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Bahasa karya sastra memiliki karakter khusus dibandingkan bahasa dalam 
komunikasi sehari-hari. Gaya bahasa Ayu Utami dalam novel Saman dan Nukila 
Amal dalam novel Cala Ibi sebagai contoh riil dari fenomena ini. Kedua novel ini 
memiliki karakter penggunaan bahasa yang cukup menarik. Berdasarkan hal 
tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik penggunaan bahasa 
kias dalam novel Saman dan Cala Ibi. Penelitian ini mendeskripsikan tentang tiga 
hal, yaitu (1) jenis metafora dan metonimia dalam novel Saman dan Cala Ibi, (2) 
ciri penggunaan metafora dan metonimia dalam Saman dan Cala Ibi, dan (3) 
fungsi penggunaan metafora dan metonimia dalam novel Saman dan Cala Ibi.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupaya 
mendeskripsikan karakteristik penggunaan bahasa kias dalam novel Saman dan 
Cala Ibi melalui kajian sastra bandingan. Data dalam penelitian adalah bahasa 
yang meliputi kata dalam kalimat, kalimat dalam paragraf, dan paragraf dalam 
wacana dalam novel Saman karya Ayu Utami dan novel Cala Ibi karya Nukila 
Amal yang mengandung unsur metafora dan metonimia. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah novel Saman karya Ayu Utami dan Cala Ibi karya Nukila 
Amal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumentasi dan 
kepustakaan, sedangkan instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (human 
instrument) dengan menggunakan alat bantu berupa instrumen penjaring data 
yang berisi kriteria bahasa metafora dan metonimia dalam bentuk tabel. Teknik 
analisis data menggunakan analisis isi yang diadaptasi dari teori analisis isi Miles 
dan Huberman (1992:20). 

Hasil penelitian ini adalah penggunaan metafora dalam novel Saman dan 
Cala Ibi ada tiga jenis, yakni metafora implisit, metafora mati, dan metafora yang 
menjadi ciri pengarang. Metafora implisit dalam novel Saman membentuk 
perbandingan dengan benda yang jauh hubungannya, sedangkan Cala Ibi 
membentuk perbandingan berdasarkan kesamaan bentuk, sifat dan menunjuk 
langsung pembandingnya. Metafora mati yang digunakan dalam kedua novel 
tersebut  menggunakan pembanding dengan organ tubuh makhluk hidup, 
sedangkan metafora pengarang ditemukan karakteristik penggunaan kata adalah, 
perbandingan dengan pembanding yang nyata, dan menggunakan sifat-sifat 
makhluk hidup.  



Penggunaan gaya bahasa metonimia banyak ditemukan dalam novel 
Saman, sedangnya Cala Ibi hanya penggantian gelar untuk nama diri. Adapun 
metonimia yang lain sama penggunaannya dalam novel Saman. Mengenai ciri 
sematik dan ciri citraan dalam kedua novel tersebut banyak digunakan ciri 
semantik bertingkat dengan menggunakan citraan penglihatan. Adapun fungsi 
yang lebih menonjol dalam kedua novel tersebut adalah sebagai media 
penyampaian ide atau gagasan secara imajinatif. 

Kesimpulan akhir yang diperoleh adalah jenis bahasa kias metafora dan 
metonimia dalam novel Saman didominasi oleh keragaman metonimia, sedangkan 
Cala Ibi lebih menunjukkan pada keragaman penggunaan metafora. Mengenai ciri 
semantik dan ciri citraan dalam kedua novel tersebut lebih menggunakan kata-
kata yang secara semantik mengandung makna bertingkat dengan menggunakan 
citraan penglihatan. Adapun fungsi yang lebih menonjol dalam kedua novel 
tersebut adalah sebagai media penyampaian ide atau gagasan secara imajinatif.    


