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ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat  dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana gaya 
bahasa erotis dalam novel “Dangerous Temptation”? (2) Bagaimana dampak gaya 
bahasa erotis dalam novel “Dangerous Temptation” tehadap pembaca remaja? Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk menganalisis gaya bahasa erotis dalam novel “Dangerous 
Temptation”, serta untuk mengetahui dampak terhadap pembaca remaja. Teori yang 
digunakan untuk landasan berpijak dalam membahas teori tersebut yaitu teori 
psikoanalisis Sigmund Freud yang mengkaji tentang psikologi sastra.  Pengumpulan 
data penelitian menggunakan metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan 
data berupa kata, frase, klausa, kalimat dan paragraf yang diidentifikasikan kedalam 
gaya bahasa erotis dan metode observasi digunakan untuk megumpulkan data berupa 
pendapat pembaca mengenai emosi, kesan, perasaan, dan pemikiran pembaca setelah 
membaca novel “Dangerous Temptation”. Analisis data penelitian yang digunakan 
untuk menyajikan gaya bahasa vulgar dalam novel “Dangerous Temptation” dan 
dampaknya terhadap pembaca remaja yaitu, metode deskriptif yang digunakan untuk 
mendapatkan interpretasi yang tepat tentang gaya bahasa erotis dan dampak terhadap 
pembaca remaja. Setelah data selesai dianalisis maka, data disajikan dengan 
mendeskripsikan hasil penelitian. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya bahasa erotis dalam 
novel “Dangerous Temptation” menggunakan gaya bahasa yang terkesan terbuka 
dalam menyajikan adegan-adegan seks yang dilukiskan secara detail sehingga 
menimbulkan sensasi erotis bagi pembaca. Dampak gaya bahasa erotis dalam novel 
“Dangerous Temptation” terhadap pembaca remaja setelah dilakukan penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian besar pembaca remaja lebih banyak mengambil nilai-
nilai positif dalam novel dibandingkan nilai-nilai negatif dalam novel “Dangerous 
Temptation”. 

Kata kunci : Novel, erotis, Teori Tabu, Teori Psikoanalisis Sigmund Freud, 
Psikologi, Kepribadian, Pembaca Remaja. 
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STYLE EROTIC LANNGUAGE INNOVEL " DANGEROUS TEMPTATION 
" KATHLEEN KORBEL WORKS AND IMPACT ON ADOLESCENT 

READERS 

 
By: 

Rahmat Bayu. N. P 
 

ABSTRACT 
 Issues raised in this research ; ( 1 ) How to style erotic language in the novel 
" Dangerous Temptation " ? ( 2 ) What is the impact force erotic language in the 
novel " Dangerous Temptation " Cosmos adolescent readers ? The purpose of this 
study is to analyze the style of erotic language in the novel " Dangerous Temptation " 
, as well as to determine the impact on adolescent readers . The theory is used to 
footing in discussing the theory of psychoanalysis Sigmund Freud , namely the theory 
that examines the psychology literature . Data collection research methods literature 
used to collect data in the form of words , phrases , clauses , sentences and paragraphs 
are identified into force erotic language and observation methods used for data such 
megumpulkan readers opinion on emotions , impressions , feelings , and thoughts 
after reading the novel reader " Dangerous Temptation " . Analysis of research data 
used to present style vulgar language in the novel " Dangerous Temptation " and its 
impact on adolescent readers namely , descriptive methods used to obtain the proper 
interpretation of the style of erotic language and the impact on adolescent readers . 
After the data is analyzed then , the data presented by describing the results of the 
research . 
 The results of this study indicate that the style of erotic language in the 
novel " Dangerous Temptation " using a style that impressed open in presenting the 
sex scenes are described in detail so that the reader erotic sensation . Impact style 
erotic language in the novel " Dangerous Temptation " against adolescent readers 
after research showed that most of the readers more teenagers take positive values in 
the novel than the negative values in the novel " Dangerous Temptation " . 
 
Keywords : Novel , erotic , Tabo Theory , Theory of Psychoanalysis Sigmund Freud , 
Psychology , Personality , Young Readers . 
 

  



1. PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 

Karya sastra merupakan hasil penciptaan 
dari sebuah pemikiran yang kreatif, imajinatif, 
dan normatif terhadap fenomena di masyarakat 
yang tercermin dalam sebuah karya sastra.Hal 
ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 
Ratna (2004: 11), karya sastra merupakan 
bagian integral kebudayaan, penerapan teori 
dilakukan melalui dua tahapan, 1) teori dalam 
kaitannya dengan sastra sebagi produk sosial 
tertentu, 2) teori dalam kaitannya dengan karya 
sastra sebagai hakikat imajinasi dan kreatifitas.  

Karya sastra yang diciptakan dari proses 
kreatifitas penulisnya juga harus mampu 
merefleksikan apa yang ada di masyarakat ke 
dalam sebuah miniatur kehidupan manusia 
seperti novel, puisi, cerpen, drama dan lain 
sebagainya. Pengarang yang baik tentunya tahu 
betul tentang fenomena-fenomena yang akan 
diangkat dalam karya-karyanya. Tidak 
terkecuali tatanan norma-norma dalam 
masyarakat yang akan dijadikan sebagai model 
kongkret yang nantinya akan direfleksikan 
dalam karya sastra. Setiap unsur-unsurnya akan 
menjadi bahan pertimbangan penting dalam 
membentuk sebuah karya sastra yang memiliki 
kekhasan dari pengarang itu sendiri.  

Sejalan dengan hal di atas, Kathleen 
Korbel berusaha merefleksikan tatanan sosial 
dalam masyarakat Irlandia yang dituangkan 
dalam novel yang berjudul "Dangerous 
Temptation".Novel ini merupakan novel yang 
mengangkat nilai-nilai sosial dan budaya yang 
ada di negara Irlandia melalui cerita fiksi yang 
bergenre romantis. Pada novel ini adegan-
adegan intim antara laki-laki dan wanita sering 
dimunculkan, dan bukan merupakan rahasia jika 
novel-novel terjemahan karya penulis-penulis 
barat mengangkat tema budaya barat yang 
menganggap hubungan intim laki-laki dan 
wanita cukup wajar dibicarakan dalam ranah  
publik. Hal ini berbanding terbalik dengan 
Negara kita Indonesia yang memandang hal 
tersebut sangat tidak wajar dilakukan. 

Pertemuan kebudayaan yang berbeda 
seperti perbedaan penanfsiran tentang 
menyikapi hubungan antara pria dan wanita 
dalam hubungan intim banyak terjadi di belahan 
dunia manapun.Hal ini sah-sah saja terjadi 
melihat banyak faktor yang mempengaruhinya, 
salah satunya faktor penafsisan yang berbeda 
terhadap suatu nilai dari masing-masing 

negara.Fenomena inilah yang mendasari 
penelitian terhadap perbeda kebudayaan yang 
nampak antara Indonesia dengan Irlandia 
melalui sebuah novel karya Kathleen Korbel 
serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap 
pembacanya. 

Kethleen Korbel menyajikan sebuah 
novel yang bersifat fiksi, kreatif, imajinatif, dan 
romantis menjadi sebuah novel yang bergaya 
bahasa erotis dengan tujuan untuk mengungkap 
sensasi erotis bagi pembacanya, tidak terkecuali 
pembaca Indonesia dalam hal ini novel 
“Dangerous Temptation” telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia. Negara Indonesia 
memiliki nilai ketabuan tinggi terhapat sesuatu 
yang berbau dengan hubungan intim antara pria 
dan wanita. Bukan hanya novel "Dangerous 
Temptation" yang menyajikan cerita romantis 
dengan gaya bahasa yang erotis. Kathleen 
Korbel juga menulis novel-novel yang tidak 
jauh berbeda dengan novel "Dangerous 
Temptation" seperti "Dark Seduction" dan 
"Deadly Redemption" yang merupakan trilogi 
dari novel "Dangerous Temptation" yang sama 
halnya menyajikan novel imajinasi dengan kisah 
romantis bergaya bahasa erotis. Namun dalam 
hal ini masalah dibatasi hanya pada gaya bahasa 
erotis yang digunakan pengarang dalam 
mengilustrasikan cerita pada adegan romantis 
berdasarkan pemilihan kata-katanya yang 
terkesan erotis danpengilustrasian adegan-
adegan romantis yang menjerumus ke adegan 
seks antara laki-laki dan wanita yang mampu 
menimbulkan sensasi erotis pembacanya. 

Banyaknya penyajian kisah romantis 
yang dilukiskan sangat erotis dengan gaya 
bahasa yang menggairahkan hasrat erotis 
pembacanya yang diilustrasikan dengan kata-
kata yang cukup membuat seseorang 
berimajinasi tentang hubungan seks antara laki-
laki dan wanita pada novel "Dangerous 
Temptation". Hal ini tentunya memiliki dampak 
bagi pembacanya, terutama pembaca remaja 
Indonesia.Seperti kita ketahui bahwa psikologi 
remaja pada masa puber sangat labil.Pada masa-
masa puber seorang remaja pada situasi ini 
kondisi kejiwaan tentang seks sedang 
memuncak. Hal ini dapat memberikan berbagai 
dampak yang beragam ketika seoarang remaja 
dengan tingkat psikologi yang tidak stabil 
kemudian membaca novel "Dangerous 
Temptation" yang menyajikan jalan cerita 
imajinatif dengan dibumbui kisah romantis 



dengan gaya bahasa erotis. Pada penelitian ini 
masalah-masalah tidak sebatas hanya pada 
dampak negatif bagi pembaca remaja tetapi juga 
dampak positif bagi pembaca remaja. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 
1.2.1 Bagaimana gaya bahasaerotis dalam 

novel "Dangerous Temptation" karya 
Kathleen Korbel? 

1.2.2 Bagaimana dampak gaya bahasa erotis 
dalam novel "Dangerous Temptation" 
karya Kathleen Korbel terhadap pembaca 
remaja? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 
1.3.1 Mendeskripsikan gaya bahasaerotis 

dalam novel "Dangerous Temptation" 
karya Kathleen Korbel. 

1.3.2 Mendeskripsikan dampak gaya 
bahasaerotis dalam novel "Dangerous 
Temptation" karya Kathleen Korbel 
terhadap pembaca remaja. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 
1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adanya penelitian yang berjudul 
Gaya BahasaErotis dalam 
Novel"Dangerous Temptation" Karya 
Kathleen Korbel dan 
DampaknyaTerhadap Pembaca Remaja, 
diharapkan dapat menambah 
wawasanberfikir bagi pembaca, 
membuka cakrawala ilmu pengetahuan, 
danmemperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan tentang gaya bahasa erotis 
dalamkarya sastra dan dampak yang 
ditimbulkannya terhadap pembaca. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
a. Manfaat bagi penulis, penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai masukan 
maupun pertimbangan dalam 
menganalisis gaya bahasaerotis 
dalam karya sastra serta dampak 
yang di timbulkan terhadap 
pembacanya. 

b. Manfaat bagi pembaca dengan 
adanya penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai tolak ukur dan referensi 
dalam menyusun penelitian 
selanjutnya. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan kritikan kepada 
pihak-pihak yang bersangkutan agar 
lebih memberi perhatian khusus 
pada batasan-batasan buku bacaan 

yang layak untuk dibaca oleh 
pembaca remaja. 

2. METODE PENELITIAN 
2.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian yang berjudul Gaya BahsaErotis 
dalam Novel "Dangerous Temptation" Karya 
Kathleen Korbel dan Dampaknya Terhadap 
Pembaca Remaja merupakan penelitian 
kualitatifdeskriptif.Landasan berfikir meode 
kualitatif adalah paradigma positivisme Max 
Weber, Immanuel Kant, dan Wilhelm Dilthey. 
Objek penelitian bukan gejala sosial sebagai 
subjek substantif, melainkan makna-makna yang 
terkandung di balik tindakan, yang justru 
mendorong timbulnya gejala sosial tersebut.. 
(Ratna, 2004: 47) 

2.2   VARIABEL PENELITIAN 
Berangkat dari pendapat (Siswantoro, 

2005), penelitian ini memiliki dua variabel 
berbeda namun memiliki hubungan yang erat. 
Dua variabel penelitian ini meliputi: 1) Gaya 
bahasaerotis dalam novel "Dangerous 
Temptation" dan 2) Dampak gaya bahasaerotis 
dalam novel "Dangerous Temptation" terhadap 
pembaca remaja. 

2.3 JENIS DATA DAN SUMBER DATA 
2.2.1 Data primer dalam penelitian ini berupa 

gaya bahasa erotis dalam novel 
"Dangerous Temptation" yang meliputi, 
kata, frase, kalimat, dan paragraf yang 
memiliki indikasi erotis yang mengarah 
pada estetika.Sumber data primer pada 
penelitian ini diperoleh dari novel 
“Dangerous Temptation”. 

2.3.2 Data Skunder 
Data skunder dalam penelitian ini berupa 
jawaban-jawaban pembaca remaja sesuai 
dengan daftar pertanyaan (angket) yang 
telah diberikan kepada pembaca remaja 
untuk dijawab sesuai dengan kesan, 
peasaan, emosi, dan pemikiran pembaca 
tentang novel “Dangerous 
Temptation”.Selain itu data skunder pada 
penelitian ini berupa data-data yang 
mendukung penelitian ini.Sumber data 
skunder diperoleh dari angket, makalah, 
skripsi, proposal, dan buku-buku 
referensi. 

2.4 METODE PENELITIAN 
2.4.1 Metode pengumpulan data 
 a. Metode Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan langkah 
awal dalam metode pengumpulan data. 



Studi pustaka merupakan metode 
pengumpulan data yang diarahkan kepada 
pencarian data dan informasi melalui 
dokumen-dokumen, baik dokumen 
tertulis, foto-foto, gambar, maupun 
dokumen elektronik yang dapat 
mendukung dalam proses 
penulisanSugiyono,2005:83).  

Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode studi pustakan. Metode studi 
pustaka digunakan untuk mengumpulkan 
data berupa kata, frase, klausa, kalimat 
dan paragraf yang terdapat dalam novel 
“Dangerous Temptation” yang mengarah 
kepada estetika. 

 b. Metode Observasi 
metode observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang dampak gaya 
bahasa erotis dalam novel "Dangerous 
Temptation" terhadap pembaca remaja. 
Metode observasi adalah merupakan 
teknik pengumpulan data, dalam hal ini 
peneliti melakukan pengamatan secara 
langsung ke objek penelitian untuk 
melihat dari dekat kegiatan yang 
dilakukan. 

Metode observasi digunakan untuk 
mengumpulkan data berupa jawaban 
pembaca remaja tentang kesan, perasaan, 
emosi dan pemikiran yang dirasakan 
pembaca remaja menggunakan sebuat 
daftar pertanyaan (angket). 

 
2.4.2 Metode analisis data 

Menurut (Nazir, 2003: 54-55), 
metode deskriptif adalah pencarian fakta 
dengan interpretasi yang tepat. Penelitiaan 
ini mempelajarai masalah-masalah dalam 
masyarakat, serta tata cara yang berlaku 
dalam masyarakat serta situasi-situasi 
tertentu, termasuk tentang hubungan, 
kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 
pandangan-pandangan, serta proses-proses 
yang sedang berlangsung dan pengaruh-
pengaruh dari suatu fenomena.  

Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Metode deskriptif digunakan 
untuk menggagambarkan gaya bahasa 
erotis dalam novel “Dangerous 
Temptation” yang mengarah kepada 
estetika. Metode deskriptif juga digunakan 

untuk menggambarkan kesan, perasaan, 
emosi dan pemikiran pembaca remaja 
setelah membaca novel “Dangerous 
Temptation”. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 GAYA BAHASA EROTIS DALAM 

NOVEL “DANGEROUS TEMPTATION” 
KARYA KATHLEEN KORBEL. 
3.1.1 Bahasa yang digunakan dalam novel 
“Dangerous Temptation”. 

Bahasa yang digunakan dalam novel 
“Dangerous Temptation” merupakan bahasa 
yang bermakna kontektual yang sesuai 
dengan makna yang sebenarnya pada kata-
kata yang digunakan dan bukan merupakan 
bahasa kiasan yang lebih mementingkan 
estetika dalam penyajiaanya. Seorang 
pembaca akan dengan mudah memaknai 
kalimat dalam novel “Dangerous 
Temptation” karena tidak terdapat kata-kata 
ambigu atau kata-kata kiasan yang memiliki 
makna ganda.  
Kutipan 1 

Payudaranya terangkat seiring deru 
nafasnya.(Halaman 102) 
 
Kutipan nomor 1 menunjukkan bahwa 

pemilihan kata yang digunakan merupakan 
kata-kata yang memiliki makna yang 
sesungguhnya.Kata payudara memiliki 
makna tunggal yaitu organ tubuh wanita. 
Organ tubuh wanita seperti payudara 
merupakan bagian tubuh yang dianggap 
sensitif bagi wanita dan akan menimbulkan 
sebuah sensasi erotis jika bagian ini disentuh 
oleh pria dan merupakan organ kemaluan 
bagi wanita. Begitu pula dengan kata-kata 
lainnya pada kutipan nomor 1 sama-sama 
memliki makna kontektual yang merupakan 
makna sesungguhnya.Secara keseluruhan 
kata-kata pada kutipan nomor 1 bermakna 
bahwa payudara/dada Nuala terakngkat 
seiring dengan hembusan napasnya atau saat 
Nuala bernafas payudaranya naik turun 
seirama dengan deru nafasnya.Hal ini 
membuktikan bahwa Korbel menggunakan 
bahasa erotis dalam menyajikan novel 
“Dangerous Temptation” walaupun pada saat 
yang bersamaan kalimat ini merupakan 
kalimat yang harus dikiaskan agar tidak 
terkesan terbuka bagi sebagian pembacanya. 
Kutipan 2 



“Rambut Nuala bak air terjun di pipi 
Zeke sementara gadis itu 
mencondongkan tubuh ke arahnya, 
puncak payudara Nuala yang 
sewarna persik menyapu kulitnya, 
mata gadis itu berkilau dan suaranya 
terengah-engah karena gairah.“ 
(Halaman 102) 
 
Beberapa kata-kata kiasan yang 

digunakan untuk menambah kesan dramatis 
pada penyampaiannya dan memberi nilai 
romantis pada adegan-adegan yang 
dilukiskan. Pada kutipan nomor 2 Korbel 
menggambarkan keindahan tubuh seorang 
gadis bernama Nuala dengan menggunakan 
kata-kata kiasan seperti bak air terjun dalam 
hal ini tubuh Nuala sangat indah seperti air 
terjun yang membuat sorang-orang terpesona 
akan keindahan gemercik air yang jatuh dari 
atas tebing, kiasan ini digunakan untuk 
menggambarkan keindahan rambut Nuala 
dan sewarna persik untuk menggambarkan 
betapa menggodanya payudara Nuala seperti 
warna persik yang berwarna merah dan 
berdaging tebal dan sangat nikmat ketika 
dinikmati, kata-kata kiasan ini digunakan 
untuk memberikan kesan estetika tetapi, 
dilihat secara keseluruhan kutipan kalimat 
tersebut mengarah kepada satu makna yaitu 
melukiskan keadaan gadis bernama Nuala 
secara terang-terangan mengunakan kata-kata 
kiasan untuk mengganti kata-kata yang 
terkesan terbuka. 
3.1.2 Tujuan penyampaiaan dalam novel 
“Dangerous Temptation”. 

Pada aspek ini lebih meninjau pada 
tujuan apa yang ingin ditampilkan oleh 
seorang Kathleen Korbel. Pada kutipan-
kutipan novel di bawah ini yang dapat dilihat 
bahwa tujuan Korbel menampilkan novel 
romantis dengan dengan bahasa yang 
terkesan erotis yaitu untuk mengungkap nafsu 
erotis dari pembacanya. Tentu tidak sama 
halnya jika Korbel menggunakan bahasa 
terbuka dalam penyajiaanya maka, tujuannya 
yaitu untuk mengungkapkan nafsu seksual 
pembacanya. Berbeda halnya dengan novel 
“Dangerous Temptation” yang menggunakan 
bahasa yang erotis, tujuannya tidak lain 
adalah untuk menampilkan pembagian libido 
tokoh-tokoh dalam novel yang tentunya 
menimbulkan nafsu erotis pembacanya juga. 

Kutipan 3 
Ia begitu ingin menyentuh Nuala. 
Memeluk serta mencari ke setiap 
sudut dan celah, membangkitkan 
senyum dan desah puas. Ia ingin 
menjelajahi penglihatan-penglihatan 
akan payudara, paha, dan lidah 
Nuala. (Halaman 101-102) 
 
Pada kutipan nomor 3 Korbel 

menampilkan tujuan penyampaiannya tentang 
Zeke yang memandang Nuala dengan penuh 
gairah seksnya yang ingin menyentuh bagian-
bagian tubuh sensitif dari seorang wanita 
untuk menimbulkan rasa puas Nuala akan 
sentuhan Zeke. 

Pada kutipan nomor 3 tujuan Korbel 
menggunakan gaya bahasa vulgar untuk 
membuat pembaca mempertajam gambaran 
kutipan novel dengan mengkhayalan akan isi 
kutipan yang disampaikan dan dengan 
khayalan tersebut akan menimbulkan 
rangsangan pada diri pembaca. 
Kutipan 4 

Ia mendengar rintihan kecil dan tahu 
bahwa itu  Nuala, lalu ia memeluk 
lebih erat, melingkarkan lengannya di 
sekeliling punggung Nuala. Ia 
merekahkan mulut gadis itu  di bawah 
mulutnya dan mencicipi rasa Nuala 
yang sesungguhnya untuk pertama 
kali. (Halaman 103-104) 
 
Pada kutipan nomor 4 Korbel 

menggambarkan kenikmatan yang dirasakan 
Zeke ketika mencium Nuala dengan gaya 
bahasa yang indah dan menggairahkan 
pembacanya. Tujuannya tentu untuk 
memberikan rangsangan kepada pembaca 
dengan gambaran-gambaran akan suatu 
keadaan yang dapat dirasakan pembaca 
seolah-olah pembaca pria berada pada posisi 
Zeke.  
Kutipan 5 

Jemarinya sendiri sudah begitu sudah 
mendambakan semua itu, 
menjelajahinya, meluncurkan 
lidahnya di tubuh pria itu seakan 
hidangan terlarang. (Halaman 114) 
 
Pada kutipan nomor 5 Korbel 

menggambarkan perasaan Nuala yang begitu 
ingin menikmati tubuh Zeke dengan menjilat 



tubuh Zeke layaknya makanan yang terlarang 
untuk dimakan.Tujuanya adalah 
membangkitkan nafsu erotis pembaca wanita 
yang seolah-olah berada pada posisi Nuala. 
Kutipan 6 

Ia merasakan tangan Nuala 
menjelajahi tubuhnya yang telanjang, 
meskipun masih duduk di sana dalam 
kemeja flanel dan jins yang 
sopan.(Halaman 162) 
 
Pada kutipan nomor 6 Korbel 

membuat pembaca untuk merasakan sensasi 
ketika berada pada posisi Zeke yang 
menikmati setuhan tangan Nuala pada 
tubuhnya yang telanjang walaupun itu hanya 
sebuah khayalan Zeke. Tujuannya sama yaitu 
untuk merangsang nafsu syahwat pembaca 
pria. 

Pada kutipan-kutipan di atas dapat 
dilihat secara kasap mata bagaimana Korbel 
ingin merangsang nafsu erotis pembaca 
dengan menggambarkan adegan-adegan seks 
yang disampaikan dengan bahasa yang erotis 
dan mampu membuat pembaca 
membayangkan adegan-adegan seks melalui 
pikirannya saat membaca novel “Dangerous 
Temptation”. 
3.1.3 Lukisan peristiwa 

Pada aspek ini dapat dilihat bahwa 
novel “Dangerous Temptation” dapat dikatan 
novel erotis dengan melihat lukisan peristiwa 
yang disajikan pada novel ini.Sebuah novel 
dapat dikategorikan erotis melalui lukisan 
peristiwa-peristiwa yang ditampilkan pada 
sebuah novel.Peristiwa-peristiwa romantis 
dalam novel “Dangerous Temptation” 
dilukiskan secara terselubung sehingga 
pembaca sulit untuk membedakan adegan-
adegan seks yang ditampilkan karena 
pelukisannya secara simbolik ataupun 
terselubung. 
Kutipan 7 

Zeke mencondongkan tubuh lebih 
dekat, tangannya meluncur 
disepanjang leher Nuala tempat 
denyut nadi gadis itu mulai terpacu. 
Kulitnya tiba-tiba saja begitu peka, 
seolah-olah bisa mengantisipasi pria 
itu. Ia berdengung dengan  keinginan, 
lapar akan sentuhan jemari berkulit 
tebal itu pada payudaranya. Ia 
mendambakan pesona tangan Zeke 

pada dirinya, mulut pria itu, kulit pria 
itu. Ia juga ingin memuaskan dirinya 
dengan pria itu, menelusuri garis 
lehernya dengan  lidah, merasakan 
keringatnya pada kulit. Ia ingin  
memenuhi kedua tangannya dengan 
Zeke dan bergelimang dengan 
sihirmanis di matanya. (Halaman 
164) 
 

Kutipan 8 
Ide yang sangat buruk, pikir Nuala, 
bahkan saat matanya terpejam begitu 
membuka mulut dan membiarkan 
Zeke masuk, bibir pria itu bak sutra, 
napasnya sehangat dan sehidup angin 
musim panas, lidahnya terasa lezat 
menggoda Nuala, hanya satu usapan, 
sedikit rasa bibirnya, satu jilatan 
pada lidah Nuala. Bermain-main 
dengan mulut dan lidah Nuala, 
mengira dirinya akan mati karena 
membutuhkan udara, karena 
membutuhkan lebih. (Halaman 165) 

 
Kutipann 9  

Ah, akhirnya. Baju pria itu sedah 
terbuka.Apa yang sudah dikhayalkan 
sejak lama sekarang menjadi 
miliknya. Dada pria itu. Oh, Nuala 
ingin menikmati dada itu. 
Meluncurkan tangannya naik-turun 
rambut yang indah dan ikal itu, 
menggoda putting, mengukur bahu, 
dan menjelajahi garis-garis lengan 
pria itu.Ia ingin menelusuri setiap 
otot di perut Zeke yang datar dank 
eras. Lalu ia ingin mencari jalan 
untuk melepaskan jins itu. (Halaman 
166) 
 
Pada kutipan nomor 7, 8, dan 9  

adegan romantis dilukiskan secara 
terselubung oleh Korbel. Pada kutipan 7, 8, 
dan 9, saat itu Zeke sedang melakukan 
hubungan seks dengan Nuala.Adegan-adegan 
seks yang ditampilkan pada kutipan 7, 8, dan 
9 dilukiskan sebagaimana kejadian yang 
sesungguhnya tetapi diselubungkan agar 
tidak terasa terbuka. 

 
3.1.4 Struktur penyampaian 



Struktur penyampaian adengan seks 
pada sebuah novel dikatakan pornografi 
apabila pada struktur penyampaiannya 
ditampilkan mulai dari tahap awal sampai 
pada tahap akhir secara keseluruhan.Hal ini 
membuat pembaca tidak sukar untuk 
memahami rentetan peristiwa tersebut. 
Berbeda halnya dengan erotisme struktur 
penyampaiannya tidah secara keseluruhan 
tetapi berhenti pada tahap-tahap tertentu 
seperti pengantar dan proses kejadian. Hal ini 
membuat pembaca lebih cerdik untuk 
memahami gugusan peristiwa seks tersebut. 
Kutipan 10 

Oh, tangan Zeke. Nuala 
mengerang, gemetar karena gesekan 
asing pada kulitnya yang paling peka. 
Tangan-tangan yang anggun, tangan-
tangan yang cerdik dan cekatan, 
tangan-tangan yang merasakan kerja 
keras dan luka-luka.Tangan-tangan 
ingin diciu, elus, dan hibur. Tangan-
tangan yang memuja dirinya dengan 
keindahan kasar, sampai ia tidak bias 
bernapas, bahkan tidak bias berpikir 
melampaui sapuan jemari pria itu 
pada payudaranya.(Halaman 167-
170) 

 
Pada kutipan 10 ini merupakan 

puncak dari penyajian adegan seks yang 
paling banyak dilihat dari struktur 
penyampaiannya, karena pada kutipan 10 
adegan-adegan tidak ditampilkan secara 
keseluruhan dan berhenti pada tahap-tahap 
tertentu agar pembaca sedikit susah 
memahami rentetan adegan seks dalam novel 
“Dangerous Temptation”. tahap-tahap pada 
kutipan 10 diselubungkan atau bahkan 
dihilangkan sehingga tidak mengungkap 
nafsu syahwat pembacanya. 
3.1.5 Ide utama cerita 

Pada aspek ini novel ”Dangerous 
Temptation” mengambil ide utama 
perjuangan cinta seorang manusia dengan 
peri. Secara tidak langsung novel ini dapat 
dikatakan bukan novel pornografi karena, 
novel pornografi mengambil ide utama seks 
yang diangkat ke dalam cerita. 
3.1.6  Nilai tabu 

Pada novel “Dangerous Temptation” 
ada banyak sekali pelanggaran nilai-nilai 
yang diabaikan namun, dilihat dari beberapa 

latar belakang penulisnya tidak secara seta-
merta bahwa pelanggaran ini dilakukan 
secara sengaja. Korbel selaku penulis yang 
berkebangsaan Irlandia menampilkan 
kebudayaannya dengan gaya bahasa erotis 
pada novel karyanya yang berjudul 
“Dangerous Temptation”. Pada novel 
terjemahan ini terdapat perbedaan 
kebudayaan dengan Indonesia. Pada kutipan-
kutipan novel terlihat bahwa seks yang 
dianggap biasa di Irlandia tetapi, ditanggapi 
berbeda di Indonesia yang menganggapnya 
tabu, seperti menampilkan adegan seks pada 
ranah publik dan penyampaiannya 
menggunakan bahasa erotis. Masyarakat 
Indonesia pada umumnya membicara sesuatu 
yang berhubungan dengan organ kemaluan 
manusia kepada orang lain merupakan 
sesuatau yang tabu atau memalu untuk 
dibicarakan apalagi tentang seks. Hal ini 
berbeda dengan novel “Dangerous 
Temptation” yang banyak membicarakan 
seks secara terbuka, tidak mengherankan 
karena dikalangan masyarakat Irlandia pada 
umumnya itu bukan merupakan sesuatu yang 
tabu atau memalukan untuk diperbincangkan. 

Perbedaan kebudayaan dan gaya 
bahasa antara Indonesia dan Irlandia dapat 
terlihat pada novel “Dangerous Temptation” 
karya Kathleen Korbel”. Beberapa kutipan-
kutipan novel yang sudah dipaparkan pada 
sub-bab sebelumnya merupakan kejadian 
kejadian yang tabu untuk di bicarakan ke 
ranah publik bagi sebagian besar masyarakat 
Indonesia. 

Kebudayaan suatu negara akan 
terlihat dari bahasanya. Hal ini yang terlihat 
pada kebudayaan bangsa Irlandia yang 
tercermin pada novel “Dangerous 
Temptation” yang memiliki gaya bahasa 
erotisr.  Begitu pula dengan Indonesia 
kebudayaannya tercermin dalam bahasanya 
yang tidak selalu erotis karena, 
memperhatikan tingkat ketabuan dan norma-
norma dalam interaksi di masyarakat.Norma-
norma inilah yang menentukan etika 
berbahasa masyarakat Indonesia pada 
umumnya. 

3.2 DAMPAK GAYA BAHASA EROTIS 
DALAM NOVEL DANGEROUS 
TEMPTATION” TERHADAP 
PEMBACA REMAJA 



Penelitian tentang dampak gaya 
bahasa erotis dalam novel “Dangerous 
Temptation” dilakukan kepada 6 orang 
remaja dengan usia antara 17-21 tahun yang 
terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita. 
Setiap pembaca remaja memiliki daya psikis 
yang berbeda-beda.Setelah dilakukan 
penelitian dinyatakan bahwa 4 orang remaja 
yang terdiri dari 3 orang pria dan 1 orang 
wanita memiliki daya psikis lunak.Sehingga 
4 orang pembaca remaja ini sedikit 
membutuhkan waktu lebih lama untuk 
terpengaruh oleh novel yang 
dibacanya.Kemudian 2 orang pembaca 
remaja yang terdiri dari 2 orang wanita 
memiliki daya psikis keras.Sehingga 2 orang 
remaja wanita ini lebih mudah terpengaruh 
oleh bacaan yang dibacanya dibandingkan 4 
orang remaja dengan daya psikis lunak. 

Setelah dilakukan Tanya-jawab 
menggunakan daftar pertanyaan (angket) 
yang diberikan kepada setiap pembaca 
remaja didapatkan hasil bahwa, sebagian 
besar remaja mengetahui adanya gaya bahasa 
erotis dalam novel “Dangerous Temptation”. 
Secara rinci, 4 orang remaja yang terdiri dari 
3 orang wanita dan 1 orang pria menyadari 
adanya gaya bahasa erotis dalam 
mengilustrasikan adegan-adegan seks dalam 
novel “Dangerous Temptation” dan 2 orang 
remaja pria lainnya tidak menyadari adanya 
gaya bahasa erotis dam mengilustrasikan 
adegan-adegan seks dalam novel “Dangerous 
Temptation”.  

Keempat pembaca remaja yang 
menyadari adanya gaya bahasa erotis dalam 
novel “Dangerous Temptation” memiliki 
reaksi yang berbeda-beda dalam menyikapi 
gaya bahasa erotis tersebut. 3 orang pembaca 
remaja yang keseluruhannya wanita memiliki 
reaksi penolakan yang berbeda-beda. Ketiga 
wanita ini berusaha untuk mengabaikan, hal-
hal negatif yang membawa pengaruh buruk 
terhadap perkembangan dirinya bahkan ada 
yang menolak penyajian adegan-adegan seks  
dengan alasan-alasan yang berbeda, ada yang 
menganggap budaya dalam novel 
“Dangerous temptation” tidak sesuai dengan 
budaya di Indonesia sehingga tidak 
selayaknya ditiru dalam kehidupannya dan 
ada pula yang menganggap adegan-adegan 
seks dalam novel bertentangan dengan ajaran 
agama islam sehingga membuat pembaca 

lebih mendekatkan diri pada Tuhannya. 
Selain itu ketiga pembaca wanita ini lebih 
mampu mengambil nilai-nilai positif yang 
terdapat dalam novel “Dangerous 
Temptation” dibandingkan memikirkan nilai-
nilai negatif dalam novel “Dangerous 
Temptation”. Sejalan dengan hal di atas 
ketiga pembaca wanita ini mencoba untuk 
mengabaikan keinginan “id” yang dirangsang 
melalui adegan-adegan seks dalam novel 
dengan menekan keinginan “id” ke alam 
bawah sadarnya dengan mengirimkan energi 
psikis yang lebih kepada “super ego” untuk 
mengontrol keinginan “id” yang 
membutuhkan pemuasan dari “ego”. 

Seorang pembaca pria yang 
menyadari akan gaya bahasa erotis dalam 
novel “Dangerous Temptation” justru terlarut 
dalam adegan-adegan seks yang disajikan 
dengan gaya bahasa erotis. Pembaca pria ini 
menganggap hal tersebut biasa-biasa 
saja.Pembaca pria ini juga cukup menikmati 
setiap adegan-adegan seks yang ditampilkan 
tanpa berusaha untuk melakukan 
penolakan.Hal ini terjadi kerena pembaca 
pria ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang 
benuasan seks dan pornografi.Sejalan dengan 
hal di atas, “id” dari pembaca pria ini 
membutuhkan pemuasan dari “ego”. Energi 
psikis pembaca lebih disalurkan kepada 
“ego” demi memenuhi pemuasan dari “id”, 
sedangkan “super ego” dari pembaca pria ini 
hanya mendapatkan sedikit energi psikis 
sehingga “super ego” tidak mampu 
mengontrol “ego” dalam memuaskan 
keinginan “id”. Pemuasan “ego” dilakukan 
dengan cara mengkhayalkan atau “Day 
Dreaming” (fantasi) yang dilakukan pembaca 
pria saat membaca adegan-adegan seks dalam 
novel dengan menikmati setiap adegan-
adegan seks tersebut. 

Kedua pembaca pria lainnya tidak 
menyadari akan adanya gaya bahasa erotis 
dalam mendeskripsikan adegan-adegan seks 
dalam novel “Dangerous Temptation” 
karena, pemahaman dan pengalaman 
membaca kedua pembaca remaja ini sangat 
kurang. Selain itu, kedua pembaca pria ini 
juga tidak mampu mengimbangi gaya bahasa 
yang sedikit lebih rumit dalam 
mengilustrasikan novel “Dangerous 
Temptation” membuat pembaca pria ini 
kebingungan dalam menyikapi novel ini. 



4. PENUTUP 
4.1 SIMPULAN 

Gaya bahasa dalam novel “Dangerous 
Temptation” merupakan gaya bahasa erotis 
yang digunakan Korbel dalam menyajikan 
adegan-adegan seks dalam novel karyanya 
ini. Selain itu penyebutan terhadap organ-
organ kemaluan laki-laki dan wanita 
disebutkan secara terbuka. Hal ini 
bertentangan dengan nilai tabu yang dimiliki 
masyarakat Indonesia yang menganggap 
penyebutan organ-organ kemaluan pria atau 
wanita secara terbuka merupakan sesuatu 
yang tabu untuk dibicarakan. Adegan-adegan 
seks dengan gaya bahasa erotis ditampilkan 
untuk menimbulkan hasrat erotis 
pembacanya. 

Pembaca remaja yang sudah 
membaca novel “Dangerous Temptation” 
sebagian besar menyadari betul kehadiran 
adegan-adegan seks yang disajikan dengan 
gaya bahasa erotis dalam novel “Dangerous 
Temptation”. Sebagian besar pembaca remaja 
dapat mengambil hal-hal positif dalam novel 
“Dangerous Temptation” dan menjadikannya 
sebagai motivasi dalam kehidupannya dan 
mengabaikan hal-hal negatif dalam novel 
“Dangerous Temptation” yang dapat merusak 
perkembangan kepribadian pembaca remaja. 
Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar 
pembaca remaja sudah tertanan nilai-nilai 
positif dari norma-norma ketimuran sehingga 
mampu membentengi diri dari pengaruh 
negatif yang terdapat dalam novel 
“Dangerous Temptation”. 

Sebagian kecil pembaca remaja justru 
larut dalam adegan-adegan seks yang 
disajikan dalam novel “Dangerous 
temptation”.Hal ini terjadi karena pembaca 
remaja ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang 
berbau seks sehingga tidak terbesit untuk 
mencoba membentengi diri dari dampak 
negatif dari novel “Dangerous Temptation”. 

4.2 SARAN 
Penelitian ini merupakan penelitian 

tentang dampak yang ditimbulkan dari novel  
bergenre romatis yang mengarah kepada 
estetika. Penelitian ini diharapkan mampu 
menyadarkan sebagian pembaca remaja 
untuk lebih menanamkan nilai-nilai positif 
dari adat ketimuran agar tidak terpengaruh 
oleh nilai-nilai negatif dari adat kebaratan 
yang dapat merusak generasi 

bangsa.Sehingga ketikan nilai-nilai luhur adat 
ketimuran sudah tertanam dalam diri remaja 
maka tidak perlu tertutup dengan hal-hal 
yang bertentangan dengan nilai-nilai adat 
ketimuran, tetapi terbukalah untuk 
mengambil nilai-nilai positifnya untuk 
memperkaya kepribadian baik dalam diri 
remaja. 

Orang tua haruslah lebih memberikan 
bimbingan, arahan, dan menanamkan nilai-
nilai luhur kepada putra-putrinya sebaik 
mungkin, agar generasi penerus bangsa dapat 
bersaing di dunia yang lebih modern tanpa 
harus meninggalkan adat-budaya leluhur kita. 
Orang tua haruslah mampu memberikan 
contoh yang baik kepada putra-putrinya agar 
dapat menirukan nilai-nilai moral yang ada 
pada diri orang tua yang akan ditiru oleh 
putra-putrinya. 

Pemerintah juga harus berperan 
dalam memberikan batasan-batasan buku 
yang layak dibaca pembaca remaja.hal ini 
dilakukan agar jangan sampai pembaca 
remaja yang tidak mampu menanankan nilai-
nilai adat ketimuran terpengaruh oleh adat 
kebaratan yang nantinya akan merusak moral 
penerus bangsa. Remaja sebagai penerus 
bangsa harus ditanamkan nilai-nilai luhur 
adat ketimuran agar tidak terpengaruh oleh 
adat kebaratan yang dapat menggeserkan 
nilai luhur bangsa Indonesia. 
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