanku” (Sartika, 
2004: 134). 

(16) “kenapa perempuan selalu 
mudah menangis dan kami laki-
laki dilarang untuk menangis” 
(Sartika, 2004: 150). 

(17) “baru saja langit cerah, 
mendadak setelah aku 
meninggalkan rumah sakit itu 
hujan begini deras” (Sartika, 
2004: 186). 

 

Tabel 4.2 
Instrumen Makna Majas Pertentangan Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika 
No Jenis Majas Klasifikasi Majas Kutipan Novel (halaman) 
1. Maas 

Pertentangan 

h. Hiperbola (18) “jalan-jalan yang membelah 
langit” (Sartika, 2004: 1). 

(19) “kaki Isabella penuh paku-paku 
dan pundak Isabella penuh 
beban berton-ton.” Ujar Isabella 
antara sadar dan tidak” (Sartika, 
2004: 53). 

(20) ” matanya mulai berair dan 
dadanya bagai ditusuk oleh 
beribu-ribu pisau, menghujam 
tepat dihatinya” (Sartika, 2004: 
55). 

(21) ”keringat dingin mulai 
membanjiri tengkuknya hingga 
basah” (Sartika, 2004: 60). 

(22) “Air matanya seperti air terjun” 

(Sartika, 2004: 164). 
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i. Litotes (23) “tentu saja tidak! Dia tidak bisu, 
dia hanya mulai berhenti bicara 
sejak empat tahun yang lalu” 
(Sartika, 2004: 16). 

(24) “Tuhan tidak pernah salah dan 
tidak pernah tidur, kitalah yang 
salah dengan buai nafsu yang 
kita sebut dengan cinta” 
(Sartika, 2004: 151). 

j. Ironi  (25) “sungguh, Asril, kalau saja api 
pensucian bisa membakarku 
pada dosaku terhadapmu dan 
padanya., maka aku rela untuk 
dibakar, tapi aku masih ingin 
hidup, Asril” (Sartika, 2004: 
71). 

(26) “saya berpikir sejenak, lalu 
kembali menatapnya dan 
tersenyum perih” (Sartika, 2004: 
85). 

(27) ”dan rasanya sedih ketika 
mengingat bahwa kematian 
adalah tamu tak diundang yang 
pasti datang” (Sartika, 2004: 
129). 

(28) ”seumpama mimpi yang nyata 
tapi tak tersentuh” (Sartika, 
2004: 135). 

(29) ”kamu akan tersenyum dalam 
tangisan” (Sartika, 2004: 170). 

k. Oksimoron  (30) ”bukan bersinar seperti bintang, 
tapi bintanglah yang bersinar 
karena sayap para malaikat” 
(Sartika, 2004: 120). 

(31) ”jadi, sayap jibril tetap yang 
terindah, tapi sayap malaikat-
malaikat penjaga angit itu tak 
kalah indahnya” (Sartika, 2004: 
120). 

(32) ”seperti diikat oleh benang 
merah yang ingin kita putuskan, 
tapi justru semakin kuat 
mengikat (Sartika, 2004: 125). 

l. Paralipsis (33) ”saya kan hanya becanda saat 
itu, tapi...tapi saya pasti 
menangis kalau kehilangan dia” 
(Sartika, 2004: 113). 
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m. Zeugma (34) ”kamu tertawa dan menangis 
bersamaan” (Sartika, 2004: 
147). 

(35) ”suara yang samar hilang dan 
ada” (Sartika, 2004: 158). 

(36) ”dan kamu sadar, betapa 
beratnya menjadi malaikat dan 
setan sekaligus” (Sartika, 2004: 
126). 

(37) “Aku bukan hakim yang 
mengatakan benar atau salah 
perbuatan seseorang” (Sartika, 
2004: 217). 

(38) ”Apa kira-kira reaksi yang akan 
diberikan anak itu, bahagiakah 
atau sebaliknya” (Sartika, 2004: 
228). 

 

Tabel 4.3 
Jenis Majas Pertautan Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika 

No Jenis Majas Klasifikasi Majas Kutipan Novel (halaman) 
1. Majas 

Pertautan 

h. Metonomia (39) “seakan menutupi 
pandangannya dari sorot mata 
tajam sang cermin, dan sekali 
lagi sosok meniru gerakannya” 
(Sartika, 2004: 175). 

(40) ”Isak tragis perempuan itu 
menyakitkan seperti bilah pisau 
tumpul yang ditusukkan 
langsung ke dada” (Sartika, 
2004: 177). 

i. Kilatan (alusi) (41) ”kau ingat, malam tanggal 31 
Desember?” (Sartika, 2004: 
102). 

(42)  “tapi aku sungguh terpesona 
dengan cerita 1001 malam yang 
kerap didongengkan padaku 
ketika aku kecil” (Sartika, 2004: 
133). 

j. Eufemisme (43) ”para bujang berkumpul, lalu 
beramai-ramai mereka 
mendobrak pintu kamar Yusna” 
(Sartika, 2004: 44). 

(44)  “kau telah menghapus noda 
hitam yang tercoreng dikening 
keluarga kita” (Sartika, 2004: 
51). 
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(45) ”tanpa mereka berdua sadari, 
mereka sudah terjerat dalam 
benang merah yang sama” 
(Sartika, 2004: 56). 

(46) ”kenapa daunn berubah menjadi 
menguning, warna awalnya 
hijau begitu lembut, sebelum 
kemudian warna kuning 
menjamahnya” (Sartika, 2004: 
154). 

k. Ellipsis (47) “aku akan pergi” (Sartika, 2004: 
5). 

(48)  “ke kota” (Sartika, 2004: 5). 
(49)  “dia sudah meninggal...” 

(Sartika, 2004: 125). 
l. Inversi (50) ”lalu dia melihat gambar milik 

Yossy” (Sartika, 2004: 9). 
(51)  “ini siapa?” (Sartika, 2004: 9). 
(52)  “ini Mama” (Sartika, 2004: 9). 
(53)  “oh iya, Aryo sudah Flo 

undang ke pesta, tapi dia jahat” 
(Sartika, 2004: 100). 

(54)  “aku samakan saja dengan dia.” 
Jawab Ken” (Sartika, 2004: 
193). 

m. Gradasi (55) “Yossy sayang pada papanya, 
pada mamanya, pada mamanya 
yang satu lagi” (Sartika, 2004: 
8). 

 

Tabel 4.4 
Jenis Makna Majas Perulangan Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika 

No Jenis Majas Klasifikasi Majas Kutipan Novel (halaman) 
1. Majas 

Perulangan 

e. Alitrasi (56) “wajahnya seperti hendak 
tersenyum” (Sartika, 2004: 5). 

(57)  “Dan lagi-lagi langit yang 
berwarna emas dengan matahari 
yang berwarna hitam” (Sartika, 
2004: 6). 

(58)  “tapi tangannya mendadak 
dibuka di depan dadanya” 
(Sartika, 2004: 19). 

(59)  “sehubungan dengan pergantian 
pengantin perempuan” (Sartika, 
2004: 50). 

(60)  “dia pasti akan jadi adik yang 
baik bagi labai yang autis” 
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(Sartika, 2004: 226). 
f. Repitisi (61) “dia dianggap ganjil, dia 

dianggap tidak biasa, bahkan 
yang lebih tragis , dia disebut 
gila” (Sartika, 2004: 3). 

(62) ”ludahnya selalu bercecer di 
mana-mana, di buku, di meja, di 
kasur” (Sartika, 2004: 8). 

(63) ”karena manusia mati 
mengenakan putih, karena 
malaikat berwarna putih, karena 
tulang yang menyangga tubuh 
renta manusia berwarna putih, 
karena bola mata manusia 
terlindungi dengan putih, karena 
kau membutuhkan warna putih 
untuk menulis” (Sartika, 2004: 
27). 

(64) ”dia mendengar suara guruh, 
suara jangkrik, suara ribut, 
suara teriakan, dan suara 
hembusan angin!” (Sartika, 
2004: 154). 

 

4.2 Makna Majas 

Majas merupakan bagian dari kekayaan bahasa yang dimanfaatkan 

adanya, wujudnya berupa bahasa kiasan yang di gunakan untuk memperindah 

susunan kalimat yang digunakan. Hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan 

kesan imajinatif yang mampu menciptakan efek-efek tertentu baik itu melalui 

lisan atau tulisan bagi para pembaca dan pendengarnya. Dalam pembahasan kali 

ini terdapat empat poin majas secara garis besar. Setiap poinnya terdapat poin-

poin kecil yang terdapat di dalamnya. Majas tersebut antara lain (1) Majas 

Perbandingan; (2) Majas Pertentangan; (3) Majas Pertautan; (4) Majas 

Perulangan. Majas-majas tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut dibawah 

ini. 
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1. Majas Perbandingan 

Majas perbandingan adalah kata kias yang menyatakan perbandingan 

untuk meningkatkan kesan dan juga pengaruhnya terhadap pembaca atau 

pendengar. Hal tersebut dapat dilihat dari cara pengambilan-pengambilan kata 

yang diperbandingkannya, Majas perbandingan yang terdapat pada novel 

Dadaisme karya Dewi Sartika sebagai berikut. 

a. Majas Perumpamaan (Simile) 

Majas perumpamaan adalah majas perbandingan dua hal yang pada 

hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama (Tarigan, 1986: 180). 

Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (5) data berkenaan dengan 

majas perumpamaan. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(1) “matanya yang bulat dan wajahnya yang polos seperti lukisan 
dalam mimpi” (Sartika, 2004: 11). 

(2) “waktu pulang pun seperti denting bel tanda kemerdekaan dari rasa 
penat yang mengguyur dirinya”(Sartika, 2004: 12). 

(3) ”bulu matanya yang seperti ulat itu tampak berubah-ubah bentuk 
seakan mengekspresikan hatinya” (Sartika, 2004: 115). 

(4) “apa aku  serupa Rahwana yang menculik Sinta dari Rama” 
(Sartika, 2004: 149). 

(5) “putri kalian seperti sebuah benang emas, yang menghubungkan 
cinta kalian yang terbelah-belah” (Sartika, 2004: 221). 

 
Kutipan data-data di atas merupakan petikan kalimat yang mengandung 

majas perumpamaan. Data nomor (1) pengarang menggunakan kata seperti untuk 

mengumpamakan dua hal, yakni wajah dan lukisan dalam mimpi. Wajah dan 

lukisan dalam mimpi merupakan dua hal yang berbeda namun disamakan. Wajah 

merupakan sesuatu yang terdapat pada tubuh manusia dan  umumnya dapat 

dilihat. Sedangkan lukisan dalam mimpi merupakan hal yang sifatnya khayalan 

atau imajinasi.  Namun disamakan karena wajah tersebut terlihat sama dengan 

apa yang ada dalam imajisanya. 
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Data nomor  (2) pengarang membandingkan dua hal yakni kata waktu dan 

bel yang merupakan dua hal yang berbeda. Namun diambil unsur persamaan,  

dimana pada suatu sekolah untuk menandakan waktu pulang biasanya terdengar 

suara bel atau alarm yang dibunyikan. 

Data nomor (3) terdapat kata penghubung seperti yang dinyatakan sebagai 

majas perumpamaan. Dua hal yang dimupamakan dari kalimat di atas, yaitu bulu 

mata dan ulat. Kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda namun diambil 

unsur persamaan, yaitu bulu mata yang dikedap-kedipkan serupa ulat yang selalu 

berubah posisi. 

Data nomor (4) mengumpamakan dua hal yang bebeda yakni kata aku dan 

Rahwana. Kata aku diumpamakan sebagai seseorang yang jahat seperti Rahwana 

yang menculik Sinta dalam upacara pernikahannya dengan Rama yang terdapat 

dalam dongeng-dongeng masa lampau. 

Data nomor (5) dua hal berbeda yang diumpamakan yaitu kata putri dan 

kata benang. Kedua kata tersebut diambil unsur persamaannya, dimana putri atau 

anak disamakan dengan benang karena fungsi benang diantaranya yakni merajut 

atau menyatukan. Begitu pula dengan putri sebagi penyatu cinta antara ibu dan 

ayah. 

Dengan demikian kutipan-kutipan data di atas yang terdapat kata 

penghubung seperti dan serupa, menandakan penggunaan majas perumpamaan. 

Majas perumpamaan menyatakan dua hal yang berbeda yang disamakan untuk 

menimbulkan makna atau kesan yang mendalam yang berguna bagi pengarang 

untuk menimbulkan efek keindahan. 
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b. Majas Kiasan (Metafora) 

Dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat majas kiasan atau 

metafora. Kiasan atau metafora merupakan majas yang sifatnya membandingkan 

dua hal secara langsung dan eksplisit tanpa menggunakan kata hubung. Pada 

novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (1) data berkenaan dengan majas 

kiasan (metafaora). Adapun data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(6) “saya menerima telepon dari madu saya” (Sartika, 2004: 22). 

Kutipan data nomor (6) atas membandingkan dua hal secara langsung 

tanpa kata penghubung atau menggunakan kata pembanding. Pengarang 

membandingkan tokoh saya dengan madu. Madu yang dibicrakan dalam hal ini 

bukanlah madu yang berwujud benda cair yang rasanya manis yang disukai 

orang. Namun kata madu dalam hal ini adalah sebutan bagi istri kedua suami oleh 

istri pertamanya. Banyak menduga bahwa kata madu berasal dari kata padu. Kata 

padu sendiri memiliki arti padat, bersatu, gabungan, kesatuan dan lain-lain. Jadi, 

“madu saya” dapat berarti perpaduan atau kesatuannya (istri pertama) dengan 

istri kedua. 

 

c. Majas Penginsanan (Personifikasi) 

Personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau 

manusiawi kepada barang atau benda yang tidak bernyawa. Majas personifikasi 

cukup banyak ditemui pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika. Hal ini 

menunjukan bahwa penggunaan majas personifikasi ini adalah untuk 

menimbulkan efek rentetan cerita menjadi lebih hidup. Pada novel Dadaisme 

karya Dewi Sartika terdapat (9) data yang berkenaan dengan majas penginsanan 
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(personnifikasi). Namun dalam penganalisisannya data yang diambil berjumlah 

(5) data. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(7)  “tentu sangat cantik bila rerumputan berwarna biru” (Sartika, 
2004: 2). 

(8) “malam pelan-pelan menguasai bumi, mengusir sang matahari 
nan gagah dari singgasananya” (Sartika, 2004: 45). 

(9) “aku akan bercerita bagaimana warna senja yang berselaput 
kesedihan itu merupakan permainan rolet Rusia kami dengan 
hukum” (Sartika, 2004: 94). 

(10) “hujan telah melukiskan dirinya seperti Antares di angkasa raya” 
(Sartika, 2004: 110). 

(11) “Saya juga tidak menyangka kalu ledakan di pertokoan itu telah 
memakan korban sebanyak itu, termasuk sahabatmu” (Sartika, 
2004: 113). 

 
Kutipan data-data di atas mengandung majas personifikasi. Pada data 

nomor (7) terlihat kata cantik berarti indah. Kata cantik biasa ditujukan kepada 

manusia yaitu kaum perempuan atau wanita. Namun, kata cantik pada kutipan di 

atas dimiliki oleh sebuah rumput yang merupakan benda mati. Hal ini 

mengisyaratkan rumput tersebut seolah-olah mahluk yang hidup yang dapat 

terlihat indah bila berwarnakan biru. 

Data nomor (8) terlihat kata matahari nan gagah. Kata ini masuk ke 

dalam kelompok majas personifikasi. Kata gagah biasa ditujukan kepada 

manusia yaitu kaum laki-laki ata pria. Sedangkan matahari merupakan sebuah 

benda yang bercahaya, atau dalam ilmu astronomi disebut dengan benda yang 

mengeluarkan panas dan sinar. Namun oleh pengarang matahari di gambarkan 

kegagahannya dengan pancaran sinarnya yang tidak pernah redup. 

Data nomor (9) terlihat pada kalimat warna senja yang berselaput sedih. 

Kata warna pada senja merupakan suatu yang dianggap mati oleh pengarang, 

namun dilekatkan dengan kata kesedihan atau sedih yang merupakan bagian dari 
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sifat manusia. Tujuan pengarang yaitu agar efek hidup yang tercipta lebih estetis 

lagi. 

Data nomor (10) pada kalimat hujan telah melukiskan. Kata hujan 

merupakan benda mati yang bersifat cair. Di dampingi oleh kata melukiskan yang 

umumnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia lazimnya. 

Kata hujan dan melukis disatukan oleh pengarang agar tampak kesan hujan 

menjadi sesuatu yang hidup yang dapat melukis atau menggambar layaknya 

manusia. 

Data nomor (11) ditandai oleh kata ledakan yang memakan korban. 

Ledakan merupakan benda mati yang meledak jika ada suatu yang memicunya 

seperti bom atau granat. Sedangkan memakan atau makan merupakan suatu 

kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia. Kata ledakan diramu dengan kata 

memakan yang seakan-akan ketika ledakan yang meledak itu menyebar menuju 

korban. 

 

d. Majas Sindiran (Alegori) 

Majas sindiran adalah sifat-sifat moral atau spiritual manusia, dan 

biasanya ditemukan pada sastra Indonesia klasik (Tarigan, 1986: 185). Pada 

novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (1) data yang berkenaan dengan 

majas sindiran (alegori). Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(12) “dia bagaikan iblis yang mengenakan mantel malaikat” (Sartika, 
2004: 92). 

 
Data nomor (12) terdapat adanya majas sindiran atau alegori yang 

ditandai oleh kata iblis dan malaikat. Hal ini merupakan kalimat sindiran yang 

sifatnya lambang. Seperti yang diketahui iblis selalu dilambangkan dengan suatu 
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hal yang jelek, jahat, kejam dan sebagainya. Sedangkan malaikat dilambangkan 

sebagai hal yang baik dan bagus. Sehingga dapat diartikan bahwa niat 

keburukannya ditutupi dengan kebaikan yang dilakukannya agar orang lain tidak 

mengetahui niat buruknya yang sebenarnya oleh orang lain. 

 

e. Majas Antitesis 

Antitesis adalah sejenis majas yang mengadakan komparasi atau 

perbandingan antara dua antonim (kata-kata yang mengandung ciri-ciri semantik 

yang bertentangan) (Ducrot &Todorov; 1979:277) dalam (Tarigan, 1986: 186). 

Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (5) data yang berkenaan 

dengan majas antitesis. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(13)  “malaikat-malaikat bersayap dua dan berwarna putih berseri, 
sedang sayapku hitam” (Sartika, 2004: 5). 

(14) ”jadi waktu kita sudah mundur, padahal waktu itu sebenarnya 
beranjak maju” (Sartika, 2004: 125). 

(15) “kehadirannya begitu tipis di dalam mataku, tapi begitu tebal 
dalam ingatanku” (Sartika, 2004: 134). 

(16) “kenapa perempuan selalu mudah menangis dan kami laki-laki 
dilarang untuk menangis” (Sartika, 2004: 150). 

(17) “baru saja langit cerah, mendadak setelah aku meninggalkan 
rumah sakit itu hujan begini deras” (Sartika, 2004: 186). 
 

Pada kutipan-kutipan kalimat di atas terdapat majas Antitesis. Pada data 

nomor (13) ditandai oleh kata putih dan kata hitam. Dua kata tersebut menjadi hal 

yang dikomparasikan atau dibandingkan karena memiliki makna antonim. Warna 

putih memiliki makna warna yang cerah. Sedangkan warna hitam memiliki 

makna warna yang gelap. Dengan adanya kata putih dan kata hitam pada petikan 

kalimat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut memiliki makna 

yang bertentangan. 
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Data nomor (14) di tandai dengan adanya kalimat waktu yang mundur dan 

kalimat waktu beranjak maju. Kedua kalimat ini menjadi suatu hal yang 

dibandingkan dalam kalimat di atas yang mengandung majas antitesis. Waktu 

yang mundur diartikan sebagai kesempatan atau giliran yang tahapnya mencapai 

batas akhir. Sedangkan waktu yang beranjak maju adalah waktu yang sebenarnya 

yaitu pergantian masa, seperti contoh masa sekarang akan berganti dengan masa 

esok atau masa depan. 

Data nomor (15) terlihat kata begitu tipis dan kata begitu tebal. Kata 

begitu tipis digabung dengan frasa dalam mataku yang berarti tatapan. Kata 

begitu tipis diartikan sebagai tatapan yang sepintas atau tatapan yang hanya 

sebantar. Sedangkan kata begitu tebal di gabung dengan kata ingatan, diartikan 

sebagai bentuk objek yang jelas atau bentuk objek yang lama untuk diingat, 

karena ingatan juga mempunyai kapasitas yang tidak terbatas. 

Data nomor (16) terdapat kalimat perempuan selalu mudah menangis dan 

kalimat laki-laki dilarang untuk menangis yang merupakan majas antitesis yang 

dibandingkan dalam kalimat diatas. Perempuan selalu mudah menangis diartikan 

bahwa kodrat kaum perempuan adalah mahluk yang lemah dibandingkan laki-

laki. Sedangkan laki-laki dilarang untuk menangis  diartikan bahwa kodrat kaum 

laki-laki adalah mahluk yang kuat dibandingkan perempuan. 

Data nomor (17) terlihat frasa langit cerah dan kalimat hujan begini deras 

merupakan data yang dibandingkan dalam kutipan kalimat di atas karena 

tergolong ke dalam majas antitesis. Kedua data tersebut membicarakan tentang 

cuaca yang terjadi. Keadaan cuaca yang dibandingkan antara keadaan yang baru 

saja dialami dengan keadaan yang setelahnya dialami. 
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2. Majas Pertentangan 

Majas pertentangan adalah kata kias yang menyatakan pertentangan 

dengan hal yang sebenarnya. Hal tersebut digunakan memperhebat atau 

meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca atau pendengar. Majas 

pertentangan yang terdapat pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika sebagai 

berikut. 

a. Majas Hiperbola 

Hiperbola adalah majas yang mengandung pernyataan yang berlebihan 

(jumlahnya, ukuranya, atau sifatnya) dengan maksud memberi penekanan pada 

suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan 

pengaruhnya (Tarigan, 1986: 186). Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

terdapat (23) data yang berkenaan dengan majas hiperbola. Namun dalam 

penganalisisannya data yang diambil berjumlah (5) data. Adapun data-data 

tersebut antara lain sebagai berikut. 

(18) “jalan-jalan yang membelah langit” (Sartika, 2004: 1). 
(19) “kaki Isabella penuh paku-paku dan pundak Isabella penuh 

beban berton-ton.” Ujar Isabella antara sadar dan tidak” 
(Sartika, 2004: 53). 

(20) ” matanya mulai berair dan dadanya bagai ditusuk oleh beribu-
ribu pisau, menghujam tepat dihatinya” (Sartika, 2004: 55). 

(21) ”keringat dingin mulai membanjiri tengkuknya hingga basah” 
(Sartika, 2004: 60). 

(22) “Air matanya seperti air terjun” (Sartika, 2004: 164). 

Data-data di atas menunjukkan majas hiperbola karena pernyataannya 

yang melebih-lebihkan. Data nomor (18) terdapat frasa membelah langit. Pada 

kenyataannya tidak mungkin jalanan dapat membelah langit. Membelah biasanya 

dilakukan oleh benda-benda yang tergolong tajam. Penggunaan majas ini 
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dimaksudkan untuk memberikan kesan berlebihan kepada para pembaca. 

Sehingga seolah jalanan mampu memebelah langit. 

Data nomor (19) terdapat frasa beban bertonton yang merupakan majas 

hiperbola. Kata berton-ton adalah kata yang berlebihan, karena pada 

kenyataannya beban yang berton-ton beratnya tentunya tidak dapat diangkat oleh 

sebuah kaki. Kata berton-ton diartikan sebagai beban yang banyak sekali hingga 

tidak dapat disebutkan satu persatu. Kata berton-ton ini juga digunakan oleh 

pengarang untuk mendapatkan kesan atau efek yang sangat mempengaruhi. 

Data nomor (20) ditandai dengan frasa beribu-ribu pisau. Frasa beribu-

ribu pisau merupakan hal yang berlebih-lebihan. Karena pada kenyataannya satu 

tusukan benda tajam saja pada hati dapat membuat seseorang mati, apalagi 

dengan tusukan beribu-ribu pisau sudah pasti tentu orang tersebut mati. Kata 

tersebut di gunakan oleh pengarang agar mendapatkan kesan yang berlebihan. 

Data nomor (21) ditandai dengan kata membanjiri. Kata membanjiri 

dianggap sebagai kata yang berlebihan karena seperti yang kita ketahui banjir 

selalu disebabkan oleh air bah atau air sungai, yang dalam hal penanganannya 

tidak dapat ditangani. Serta tidak ada keringat yang dapat menyebabkan banjir. 

Kata tersebut sigunakan pengarang unutk mendapatkan kesan yang luar biasa. 

Data nomor (22) terlihat frasa air terjun yang merupakan hal yang 

berlebih-lebihan. Pada realita keadaan kita tidak dapat memukan bahwa air mata 

itu seperti air tejun. Air terjun biasanya diiringi oleh air yang deras dan kapasitas 

jumlahnya banyak. Kata tersebut digunakan pengarang agar kesan yang 

ditimbulkan menjadi sangat sensasional. 
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b. Majas Litotes 

 Litotes adalah majas yang di dalam pengungkapannya menyatakan suatu 

yang positif dengan bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan. Litotes 

kebalikan dari hiperbola, litotes merupakan jenis majas yang mengandung 

pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurangi dari kenyataan yang sebenarnya, 

misalnya untuk merendahkan diri (Tarigan, 1986: 187). Pada novel Dadaisme 

karya Dewi Sartika terdapat (2) data yang berkenaan dengan majas litotes. 

Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(23) “tentu saja tidak! Dia tidak bisu, dia hanya mulai berhenti bicara 
sejak empat tahun yang lalu” (Sartika, 2004: 16). 

(24) “Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah tidur, kitalah yang 
salah dengan buai nafsu yang kita sebut dengan cinta” (Sartika, 
2004: 151). 

 
 Kutipan data di atas menunjukkan adanya majas litotes. Pada data nomor 

(23) penunjuknya adalah kalimat dia tidak bisu. Kalimat dia tidak bisu dapat 

menjadi sebuah penunjuk untuk menyatakan serta menekankan bahwa dia bukan 

orang yang bisu. 

 Data nomor (24) ditandai dengan adanya frasa tidak pernah. frasa tidak 

pernah tersebut diapit oleh kata tuhan dan kalimat salah dan tidak pernah tidur. 

Frasa tidak pernah menjadi penunjuk serta menjadi titik tekan bahwa tuhan 

berbeda dengan mahluknya atau ciptaannya. 

 

c. Majas Ironi 

Ironi adalah jenis majas yang mengimplikasikan sesuatu yang nyata 

berbeda, bahkan ada kalanya bertentangan dengan yang sebenarnya dikatakan itu. 

Ironi ringan merupakan suatu bentuk humor, tetapi ironi keras biasanya 
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merupakan suatu bentuk sarkasme dan satire, walaupun pembatasan yang tegas 

antara hal-hal itu jarang sekali memuaskan orang Tarigan (2983: 144) dalam 

(Tarigan, 1986: 189). Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (9) data 

yang berkenaan dengan majas ironi. Namun dalam penganalisisannya data yang 

diambil berjumlah (5) data. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(25) “sungguh, Asril, kalau saja api pensucian bisa membakarku 
pada dosaku terhadapmu dan padanya., maka aku rela untuk 
dibakar, tapi aku masih ingin hidup, Asril” (Sartika, 2004: 71). 

(26) “saya berpikir sejenak, lalu kembali menatapnya dan tersenyum 
perih” (Sartika, 2004: 85). 

(27) ”dan rasanya sedih ketika mengingat bahwa kematian adalah 
tamu tak diundang yang pasti datang” (Sartika, 2004: 129). 

(28) ”seumpama mimpi yang nyata tapi tak tersentuh” (Sartika, 
2004: 135). 

(29) ”kamu akan tersenyum dalam tangisan” (Sartika, 2004: 170). 
 
Data-data di atas menerangkan bahwa terdapatnya majas ironi. Data 

nomor (25) adanya kalimat aku rela untuk dibakar dan kalimat aku masih ingin 

hidup. Kalimat tersebut dikatakan tergolong ke dalam majas ironi karna 

mengandung sindiran. Kalimat aku rela untuk dibakar mengandung sindiran 

kepada kehidupannya yang penuh dengan dosa. Seandainya hal tersebut dapat 

terjadi namun dalam keinginannya  ia ingin hidup setelah kerelaannya untuk 

dibakar. 

Data nomor (26) terdapat frasa tersenyum perih. Frasa tersebut merupakan 

sindiran kepada dirinya sendiri kepada yang ditatapnya karena tidak sanggup 

menahan rasa kesedihannya. Kata tersebut juga sebagai kata ungkapan untuk 

menutupi rasa kesedihannya. 

Data nomor (27) menunjukkan adanya majas ironi yang terdapat di 

dalamnya. Majas ironi itu adalah tamu tak diundang yang pasti datang. Kalimat 

tersebut memaparkan bahwa mati adalah suatu hal yang pasti akan datang bagi 
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setiap mahluk yang bernyawa dan tidak mengenal usia dan waktu entah itu kecil, 

muda, dan tua. Oleh karenanya pada kalimat tersebut kata mati diibaratkan 

sebagai tamu tak diundang yang pasti datang. 

Data nomor (28) terlihat kalimat nyata tapi tak tersentuh yang tergolong 

ke dalam majas ironi. Kata nyata merupakan suatu hal yang ril dan umumnya 

dapat disentuh. Namun kata nyata tersebut digabung dengan kata mimpi. Seperti 

yang kita ketahui bahwa mimpi merupakan suatu hal yang bersifat khayalan atau 

imajinasi. Dengan bergabungnya kata nyata dengan kata mimpi tersebut diartikan 

sebagai bentuk yang nyata terlihat namun dalam imajinasi atau mimpi. 

Data nomor (29) merupakan kalimat yang mengandung majas ironi. 

Majas ironi di atas adalah kalimat tersenyum dalam tangisan. Dikatakan ironi  

karena pada kenyataan umumnya kata tersenyum melambangkan seseorang yang 

sedng dilanda ksenangan atau kebahagiaan. Sedangkan kata tangisan 

melambangkan seseorang dalam keadaan sedih atau duka. Sehingga kalimat 

tersenyum dalam tangisan diartikan sebagai suatu tindakan untuk menutupi 

kesedihan yang dialaminya. 

 

d. Majas Oksimoron 

 Oksimoron adalah majas yang mengandung penegakkan atau pendirian 

suatu hubungan sintaksis (baik koordinasi maupundeterminasi) antara dua 

antonim (Ducrot &Todorov; 1981:278) dalam (Tarigan, 1986: 190). Pada novel 

Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (6) data yang berkenaan dengan majas 

oksimoron. Namun dalam penganalisisannya data yang diambil berjumlah (3) 

data. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 
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(30) ”bukan bersinar seperti bintang, tapi bintanglah yang bersinar 
karena sayap para malaikat” (Sartika, 2004: 120). 

(31) ”jadi, sayap jibril tetap yang terindah, tapi sayap malaikat-
malaikat penjaga angit itu tak kalah indahnya” (Sartika, 2004: 
120). 

(32) ”seperti diikat oleh benang merah yang ingin kita putuskan, tapi 
justru semakin kuat mengikat (Sartika, 2004: 125). 
 

 Pada petikan data-data di atas tergolong ke dalam majas oksimoron. 

Seperti yang kita lihat pada data nomor (30) terdapat kalimat bukan bersinar 

seperti bintang dan kalimat bintanglah yang bersinar. Dengan memperhatikan 

data tersebut dapat kita melihat suatu pertentangan. Bintang yang disebutkan 

dalam data di atas menunjukkan bahwa bintang yang tidak memiliki daya untuk 

mengeluarkan cahaya, seolah-olah mempunyai cahaya dan dapat 

mengeluarkannya sendiri. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa 

bintang dapat bersinar akibat dari pantulan sinar matahari yang menjadi orbit dari 

tata surya. 

 Data pada nomor (31) terlihat kalimat tetap yang terindah dan kalimat tak 

kalah indah. Kalimat tersebut mengandung unsur pertentangan. Kalimat tetap 

yang terindah seolah-olah memiliki makna kurang indah dibanding dengan 

kalimat tak kalah indah. Karena wujud atau bentuk malaikat di langit bermacam-

macam serta bervariasi keindahannya. Tentu akan mengalahkan yang memiliki 

satu variasi yang indah. 

 Data nomor (32) terdapat kalimat ingin kita putuskan dan kalimat semakin 

kuat mengikat. Data tersebut terlihat bertentangan karena benang merah yang 

diartikan sebagi inti dari permasalahan seharusnya dapat melonggarkan keadaan. 

Namun maksud dari data tersebut terkadang inti permasalahan yang terselesaikan 
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tidak selalu meringankan, akan tetapi terkadang menjadi suatu tanggung jawab 

yang merupakan beban tersendiri bagi orang yang bersangkutan. 

 

e. Majas Paralipsis 

Paralipsis adalah majas yang merupakan suatu formula yang 

dipergunakan sebagai sarana untuk menerangkan bahwa seseorang tidak 

mengatakan apa yang tersirat dalam kalimat itu sendiri (Ducrot &Todorov; 

1981:278) dalam (Tarigan, 1986: 191). Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

terdapat (1) data yang berkenaan dengan majas paralipsis. Adapun data tersebut 

sebagai berikut. 

(33) ”saya kan hanya becanda saat itu, tapi...tapi saya pasti menangis 
kalau kehilangan dia” (Sartika, 2004: 113). 

 
Data nomor (33) di atas menerangkan adanya majas paralipsis yang 

terdapat di dalamnya. Kata becanda yang mengandung unsur kesenangan 

tersebut dikaitkan dengan kata menangis. Kata becanda tersebut merupakan 

ketidaksengajaan yang sengaja dikeluarkan. Artinya bahwa jika bercanda saja 

dapat membuatnya menagis, apalagi dengan tidak bercanda sudah pasti dia 

merasakan kesedihan juga. Kata becanda juga sebagai usaha untuk menutupi 

kesedihannya agar tidak terlalu terlihat. 

 

f. Majas Zeugma 

 Zeugma adalah majas yang merupakan koordinasi atau gabungan 

gramatis dua kata yang mengandung ciri-ciri semantik yang bertentangan; contoh 

abstrak dan konkret (Ducrot &Todorov; 1981:279) dalam (Tarigan, 1986: 192). 

Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (10) data yang berkenaan 



53 

 

dengan majas zeugma. Namun dalam penganalisisannya data yang diambil 

berjumlah (5) data. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

Adapun kutipan data yang tergolong majas zeugma dalam novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika antara lain sebagai berikut. 

(34) ”kamu tertawa dan menangis bersamaan” (Sartika, 2004: 147). 
(35) ”suara yang samar hilang dan ada” (Sartika, 2004: 158). 
(36) ”dan kamu sadar, betapa beratnya menjadi malaikat dan setan 

sekaligus” (Sartika, 2004: 126). 
(37) “Aku bukan hakim yang mengatakan benar atau salah 

perbuatan seseorang” (Sartika, 2004: 217). 
(38) ”Apa kira-kira reaksi yang akan diberikan anak itu, bahagiakah 

atau sebaliknya” (Sartika, 2004: 228). 
 

Kutipan data di atas menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat  majas 

zeugma.  Pada data nomor (34) terdapat ciri yang bertentangan antara kata 

tertawa yang terdapat unsur kesenangan atau kebahagiaan, dan kata menangis 

memiliki makna kesedihan . Data nomor (35) terdapat kata hilang yang dapat 

diartikan lenyap atau sirna, dan kata ada bermakna tetap atau dapat dirasakan 

keberadaannya. Data nomor (36) terdapat kata malaikat yang dilambangkan 

sebagai kebaikan dan setan yang melambangkan kejahatan atau kejelekan dan 

semacamnya. Data nomor (37) terlihat kata benar yang dapat memiliki makna 

sesuatu yang dapat diterima atau kata salah merupakan suatu yang tidak dapat 

diterima. Data nomor (38) terlihat kata bahagiakah yang memiliki unsur 

kesenangan dan kata sebaliknya yang memiliki makna tidak bahagia atau 

sengsara. Dengan demikian dari data yang terdapat dalam setiap nomor, 

menandakan bahwa adanya pertentangan atau sesuatu yang bertolak belakang 

dari sisi semantiknya. 
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3. Majas Pertautan 

Majas pertautan adalah kata kias yang menyatakan pertautan kepada suatu 

hal tetrentu dengan maksud sebagai pengganti hal yang ditujukan. Hal tersebut 

digunakan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca atau 

pendengar. Majas pertautan yang terdapat pada novel Dadaisme karya Dewi 

Sartika sebagai berikut. 

a. Majas Metonomia 

 Metonomia ialah majas yang memakai nama ciri atau nama yang 

ditautkan dengan orang, barang, atau hal, sebagai penggantinya (Tarigan, 1986: 

192). Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (2) data yang berkenaan 

dengan majas metonomia. Adapun data-data tersebut sebagai berikut. 

(39) “seakan menutupi pandangannya dari sorot mata tajam sang 
cermin, dan sekali lagi sosok meniru gerakannya” (Sartika, 
2004: 175). 

(40) ”Isak tragis perempuan itu menyakitkan seperti bilah pisau 
tumpul yang ditusukkan langsung ke dada” (Sartika, 2004: 177). 
 

Kutipan data di atas merupakan data yang tergolong ke dalam majas 

metonomia. Pada data nomor (39) terdapat kalimat sorot mata tajam. Sorot mata 

tajam ditautkan kepada sebuah sosok yang berada di dalam cermin yang seakan-

akan memiliki tatapan yang detail. Data nomor (40) terlihat kalimat bilah pisau 

tumpul. Kalimat ini disebut sebagai pengganti isak atau tangisan perempuan 

tersebut. Bilah pisau tumpul diartikan sebagai bentuk suara yang besar dan 

kencang. 
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b. Majas Kilatan (Alusi) 

 Alusi adalah majas yang menunjukan secara tidak langsung ke suatu 

peristiwa atau tokoh berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang 

dimiliki oleh pengarang dan pembaca serta adanya kemampuan pada pembaca 

untuk menangkap pengacuan itu (Tarigan, 1986: 194). Pada novel Dadaisme 

karya Dewi Sartika terdapat (2) data yang berkenaan dengan majas kilatan 

(alusi). Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(41) ”kau ingat, malam tanggal 31 Desember?” (Sartika, 2004: 102). 
(42)  “tapi aku sungguh terpesona dengan cerita 1001 malam yang 

kerap didongengkan padaku ketika aku kecil” (Sartika, 2004: 
133). 
 

Kutipan data di atas mengandung majas kilatan (alusi). Pada data nomor 

(41) terdapat kalimat malam tanggal 31 Desember. Kalimat ini berperan sebagai 

pengacu, karena pada malam tanggal 31 Desember tersebut terdapat peristiwa 

yang mengerikan. Pengarang sengaja menggunakan kalimat tersebut, karena 

pengarang ingin mengajak pembaca atau pendengar mereka-reka apa yang 

dimaksud dari kalimat tersebut. Akan mudah dimengerti jika pembaca atau 

pendengar lebih memahami isi cerita dari pada isi novel dadaisme. 

Data nomor (42) ditunjukkan oleh kalimat cerita 1001 malam. Kalimat ini 

dibuat oleh pengarang untuk menangkap serta menerka pengacuan yang berupa 

pengetahuan bersama antara pengarang dengan pembaca atau pendengar. Cerita 

1001 malam merupakan cerita yang tidak asing di dalamnya karena menceritakan 

tokoh yang bernama abu nawas dengan segala kecerdikan yang dimilikinya. 
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c. Majas Eufemisme 

 Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebgaia pengganti 

ungkapan yang dirasakn kasar, yang dianggap merugikan, atau yang tidak 

menyenangkan (Tarigan, 1986: 194). Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

terdapat (24) data yang berkenaan dengan majas eufemisme. Namun dalam 

penganalisisannya data yang diambil berjumlah (4) data. Adapun data-data 

tersebut antara lain sebagai berikut. 

(43) ”para bujang berkumpul, lalu beramai-ramai mereka mendobrak 
pintu kamar Yusna” (Sartika, 2004: 44). 

(44)  “kau telah menghapus noda hitam yang tercoreng dikening 
keluarga kita” (Sartika, 2004: 51). 

(45) ”tanpa mereka berdua sadari, mereka sudah terjerat dalam 
benang merah yang sama” (Sartika, 2004: 56). 

(46) ”kenapa daunn berubah menjadi menguning, warna awalnya 
hijau begitu lembut, sebelum kemudian warna kuning 
menjamahnya” (Sartika, 2004: 154). 
 

Kutipan data-data diatas termasuk ke dalam golongan majas eufemisme. 

Data nomor (43) terdapat kata bujang yang sengaja digunakan pengarang karena 

memiliki ungkapan yang halus. Karena kata bujang memiliki makna bahwa 

seseorang yang belum menikah yang ungkapannya dirasakan kasar. 

Data nomor (44) ditandai dengan frasa noda hitam yang berarti aib atau 

sebuah masalah. Tidak menggunakan bentuk yang kasar yakni kata aib atau 

masalah. Namun noda hitam dipakai pengarang karena memiliki bentuk 

ungkapan untuk memperhalus keadaan yang terdapat dalam data di atas. 

Data nomor (45) ditandai dengan frasa benang merah yang berarti inti dari 

permasalahan. Digunakan pengarang karena memiliki bentuk yang halus. Serta 

untuk memberi kesan yang tidak terlalu menonjol untuk memojokkan. 
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Data nomor (46) ditunjukkan dengan kata menjamahnya yang memiliki 

arti meraba atau menyentuh. Kata ini merupakan bentuk yang halus dari kata 

meraba atau menyentuh. Digunakan pengarang agar tidak menimbulkan kesan 

yang terdengar kasar dan sensual. 

Dengan penggunaan majas eufemisme dari kutipan data di atas. 

Digunakan pengarang untuk memunculkan kesan dan situasi yang stabil. Serta 

untuk memunculkan kesan keindahan dalam penggunaan kosa kata. Yang sedapat 

mungkin menimbulkan aura kenyamanan bagi para pembaca atau pendengar. 

 

d. Majas Elipsis 

Elipsis adalah majas yang di dalamnya dilaksanakan pembuangan atau 

penghilangan kata atau kata-kata yang memenuhi bentuk kalimat berdasarkan tata 

bahasa (Tarigan, 1986: 195). Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat 

(7) data yang berkenaan dengan majas elipsis. Namun dalam penganalisisannya 

data yang diambil berjumlah (3) data. Adapun data-data tersebut antara lain 

sebagai berikut. 

(47) “aku akan pergi” (Sartika, 2004: 5). 
(48)  “ke kota” (Sartika, 2004: 5). 
(49)  “dia sudah meninggal...” (Sartika, 2004: 125). 

 
Data di atas termasuk ke dalam majas elipsis. Data nomor (47) terdapat 

penghilangan keterangan waktu dan tempat.  Data nomor (48) terdapat unsur 

penghilangan subjek, dan keterangan waktu dan tempat. Data nomor (49) di  atas 

terdapat penghilangan unsur keterangan waktu dan tempat yang merupakan 

majas elipsis. 
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Dengan demikian pembaca atau pendengar hanya dapat mereka-reka apa 

yang akan dikatakan pengarang. Namun jika konteks cerita diketahui akan 

memudahkan pembaca atau pendengar untuk mengerti. Serta pengarang 

bertujuan agar pembaca atau pendengar dapat menafsirkan sendiri apa yang 

terkandung di dalamnya. 

 

e. Majas Inversi 

Inversi adalah majas yang merupakan permutasi atau perubahan urutan 

unsur-unsur konstruksi sintaksis (Ducrot &Todorov; 1981:277) dalam (Tarigan, 

1986: 196). Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (10) data yang 

berkenaan dengan majas inversi. Namun dalam penganalisisannya data yang 

diambil berjumlah (5) data. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(50) ”lalu dia melihat gambar milik Yossy” (Sartika, 2004: 9). 
(51)  “ini siapa?” (Sartika, 2004: 9). 
(52)  “ini Mama” (Sartika, 2004: 9). 
(53)  “oh iya, Aryo sudah Flo undang ke pesta, tapi dia jahat” 

(Sartika, 2004: 100). 
(54)  “aku samakan saja dengan dia.” Jawab Ken” (Sartika, 2004: 

193). 
 

Kutipan data di atas terdapat penggunaan majas inversi. Data nomor (50) 

ditunjukkan oleh frase milik Yossy.  Data nomor (51) dtandai dengan frasa ini 

siapa. Data nomor (52) terdapat frasa ini Mama. Data nomor (53) terlihat frasa 

sudah Flo. Data nomor (54) ditunjukkan oleh frasa Jawab Ken. 

 Majas inversi di atas digunakan pengarang dengan tujuan menyeseuaikan 

kondisi kalimat yang dituturkan oleh para tokoh yang ada di dalam novel. Tujuan 

lainnya agar pembaca atau pendengar dengan rileks dan santai membaca atau 
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mendengar. Agar tidak pula memberikan kesan dan efek yang kaku atau monoton 

dalam segi penggunaan bahasa. 

 

f. Majas Gradasi 

Gradasi adalah majas yang mengandung suatu rangkaian atau urutan  

(paling sedikit tiga) kata atau istilah yang secara sintaksisbersamaan yang 

mempunyaisatu atau beberapa ciri semantik secara umum dan yang diantaranya 

paling sedikit satu ciri diulang dengan perubahan yang bersifat kuantitatif 

(Ducrot &Todorov; 1981:277) dalam (Tarigan, 1986: 197). Pada novel Dadaisme 

karya Dewi Sartika terdapat (1) data yang berkenaan dengan majas gradasi.. 

Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(55)  “Yossy sayang pada papanya, pada mamanya, pada mamanya 
yang satu lagi” (Sartika, 2004: 8). 
 

Data nomor (55) di atas tergolong ke dalam majas gradasi. Hal tersebut 

dikarenakan pada kalimat tersebut mengandung rangkain kata yang berurutan 

dalam satu ciri. Satu ciri yang dimaksud pada kalimat di atas adalah kata orang 

tua. Dimana pada kalimat tersebut menyebutkan kata papa, mama, dan mama 

yang satunya lagi  sebagai bentuk rangkaian kata yang berurutan yang memiliki 

kesatuan ciri yakni sebagai orang tua. 

 

4. Majas Perulangan 

Majas perulangan adalah kata kias yang menyatakan perulangan kepada 

suatu kalimat dengan menggunakan perulangan bunyi atau konsonan yang 

terdapat dari tiap-tiap kata yang menyusun kalimat tersebut. Hal tersebut 

bertujuan untuk mempercantik kata yang dibangun dalam kalimat tersebut. Serta 
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untuk meningkatkan pengaruhnya kepada pembaca atau pendengar. Majas 

perulangan yang terdapat pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika sebagai 

berikut. 

a. Majas Alitrasi 

Alitrasi adalah majas yang memanfaatkan purwakanti atau pemakaian 

kata-kata yang permulaannya sama bunyinya (Tarigan, 1986: 197). Pada novel 

Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (5) data yang berkenaan dengan majas 

alitrasi. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(56)  “wajahnya seperti hendak tersenyum” (Sartika, 2004: 5). 
(57)  “Dan lagi-lagi langit yang berwarna emas dengan matahari 

yang berwarna hitam” (Sartika, 2004: 6). 
(58)  “tapi tangannya mendadak dibuka di depan dadanya” (Sartika, 

2004: 19). 
(59)  “sehubungan dengan pergantian pengantin perempuan” 

(Sartika, 2004: 50). 
(60)  “dia pasti akan jadi adik yang baik bagi labai yang autis” 

(Sartika, 2004: 226). 
 

Pada data di atas terlihat majas alitrasi. Pada data nomor (56) ditandai 

dengan kombinasi bunyi vokal yang terdapat dalam tiap-tiap kata pada kalimat di 

atas. Bunyi vokal yang digunakan adalah vokal e yang dapat menyebabkan unsur 

estetis atau nilai keindahan di dalamnya. 

Data nomor (57) bunyi vokal a yang terdapat dalam tiap-tiap pemakaian 

kata di atas. Kombinasi vokal tersebut dapat menyebabkan kelancaran dalam 

membacanya. Sehingga dapat pula menimbulkan irama yang merdu. 

Data nomor (58) terdapat bunyi konsonan d dan bunyi vokal a yang 

tergolong ke dalam majas alitrasi. Kombinasi konsonan dan vokal di atas 

menunjukkan bahwa pengarang ingin menunjukkan kalimat yang menekankan isi 

dari kalimat di atas. 
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Data nomor (59) didominasi oleh bunyi konsonan dan vokal. Bunyi-bunyi 

tersebut adalah bunyi e,a, ng, pe, dan an. Bunyi-bunyi tersebut mendominasi 

padda tiap-tiap kata dalam kutipan kalimat di atas. Sehingga irama yang 

dihasilkan akan menjadi lebih indah dan terdengar sahdu. 

Data nomor (60) didominasi oleh bunyi vokal a dan i. Bunyi vokal 

tersebut hampir mendominasi pada tiap-tiap kata dalam kalimat di atas. 

Terdapatnya bunyi vokal tersebut dapat menyebabkan lancarnya ucapan serta 

menimbulkan kesan yang ringan, tinggi dan kecil. Sehingga dapat membentuk 

nilai keindahan dalam kelimat tersebut. 

 

b. Majas Repitisi 

 Repitisi adalah majas yang mengandung pengulangan berkali-kali kata 

atau kelompok kata yang sama (Ducrot &Todorov; 1981:278) dalam (Tarigan, 

1986: 199). Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat (7) data yang 

berkenaan dengan majas repitisi. Namun dalam penganalisisannya data yang 

diambil berjumlah (4) data. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut. 

(61)  “dia dianggap ganjil, dia dianggap tidak biasa, bahkan yang 
lebih tragis , dia disebut gila” (Sartika, 2004: 3). 

(62) ”ludahnya selalu bercecer di mana-mana, di buku, di meja, di 
kasur” (Sartika, 2004: 8). 

(63) ”karena manusia mati mengenakan putih, karena malaikat 
berwarna putih, karena tulang yang menyangga tubuh renta 
manusia berwarna putih, karena bola mata manusia terlindungi 
dengan putih, karena kau membutuhkan warna putih untuk 
menulis” (Sartika, 2004: 27). 

(64) ”dia mendengar suara guruh, suara jangkrik, suara ribut, suara 
teriakan, dan suara hembusan angin!” (Sartika, 2004: 154). 
 

Pada kutipan kalimat di atas tergolong ke dalam majas repitisi. Pada data 

nomor (61) terdapat  kata dia yang diulang sebanyak tiga kali dalam kalimat di 
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atas. Tujuannya adalah mendeskripsikan seseorang secara lebih rinci tentang 

kondisi batin atau kejiwaannya. 

Data nomor (62) ditandai dengan. kata di sebagai kata penunjuk. Kata di 

diulang sebanyak empat kali. Kata di dalam klimat di atas menunjukkan tempat-

tempat di mana ia meludah. 

Data nomor (63) terdapat kata yang menunjukkan majas repitisi. Kata 

tersebut adalah kata karena. Kata karena dalam kalimat di atas diulang sebanyak 

empat kali. Kata karena di atas menunjukkan makna sebagai bentuk alasan 

manusia menganakkan warna putih. 

Data terakhir yaitu data (64) terdapat kata suara yang merupakan majas 

repitisi. Kata suara di atas diulang sebanyak lima kali. Kata suara di atas juga 

menunjukkan makna berbagai macam suara atau bunyi yang di dengar. 

 

4.3  Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

Pembelajaran sastra di SMA merupakan suatu hal yang penting untuk 

dilaksanakan. Karena pembelajaran sastra turut serta berperan aktif dalam hal 

menentukan keberhasilan pengembangan siswa dalam taraf manusia seutuhnya. 

Pengajaran sastra seyogyanya menyiratkan apresiasi sastra. Dimana pengetahuan 

dalam bentuk ini dapat diperoleh siswa melalui membaca, mengapresiasi, serta 

meulis suatu karya sastra, baik melalui novel, cerpen, puisi, dan lain-lain.  

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini yang mengulas mengenai 

memahami majas berdasarkan jenis, dan kaitannya terhadap pembelajaran sastra 

di SMA. Guru harus sedapat mungkin menyeleksi materi ajar yang hendak 

digunakan terlebih dahulu dalam pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 
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yang digunakan sekolahnya. Seperti halnya guru dapat memanfaatkan fasilitas 

bahan ajar melalui berbagai sumber seperti, majalah radio, televisi, internet, dan 

sebagainya. Berlandaskan kenyataan, bahan pengajaran gaya bahasa atau majas 

yang disajikan guru kurang aktual. Kondisi seperti ini mengakibatkan minat siswa 

menjadi kurang, karena guru kurang kreatif dan inovatif dalam pengajaran gaya 

bahasa di sekolah. 

 Bahan ajar yang didapatkan sebelumnya dapat dikaitkan dengan kejadian-

kejadian lokal, bahkan global agar peserta didik memiliki wawasan yang luas 

dalam memahami berbagai macam situasi kehidupan. Serta guru harus mampu 

mengembangkan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum sekolah 

masing-masing. Karena sudah sewajarnya menjadi guru dituntut agar mampu 

melakoni peranannya sebagai aktor di dalam kelas. 

 Kurikulum tidak boleh dikurangi sejumlah kompetensi yang terdapat di 

dalamnya, namun dapat ditambahkan sesuai dengan pengembangan materi dan 

tuntutan lingkungan setempat. Selain itu juga materi ajar di luar silabus masih 

banyak dapat kita jumpai, seperti halnya buku-buku dan novel yang pantas 

dterima oleh siswa. Sesuai dengan hal yang terkait  pembelajaran sastra mengenai 

novel, di dalam kurikulum KTSP pun terdapat aspek mengenai novel yang di 

dalamnya terdapat kompetensi dasar yang mengulas mengenai “menjelaskan 

unsur-unsur intrinsik dari pembacaan penggalan novel”. Kaitannya dengan hal ini 

pemilihan novel sebagai objek penelitian bermaksud agar pembelajaran sastra 

yang berkaitan dengan majas pada siswa SMA, sebaiknya dihubungkan dengan 

minat belajar siswa akan novel, dan yang akan lebih baiknya lagi jika di tanamkan 

dari sejak dini, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Di sisi 



64 

 

lain juga, menggunakan novel sebagai objek dalam pembelajaran, merupakan 

salah satu dari kesesuaian antara minat belajar peserta didik. 

 Hasil analisis majas pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika yang 

berkaitan dengan pembelajaran sastra di SMA tertuang dalam silabus dengan SK: 

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

KD  7.2 menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan. Indikator dalam pembelajaran ini adalah mampu 

menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik  (alur, tema,  penokohan, sudut 

pandang, latar, majas dan amanat) novel Indonesia/terjemahan (fokus 

pembahasannya adalah majas). Sehingga dalam penelitian ini hanya 

menghubungan majas yang dibahas dengan unsur intrinsik yang ada di dalam 

novel Dadaisme karya Dewi Sartika dan bertujuan agar siswa mampu 

menganalisis unusur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. 

Terdapat media pembelajaran di dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang merupakan komponen sumber belajar atau peralatan fisik 

yang mengandung materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar, sedangkan sumber belajar adalah rujukan objek atau  bahan yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran, Musaddat dkk (Nurhikmatullah dalam 

Hidayah, 2013: 139). Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran media yang 

digunakan adalah LCD dan papan tulis. Sedangkan sumber belajar yang 

digunakan adalah buku bahasa dan sastra Indonesia XI SMA dan novel Dadaisme 

karya Dewi Sartika. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, melalui kajian teori, hasil 

analisis  dan pembahasan tentang analisis gaya bahasa novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA, dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut. 

1. Pada novel Dadaisme karya Dewi Sartika terdapat beberapa majas yang di 

gunakan oleh pengarangnya. Majas tersebut yaitu: (a) majas perbandingan 

meliputi perumpamaan, kiasan, penginsanan, sindiran, antitesis; (b) majas 

pertentangan meliputi hiperbola, litotes, ironi, oksimoron, paralipsis, 

zeugma; (c) majas perbandingan meliputi metonomia, eufemisme, elipsis, 

inversi, gradasi; (d) majas perulangan meliputi alitrasi dan repitisi. 

2. Terdapat makna dari majas yang dominan dipakai oleh pengarang yaitu 

makna dari majas hiperbola dan makna dari majas eufemisme yang 

hampir pada setiap bagian alur ceritanya menggunakan majas tersebut 

untuk mendorong alur cerita agar lebih hidup, menarik dan memberikan 

kesan estetis.  

3. Kaitan majas yang terdapat dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

dengan materi pembelajaran sastra di SMA yang tercantum dalam 

sialabus dengan SK/KD mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI 

semester 1 SK: 7. Membaca: memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan, dan KD 7.2 menganalisis unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. Indikator dalam 
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pembelajaran ini adalah mampu menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan 

intrinsik  (alur, tema,  penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan 

amanat) novel Indonesia/terjemahan (fokus pembahasannya adalah gaya 

bahasa). 

 

5.2 Saran 

Membaca novel hendaknya harus memperhatikan nilai-nilai positif yang 

terkandung di dalamnya. Hendaknya pula dapat memaksimalkan penggunaan 

bahan pembelajaran pada bidang sastra, khususnya dalam lingkup novel yang 

sekiranya terdapat beberapa cakupan yang dapat memberikan manfaat positif 

bagi para pembaca. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

referensi yang berguna dalam penelitian selanjutnya, guna untuk terus 

meningkatkan penelitian dalam bidang sastra khususnya novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika secara lebih mendalam dengan bentuk analisis yang berbeda karena 

novel tersebut termasuk novel yang unik dan bagus. 
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Lampiran 1 : Identitas Novel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul  : Dadaisme

Pengarang   : Dewi Sartika

Penerbit   : Matahari

Kota terbit    : Depok, Sleman, Yogyakarta

Tahun terbit   : 2004

Cetakan   : Pertama

Jenis buku   : Novel

Tebal Halaman: 234 halaman
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Lampiran 2 : Sinopsis 

 

“Novel Dadaisme karya  Dewi Sartika” 

Novel Dadaisme karya Dewi Sartika menceritakan tokoh-tokoh yang 

unik, dengan benang merah perselingkuhan dan anak-anak yang lahir darinya. 

Tiap tokohnya mempunyai konflik yang sedemikian rumit, namun mereka 

mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya masing-masing, 

misalnya dengan mengakhiri hidup orang lain atau dengan bunuh diri. Kekacauan 

tokoh dan alur dalam novel ini pada hakikatnya merupakan gambaran manusia 

masa kini, yakni tentang orang-orang yang sibuk menghadapi berbagai masalah 

tanpa sempat mendalami masing-masing masalahnya. 

Tokoh utama bernama Nedena, anak berumur 10 tahun yang dianggap 

gila akan sikapnya yang aneh untuk anak seusianya. Sejak lahir Nedena tidak 

mempunyai ayah sedangkan Ibunya telah meninggal dunia tetapi ia mempunyai 

bibi yang bertanggung jawab mengasuhnya.. Ia sangat pendiam dan tidak dapat 

berbicara, bukan karena dia bisu namun kegembiraannya seperti tertelan oleh 

waktu. Ia sangat membenci warna biru, bahkan ia tidak tahu kenapa. Ia 

beranggapan bahwa warna biru itu warna yang jelek, sehingga setiap kali ia 

menggambar langit, ia mewarnainya dengan beragam warna kecuali warna biru. 

Setiap ia merasa kesepian, akan datang seorang malaikat kecil bernama Michail 

yang mempunyai satu sayap hitam tidak seperti malaikat pada umumnya yang 

memiliki dua sayap putih.  

Malaikat itu seperti gambaran imajinasi antara ada dan tiada yang selalu 

datang mememani orang yang sedang dalam kesedihan. Karena dianggap gila dan 
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aneh oleh orang-orang termasuk bibi dan gurunya di sekolah, ia dibawa dan di 

rawat oleh seorang Psikater bernama Dr. Aleda. Mereka mengharapkan agar 

Nedena kembali normal. Kebetulan Dr. Aleda tertarik untuk menyelidiki sikap 

aneh Nedena tersebut. Selama Dirawat, Michail selalu menemani Nedena 

kemanapun. Suatu hari Nedena menjalani terapi hipnosa, ia ditanya-tanya tentang 

masa lalunya, tetapi ia tidak ingat. Bahkan ingatannya seperti pembekuan waktu. 

Ketika ia di minta untuk menggambar kesukaannya, ia menggambar anak kecil 

dengan satu sayap hitam menyerupai malaikat. 

Selain Nedena, hal serupa juga dialami seorang anak bernama Flo yang 

beusia 14 tahun. Gambar kesukaannya pun menyerupai gambaran yang digambar 

Nedena. Ia juga bersikap aneh, namun sikap anehnya tidak menonjol sehingga ia 

seperti anak normal lainnya. Suatu malam, ia membantai keluarganya, mulai dari 

ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Setelah ia membantai keluarganya ia mengundang 

beberapa teman kelasnya ke rumahnya dengan alasan ada sebuah pesta. Anehnya 

ia tidak menyadari bahwa ia telah membunuh keluarganya. Bahkan saat ditanya 

tentang keluarganya, ia menjawab bahwa keluarganya sedang dirumah dan masih 

hidup. 

Misteri terpecahkan saat Dr. Aleda kembali melakukan hipnosa kepada 

Nedena, mula-mula Nedena menyebut dan memanggil-manggil nama “Michail”. 

Dia mulai bicara walau dalam keadaan tidak sadar. Lambat laun ia teringat masa 

lalunya yang entah berberapa tahun yang lalu, tampaknya saat Nedena berusia 6 

tahun. Tanpa sadar ia menceritakan kejadian-kejadian yang mengunci pita 

suaranya. Pada saat itu Nedena ingin memiliki mainan yang bewarna biru, namun 

ibunya malah memarahinya. Nedena ingin main api yang baru menyala yang 
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bewarna biru, tapi api itu membesar dan Nedena lari keluar rumah karena Nedena 

takut dimarahi ibunya. Kemudian api itu membakar rumah Nedena sedangkan 

Ibunya masih tertidur didalam rumah. Nedena merasa ia yang telah membuat 

ibunya meninggal. Saat ia kembali ke alam sadarnya, ia seperti kebingungan dan 

menangis. 

Lama-kelamaan Dr.Aleda menyukai anak manis ini, ia ingin mengadopsi 

Nedena. Terlebih dahulu ia meminta izin pada suami dan madunya, dan 

merekapun setuju. Aleda sangat senang, ia ingin segera memberi tahu dan 

menjemput Nedena. Saat ia dalam perjalanan kembali ke kantor psikaternya, 

sepintas ia melihat sosok yang hanya ada dalam bayangan dan gambar-gambar 

Nedena, Aleda tampak bingung dengan apa yang dilihatnya. Saat ia kembali ke 

kantornya, perasaannya sangat tidak enak. Saat ia sampai di ruangannya, ia 

menjerit pilu bertapa tragisnya melihat Nedena yang menggantungkan leher 

kecilnya dengan seutas tali di ruang praktiknya. 
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Lampiran 3 : Daftar Tabel 

 

1. Majas Perbandingan Novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

No Jenis Majas Klasifikasi Majas Kutipan Novel (halaman) 

1. Majas 

Perbandingan 

k. Perumpamaan 
(simile) 

(1) (Sartika, 2004: 11) matanya yang 
bulat dan wajahnya yang polos 
seperti lukisan dalam mimpi.  

(2) (Sartika, 2004: 12) waktu pulang 
pun seperti denting bel tanda 
kemerdekaan dari rasa penat yang 
mengguyur dirinya. 

(3)  (Sartika, 2004: 115) bulu matanya 
yang seperti ulat itu tampak 
berubah-ubah bentuk seakan 
mengekspresikan hatinya.  

(4)  (Sartika, 2004: 149) apa aku  
serupa Rahwana yang menculik 
Sinta dari Rama.  

(5)  (Sartika, 2004: 221) putri kalian 
seperti sebuah benang emas, yang 
menghubungkan cinta kalian yang 
terbelah-belah.  

l. Kiasan 
(metafora) 

(1) (Sartika, 2004: 22) saya menerima 
telepon dari madu saya.  

m. Penginsanan 
(personifikasi) 

(1) (Sartika, 2004: 2) tentu sangat 
cantik bila rerumputan berwarna 
biru.  

(2) (Sartika, 2004: 3) bukan... sekarang 
bunyi itu telah berubah menjadi 
pukulan keras pada tubuh manusia.  

(3) (Sartika, 2004: 5) malaikat-
malaikat bersayap dua dan 
berwarna putih berseri.  

(4) (Sartika, 2004: 45) malam pelan-
pelan menguasai bumi, mengusir 
sang matahari nan gagah dari 
singgasananya.  

(5) (Sartika, 2004: 75) mencintaiku? 
Tanyaku sambil menggodanya dan 
hatiku amat terluka.  

(6) (Sartika, 2004: 94) aku akan 
bercerita bagaimana warnasenja 
yang berselaput kesedihan itu 
merupakan permainan rolet Rusia 
kami dengan hukum.  

(7) (Sartika, 2004: 110) hujan telah 
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melukiskan dirinya seperti Antares 
di angkasa raya. 

(8)  (Sartika, 2004: 113) “Saya juga 
tidak menyangka kalu ledakan di 
pertokoan itu telah memakan 
korban sebanyak itu, termasuk 
sahabatmu”. 

(9) (Sartika, 2004: 132) mereka 
menyajikan cerita dengan roman 
dan bahasa yang indah dan 
menyentuh hati. 

n. Sindiran 
(alegori) 

(1) (Sartika, 2004: 92) dia bagaikan 
iblis yang mengenakan mantel 
malaikat.  

o. Antitesis (1) (Sartika, 2004: 5) malaikat-
malaikat bersayap dua dan 
berwarna putih berseri, sedang 
sayapku hitam.  

(2)  (Sartika, 2004: 125) jadi waktu 
kita sudah mundur, padahal waktu 
itu sebenarnya beranjak maju.  

(3) (Sartika, 2004: 134) kehadirannya 
begitu tipis di dalam mataku, tapi 
begitu tebal dalam ingatanku.  

(4) (Sartika, 2004: 150) kenapa 
perempuan selalu mudah menangis 
dan kami laki-laki dilarang untuk 
menangis.  

(5) (Sartika, 2004: 186) baru saja 
langit cerah, mendadak setelah aku 
meninggalkan rumah sakit itu 
hujan begini deras. 

 

2. Majas Pertentangan Novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

No Jenis Majas Klasifikasi Majas Kutipan Novel (halaman) 
1. Majas 

Pertentangan 

n. Hiperbola (1) (Sartika, 2004: 1) jalan-jalan yang 
membelah langit. 

(2) (Sartika, 2004: 1) seakan hendak 
menarik langit dari peraduan yang 
angkuh.  

(3) (Sartika, 2004: 1) maka ujungnya 
yang seperti menghantam liukan 
awan yang berbaris di latar.  

(4) (Sartika, 2004: 14) mendadak 
terdengar suara keras seperti 
benturan menggema begitu riuh 
dan gaduh.  
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(5) (Sartika, 2004: 18) saya tidak 
menyangka ketertarikannya pada 
lukisan malaikat itu luar biasa.  

(6) (Sartika, 2004: 25) seketika warna 
sayapnya berubah menjadi hitam, 
sekelam malam.  

(7) (Sartika, 2004: 25) ada sejuta 
kesenduan menggelayut dalam 
dadanya.  

(8) (Sartika, 2004: 26)  Aiih, ribut 
sekali disekitarnya, seakan ada 
ribuan tawon beterbangan dengan 
dengung tiada terkira.  

(9) (Sartika, 2004: 30) kamu berlari ke 
arahnya seperti orang yang 
kesetanan.  

(10) (Sartika, 2004: 53) kaki 
Isabella penuh paku-paku dan 
pundak Isabella penuh beban 
berton-ton.” Ujar Isabella antara 
sadar dan tidak.  

(11) (Sartika, 2004: 55) matanya 
mulai berair dan dadanya bagai 
dtusuk oleh beribu-ribu pisau, 
menghujam tepat dihatinya.  

(12)  (Sartika, 2004: 56) Isabella 
memandang kepergiannya dengan 
hati yang semakin berdarah-darah.  

(13) (Sartika, 2004: 59) seluruh 
tubuhnya mendadak terasa 
kesemutan dan mati rasa.  

(14) (Sartika, 2004: 60) keringat 
dingin mulai membanjiri 
tengkuknya hingga basah.  

(15) (Sartika, 2004: 67) hentakan 
suara rendi bagai dentuman 
meriam yang memecahkan 
kesunyian relung hati Isabella yang 
damai.  

(16) (Sartika, 2004: 111) basah dan 
berlinang ar yang seperti berlian.  

(17) (Sartika, 2004: 122) Aku sudah 
memikirkannya beratus-ratus kali, 
dia sudah bertindak benar.  

(18) (Sartika, 2004: 136) padahal 
kita tahu, totem itu adalah 
gambaran dari berbagai bentuk 
yang entah mengapa mereka 
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gambarkan dengan sejuta 
kebuasan.  

(19) (Sartika, 2004: 164) Air 
matanya seperti air terjun.  

(20) (Sartika, 2004: 187) ketika 
kematian mendekat, mereka 
ketakutan dan ingin hidup 1000 
tahun lagi.  

(21) (Sartika, 2004: 219) Aku 
melihat darah yang warnanya tidak 
bisa kulihat karena keremangan 
gelap, memancar keluar seperti air 
mancur.  

(22) (Sartika, 2004: 221) Mereka 
bisa bercerita tentang segala isi 
manusia, tapi tidak pernah bercerita 
tentang isi hati yang kedalamannya 
melebihi dasar samudra. 

(23) (Sartika, 2004: 223) dia 
berhasil menguasai dirinya dari 
amarah yang sempat membakar 
dadanya.  

o. Litotes (1) (Sartika, 2004: 16) tentu saja tidak! 
Dia tidak bisu, dia hanya mulai 
berhenti bicara sejak empat tahun 
yang lalu.  

(2) (Sartika, 2004: 151) Tuhan tidak 
pernah salah dan tidak pernah 
tidur, kitalah yang salah dengan 
buai nafsu yang kita sebut dengan 
cinta.  

p. Ironi  (1) (Sartika, 2004: 59) Isabella bagai 
kntum bunga yang merekah 
danlunglai sebelum dipetik.  

(2) (Sartika, 2004: 71) sungguh, Asril, 
kalau saja api pensucian bisa 
membakarku pada dosaku 
terhadapmu dan padanya., maka 
aku rela untuk dibakar, tapi aku 
masih ingin hidup, Asril.  

(3) (Sartika, 2004: 81) saya masih 
bersih keras. Jangan-jangan kamu 
seta yang menyaru menjadi 
malaikat.  

(4) (Sartika, 2004: 85) saya berpikir 
sejenak, lalu kembali menatapnya 
dan tersenyum perih.  

(5) (Sartika, 2004: 92) tapi bukan dia 
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saja yang iblis menyaru sebagai 
malaikat aku pun tidak berbeda 
dengannya.  

(6) (Sartika, 2004: 129) dan rasanya 
sedih ketika mengingat bahwa 
kematian adalah tamu tak diundang 
yang pasti datang.  

(7) (Sartika, 2004: 135) seumpama 
mimpi yang nyata tapi tak 
tersentuh.  

(8) (Sartika, 2004: 170) kamu akan 
tersenyum dalam tangisan. 

(9) (Sartika, 2004: 205) Ken merasa 
ada rasa jijik yang mengasyikkan 
di dalam ciuman itu.  

q. Oksimoron  (1) (Sartika, 2004: 26) senyum itu 
tidak pernah lekang, tapi selalu 
berbinar ungu.  

(2) (Sartika, 2004: 62) cinta kadang 
melahirkan benci, atau kadang 
cinta terlahir di antara benci, atau 
cinta hidup di antara benci.  

(3) (Sartika, 2004: 74) sebenarnya 
cinta tidak dihadirkan demi sebuah 
alasan, tapi cinta dihadirkan demi 
sebuah pembenaran.  

(4) (Sartika, 2004: 120) bukan bersinar 
seperti bintang, tapi bintanglah 
yang bersinar karena sayap para 
malaikat.  

(5) (Sartika, 2004: 120) jadi, sayap 
jibril tetap yang terindah, tapi 
sayap malaikat-malaikat penjaga 
angit itu tak kalah indahnya.  

(6) (Sartika, 2004: 125) seperti diikat 
oleh benang merah yang ingin kita 
putuskan, tapi justru semakin kuat 
mengikat, yang ingin kita 
longgarkan tapi semakin erat 
meradang kulit-kulit kita.  

r. Paralipsis (1) (Sartika, 2004: 113) saya kan 
hanya becanda saat itu, tapi...tapi 
saya pasti menangis kalau 
kehilangan dia”.   

s. Zeugma (1) (Sartika, 2004: 53) kaki Isabella 
penuh paku-paku dan pundak 
Isabella penuh beban berton-ton.” 
Ujar Isabella antara sadar dan 
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tidak.  
(2) (Sartika, 2004: 93) di antara awan-

awan dan langit yang berubah 
kelabu.  

(3) (Sartika, 2004: 107) apakah Tuhan 
memang memberiku  jalan, atau 
justru menyesatkanku.  

(4) (Sartika, 2004: 217) “Aku bukan 
hakim yang mengatakan benar 
atau salah perbuatan seseorang.” 

(5) (Sartika, 2004: 126) dan kamu 
sadar, betapa beratnya menjadi 
malaikat dan setan sekaligus.  

(6) (Sartika, 2004: 228) Apa kira-kira 
reaksi yang akan diberikan anak 
itu, bahagiakah atau sebaliknya.  

(7) (Sartika, 2004: 141) kebahagiaan 
yang aku dapatkan, atau (Sartika, 
2004: 143) aku tahu, kamu dan aku 
berbeda agama.  

(8) (Sartika, 2004: 147) kamu tertawa 
dan menangis bersamaan.  

(9)  (Sartika, 2004: 158) suara yang 
samar hilang dan ada. 

(10) (Sartika, 2004: 159) Antara 
sadar dan tidak. Nedena 
memegang lehernya.  

 

3. Majas Pertautan Novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

No Jenis Gaya 
Bahasa 

Klasifikasi Majas Kutipan Novel (halaman) 

1. Majas 

Pertautan 

n. Metonomia (1) (Sartika, 2004: 175) seakan 
menutupi pandangannya dari sorot 
mata tajam sang cermin, dan sekali 
lagi sosok meniru gerakannya.  

(2) (Sartika, 2004: 177) Isak tragis 
perempuan itu menyakitkan seperti 
bilah pisau tumpul yang 
ditusukkan langsung ke dada.  

o. Kilatan 

(alusi) 

(1) (Sartika, 2004: 102) kau ingat, 
malam tanggal 31 Desember?  

(2) (Sartika, 2004: 133) tapi aku 
sungguh terpesona dengan cerita 
1001 malam yang kerap 
didongengkan padaku ketika aku 
kecil. 
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p. Eufemisme (1) (Sartika, 2004: 18) kedua tangan 
mungilnya dilipat kebelakang dan 
dia menengadahkan kepalanya 
menatap lukisan tersebut.  

(2) (Sartika, 2004: 53) kaki Isabella 
penuh paku-paku dan pundak 
Isabella penuh beban berton-ton.” 
Ujar Isabella antara sadar dan 
tidak.  

(3) (Sartika, 2004: 25) lalu dia 
mengatupkan mulutnya dengan dua 
tangan mungilnya. 

(4) (Sartika, 2004: 28) lalu dia 
menatap Michail dengan roman 
agak takut.  

(5) (Sartika, 2004: 44) para bujang 
berkumpul, lalu beramai-ramai 
mereka mendobrak pintu kamar 
Yusna.  

(6) (Sartika, 2004: 46) pasti saat ini 
para handai taulan telah 
mempergunjingkan keluarganya.  

(7) (Sartika, 2004: 50) matanya 
berkaca-kaca.  

(8) (Sartika, 2004: 51) kau telah 
menghapus noda hitam yang 
tercoreng dikening keluarga kita.  

(9) (Sartika, 2004: 56) tanpa mereka 
berdua sadari, mereka sudah 
terjerat dalam benang merah yang 
sama.  

(10) (Sartika, 2004: 57) kepedihan 
dan kesedihan memaksanya 
membuka bungkus koran yang 
sejak mula datangnya Asril telah 
menorehkan benih luka dihatinya.  

(11) (Sartika, 2004: 58) Isabella 
pelan-pelan menelanjangkan 
bungkus tersebut dan menariknya 
dengan paksa hingga robek.  

(12) (Sartika, 2004: 64) wajah sutan 
bahari tampak angker.  

(13) (Sartika, 2004: 66) keganjilan 
merasuki sukmanya dan sekejap 
membakar birahinya.  

(14) (Sartika, 2004: 79) sayang, 
tuhan telah mengkodratkan saya 
untuk minus.  
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(15) (Sartika, 2004: 84) tentu saja! 
Bahkan saya mau menangis ! dan 
air mata saya sudah berguguran 
duluan.  

(16) (Sartika, 2004: 87) dan sunyi 
bergelayut di dalam otak saya.  

(17) (Sartika, 2004: 93) senja 
menapaki cakrawala dan warna 
jingga terlihat di ujung sana.  

(18) (Sartika, 2004: 96) angkat topi 
untuk kasus ini.  

(19) (Sartika, 2004: 113) aku juga 
dekat dengan sahabatnya, dan kami 
akan pergi ke rumahnya untuk 
melayat. 

(20) (Sartika, 2004: 113) padahal 
dia sudah berjanji untuk menjadi 
pagar ayu di pernikahan kita nanti.  

(21) (Sartika, 2004: 121) lalu ayah 
meninggal karena jantungnya dan 
karena kesedihannya....akhir yang 
tragis ya, Asril. 

(22) (Sartika, 2004: 122) Kalau 
dipikir-pikir, Uni Yusna hanya 
berusaha untuk mengurangi aib di 
dalam keluarga dengan melarikan 
diri.  

(23) (Sartika, 2004: 154) kenapa 
daunn berubah menjadi 
menguning, warna awalnya hijau 
begitu lembut, sebelum kemudian 
warna kuning menjamahnya.  

(24) (Sartika, 2004: 226) dia pasti 
akan jadi adik yang baik bagi labai 
yang autis.  

q. Ellipsis (1) (Sartika, 2004: 5) aku akan pergi. 
(2) (Sartika, 2004: 5) ke kota.  
(3) (Sartika, 2004: 10) Ohhh...  
(4) (Sartika, 2004: 77) Hallo....  
(5) (Sartika, 2004: 113) sudahlah....  
(6) (Sartika, 2004: 125) “dia sudah 

meninggal...”  
(7) (Sartika, 2004: 164) banyak orang. 

r. Inversi (1) (Sartika, 2004: 9) lalu dia melihat 
gambar milik Yossy. 

(2) (Sartika, 2004: 9) “ini siapa?” 
(3) (Sartika, 2004: 9) “ini Mama.”  
(4) (Sartika, 2004: 100) oh iya, Aryo 
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sudah Flo undang ke pesta, tapi dia 
jahat. 

(5) (Sartika, 2004: 180) tidak bukan  
itu, maksud saya.... 

(6) (Sartika, 2004: 191) 
“pertanyaannya nanti saja,” potong 
Jing,” sekarang kamu bisa 
menemuiku di lobi bawah?” 

(7)  (Sartika, 2004: 193) “aku samakan 
saja dengan dia.” Jawab Ken.  

(8) (Sartika, 2004: 188) “jangan 
khawatir, Michail,” ujar Jing,” 

(9) (Sartika, 2004: 203) “Ya.....hallo 
Sayang.....” 

(10) (Sartika, 2004: 211) Anak kecil 
itu tidak berkata lebih banyak lagi, 
hanya sebait kata pendek yang 
menyiratkan keinginannya. 

s. Gradasi (1) (Sartika, 2004: 8) Yossy sayang 
pada papanya, pada mamanya, 
pada mamanya yang satu lagi. 

 

4. Majas Perulangan Novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

No Jenis Gaya 
Bahasa 

Klasifikasi Majas Kutipan Novel (halaman) 

1. Majas 

Perulangan 

g. Alitrasi (1) (Sartika, 2004: 5) wajahnya seperti 
hendak tersenyum. 

(2) (Sartika, 2004: 6) Dan lagi-lagi 
langit yang berwarna emas dengan 
matahari yang berwarna hitam. 

(3) (Sartika, 2004: 19) tapi tangannya 
mendadak dibuka di depan 
dadanya. 

(4) (Sartika, 2004: 50) sehubungan 
dengan pergantian pengantin 
perempuan. 

(5)  (Sartika, 2004: 226) dia pasti akan 
jadi adik yang baik bagi labai yang 
autis. 

h. Repitisi (1) (Sartika, 2004: 3) dia dianggap 
ganjil, dia dianggap tidak biasa, 
bahkan yang lebih tragis , dia 
disebut gila. 

(2) (Sartika, 2004: 8) ludahnya selalu 
bercecer di mana-mana, di buku, di 
meja, di kasur. 

(3) (Sartika, 2004: 16) tentu saja tidak! 
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Dia tidak bisu, dia hanya mulai 
berhenti bicara sejak empat tahun 
yang lalu. Dan dia selalu 
menggambar langit yang aneh. 

(4) (Sartika, 2004: 18) saya juga 
menyukai lukisan itu, karena 
tampak seperti jiwa yang tidak 
berdosa. Saya tertawa dalam hati.... 
tapi manusia selalu penuh dosa, 
bukan? Tidak ada manusia yang 
pernah lekang dari dosa, dan saya 
pun sama. Saya pun seorang 
pendosa. 

(5) (Sartika, 2004: 27) karena manusia 
mati mengenakan putih, karena 
malaikat berwarna putih, karena 
tulang yang menyangga tubuh 
renta manusia berwarna putih, 
karena bola mata manusia 
terlindungi dengan putih, karena 
kau membutuhkan warna putih 
untuk menulis. 

(6) (Sartika, 2004: 154) dia mendengar 
suara guruh, suara jangkrik, suara 
ribut, suara teriakan, dan suara 
hembusan angin! D4 

(7) (Sartika, 2004: 204) “Yang salah. 
Yang bagian mana. Yang bagian 
saat kamu berkata ingin 
bersamaku?” 
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Lampiran 4 : Silabus  

 

Nama Sekolah  : SMA/MA.... 

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 Penilaia
n 

Alokas
i 

Waktu 

Sumber/ 
Bahan/Al

at 
7.1 Menemukan 

unsur-unsur 
intrinsik  dan 
ekstrinsik 
hikayat 

 

Tekshikayat 

 Ciri-cirihikayat 

 Unsur-unsur intrinsik   
( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) 

 

 Membaca teks hikayat  
 Mengidentifikasi ciri hikayat 

sebagai bentuk karya sastra 
lama  

 Menemukan unsur-unsur 
intrinsik ( alur, tema,  
penokohan, sudut pandang, 
latar, dan amanat) dalam 
hikayat  

 Menceritakan kembali isi hikayat 
dengan bahasa sendiri  

 Mengidentifikasi ciri 
hikayat sebagai bentuk 
karya sastra lama  

 Menemukan unsur-
unsur intrinsik ( alur, 
tema,  penokohan, 
sudut pandang, latar, 
dan amanat) dalam 
hikayat 

 Menceritakan kembali 
isi hikayat dengan 

Jenis 
Tagihan:  
 tugas 

individ
u 

 tugas 
kelomp
ok 

 ulangan 
 
Bentuk 
Instrume

4 

 

Buku 
hikayat 
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bahasa sendiri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n: 
 uraian 

bebas 
 pilihan 

ganda 
 jawaba

n 
singkat 

Kompetensi 
Dasar 

 

Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaia
n 

Alokas
i 

Waktu 

Sumber/ 
Bahan/Al

at 
7.2 Menganalisis 

unsur-unsur 
intrinsik  dan 
ekstrinsik 
novel 
Indonesia/terje
mahan 

Novel Indonesiadan 
novel terjemahan 
 unsur-unsurintrinsik( 

alur, tema,  penokohan, 
sudut pandang, latar, 
dan amanat) 

 Unsurektrinsikdalam 
novel 
terjemahan(nilaibudaya, 
sosial, moral, dll) 

 

 Membaca novel Indonesia dan 
novel terjemahan  

 Menganalisisunsur-
unsurekstrinsikdanintrinsik( 
alur, tema,  penokohan, sudut 
pandang, latar, dan amanat) 
novel Indonsiadanterjemahan 

 Membandingkanunsurekstrinsik
dan intrinsic novel 
terjemahandengan novel 
Indonesia 

 

 Menganalisisunsur-
unsurekstrinsikdanintri
nsik( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, majas 
dan amanat) novel 
Indonesia 

 Menganalisisunsur-
unsurekstrinsikdanintri
nsik( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) novel 

Jenis 
Tagihan:  
 tugas 

kelo
mpok 

 tugas 
kelo
mpok 

 ulangan 
 
Bentuk 
Instrume
n: 
 uraian 

4 

 

Novel 
Indonesia 
 
 Novel 
terjemahan 
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terjemahan 

 Membandingkanunsur-
nekstrinsikdanintrinsik 
novel 
terjemahandengan 
novel Indonesia 

 

b
e
b
a
s 

 pilihan 
g
a
n
d
a 

 jawaba
n 
si
n
g
k
at 
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Lampiran 5 : RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : XI/I 

Waktu    : 2 x 45 menit 

 

 

A.    Standar Kompetensi: Membaca 

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

B. Kompetensi Dasar : 7.2 Menganalisis  unsur- unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel            Indonesia /  novel terjemahan. 

C. Indikator 

Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik (tema, alur, tokoh dan penokohan, 

setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat) novel indonesia / 

terjemahan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menganalisis wujud gaya bahasa yang ada di dalam novel 

“Dadaisme” karya Dewi Sartika. 

E. Materi Pokok 

1. Novel 

2. Unsur-unsur intrinsik (fokus pada majas saja) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif 

2. Metode pembelajaran 

a. Diskusi 

b. Presentasi 

c. Tanya Jawab 

d. Penugasan 
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G. Media dan sumber Belajar 

1. Media  : Foto copy rangkuman materi dan novel. 

2.  Sumber Belajar : Buku teks bahasa indonesia kelas XI, Internet. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 

Pendahuluan  Siswa merespon  salam dan pertanyaan dari 

guru berhubungan dengan kondisi dan 

pembelajaran sebelumnya  

 Siswa menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

 Siswa menerima informasi kompetensi, 

materi, tujuan, manfaat, dan langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan  

  Apersepsi dan Motivasi. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Isi (kegiatan 

Inti) 
 Siswa menyimak penjelasan dari guru. 

 Siswa membentuk kelompok yang berjumlah 

5-6 orang. 

 Guru dibantu siswa membagikan lembaran 

yang berisi cuplikan novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika. 

 Siswa membaca cuplikan novel Dadaisme 

karya Dewi Sartika yang disediakan guru, 

dilakukan secara berkelompok. 

 Siswa menemukan dan menganalisis unsur 

intrinsik (fokus pada gaya bahasa saja) 

dalam cuplikan novel Dadaisme karya Dewi 

65 menit 
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Sartika. 

Penutup 
 Guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. 

 Bersama siswa guru menyimpulkan majas 

yang terdapat pada novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika. 

 Guru mengucapkan salam penutup. 

15 menit 

 

I. Penilaian 

1. Penilaian Pengetahuan 

Tes tertulis 

a. Sebutkan bentuk-bentuk majas yang ada di dalam novel Dadaisme 

karyaDewi Sartika! 

Kegiatan Skor 

- siswa menyebutkan dengan lengkap 

bentuk-bentuk gaya bahasa yang 

ada di dalam novel 

- siswa menyebutkan dengan kurang 

lengkap bentuk-bentuk gaya bahasa 

- siswa menyebutkan dengan tidak 

lengkap 

4 

 

 

3 

 

2 

 

b. Uraikanlah makna dari petikan majas yang anda temukan! 

Kegiatan  Skor 

- Siswa menguraikan makna 

yang terkandung dalam 

petikan gaya bahasa dengan 

sangat logis 

- Siswa menguraikan makna 

yang terkandung dalam 

petikan gaya bahasa dengan 

4 

 

 

 

 

2 
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logis 

- Siswa menguraikan makna 

yang terkandung dalam 

petikan gaya bahasa dengan 

kurang logis 

 

1 

 

Pedoman Penskoran 

1. Soal nomor 1 dan 2 

Aspek Tingkat Skor 

Siswa menjawab dengan benar dan sangat baik A 4 

Siswa menjawab dengan benar B 3 

Siswa menjawab dengan cukup baik S 2 

Siswa menjawab salah   K 1 

SKOR MAKSIMAL  4 

 

 

Mengetahui, 

 

Kepala Sekolah                                                     Guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia 

 

 

 

    

NIP.                    NIP. 
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