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           BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gorys Keraf (2007, hlm. 113) mengatakan bahwa majas adalah cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa 

dan pribadi peneliti. Seperti juga yang dikatakan oleh Harimurti Kridalaksana 

(2002, hlm. 45) majas juga memiliki pengertian sebagai pemakaian ragam tertentu 

untuk memperoleh efek-efek tertentu dan juga pemanfaatan atas kekayaan bahasa 

oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Semakin baik gaya bahasa orang, 

semakin baik pula penilaiannya terhadap pemakai gaya bahasa tersebut, 

sebaliknya semakin buruk gaya bahasanya semakin buruk pula penilaian yang 

diberikan kepadanya (Gorys Keraf, 1981,  hlm. 99). 

Gaya bahasa merupakan cara atau teknik untuk menyampaikan sesuatu 

dan memiliki peranan untuk menyampaikan maksud baik secara lisan maupun 

secara tulisan. Gaya bahasa digunakan dalam karya sastra seperti novel dan 

cerpen, juga digunakan dalam lagu. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang 

dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta 

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

lebih umum. Penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta 

menimbulkan konotasi tertentu. (Dale, et al,1971,  hlm. 220). Gaya bahasa 

dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu majas penegasan, majas perbandingan, 

majas pertentangan dan majas perulangan. Metafora termasuk dalam majas 

perbandingan (Ratna,  2016,  hlm. 164). 
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Dalam sebuah karya sastra dalam hal ini novel tentu saja majas metafora 

sering digunakan untuk menuangkan ide para penulis. Dalam novel berbahasa 

Jepang, majas metafora adalah sesuatu yang jarang dibahas. Kendalanya biasanya 

karena ada perbedaan bahasa, jika menelaah novel berbahasa asing itu berarti 

peneliti melewati proses yang lebih panjang yaitu tahap penerjemahan, mencari 

kalimat yang sesuai dengan metafora dan tahap terakhir adalah mencari 

padanannya dengan bahasa ibu dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. 

Knowles and Moon juga berpendapat bahwa inti dari metafora adalah, 

“ …the use of language to refer to something other than what is originally applied 

to, or what it ‘literally’ means, in order to suggest some resemblance or make a 

connection between the two thing” (2006, hlm. 3). 

Dapat disimpulkan bahwa metafora adalah penggunaan bahasa untuk 

mempresentasikan sesuatu apa yang seharusnya diterapkan atau secara harfiahnya 

ditunjukkan untuk memperlihatkan beberapa kemiripan dan keterkaitan antara 

keduanya. Metafora termasuk dalam majas perbandingan, karena menganalogikan 

satu hal dengan hal yang lainnya atau satu makna dengan makna lainnya.  

Novel merupakan karya seni yang berhubungan erat dengan kehidupan 

manusia dan berupa gambaran perjalanan hidup manusia dan sebagai karya seni, 

dalam novel terdapat pelajaran bagi pembaca dan dapat dinikmati sebagai bahan 

referensi. Gaya bahasa dalam novel merupakan perwujudan penggunaan bahasa 

oleh penulis untuk mengemukakan gambaran, gagasan, pendapat dan 

membuahkan efek tertentu bagi pembaca (Aminuddin, 1997,  hlm. 1). 

Sementara dalam The America College Dictionary, dikutip oleh Tarigan 

(1984, hlm. 164) dikatakan novel adalah suatu cerita yang fiktif dalam panjang 

yang tertentu, melukiskan para tokoh, gerak serta adegan kehidupan nyata yang 

representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak kacau atau kusut. 

Seperti yang diungkapkan oleh Abrahms dalam Burhan (1995, hlm. 9) bahwa kata 

novel berasal dari bahasa Italia novella, yang berarti “sebuah barang baru yang 

kecil”,  barang baru ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa novel merupakan jenis 
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cerita fiksi yang muncul belakangan dibandingkan dengan cerita pendek dan 

roman.  

Bahasa di dalam sebuah novel mencerminkan style seorang pengarang, 

karena akan terlihat bagaimana pengarang dalam memilih dan menggunakan kata-

kata, maupun gaya bahasa untuk mengungkapkan ide, gagasan ataupun 

imajinasinya dalam cerita. Dalam penulisan novel, bahasa yang digunakan 

umumnya penuh makna untuk menggambarkan obyek dan memberikan efek 

imajinatif terhadap para pembacanya.    

Dalam penelitian sebelumnya yaitu “Analisis Stiliska Novel Laskar 

Pelangi Karya Andrea Hirata” yang ditulis Eko Marini, dijabarkan dalam 

pembahasan tentang metafora yang digunakan contohnya dalam kalimat berikut : 

(1) Kemudian kulihat lagi pria cemara angin itu. (LP: 13) 

(2) Dunia baginya hitam putih dan hidup adalah sekeping jembatan papan lurus 

yang harus dititi. (LP : 68) 

Dari kalimat pertama, Andrea Hirata memilih kosakata istilah di bidang sains, 

pemilihan kosakata cemara angin digunakan untuk menggambarkan sosok tokoh 

ayah Lintang yang diibaratkan sebagai jenis cemara yang sangat seram,tinggi 

meranggas dan sekeras batu. Dalam kalimat kedua, diungkapkan bahwa mengenai 

hidup yang disamakan dengan sekeping jembatan papan lurus yang harus dititi. 

Dalam penelitian Eko Marini, cakupan yang dibahas jauh lebih luas. Penelitian 

tersebut membahas tentang gaya bahasa figuratif yang meliputi idiom, arti kiasan, 

konotasi, metafora, metonimia, simile, personifikasi dan hiperbola. Juga dibahas 

tentang aspek morfologis dan sintaksis, sehingga menurut peneliti, penelitian ini 

terlalu meluas cakupannya dan membahas banyak aspek kebahasaan.  

Peneliti Eko Marini, memusatkan pada segi kebahasaan yang peranannya 

menentukan wujud ekspresivitas daya pengungkapan dan pemerian keunikan. 

Perbedaannya dengan penelitian yang dibahas peneliti adalah difokuskan pada 

majas metafora saja dan dalam novel berbahasa Jepang. 
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Terdapat pula penelitian terdahulu yaitu “Kajian Stiliska Novel Sirah 

Karya Ay. Suharyana” yang ditulis Retno Dwi, dibahas pengunaan majas 

metafora, contohnya dalam kalimat berikut :  

(1) “Apik,Le. Aku cocok. Idemu pancen brilian.” (S/DJD/45/) 

 ‘Baik,Le. Aku setuju. Idemu memang berlian’ 

(2) Dhasar mata dhuwiten (S/SJD/82/) 

‘Dasar mata duitan’ 

Dalam kalimat pertama, disebutkan bahwa ‘idemu memang brilian’,dalam 

hal ini ide ‘pemikiran’ disamakan dengan berlian yang berkilau. Dan dalam 

kalimat kedua,tuturan mata dhuwiten ‘mata duitan, tidak berarti mata yang ada 

duitnya, akan tetapi tuturan tersebut ditujukan kepada orang yang selalu menilai 

sesuatu dengan uang. Sementara dalam penelitian Retno Dwi, objek yang diteliti 

selain gaya bahasa tetapi juga diksi atau pilihan kata, bunyi bahasa dan penelitian 

ini dipusatkan pada novel berbahasa Jawa.  

Dalam penelitian ini akan diangkat novel karya Kawamura Genki yang 

berjudul 「世界から猫が消えたなら」/ Sekai kara neko ga kieta nara, novel 

ini dirilis tahun 2014 dan menceritakan tentang seorang laki-laki yang bekerja 

sebagai tukang pos dan divonis menderita tumor otak, usianya diprediksi tidak 

akan lama lagi. Setelah itu, pria tersebut mengalami kejadian aneh selama 7 hari. 

Alasan peneliti memilih novel ini adalah karena bertemakan fantasi, novel 

terdapat banyak kalimat yang mengandung majas. Dalam novel ini dominan 

kalimat yang mengandung metafora, sehingga layak untuk diteliti bagaimana 

kalimat tersebut, termasuk jenisnya berdasarkan teori dan maknanya dalam bahasa 

Indonesia. Tema yang diangkat dalam novel ini pun menarik, karena 

menceritakan bagaimana Sato (tokoh utama dalam novel ini) berjuang dalam 

waktu yang singkat untuk menjalani hidupnya setelah divonis menderita tumor 

otak, ia juga harus menghadapi banyak keganjilan saat bertemu dengan Aloha, 

sosok iblis yang menyerupai dirinya dan bersedia memperpanjang harapan 

hidupnya dengan berbagai syarat yang tidak masuk akal. Novel ini juga sudah 

diangkat menjadi film di tahun 2016, dibintangi oleh Takeru Sato dan Aoi 
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Miyazaki dan disutradarai oleh Akira Nagai. Film ini mendapat banyak respon 

positif  karena kisah sedih yang dialami Sato. 

Contoh kalimat metafora dalam novel tersebut adalah sebagai berikut : 

(1) 頭の右はじがジリジリと痛んでいた。(hlm. 10,baris 11) 

Atama no migi haji ga jiri-jiri to itande ita. 

Sisi kanan kepala terasa sakit dan terbakar. 

(2) 医者の言葉がとぎれるや否や。(hlm. 11,baris 11) 

Isha no kotoba ga togireru ya inaya. 

Kata-kata dokter terdengar patah. 

(3) ふらふらとした足取りで病室をでた。(hlm. 11,baris 11) 

Fura-fura to shita ashidori de byoushitsu o deta. 

Dengan langkah kaki yang mencolok saya meninggalkan kamar rumah sakit. 

Dalam kalimat pertama ditunjukkan dengan kata-kata jiri-jiri to itande ita, 

yang memiliki makna terasa sakit dan terbakar, tentu saja merupakan 

perbandingan antara rasa sakit dan terbakar. Tentu saja bukan dengan makna yang 

sesungguhnya tetapi rasa sakit yang diibaratkan dengan panas yang membakar 

dan dirasakan di kepala menggambarkan rasa sakit yang teramat sangat. 

Sementara dalam kalimat kedua terdapat dalam kata togireru yang memiliki 

makna patah, tentu saja makna dalam kata tersebut tidak dengan makna patah 

yang sebenarnya, dalam kalimat tersebut dikatakan bahwa kata-kata dokter 

terdengar patah yang dalam arti harfiahnya adalah kata-kata yang diinterupsi.  

  Dalam kalimat terakhir terdapat dalam kata fura-fura to shita, yaitu 

mencolok. Dalam kalimat tersebut memiliki makna bahwa dengan langkah kaki 

yang mencolok saya meninggalkan kamar rumah sakit, kata mencolok disini 

bukan berarti makna yang sebenarnya tetapi membandingkan dengan suara 

langkah kaki. Langkah kaki yang mencolok diibaratkan sebagai langkah kaki 

yang tergesa atau langkah kaki yang terburu-buru. 
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Dilatarbelakangi hal-hal yang telah diungkapkan di atas, peneliti ingin 

mengetahui seberapa banyak majas metafora yang digunakan dalam novel 「世界

から猫が消えたなら」/ Sekai kara neko ga kieta nara karya Kawamura Genki 

dan bagaimana pemanfaatannya sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1. Rumusan Masalah Penelitian 

a. Bentuk ungkapan majas metafora apa saja yang terdapat dalam novel  

「世界から猫が消えたなら」/ Sekai kara neko ga kieta nara karya 

Kawamura Genki? 

b. Bagaimana padanan makna kalimat majas metafora dalam bahasa 

Indonesia yang terdapat dalam novel 「世界から猫が消えたなら」/ 

Sekai kara neko ga kieta nara karya Kawamura Genki? 

c. Bagaimana pemanfaatan kalimat yang mengandung majas metafora  

dalam novel 「世界から猫が消えたなら」/ Sekai kara neko ga kieta 

nara karya Kawamura Genki  sebagai bahan ajar dalam pembelajaran? 

 

2. Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti utarakan di 

atas, penulis membatasi dalam penelitian sebagai berikut : 

a. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk ungkapan majas 

metafora dalam novel「世界から猫が消えたなら」/ Sekai kara 

neko ga kieta nara  karya Kawamura Genki. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa banyak bentuk 

ungkapan majas metafora dalam novel「世界から猫が消えたなら」

/ Sekai kara neko ga kieta nara  karya Kawamura Genki. 

c. Penelitian ini dibatasi pada novel 「世界から猫が消えたなら」/ 

Sekai kara neko ga kieta nara karya Kawamura Genki. 
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1.3 Tujuan Penelitian & Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dirumuskan,  yaitu :  

a. Untuk mengetahui bentuk ungkapan majas metafora dalam novel 「世

界から猫が消えたなら」/ Sekai kara neko ga kieta nara karya 

Kawamura Genki. 

b. Untuk mengetahui padanan makna dari majas metafora yang terdapat 

dalam novel 「世界から猫が消えたなら」/ Sekai kara neko ga kieta 

nara karya Kawamura Genki. 

c. Untuk mengetahui pemanfaatannya sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran.  

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat secara teoretis 

Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah sebagai rujukan dalam 

pembelajaran majas dan juga gambaran bagaimana bentuk majas 

metafora dalam bahasa Jepang.  

b. Manfaat secara praktis 

1) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

tentang metafora, serta membuat implikasinya sebagai bahan ajar. 

2) Bagi pembelajar dapat menambah wawasan dan referensi tentang 

metafora serta pemakaiannya dalam novel berbahasa Jepang. 

3) Bagi peneliti lainnya sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

dan menggali lebih dalam tentang metafora.   

 

 


