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I. PENDAHULUAN  

a. Latar Belakang  

Lintang Sugianto atau akrab disapa 

Mbak Lintang merupakan sosok yang 

menginspirasi. Mbak Lintang adalah 

salah satu perempuan yang aktif menulis 

dalam bidang sastra Indonesia. Karena 

keaktifannya dalam menulis dan 

menyuarakan pentingnya berkarya dalam 

dunia sastra, ia pernah mengadakan 

whorksop selama tiga hari di Lombok 

Tengah tepatnya di SMAN 1 Praya, 

tanggal 21-23 November 2010. Semua 

sekolah se-kota Praya diundang dan 

diwakilkan oleh 3 siswa jurusan bahasa. 

Masing-masing mewakili bidang 

penulisan prosa, puisi, dan musik. 

Peneliti saat itu mewakili pelatihan 

bidang penulisan prosa fiksi. Dalam 

pelatihan tersebut ada satu kalimat yang 

sangat menyentuh dan berkesan yakni 

Bulan, dimanapun jangan separuh atau 

sabit... tetaplah bundar. Sama halnya 

dengan kalimat itu, kalimat-kalimat yang 

digunakan di dalam novel yang  

dibagikan pada saat akhir pelatihan 

membuat peneliti ikut terlarut dalam alur 

ceritanya. Alur cerita di dalam novel 

sangat  mengaharukan. Hal itulah yang 

membuat peneliti terkesan dan ingin tahu 

jauh lebih dalam keindahan bahasa yang 

digunakan di dalam novel Matahari di 

Atas Gilli. 

Novel Matahari di Atas Gilli 

merupakan novel pertama yang ditulis 

oleh  Lintang Sugianto. Penulisan novel 

ini dipengaruhi oleh latar belakang 

pengarang sebagai penulis puisi. Novel 

ini menceritakan kisah cinta dan 

perjuangan  hidup tokoh di tengah 

komunitas lokal Pulau Gilli yang masih 

primitif dan kental dengan adat istiadat 

serta budayanya. Cerita dalam novel 

Matahari di Atas Gilli  dikemas  dengan 

gaya bahasa prosa yang puitis dan sangat 

indah. Namun, tetap menjaga  kelayakan 

isi dan bentuk. Keindahan dan 

kepuitisannya terletak pada bahasa yang 

digunakan dalam penyajian novel 

tersebut. Gaya bahasa puitis ini menjadi 

ciri khas Lintang yang membuat 

Matahari di Atas Gilli menjadi unik, 

berbeda, dan menonjol dari segi 

kualitasnya dibandingkan novel-novel 

lainnya. Hal itu sejalan dengan pendapat 

salah satu pembaca novel Matahari di 

Atas Gilli yakni Eef Saefulloh Fatah 

mengatakan ia sukses mengawinkan 

kelayakan isi dan bentuk. Ia berhasil 

merangkai novel sosial yang terang 

dalam balutan gaya bahasa lirik yang 

puitis. Inilah salah satu alasan  yang 

membuat Lintang Sugianto memiliki ciri 

khas tersendiri  yang membedakannya 

dengan pengarang yang lain. Hal 

tersebutlah yang mendasari peneliti 

memilih novel ini sebagai objek kajian. 
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Selain itu, Lintang Sugianto 

menyajikan cerita dalam novelnya 

dengan permainan diksi yang menarik 

dan penggunaan gaya bahasa yang 

beragam.  Permainan diksi ini terlihat 

dari banyaknya pemakaian kata-kata 

yang mengandung makna konotasi. 

Penggunaan  gaya bahasa ini hampir 

dapat ditemukan pada setiap kalimatnya 

yang selalu digunakan untuk 

menggambarkan sesuatu dengan yang 

lain. Gaya bahasa yang beragam dan 

bermakna puitis akan jauh lebih bisa 

mengkongkretkan  gambaran dan kesan  

yang ada di dalam cerita tersebut. 

Pemilihan penggunaan diksi, 

penataan kalimat, dan penggunaan gaya 

bahasa serta citraan  dalam novel 

Matahari di Atas Gilli menimbulkan efek 

estetika dan nilai kepuitisan  tersendiri 

bagi pembaca. Dalam hal ini, novel perlu 

dikaji melalui pengkajian stilistika.  

Stilistika adalah ilmu yang 

mempelajari gaya bahasa suatu karya 

sastra. Setiap pengarang menggunakan 

gaya tersendiri untuk mengungkapkan 

dan menuangkan idenya melalui bahasa 

dalam suatu karya sastra. Gaya adalah 

penggunaan bahasa yang khas dan 

istimewa, karena menyimpang dengan 

pola pemakaian bahasa sehari-hari. 

Penyimpangan yang dilakukan oleh 

pengarang bertujuan untuk memenuhi 

efek estetis di dalam karya sastra. 

Penyimpangan ini harus dipahami 

sebagai suatu tanda sehingga perlu dikaji. 

Gaya bahasa menjadi salah satu ciri dan 

gaya tersendiri bagi pengarang dalam 

menyuguhkan karyanya dan yang 

membedakannya dengan pengarang yang 

lain. Di dalam gaya bahasa mencakup 

diksi atau pilihan leksikal, struktur 

kalimat, majas, dan citraan yang 

digunakan seorang sastrawan yang 

terdapat di dalam suatu karya sastra. 

Kajian style sebuah novel biasanya 

dilakukan dengan menganalisis unsur-

unsurnya, khususnya untuk mengetahui 

kontribusi masing-masing unsur untuk 

mencapai efek estetis dan unsur apa saja 

yang dominan (Nurgiyantoro, 2007: 289). 

Selain itu, Abrams (dalam Nurgiyantoro, 

2007: 289) mengemukakan bahwa unsur 

style terdiri dari unsur fonologi, sintaksis, 

leksikal, retorika (rhetorical, yang berupa 

karakteristik penggunaan bahasa 

figuratif, pencitraan dan sebagainya). 

Analisis awal novel Matahari di 

Atas Gilli karya Lintang Sugianto, 

menunjukkan bahwa  pengarang 

memiliki ciri khas atau gaya tersendiri 

yang membedakannya dengan pengarang 

yang lain dalam menyajikan cerita. 

Banyak pengamat sastra seperti Eef 

Saifullah, WS. Rendra, Putu Wijaya, 

Habiburrahman El Sirhazy (penulis novel 

ayat-ayat cinta), dan lain-lain yang 

mengakui keistimewaan  Lintang 



3 
 

Sugianto dalam menggunakan gaya 

bahasa. Hal inilah yang menjadi salah 

satu alasan peneliti mengambil novel ini 

sebagai objek kajian. 

Selain pembahasan terkait style 

atau gaya di atas, di dalam novel 

Matahari di Atas Gilli karya Lintang 

Sugianto juga terdapat paradigma 

pendidikan. Hal ini terlihat pada usaha 

tokoh utama memperjuangkan perubahan 

paradigma atau pandangan masyarakat 

tentang pentingnya pendidikan. 

Masyarakat Gilli beranggapan bahwa 

pendidikan itu tidak  penting, karena 

tidak akan menghasilkan uang. Mereka 

lebih memilih mempekerjakan anaknya 

sebagai nelayan mulai dari usia 10 tahun. 

Anak-anak di Pulau Gilli tidak bisa 

membaca ataupun menulis. Mereka 

hanya mampu berbahasa dengan bahasa 

daerahnya sendiri. Rakyat Gilli buta 

huruf, hidup dalam kebodohan dan 

ketidaktahuan, dan takut pada perubahan 

baru. Melihat kondisi anak-anak tersebut, 

Suhada berusaha mendidik anak-anak 

Gilli. Suhada bersikeras meyakinkan 

penduduk Pulau Gilli berkenaan dengan  

pendidikan. Hal inilah yang menjadi titik 

tolak keinginan tokoh utama untuk 

merubah paradigma masyarakat Gilli 

tentang arti sebuah pendidikan. 

Perjuangannya tidak mudah, berbagai 

macam halangan, rintangan, dan cercaan 

datang menghujamnya.  Inilah  yang 

menjadi salah satu alasan peneliti 

mengambil judul tersebut. 

Di samping analisis kajian stilistika 

dan paradigma pendidikan dalam novel 

Matahari di Atas Gilli karya Lintang 

Sugianto. Penelitian ini juga  

mengaitakannya dengan pembelajaran 

sastra di SMA. Pembelajaran berarti 

proses atau cara suatu aktivitas yang 

seimbang antara pihak guru dan anak 

didiknya. Widijanto (2007: 3) 

mengatakan pembelajaran sastra di SMA 

sesuai dengan KTSP pada dasarnya 

memiliki dua sasaran. Pertama, 

memberikan kompetensi kepada siswa 

untuk menulis karangan fiksi dan non-

fiksi dengan menggunakan kosakata yang 

bervariasi dan efektif untuk menimbulkan 

efek dan hasil tertentu. Kedua, 

pengajaran-pengajaran sastra bertujuan 

memberikan kompetensi kepada siswa 

untuk mampu mengapresiasi sastra 

melalui kegiatan mendengarkan, 

menonton, membaca, dan melisankan 

hasil sastra berupa puisi, cerita pendek, 

novel, dan drama. Pada Kurikulum 

tingkat satuan pendidikan terdapat materi 

pelajaran yang membahas tentang sastra 

(novel). Hal ini dapat dilihat pada 

Kompetensi Dasar SMA, yaitu pada kelas 

XI semester 1 dengan Kompetensi Dasar 

“Menganalisis unsur-unsur intrinsik 

novel Indonesia/ terjemahan” dengan 

indikator menganalisis unsur intrinsik 
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dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan. Inilah yang coba 

dihubungkan oleh peneliti melalui 

analisis stilistika dan paradigma 

pendidikan dalam novel Matahari di Atas 

Gili karya Lintang Sugianto. Selanjutnya, 

analisis mengenai stilistika dan 

paradigma pendidikan dalam novel 

Matahari di Atas Gili juga diharapkan 

dapat digunakan sebagai pelengkap 

ataupun sarana pembaharuan materi ajar 

SMA. 

Beberapa hal yang telah diuraikan 

di atas menjadi dasar penelitian ini. 

Peneliti mengkaji novel dengan judul 

“Stilistika dan Paradigma Pendidikan 

dalam novel Matahari di Atas Gilli karya 

Lintang Sugianto dan Relevansinya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA”. 

b. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah wujud  gaya kata 

dan gaya kalimat yang digunakan  

oleh Lintang Sugianto dalam 

novel Matahari di Atas Gilli ? 

2. Bagaimanakah wujud gaya 

bahasa kiasan dan aspek citraan 

dalam novel Matahari di Atas 

Gilli ? 

3. Bagaimanakah wujud paradigma 

pendidikan yang terkandung 

dalam novel Matahari di Atas 

Gilli ?  

4. Bagaimanakah relevansi stilistika 

dan paradigma pendidikan novel 

Matahari di Atas Gilli karya 

Lintang Sugianto dengan 

pembelajaran sastra di SMA? 

c. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan wujud gaya kata 

dan gaya kalimat yang digunakan  

oleh Lintang Sugianto dalam 

novel Matahari di Atas Gilli. 

2. Untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan wujud gaya 

bahasa kiasan dan aspek citraan 

dalam novel Matahari di Atas 

Gilli. 

3. Untuk mendeskripsikan wujud 

paradigma pendidikan yang 

terkandung dalam novel Matahari 

di Atas Gilli. 

4. Menjelaskan relevansi stilistika 

dan paradigma pendidikan novel 

Matahari di Atas Gili karya 

Lintang Sugianto dengan 

pembelajaran sastra  di SMA. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan, akan tetapi 

dengan pendeskripsian kata-kata. Data 

dalam penelitian ini berupa kata-kata, 

frase, dan kalimat. Data penelitian ini 

bersumber dari novel Matahari di Atas 

Gilli Karya Lintang Sugianto yang 
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dijadikan sebagai objek penelitian. 

Penelitian deskriptif kualitatif ini 

dipergunakan untuk memperoleh 

deskripsi data tentang gaya kata, gaya 

kalaimat, gaya bahasa kias dan citraan, 

serta paradigma pendidikan dalam novel. 

Dalam hal ini metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

studi pustaka, observasi, serta metode 

baca dan catat. Metode analisis yang 

digunakan adalah teknik deskriptif 

kualitatif. Dan metode penyajian hasil 

analis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode informal. 

III. PEMBAHASAN 

1. Wujud Gaya Kata dan Gaya 

Kalimat  

 

Gaya yang dikaji dalam pembahasan 

ini adalah terbatas pada gaya kata dan 

gaya kalimat saja. Gaya kata disebut juga 

sebagai diksi atau pilihan kata. Gaya 

pemilihan kata pada dasarnya digunakan 

pengarang untuk memberikan efek 

tertentu serta untuk penyampaian gagasan 

secara langsung dan tidak langsung 

sehingga memiliki kekhasan tersendiri. 

Sedangkan gaya kalimat merupakan 

wujud verbal karya sastra yang 

menentukan kekhasan pengarang dalam 

menyajikan cerita melalui penyusunan 

kalimat.  

 

 

a. Wujud Gaya Kata 

Gaya kata yang dimaksud adalah 

pemilihan kata-kata yang digunakan oleh 

seorang pengarang terhadap karyanya 

guna menciptakan makna tertentu. gaya 

kata ini dibagi menjadi dua kelompok, 

yang pertama terkait diksi (pilihan kata) 

dan yang kedua berhubungan dengan 

morfologi (proses pembentukan kata). 

Berikut pemaparannya di bawah ini : 

1) Diksi 

a) Kata bahasa daerah 

Penggunaan kata-kata bahasa 

daerah oleh pengarang dimanfaatkan 

sebagai  sarana pelataran atau sarana 

penokohan. Berikut kutipannya : 

“Di waktu yang lain, mereka 

mengajarkan bahasa Madura 

kepadanya. Mereka duduk 

berdampingan di atas batu-batu karang, 

sementara ia berdiri di hadapan mereka, 

sambil menunjukkan sebuah daun 

akasia yang terjatuh. “Ini bahasa 

maduranya,  apa?”. Serempak mereka 

berteriak Dhaun akasia. Dan saat ia 

menunjuk ke arah lautan, mereka 

menjawab tase’. Jika pasir, adalah. 

Matahari adalah Are. Berjalan, adalah 

Alomampa. Tangan, ialah Asta. Dan 

hatiku, ialah Atena sengko’(Lintang, 

2009: 69). 

Kutipan data di atas menunjukkan 

bahwa adanya pemakaian bahasa daerah 

yakni bahasa Madura. Hal ini, terlihat 

pada penggunaan beberapa kata seperti  

Dhaun akasia, tase’, Are, Alomampa, 

Asta, dan Atena sengko.  Kata-kata 

tersebut diucapkan oleh anak-anak yang 
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tinggal di Madura. Penggunaan beberapa 

bahasa daerah di atas menerangkan 

bahwa, latar tempat terjadinya aktivitas di 

dalam novel itu adalah di Madura 

khususnya di sebuah pulau terpencil yang 

bernama Pulau Gilli. 

b) Kata Bahasa Asing 

Penggunaan kata bahasa asing yang 

ada di dalam cerita, dapat menimbulkan 

kesan tertentu bagi pembacanya. Ada 

beberrapa kata bahasa asing yaang 

digunakan pengarang di dalam novelnya 

seperti bahasa Arab, Inggris, dan India. 

Berikut kutipnnya : 

(1) “Bismillahi Rrahmani Rrahim. Hari 

ini, sekolah ini, diresmikan” 

(Sugianto, 2009: 203). 

(2) “Dua orang asing itu pun ikut serta 

berputar, merentangkan tangan, dan 

bergoyang. “Huuu!” teriak salah 

satu orang asing itu kepada 

kawannnya. “I think the rain made 

them dance, (Aku merasa, hujan 

mengajak mereka menari”. Teriak 

kawannya” 

“Not the rain, today, LOVE made 

them dance, just like you and me” 

(“Bukan hujan! Tetapi, hari ini, 

cinta yang menyebabkan mereka 

bergoyang, termasuk kau dan 

aku”),(Sugianto, 2009: 269).  

(3) “Yehi woh samai hai jab koi 

nostalgic ho jate hai”. (“Sekarang, 

saatnya yang tepat bagimu untuk 

bernostalgia)”(Sugianto, 2009: 441). 

 

Pilihan kata pada ketiga kutipan di 

atas memperlihatkan adanya pemakaian 

kata serapan dalam bahasa asing, yakni 

bahasa Arab, Inggris, dan India. 

Pemakaian bahasa Arab digunakan 

pengarang sebagai sarana pengajaran 

moral yang bersifat religius. Sedangkan 

pemakaian bahasa Inggris dan India 

untuk memberikan kesan kepada 

pembaca bahwa Pulau Gilli merupakan 

pulau yang indah yang mampu memikat 

wisatawan asing datang ke pulau itu. 

(c) Kata Bersinonim 

Penggunaan kata yang bersinonim 

itu dimaksudkan untuk memberikan efek 

bagi pembaca serta penggunaan variasi 

kata agar pembaca tidak bosan.  

“Di depan warung pandangannya 

berhenti, ia terpesona menyaksikan 

gerakan dinamis Buk No yang menari 

dengan memejamkan mata, tubuhnya 

bebas berputar-putar”(Sugianto,  2010: 

346). 

 

Pada data di atas menggunakan kata 

yang bersinonim. Yakni pada kata 

pandangannya dan  menyaksikan. 

2) Pemendekan Kata 

Pemendekan kata biasanya 

digunakan pengarang untuk 

memperlancar pengucapan. Berikut 

kutipannya: 

(1) “Maksudmu, kau akan sampai di 

Gilli esok pagi?” (Sugianto, 2009: 

529). 

(2)  “Ia kenal betul burung itu. Seekor 

burung berbulu kuning kemerah-

merahan, berleher biru, dan berekor 

panjang”(Sugianto, 2009: 15). 

(3)  “Kemudian ia menengadah 

wajahnya ke langit, sambil 

memejamkan matanya..”(Sugianto, 

2009: 273). 
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Data tersebut melakukan proses 

pemendekan kata pada kata besok  

dipendekkan menjadi esok dan kata 

engkau menjadi kau. Dan penghilangan 

imbuhan pada kata mengenal menjadi 

kenal, serta kata menengadahkan menjadi 

menengadah. 

3) Reduplikasi (pengulangan kata) 

Reduplikasi biasanya digunakan 

untuk efek penyangatan atau melebih-

lebihkan. Berikut kutipannya : 

(1) “Peristiwa itulah yang memporak-

porandakan wilayah hidup Buk 

No”(Sugianto, 2009:19). 

(2) “Ia memeluk erat-erat dengan 

perasaan bahagia”(Sugianto, 

2009: 529). 

 

Pengulangan kata pada kutipan 

pertama di atas terletak pada kata 

memporak-porandakan dan erat-erat.  

3) Kata Majemuk 

Kata majemuk merupakan 

penggabungan dua kata atau lebih yang 

menghasilkan makna baru.  

(1) “Bukan orang lain, Amar! Mereka 

orang tuamu!” (Sugianto, 2009: 

433). 

(2) “Hada!Hada..., dengar dulu, nak! 

Dengarkan aku, saat itu, kau 

memang tidak terlahir dari 

rahimku. Tetapi sampai kapanpun 

kau tetap buah hatiku 

.....(Sugianto, 2009:34). 

Kata majemuk pada data di atas 

terletak pada kata orang tua dan buah 

hati. Kata orang tua dan buah hati terdiri 

dari gabungan dua kata, yakni kata orang 

dan tua yang memiliki makna ibu bapak 

dan buah hati berarti anak kesayangan. 

b. Wujud Gaya Kalimat 

1) Kalimat Inversi 

Kalimat inversi dipergunakan untuk 

memusatkan perhatian pembaca. 

(1) “Dua rumah pasir itu telah selesai 

mereka dirikan (Sugianto, 2009: 

317). 

(2) “Seolah-olah, semua anak sedang 

mengamati dirinya dengan teliti 

ke sekujur tubuhnya dari atas 

hingga bawah” (Sugianto, 2009: 

41). 

(3) “Memandang Suamar, ia seperti 

berada pada sebuah pulau tenang 

yang berselimut hitam, penuh 

keelokan” (Sugianto, 2009: 45). 

 

Data di atas menujukkan adanya 

penggunaan kalimat inversi. Dikatakan 

inversi karena pengarang menggunakan 

pola kalimat yang tidak berurutan. 

2) Kalimat panjang 

Kalimat panjang digunakan untuk 

memperjelas keadaan. 

(1) “Setiap malam tiba, seusai 

menyelesaikan pekerjaan dapur, 

ia segera berlari ke kamarnya, 

membuka jendela dan duduk di 

atas kusen, sambil membaca 

buku-buku 

pelajarannya”(Sugianto, 2009: 

42). 

(2) “Pada perang di Kurusetra, pada 

malam yang penuh bau busuk 

mayat-mayat, pada saat anak-anak 

panah melesat bertebaran 

menutup langit, pada hari ke 

delapan belas, terlihat Karna 

terhuyung-huyung sendiri 

menarik roda-roda kereta, dan 

memohon sikap ksatria Arjuna 
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untuk mengakui dirinya sebagai 

saudara, dan menyudahi 

peperangan itu” (Sugianto, 2009: 

28). 

 

Data di atas menggunakan kalimat 

panjang. Dikatakan kalimat panjang, 

karena terdiri dari kata yang banyak dan 

penggunaan beberapa pungtuasi yang 

cukup banyak. 

3) Kalimat pendek  

Kalimat pendek biasanya digunakan 

untuk penyederhanaan.  

(1) “Suhada terdiam. Pandangannya 

kembali ke arah lantai. Wajahnya 

membeku seperti es”(Sugianto, 

2009: 78). 

(2) “Aku bingung, Amar” 

“Bingung?” 

“Aku kasihan mereka” 

“Mereka itu siapa?” 

“Anak-anak nelayan” 

“Kemudian”  

“Aku ingin mereka sekolah...” 

“Itu tidak mungkin! Jawab 

Suamar singkat, (Sugianto, 2009: 

76) 

 

Kutipan di atas menggunakan 

kalimat pendek dan bisa dikatakan sangat 

singkat. Dan penggunaan kalimat 

langsung. 

c. Gaya Bahasa Kiasan dan Aspek 

Citraan 

1) Gaya bahasa kiasan 

(a) Majas perbandingan 

(1) “Berada di Gilli seperti berdiri di 

samping matahari. Panas dan 

kering. Hujan pun jarang datang. 

Dataran Gilli memiliki unsur 

tanah yang tak luas, dan hanya 

melingkar di titik sentral pulau” 

(Sugianto, 2009: 01). 

(2) “Hatinya berlubang-lubang 

serupa seruling, kemudian 

senandung lirih terdengar 

mengalir memenuhi setiap 

gerakan dan pikirannya (Sugianto, 

2009: 273). 

(3) “Kehidupan baru selalu datang 

seperti pagi yang merah, 

kemudian bercahaya seperti bulan 

bergerak ke masa depan, dan 

menjadi masa lalu yang terkadang 

tertutup awan, atau berganti 

tersusul matahari”. (Sugianto, 

2009: 13). 

 

 

 

Kutipan novel di atas merupakan 

salah satu petikan kalimat yang 

mengandung gaya bahasa simile. 

(1) “Sedangkan isi lautan, ialah 

kekayaan wanita cantik itu, yang 

memberi ilusi tentang kedalaman 

dan rahasianya” (Sugianto, 2009: 

18). 

(2) “Ia menyayangi Suhada. Ia hanya 

ingin menjadi matahari bercahaya 

lembut bagi Suhada. Dan ia 

percaya, Tuhan yang 

mengantarkan Suhada untuknya” 

(Sugianto, 2009: 62). 

(3) “Suamar adalah teman hidup, dan 

mataharinya” (Sugianto, 

2009:16). 

 
Kutipan novel di atas menggunakan 

gaya bahasa metafora.  

(1) “Dari jendela, terlihat gelombang 

ombak bergulung berkejaran 

menyisakan buihnya di tepian” 

(Sugianto, 2009: 03). 

(2) “Dari jendela, terlihat gelombang 

ombak bergulung berkejaran 

menyisakan buihnya di tepian” 

(Sugianto, 2009: 03). 

(3) “Tak jauh dari dermaga, terlihat 

warung Buk No baru saja dibuka. 

Akasia sabit mengangguk riang, 
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sekelompok angin membuat 

sebuah permainan dengan daun-

daunnya”(Sugianto, 2009: 276). 

 

Kutipan di atas mengandung gaya 

bahasa personifikasi. 

(b) Majas pertentangan 

(1)“Saat itu pula, kepedihan 

menikamnya” (Sugianto, 2009: 

462). 

(2)“Pada wajah Buk No yang coklat 

akibat terbakar matahari, ia dapat 

merasakan aura yang tak 

bersahabat dengannya” (Sugianto, 

2009: 13). 

Data di atas menunjukkan gaya 

bahasa hiperbola ialah suatu bentuk 

pernyataan yang melebih-lebihkan. 

(1) “Harus kuakui, kau seperti kain 

cucian yang bahagia karena tak 

dijemur. Ia diam dan tak berniat 

menjawab perkataan Bu Lurah 

yang berseloroh itu. Ia justru tetap 

berdiri di tengah halaman” 

(Sugianto,  2009: 273). 

(2) “Begitulah jika lelaki pergi, selalu 

tak pernah meninggalkan 

jejaknya,” kata Bu Lurah, di suatu 

hari kepadanya. Dalam posisinya 

yang sekarang, kata-kata itu 

sangat menikam. Nalurinya 

mengatakan bahwa ada secercah 

kebahagiaan di hati perempuan 

bertubuh besar itu, ketika 

menyaksikan situasi perasaannya 

saat ini” (Sugianto, 2009: 246). 

 

Kutipan tersebut menggunakan 

majas satire.   

(1) “Tetapi ia menerima perlakuan 

lain dari ketiga anak lelaki 

mereka yang sering menggoda 

dirinya. “Suhada anak kampung! 

Dasar orang udik...!” (Sugianto, 

2009: 35). 

(2) “Hai, kami hidup bahagia, rayap 

bodoh...!” (Sugianto, 2009: 407). 

Data di atas menggunakan majas 

sinisme.  

(1) “Bagaimana kau bisa tega 

melakukan hal itu kepada Sabam, 

Amar?” Ia mendesah Panjang. 

Kedua matanya menyipit. 

Wajahnya mengeras” (Sugianto, 

2009: 450). 

(2) “Demi aku?” ia tertawa keras. 

“Demi aku, Buk No?” (Sugianto, 

2009:355). 

  

Data di atas merupakan gaya bahasa 

retoris. 

(1) “Buk No menjawab dengan suara 

yang lebih lantang. “Kamu ditunggu 

Pak Lurah”(Sugianto, 2009: 271). 

(2) Orang-orang Gilli hanya 

memanggilnya dengan sebutan Pak 

Ustad. Sebab hampir seluruh waktu 

yang ia miliki, ia pergunakan untuk 

memberikan ceramah di setiap 

pengajian, mengajar anak-anak 

mengaji dan menyelesaikan urusan-

urusan di Masjid” (Sugianto, 2009: 

396). 

  

Kutipan di atas menggunakan majas 

antonomasia.  

(1) “Di rumah besar, berlantai 

mengkilap dan memiliki kamar 

banyak itu, ia tinggal bersama suami 

isteri yang memiliki empat orang 

anak. Ia tidur di sebuah ruangan 

sempit yang lembab, berdampingan 

dengan gudang besar tempat 

penyimpanan barang” (Sugianto, 

2009: 35). 

Kutipan di atas menggunakan majas 

paradoks. 

(c) Majas Pertautan 

(1) “Ia memejamkan matanya sejenak, 

sebuah butiran bening mengalir 
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dari kedua sudut matanya” 

(Sugianto, 2009: 169). 

(2) “Hada!Hada..., dengar dulu, nak! 

Dengarkan aku, saat itu, kau 

memang tidak terlahir dari 

rahimku. Tetapi sampai kapanpun 

kau tetap buah hatiku.....(Sugianto, 

2009: 34). 

 

Kutipan di atas menggunakan majas 

metonimia. Kutipan ini menyatakan air 

mata dengan sebuah butiran bening. 

(1) “Tapi, tapi....berjanjilah, Buk No, 

bahwa kau tak mengembalikan 

Sabam ke Umi dan Aba!” Suamar 

melepaskan tubuh Buk No dari 

pelukannya dan menatap wajah Buk 

No dengan mata yang basah” 

(Sugianto, 2009: 430). 

(2) Aku..., aku ingin cepat besar Mak” 

Suhada menjawab dengan suaranya 

yang tersendat-sendat (Sugianto, 

2009: 24). 

Data di atas menerangkan bahwa, 

pengarang juga menggunakan gaya 

bahasa elipsis dalam novelnya. 

 

(d) Majas Perulangan  

 

(1) “Dermaga memang menjadi tempat 

perjamuan bagi kerinduan. 

Kerinduan laut pada pantai. 

Kerinduan matahari pada pagi. 

Kerinduan malam pada bulan. Dan 

kerinduan para lelaki perkasa itu, 

pada perempuan-perempuannya” 

(Sugianto, 2009: 11). 

(2) “Ia ingin Suamar menemaninya, 

meraba perutnya, lantas ikut 

merasakan tendangan makhluk kecil 

di balik dinding perutnya. Atau, ia 

ingin rebah di dada Suamar, dan 

mendengarkan kata-kata Suamar 

yang menyejukkan. Ia ingin 

kehadiran Suamar seutuhnya. Ia 

ingin itu” (Sugianto, 2009: 48). 

 

Kutipan di atas menggunakan majas 

repetisi. Data di atas memperlihatkan 

adanya perulangan kata pada kata 

kerinduan yang diulang sebanyak 5 kali. 

 

(1) “Hada!Hada!” Sebuah suara parau 

melengking tinggi memanggil-

manggil dirinya. Tetapi, ia tak 

bergeming” (Sugianto, 2007: 11). 

(2) “Hatinya berlubang-lubang serupa 

seruling, kemudian senandung lirih 

terdengar mengalir memenuhi setiap 

gerakan dan pikirannya (Sugianto, 

2009: 273). 

 

Gaya bahasa pada kutipan di atas 

menggunakan gaya bahasa aliterasi. 

(1) “Sesuatu kekuatan yang dahsyat, 

yang kasat mata, telah membuat 

tubuhnya seperti terjejali heroin: 

pikirannya melayang, bernyanyi, 

menari, bahkan berani melewati 

langit setinggi apapun”(Sugianto, 

2009: 45). 

Pada kutipan di atas menggunakan 

majas asidenton. Majas tersebut 

memperlihatkan bahwa pengarang ingin 

memusatkan perhatian pembaca pada 

suatu hal yang disebabkan.  

2) Aspek Citraan 

a) Citraan Penglihatan  

Citraan penglihatan digunakan 

pengarang untuk memberikan image 

kepada pembaca. Pembaca diajak seolah-

olah ikut melihat aktivitas tokoh. 

(1) “Wajah mereka tampak tegang, 

dan pucat. Berkali-kali, terlihat Umi 

mengusap wajahnya, dan memilin-

milin tangannya sendiri. Sedang Pak 

Haji berusaha melonggarkan napasnya 

yang tersengal-sengal. Ia sibuk 

mematikan rokok, dan menyalakan 

kembali. Beberapa saat kemudian 
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telepon berdering. Mereka berdiri 

bersamaan” (Sugianto, 2009: 528). 

(2) “Saat ia melihat segelas cairan 

hitam yang disodorkan ke arahnya, 

seketika perutnya seperti teraduk-aduk 

dan mual. Butir-butir keringatnya 

mulai bermunculan di dahi” (Sugianto, 

2009: 185). 

 

 Pada kutipan kalimat di atas 

memperlihatkan adanya penggunaan 

citraan penglihatan. Dalam kutipan itu, 

pembaca diajak seolah-olah melihat 

aktivitas yang dilakukan oleh beberapa 

tokoh. yang dideskripsikan melalui 

beberapa kalimat. 

b)  Citraan Pendengaran 

Citraan pendengaran bentuk citraan 

yang ditimbulkan oleh indera 

pendengaran. 

(1) “Setiap hari, di dalam bilik yang tak 

seberapa besar itu, ia bisa 

mendengar deburan ombak yang 

memecah di pantai, tanpa henti. Bila 

jendela kayu terbuka, seketika 

terdengar suara daun-daun akasia 

berdesir dengan irama yang 

menentramkan...” (Sugianto, 2009: 

248). 

(2) “Kicau Albatros, gesekan daun-

daun akasia, deburan ombak, angin, 

dan kecipak ikan terdengar begitu 

religius dalam keduniawian. Semua 

berirama, layaknya kantata dalam 

penyambutannya kepada pagi” 

(Sugianto, 2009: 197). 

 

 Pada data di atas, terdapat kata yang 

menggambarkan suatu bunyi yang 

seolah-olah dapat di dengar oleh 

pembaca. 

c) Citraan Penciuman 

Citraan penciuman dalah citraan 

yang ditimbulkan oleh indera penciuman. 

(1) “Aroma ikan asin, asap di tungku-

tungku pemanas makanan, rempah-

rempah, dan aroma orang-orang 

Gilli membaur di udara dengan 

misteri yang sulit dipecahkan” 

(Sugianto, 2009: 491). 

(2) “Di sekitar tepian, hawa yodium 

yang menggenang, seketika 

bercampur dengan aroma udang, 

ikan nus, ganggang-ganggang laut 

dan keringat para nelayan” 

(Sugiantio, 2009: 10). 

 

     Data di atas menggunakan citraan 

penciuman. Dalam pemilihan diksinya, 

pengarang seolah-olah mengajak 

pembaca ikut mencium bau ikan asin dan 

aroma orang Gilli pada suatu tempat yang 

ramai. 

d) Citraan Gerak 

(1) “Sebagaian dari mereka tampak 

gelisah, dan meggigit-gigit ujung 

pensil. Menyaksikan itu, ia segera 

mengambil sebutir kapur dan 

mengetokkannya beberapa kali ke 

papan tulis..”(Sugianto, 2009: 

253). 

(2) “Mereka melempar keranjang-

keranjang rami ke atas kapal. 

Dengan gerakan tangkas para 

nelayan menangkap setiap 

keranjang, dan memenuhinya 

dengan hasil laut tangkapan 

mereka” (Sugianto, 2009: 10). 

 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa, 

di dalam novel tersebut terdapat 

penggunaan citraan gerak.  

2. Paradigma Pendidikan 

Pada dasarnya, paradigma 

pendidikan dapat diartikan sebagai 
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sebuah pandangan atau sikap hidup 

terhadap suatu proses yang berkaitan 

dengan upaya peningkatan dan 

pengembangan diri seseorang melalui 

sistem pendidikan. Mengingat 

keberadaan masyarakat menentukan 

sebuah pendidikan, maka pendidikan 

harus disesuaikan  dengan budaya 

masyarakat. Ketidaksesuaian pendidikan 

dengan budaya masyarakat  akan 

menimbulkan penyimpangan yang dapat 

muncul dalam berbagai bentuk 

goncangan-goncangan kehidupan 

individu dan masyarakat. 

a) Pandangan masyarakat 

Cara  pandang dalam menentukan 

sikap hidup dimiliki oleh setiap 

kelompok masyarakat. Di mana ada 

masyarakat di situ pula ada sebuah 

pendidikan. Adapun kutipannya adalah 

sebagai berikut:  

(1) “Mereka seperti tak membutuhkan 

pendidikan apapun. Saat ia melihat 

jauh ke dalam pandangan 

masyarakatnya sendiri, ia tak dapat 

menyalahkan siapapun. Mereka 

lebih mengharapkan anak-anak 

mereka untuk berlayar, daripada ke 

sekolah. “Olle ponapa neng 

sakolaan, obeng?” (Dapat apa di 

sekolah, uang?)” (Sugianto, 2009: 

87). 

(2) “Lurah! Kami tidak setuju mereka 

berada di sini. Mereka telah 

mempengaruhi anak-anak kami, dan 

mereka membuat aturan sendiri di 

pulau ini. Itu menyimpang jauh dari 

aturan, dan amanah leluhur kita. 

Pulau ini hanya boleh dipimpin, 

didik, dan dikembangkan oleh orang 

Gilli sendiri. Sedangkan mereka itu 

siapa? Pendatang kan? Kalau 

mereka mau tinggal di sini, silahkan 

saja. tapi, merek harus mengikuti 

aturan pulau ini” (Sugianto, 2009: 

152). 

 

Data yang berupa kutipan di atas 

menerangkan bahwa pola berpikir atau 

cara pandang masyarakat Gilli terhadap 

sebuah pendidikan sangatlah sempit. 

Masyarakat Gilli melihat pendidikan 

dengan sebelah mata. 

b) Pandangan Tokoh 

Pandangan masyarakat Gilli terhadap 

sebuah pendidikan jelas merupakan cara 

pandang yang keliru dan perlu dibenahi. 

Tokoh memiliki pandangan yang 

berbeda. Ia merasa miris melihat dan 

merasakan kenyataan yang terjadi di 

tengah masyarakat Gilli yang hidup 

dalam ketidaktahuan. Berikut kutipannya: 

(1) “Di dalam benaknya, muncul 

sebuah keinginan yang kuat untuk 

semakin mendekatkan hatinya 

kepada sahabat-sahabatnya yang 

baru itu. Sebuah arti kedekatan yang 

bukan saja karena kebersamaan 

mereka, yang tersusun di setiap 

pagi. Tetapi karena kegusarannya 

menyaksikan anak-anak berkalung 

emas itu, yang tak satupun dapat 

membaca dan dan 

menulis”(Sugianto, 2009: 69). 

(2) “Esok paginya, Suhada datang lebih 

awal menemui mereka. Diam-diam, 

ia telah siap memulai sebuah pola 

yang ia susun sendiri. Dengan 

sebuah ranting kayu, ia menuliskan 

beberapa huruf di atas pasir. Lalu, ia 

membaca sendiri huruf-huruf itu, 

dengan suara keras dan lantang” 

(Sugianto, 2009: 71). 
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(3) “Ia menulis huruf-huruf itu di atas 

daun, dan membagikan kepada 

mereka. Lalu, ia meminta mereka 

menyebutkan setiap huruf di atas 

daun secara bergantian. Terkadang 

ia mengubah nama setiap anak 

menjadi salah satu huruf. Bila ia 

menyebutkan sebuah huruf, maka 

mereka akan melangkah ke depan 

mewakili huruf itu. Kemudian 

mereka akan berdampingan dengan 

huruf-huruf yang lain menjadi 

sebuah kata. Di hari yang lain 

mereka pun belajara mengeja, atau 

membentuk kata menjadi sebuah 

kalimat. Atau  berlari dan berputar 

sambil menyanyikan huruf abcdefg, 

ata a i u e o”(Sugianto, 2009: 72). 

(4) “Setiap sore, Suhada bersama Pak 

Karta mendatangi setiap rumah 

penduduk di Pulau Gilli. Mereka 

melakukan pendekatan kepada 

setiap anak, dan mengajak mereka 

menyanyikan lagu Indonesia Raya 

di bawah sinar rembulan” (Sugianto, 

2009: 147). 

 

 Dalam kutipan di atas terlihat bahwa 

cara pandang tokoh dengan pandangan 

masyarakat berbanding terbalik. Tokoh 

menginginkan anak-anak nelayan 

merasakan dunia sekolah. 

3. Relevansi dengan Pembelajaran 

Sastra di SMA 

Hasil analisis stilistika dan 

paradigma pendidikan novel Matahari di 

Atas Gilli karya Lintang Sugianto dengan 

pembelajaran sastra di SMA tertuang 

dalam silabus dengan SK: 7. Membaca: 

memahami berbagai hikayat, novel 

indonesia/terjemahan dan KD : 7.2 

Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan. 

Akan tetapi,  dalam penelitian ini hanya 

berhubungan dengan unsur intrinsik yang 

ada di dalam novel. Kaitan yang 

dimaksud adalah kajian stilistika dengan 

unsur intrinsik (dalam hal ini gaya 

bahasa). Sedangkan hasil penelitian 

paradigma tidak berkaitan dengan unsur 

ekstrinsik. Jadi, peneliti hanya 

menghubungkan stilistika dengan unsur 

intrinsik. 

IV PENUTUP  

1. Simpulan 

   Setelah melakukan analisis maka 

peneliti menarik kesimpulan bahwa gaya 

yang digunakan dalam novel Matahari di 

Atas Gilli tersebut bersifat variatif 

(beragam). Hal ini terbukti dengan 

beberapa gaya yang digunakan oleh 

pengarang, di  antaranya adalah  

a) Wujud gaya kata, dibagi menjadi dua 

yakni pertama diksi, pengarang 

memanfaatkan kata bahasa daerah, 

kata bahasa asing, kata bersinonim. 

kedua morfologi, pengarang 

memanfaatkan pemendekan kata, 

perulangan kata dan penggunaan 

kata majemuk.  

b) Wujud gaya kalimat, pengarang 

memanfaatkan kalimat inversi, 

kalimat panjang, dan kalimat pendek.  

c) Wujud gaya bahasa kiasan atau 

majas, pengarang menggunakan 

majas perbandingan, pertentangan, 

pertautan, dan majas perulangan.  
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d) Wujud paradigma pendidikan yang 

ditemukan berupa pandangan 

masyarakat dan pandangan tokoh. 

e) Relevansi penelitian ini dengan 

pembelajaran sastra di SMA, adalah 

bahwa hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar sastra 

untuk SMA kelas XI semester 1.  

2. Saran  

Berdasarkan hasil analisis mengenai 

kajian stilistika dan dan paradigma 

pendidikan dalam novel Matahari di Atas 

Gilli karya Lintang Sugianto dan  

relevansinya dengan pembelajaran sastra 

di SMA. Guru sebelum memilih karya 

sastra tertentu, seperti novel, cerpen, 

puisi, dan lain-lain yang akan menjadi 

materi pembelajaran, terlebih dahulu 

dianalisis kesesuainnya dengan 

kompetensi dasar pembelajaran sastra 

agar dapat dijadikan sebagai bahan ajar 

bagi peserta didik sesuai tingkatannya. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan pembelajaran unsur 

intrinsik terutama  tentang gaya bahasa  

yang ada di dalam novel pada 

pembelajaran sastra di SMA.  
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