
tssN 1858-4950

ALAYASASTRA
JURNAL ILMIAH KESUSASTRAAN

Volume 12, Nomor 1, Mei 2016

KAJLAN POSKOLONIALISME TE RHADAP I{OVEL S A KA C A
KARYA SURATMAN SASTRADIARJA

Pardi Suratno

TE}IA DAN BENTUK DALAM TTKS LAGU IWAN FALS
SELAMA TIGA DEKADE

Desi Ari Pressanti

PERIBAIL{SA BADLTY: PEMBENTUKAN KARAKTER
}IAS}'ARAKAT ADAT

\ur Seha dan Dodp'Kristianto

ISI\G{ ROlf.L\ P-1PL-,4: PERE}IPL -{-\ D-{L {.\I KO){STRUKSI
Bf D-{.}-{ P\Pf A

Shintl-a

TOI\OH -SA-\-G R"{TL- D-{I-{\I CERPE\ *S.{]\iG RATIJ"
I(-{RIA f\-T-{][ P-{R{\L{DITIL{: BE\TLI( REPRESENTASI DAN

DEKO\ STRLXSI P E R-E } tPL.{t TE RH.{I}AP KEMAPANAN PATRIARKI
Er.v^{gus Kurnianto

I\-{Rl A KD{OYSAI{: KAJIAN STILISTIKA
l-uli Kurniati Werdinin gsih

\-{SIL{H L.{I\O\ KITOPRdK *BENDHE TENGARA.NING PERANG'
IL{R}A BO\D.{]{ \US{\TARA: SEBI]AH ANALISIS STILISTIKA

Lutfianto, S.S.

BALAI BAHASA JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

AfJAYA'SASTRT{
JURNAL rLxl,AH KEsusAsrRAAN vol' 12



rssN 1858-49s0

ALAYASASTNA
f URNAL ILMIAH KESUSASTRAAN

Volume 12, Nomor 1, Mei 2016

Penanggung Jawab
KePala Balai Bahasa Jawa Tengah

Pemimpin Redaksi
Drs. Pardi, M.Hum.

Redaktur Pelaksana

Kustri SumiYardana, S'S', M'Hum'

Desi Ari Pressanti, S'S', M'Hum'
ShintYa, S'S.

PenYunting
Drs. Suryo Handono, M.Pd.

Sutarsih, M.Pd.

Inni InaYati Istiana, S'S', M'Hum'

Mitra Bestari
hof. Dr. Marsono, S.U' (Bidang Sastra, UGM)

Prof. Dr. Bani Sudardi, M.Hum. (Bidang Sasffa, [INS)

hof. Dr. Nurdien H. Kistanto, M.A., Ph'D' (Bidang Sastra, TINDIP)

Kesekretariatan
Akhid Anshori S., A.Md'
Muda Bagus S', A.Md.

Titik Setyawati

Desain Grafis
Danang Eko PrasetYo

Penerbit
BALAI BAHASA JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Terbit Pertama 2005

Alamat Redaksi
Balai Bahasa Jawa Tengah

Jalan Elang Raya Nomor 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang

T:.rep,cn r 011 r j 6j 443 57, 7 07 69945 ; Faksimile (024) 7 67 44358, 7 o7 99945

Pos-el : info @ balaibahasajateng'web'id

l-aman : u'*'w.balaibahasajateng.web'id



AI-.AYASASTRA
f urnal llmiah Kesusastraan

Volume 12, Nomor 1,ltei 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PRAKATA REDAKSI

LEMBAR ABSTRAK

KAJIAN POSKOI.ONIAUSME TERHADAP NOVEL SUKI CI KARYA
SURATMAN SASTRADTARIA
Pardi Suratno

TEMA DAN BENTLIK DALAM TEKS LAGU TWAN FALS SELAMA TIGA
DEKADE
Desi Ari Pressanti

PERIBAIIASA BADUY: PEMBENTUKAN KARAKTER IVIASYAR]{IiqT
ADAT
Nur Seha dan Dody Kristianto

ISNGA ROMAN PAPUA: PEREMPUAN DALAM KONSTRUKSI
BUDAYA PAPUA
Shintya

TOKOH "SANG RATI-]"'DALAM CERPEN "SANG RATTJ'' KARYA
INTAN PARAMADITHA: BENTUK REPRESENTASI DAN DEKON-
STRUKSI PEREMPUAN TERHADAP KEMAPANAN PATRIARKI
Ery ASus Kurnianto

o RELIGIUS VERSUS VTILGAR DALAM NOVEL MARA TAITUN
KARYA KINOYSAN: KAJIAN STILISTIKA
Yuli Kurniati Werdiningsih

r NASKAH LAKON KETOPRAK ..BENDHE TENGARANING
PERANG'' KARYA BONDAN NUSANTARA: SEBUAH ANALISIS
STILISTIKA

rssN 18s8-4950

iii
iv
vlt

t3

25

37

5l

65

75

lll

Luffianto, S.S.



RELIGIUS VERSUS WLGAR DALAM NOVEL MARU ZAITUN

KARYA KINOYSAII: KAJIAN STILISTIKA *)

(Religious Vercus Valgar of the NovelMariaZaitun
by Kinoysan: Stilistic StudY)

OlehlBY

Yuli Kurniati Werdiningsih

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni

Universitas PGRI Semarang

Jl. Sidodadi Timur No. 24,Dr' Cipto Semarang

TelePon 024-8316377

uPgrismg@gmail'com
Pos-el : Yulikwerdi @ gmail'com

*) Diterima: 12 Februari 2016, Disetujui: 5 April 2016

ABSTRAK

Penelitian ini bernrjuan untuk mendeskripsikan religius versus vulgar dalam novel Mario Zaitun karya

Kinoysan. Sebagai pengalang perempuanKinoy.* b"*,aha menyuguhkan dua unsur yang kontradiktif

secara bersamaan, yakni unsur religius dan vulgar. Religius dan wlgar diungkapkan melalui gaya

bahasa dan diksi yang digunakan. unruk itu, penetitlan ini menggunakan teori stilistika dengan metode

penelitian deskriptifkualitatif. Berdasartan proses analisis, hasil penelitian adalah penggunaan diksi dan

guiuUuhurureligius seimbang dengan a*sl aaa gal'a bahasa rulgar' Keseimbangan ini menunjukkan

kecenderungan makna bahwi hidup di dunia memerlukan keseimbangan antara kebaikan dengan

keburukan.

Kata kunci: novel, gaya bahasa" diksi, stilistika

ABSTRACT

The goal of this research is describing the religious versus vulgar of the novelMatiazaitun by Kinoysan'

As a woman quthor, Kinoysan tririto explore fiuo contradictive elements together, they are religious

and vulgar. These two ,tn*erts explorei by the styte qnd diction' For thqt reason' this research used

stylistic" theory and descriptive qialitotive method Based on the analysis process, the result of this

reseqrch is the using o7'rriigio^ diction and style is equal to the vulgar ones' This equality shows the

inclinqtion meaning that hfJ in this world need the equatity betvveen the good and the baL

Keywords: novel, style of language, diction, stylistic

PENDAIIULUAN

Sastra adalah salah

ekspresi dan imajinasi

pengarang yang hrmediakan

komunikasi sehari-hari. Bahasa yang

dipergunakan dalam komunikasi sehari-

hari disebut primary modelling system

atau bahasa lapis pertama. Bahasa lapis

pertama itu bermakna denotatif atau

absolut. Sementara itu, bahasa sastra

disebut sebagai secondqry modelling

system atau bahasa lapis kedua. Bahasa

satu hasil
seorang
bahasa.

Bahasa sastra adalah bahasa Yang

khas (Teeuw 1983:70). Bahasa Yang

digunakan dalam sastra tidak sama

dengan bahasa yang dipergunakan dalam
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sastra lebih bersifat konotatif sehingga

diperlukan penafsiran lebih dalam proses

pemaknaan. Pemaknaan terhadap bahasa

iastra iebih universal jika dibandingkan

dengan pemaknaan bahasa sehari-hari'

Pemaknaan bahasa sastra bergantung

pada pembaca masing-masing' Bahasa

iastra juga meruPakan bagian dari

hasil ekspresi dan imajinasi seorang

pengarang. Dengan kata lain, faktor

p"n"ntu munculnya bahasa sastra adalah

p"ng*ung. Pengarang tidak hanYa

menentukan tema cerita, tetapi juga

menentukan berbagai pola penggunaaan

bahasa dalam karya sastra' SetiaP

pengarang merniliki otoritas unruk

memilih, menentukan, dan men)'usun

bahasa dalam setiap karyanl'a' Hal

tersebut memunculkan berba-eai macafil

gaya penceritaan dan gaYa bahasa'

GaYa bahasa dalam kaq a sasua

berfungsi menghidupkan kalimat dan

memberi gerak pada kalimat (Pradopo'

1987.93). Gaya bahasa berkaitan erat

dengan estetika kary a sas[a' Oleh

karena itu, ga1'a bahasa dalam karya

sastra perlu dianalisis guna mengetahui

keindahan karJ'a sastra tersebut' Teori

yang digunakan untuk menganalisis

guyu Uuhuta dalam karya sastra adalah

stilistika.

Menurut Wellek dan Warren

(1990:226) mengkaji karya sasua dari

sudut stilistika adaiah menganalisis

sistem linguistik karya sastra-
dilanjutkan dengan men ginterpretasi ciri-

cirinya (dilihat dari tujuan estetis karya

sastra sebagai makna yang penuhF-dan

mengamati variasi dan distorsi terhadap

pemakaian bahasa Yang normal dan

menemukan tujuan estetisnya' Analisis

stilistika pada apresiasi sastra digunakan

untuk memudahkan menikmati,

memahami, dan menghaYati sistem

tanda yang digunakan dalam karYt

sastra yang berfungsi untuk mengetahu

ekspresi yang ingin diungkapkan olel

pengarang.

Tiap pengarang memiliki gay

bahasa sendiri. Gaya bahasa merupaka

c ap dan kei stimewaan seorang pengaran

Mury dalam PradoPo, L98793

Ga1'a bahasa dari tiap-tiap pengaran

dipen-earuhi oleh latar belakangnyr

l-atar belakang pengarang meliputi latt

belahang pendidikan, sosial, ekonorn

budal'a. religi, pengalaman, pandanga

jenis kelamin, dan sebagainY

Perbedaaan penggunaaan gaya bahar

memperiihatkan ciri khas pengarat

masing-masing. Pemilihan ka

(p€nggunaan diksi) dalam karya sast

juga dilatarbelakangi oleh jenis kelam

pengarang. Pengarang laki-laki deng

perempuan tentu memiliki gaya baha

d* .*u memilih kata Yang berbe

dalam setiaP karyanYa.

Salah satu Pengarang Perempu

yang memiliki gaYa bahasa dan dil

yang menarik adalah KinoYsi

Berdasarkan biodata dalam Mai

Zaitun (2002), Kinoysan yang bernat

asli Ari Kinoysan Wulandari ini cuk

produktif. Kinoysan merupakan lulut

Sastra Indonesia UGM YogYaka:

Kinoysan memiliki hobi menulis se

kecil. Dia pernah bekerja sebagai edi

buku di Adicita GruP, YogYakt

tahun 2ffi0--2003 dan sebagai scr

editor di Multivision Plus, Jakarta tal

2003-2007. Setelah melePaskan r

pekerjaannYa, KinoYsan total men

buku dan skenario. Dia juga memberi

pelatihan-pelatihan tentang penuli

buku dan skenario. Penghargaan Y

pernah diraihnYa adalah Anuge

Kebudayaan 2W6 dari Kemente

KebudaYaan dan Pariwisata RePu
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Indonesia dengan kategori Penulis
Buku Anak yang Berdedikasi kepada

Kebudayaan yang diserahkan oleh
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Republik Indonesia dan Juara tr Lomba
Nasional Gemar Baca Tulis Tingkat
Perguruan Tinggr yang diselenggarakan

oleh Klub Perpustakaan Indonesia Pusat

Tahun 1999.

Salah satu hasil karya Kinoysan
adalah novel yang berjudul Maria
Zaitun (yang selanjutnya disebut MZ).
l\M merupakan novel yang ditulis
Kinoysan pada tahun 2002. Novel ini
menceritakan pergolakan batin seorang

tokoh perempuan bernama M arraZa.fin.
Kinoysan menceritakan perjalanan
Maria Zunn dengan gaya bahasa yang

sangat vulgar, tetapi di sisi lain ia juga
menggunakan gaya bahasa yang religius.
Dua hal yang bertolak belakang tersebut

dihadirkan secara bersamaan drlam satu

novel dengan kemasan sangat menarik
sehingga tidak menghilangkan nilai-
nilai estetis MZ.

Berdasarkan hal tersebut,
penggunaan gaya bahasa dalam NZ karya
Kinoysan ini perlu dianalisis dengan
lebih mendalam. Hal tersebut bernrjuan
untuk mengetahui bagaimanakah unsur
religius versus vulgar yang tergambar
dalam lvIZ karya Kinoysan, jika dilihat
dari penggunaan gaya bahasa dan
diksinya. Pengungkapan gaya bahasa

dan diksi dalam lvIZ ini menggunakan
teori stilistika.

Stilistika adalah ilmu yang
menyelidiki bahasa yang dipergunakan
dalam karya sastra: ilmu interdisipliner
antara linguistik dan kesusastraan.
Penerapan linguistikpada penelitian gaya
bahasa (Kridalaksan a, 2N2:?.02). Tokoh
lain yakni Turner (dalam Aminuddin,
1995:4), mengemukakan bahwa

stilistika adalah bagian dari linguistik
yang memusatkan perhatiannya pada
variasi penggunaan bahasa, terutama
dalam kesusastraan. Adapun Aminudin
(1995:v) mendefinisikan gaya sebagai
cara yang digunakan p€ngarang
dalam memaparkan gagasan sesuai

dengan tujuan dan efek yang ingin
dicapainya. Dalam kreasi penulisan
karya sastra, efek tersebut terkait
dengan upaya pemerkayaan makna,
penggambaran objek dan peristiwa
secara imajinatif, maupun pemberian
efek motif tertentu bagi pembaca.
Sementara itu, Kridalaksana (2002:63)
mengemukakan pengertian gaya bahasa
sebagai pemanfaatan atas kekayaan
bahasa oleh seseorang dalam bertutur
atau menulis; pemakaian ragam tertentu
untuk memperoleh efek-efek tertentu;
keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok
penulis sastra.

Gaya bahasa dibagi berdasar
beberapa segi, yakni segi nonbahasa, segi
bahasa; berdasarkan pilihan kata terdiri
dari gaya bahasa resmi, tidak resmi,dan
percakapan; gaya bahasa berdasarkan
nada terdiri dari gaya sederhana, gaya
mulia bertenaga dan gaya menengah;
gaya bahasa berdasarkan struktur
kalimat yakni klimaks, antiklimaks,
paralelisme, antitesis dan repetisi; gaya
bahasa berdasarkan langsung tidaknya
makna yang terdiri dari gaya bahasa
retoris dan kiasan (Keraf, 2008:113-
145).

Stilistika tidak hanya mengkaji
jenis gaya bahasa, tetapi juga pemilihan
kata atau diksi. Dksi adalah kata-
kata yang dipilih dan digunakan untuk
menyampaikan suatu gagasan. Diksi
merupakan kemampuan membedakan
secara tepat nuansa-nuasnsa makna
dari gagasan yang ingin disampaikan
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dxrr disesuaikan dengan bentuk yang

sEsrai dengan nilai rasa yang dimiliki
kel'ompok masyarakat pendengar atau

pembaca (IGraf, 2008:24). Kata-kata
yang digunakan atau dipilih dapat

menggunakan kata dari bahasa daerah,

peristilahan maupun nama yang

mengemban konsep sosial budaya, dan

penggunaan kata-kata yang memberikan

kesan vulgar (Aminudin, 1995:214).

Penggunaan kata dalam karya sastra

mengacu pada gambaran ciri referensial

yang diwarnai oleh konteks sosial budaya

ataupun lingkungan tertentu (Aminudin,

L995'219) sehingga dapat memberikan

gambaran ciri lingkungan kehidupan

sosial budaya pelaku. Penafsiran dalam

pemilihan kata menjadi faktor penting

dalam kajian ini.

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Hal itu didasari oleh sifat data penelitian

yang bersifat kaulitatif. Data yang
dianalisis berupa kata, frasa, kalimat,
dan wacana yang mengandung gaya

bahasa dan diksi berkait dengan aspek

religius dan vulgar. Data berasal dari

sumber data yang berup anovellvIZ. Data

dikumpulkan dengan cara membaca,

mencatato dan memilah (klasifikasi).
Setelah data terkumpul, diidentifkasi,
kemudian dianalisis. Metode analisis
data dengan teknik trianggulasi, yakni
melakukan interpretasi; reduksi data;
pengambilan simpulan dengan tujuan
dapat mendeskripsikan lebih detail dan
jelas mengenai fenomena kebahasaan

dalam karya sastra, khususnya berkait
dengan penggunaan gaya bahasa dan

diksi. Oleh karena itu, analisis data tidak
meninggalkan penggunaan konsep-
konsep dalam teori stilistika.

HASIL DAN PEMBAHASAI\

Secara umum, gaya bahasa dibagi
menjadi lima jenis, yakni gaya bahasa

perbandingan, gaya bahasa pertentangan,

gaya bahasa pertautan, gaya bahasa

perulangan, dan sindiran. Selain itu,
terdapat pula aspek pemilihan kata,

atau diksi. Pendeskripsian penggunaan

gaya bahasa dan diksi dalam lvIZ dalarrt
tulisan ini difokuskan pada penggunaan

gaya bahasa dan diksi seorang pengarang

perempuan. Berikut penggunaan gaya

bahasa dan diksi yang mengacu pada

religiusitas versus vulgaritas dalam lvIZ.

Religiusitas dalam MZ
Karya Kinoysan

Aspek religius yang terdapat dalam
novel Maria Zaitun karya Kinoysan ini
dapat dilihat dari pemilihan kata atau

diksi. Diksi yang digunakan dalam
novel ini menunjukkan dengan jelas

unsur religius. Hal tersebut dapat dilihat
pada kutipan-kutipan berikut ini.

"Tiba-tiba ia ingat Tuhan.....Tuhan?
Ah, adakah Tuhan masih mau
menerimaku? Batinnya" (Kinoysan,

2N2:2)

"Oh Tuhan, masihkah Kau
mendengar doaku? Doa hamba-Mu
yang penuh dengan lumpur dosa
ini?" (Kinoysan. 2002:4)

Kutipan tersebut juga menunjukkan

Wmyataan-pernyataan religius dari
tokoh utama. Kata Tuhan dimunculkan
beberapa kali dalam novel ini. Selain
menggunakan kata Tuhan, digunakan
pula kata Gusti dan Kristus seperti
kutipan di bawah ini.

Duh Gusti Allah, ampunilah hamba!
(Kinoysan, 2002:9).
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"Ah, apakah diajugaakan merasakan

siksa di akhirat nanti? Ah, bukankah

setiap penganut Katolik sudah

tertebus dosanya oleh Sang Kristus
Penebus? Batinnya tak mengerti"
(Kinoysan, 2002:10).

Pemilihan kata Tuhan, Gusti,

dan Kristus dalam kutiPan di atas

menunjukkan bahwa pengarang ingin
menonjolkan sisi religius dari tokoh

utama, yakni Maria Zutun. Kata-kata

bercetak miring tersebut menunjukkan

adanya unsur lain selain diri tokoh
utama yang diyakini memiliki kekuatan

lebih dan menaunginya serta mampu

melepaskan segala kesulitan Yang
dihadapi. Menurut MangunwijaYa
(1982:11), religiusitas lebih melihat

aspek yang 'di dalam lubuk hati',
riak getaran hati nurani pribadi; sikap

personal yang sedikit banyak misteri
bagi orang lain karena menaPaskan

intimitas jiwa, yakni cita rasa yang

mencakup totalitas kedalaman pribadi
manusia. Religiusitas merupakan sikap

yang mencerminkan rasa cinta kasih,

rindu, ingin bertemu-bersatu, rasa ingin
mencapai eksistensi bersama dengan

yang 'nun jauh di sana', yakni Sang

Mahaperkasa, yang semua berpangkal
pada rasa dan pada hati nurani pribadi
(Tim, 2002:LB). Dalam konteks ini,
religiusitas tokoh utama yang merupakan

seorang PSK ditunjukkan tidak secara

fisik, tetapi secara batiniah. Kerinduan
tokoh utama akan kedekatannya dengan

Tuhan menunjukkan sisi religiusnya.
Religiusitas tersebut divisualisasikan
melalui pemilihan kata-kata (diksi) yang

berkait dengan aspek religius sebagai

berikut.

"Diam-diam Maria Zaitun menangis
Sedih sekat. Tiba-tiba ia ingat

gereja. Ia tidak ingat lagi. Ia tak
pernah ikut perayaan natal.labata
soal religius (Kinoysan, 2002:9).

"Ah, apakah dia juga akan merasakan

siksa di akhirat nanfl ? Ah, bukankah
setiap penganut Katolik sudah

tertebus dosanya oleh Sarg Kristus
Penebus? Batinnya tak mengerti"
(Kinoysan, 2002:10).

"Tiba-tiba semangatnya bangkit
kembali melihat sebuah gereia yang
megah itu. Dia bergerak menuju
p as t or i. Dia harus be rtema r om o atzu
pastor dan mengadukan semuanya.

Melalui tangan orang suci itu, ia
ingin memperoleh pertolongan

Tuhan" (Kinoysan, 2002: l2).

"Santo Petrus. Kenapa kamu

lakukan ini? tanyanya sambil
menutup hidungnya. Saya dipaksa.

Lalu apa yang kamu mau katakan

di siri? Saya bufuh obat Poter. Saya
kesakitan" (Kinoysan, 2002:15).

Selain kata-kata yang merujuk pada

Tuhan, pengarang juga menggunakan

kata-kata yang merujuk pada unsur-
unsur yang terdapat dalam agama

Katolik, yakni romo, pastor, pastori,
dan pater. Kata-kata yang dipilih
tersebut digunakan juga oleh pengarang

untuk menunjukkan unsur religius.
Kata yang mengacu pada agama

Katolik berikutnya adalah Santo Petrus,
ungkapan ini bermakna pujian kepada

Tuhan. Pemilihan kata-kata tersebut

oleh pengarang digunakan untuk
mengarahkan imajinasi dan interpretasi
pembaca dalam memaknai cerita secara

utuh.

"Ah, mudah-mudahan dia
memperolah mukzizaf' (Kinoysan,

2002:t8).
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-Dlmi Gasn kenging PunaPa kula

mboten pejah mawon? Kenging

pmapa kula gesang malih? Sst"'

kamu tidak boleh berkata begitu.

Tuhan Mahaadil. SiaPa tahu kamu

diberi kesembuhan' Berdoalah."

Q{inoysan, 2002:22).

"Tolong doakan agar saya sembuh

dalam settap s al at, Engkoh, katanya'

Tentu Maria, kamu juga harus

selalu berdoa sesuai keyakinanmu"

(Kinoysan, 2002:37).

"Saya akan carikan ustadzah

untukmu. Katanya perlahan sebelum

meninggalkan ruang Maria' Mudah-

mudahan hidaYah itu memang awal

kehidupannYa Yang lebih baik, doa

Chen Li. Mungkin hanYa mukzizat

yang menyembuhkannya. TaPi

setidak-tidaknYa kalau dia Islam,

dia tidak mati dalam kekafi'ran,

tambahnya" (KinoYsan, 2002:39).

"Karena sudah Petang, Mei Lan

tidak melanjutkan mengajat baca

Alquran-nya kepada Maria"
(Kinoysan, 2002:148)'

Di sisi lain, Pengarang juga

menggunakan kata-kata yang terkait

dengan unsur agamalslam. Di antaranya

adalah mukzizat, salat, ustadzah,

hidayah, Islam, kafir, dan Alquran.
Kata-kata ini digabungkan dengan

nama-nama tokoh yang merupakan etnis

Tionghoa. Pengarang memilih kata-kata

tersebut dengan tujuan menggambarkan

sisi religius sekelompok tokoh Tionghoa

yang menyelamatkan Maria. Hal
tersebut digambarkan oleh Kinoysan

di bagtan tengah novel ini, dengan

diksi Mei Lan; Chen Li; dan Engkoh

yang menjadi simbol penganut Islam

di tengah masyarakat Tionghoa. Motif
Kinoysan untuk menunjukkan bahwa

para p€nganut Islam bukan hanya orang

Jawa dan Arab, tetaPi orang*orang

Tionghoa pun penganut Islam yangtaat.

Pemilihan kata-kata tersebut

ditujukan untuk mengarahkan pikiran

pembaca dalam memalarai MZ dari sisi

religiusitasnya. Diksi yang digunakan

dalam MZ memperlihatkan keunikan

novel. Biasanya, dalam sebuah novel

hanya ditonj olkan satu aspek keagamaan'

tetapi dalam MZ ditunjukkan lebih dari

satu aspek keagamaan dengan Porsi
yang hampir sama. Pemilihan kata

yang mengacu Pada etnis Tionghoa

disandingkan dengan kata-kata

bermuatan Islami menunjukkan hal

yang dekonstruktif. Pola pikir pengarang

yang dekonstruktif mengubah stereotipe

dalam masyarakat Yang selama ini

lebih sering menemukan kata-kata yang

bermuatan unsur Islami disandingkan

dengan diksi yang berbahasa Arab,

bukan bahasa Cina. Hal itu menambah

keunikan penggunaan diksi dalam MZ.

Selain kutiPan-kutiPan di

atas, diketahui bahwa Pengarang
menggunakan berbagai jenis EaYa

bahasa, di antaranya adalah hiperbola.

Gaya bahasa hiperbola ditemukan dalam

beberapa bagian MZ. Berikut salah

satu kutipan penggunaan gaya bahasa

hiperbola dalam MZ.

"Diam-dinm Maria Zaitun menangis.

Sedih sekali. Tibatiba ia ingat
gereja. Ia tidak ingat lagi. Ia tak
pernah ikut perayaan Natal. Ia buta

soal religius (Kinoysan, 2002:9).

Kata buta dalam kutipan di atas

dapat dimaknai bahwa tokoh utama sama

sekali tidak mengetahui atau memahami

mengenai hal-hal yang bersifat

religius. Pengarang mengibaratkan

ketidaktahuan tokoh utama mengenai

agirma seperti orang yang buta, tidak
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melihat apa pun. Artinya, tokoh utama

tidak melihat atau mengetahui apapun

mengenai aganrra. Hal itu merupakan

gaya bahasa hiperbola karena tokoh

utama dibandingkan dengan orang

buta sehingga menunjukkan hal yang

berlebihan. Tidak mungkin ada orang
yang sama sekali tidak mengetahui hal-
hal yang berkait dengan keagamaan,

minimal mengetahui agamanya. Namun,

dalam konteks tersebut seakan-akan

tokoh utama tidak mengetahui apapun

yang berkait dengan agamanya. Bahkan,

diibaratkan tidak pernah melihat hal-hal
yang berkait dengan agama.

Vulgaritas dalam MZ
Karya Kinoysan

Penggunaan diksi dan gaya bahasa

dalam MZ selain mengarahkan Pada
unsur religiusitas, juga mengarahkan

pada unsur vulgaritas. Kedua aspek

tersebut sebenarnya kontradiktif,
tetapi dalam MZ dimunculkan secara

bersamaan dan tidak mengurangi

esensi dari masing-masing unsur. Hal
tersebut dapat dilihat dalam penjabaran

penggunaan diksi berikut ini.

"Dasar lonthe kowe! Udah dua
minggu kayak gitu terus! Bukannya
ngasilin duit malah morotin aku!
Seru bos pelacuran itu dengan

sengit"

"Sekarang juga kowe mesti pergi
dari rumah ini! Jangan bawa apa-apa

dan tinggalkan semuanya. Utangmu
masih banyak! Serunya lagi. Tanpa

belas kasihan. Maria bergidik ngeri.
Sakitnya masih terasa di mana-

mana. Sekujur tubuhnya terluka dan
penuh borok. Sekarang dia disia-
siakan. Meski pelan, Mariaberusaha
bangkit dari tempat tidurnya. Ia

tahu betul tabiat germonya itu"
(Kinoysan, 2002:I).

"Maria keluar darj rumah bordil
itu diikuti dengan tatapan sinis dan
mengejek dart rcman-temannya.
Darahnya mendidih. Apa bedanya
mereka dengan aku? Oh ya, sekarang

dirinya telah tercampak. Telah

menjadi begitu terhina. Adakah
pelacur yang mulia? Batinnya tak
mengerti"

Diksi yang saling berhubungan
dan berkolokasi dengan dunia
prostitusi disebutkan secara jelas oleh
Kinoysan. Dengan gamblang pengarang

menyebutkan kata-kata lonthe, germo,

rumah bordil, pelacur, dan dilacurkan.
Penggunaan diksi tersebut didasari

dari upaya pengarang mengungkapkan
kenyataan dal am novel dengan sereali sti s

mungkin. Pengarang tidak merasa bahwa

kata-kata tersebut tabu dan tidak sopan

untuk diungkapkan. Pengarang merasa
perlu menggunakan kata-kata tersebut
untuk menunjukkan betapa parahnya

dunia yang dijalani oleh tokoh utama

dalam MZ. Selain itu, dia bertujuan pula
untuk menunjukkan bahwa kondisi yang
dialami oleh Maria Zwtun merupakan
kondisi yang sebenarnyajuga terjadi di
masyarakat.

"Tetapi lama-lama orang ribut
dan menyingkir dari sisinya. Bau
borolmya memang menyengat ke

mana-mana. Ia meradang melihat
itu semua. Untung saja, Suster
Leli segera menariknya masuk. Ia
medapat giliran lebih dulu. Tidak
ada yang protes. Saya sakit, Dokter,
katanya lemah menahan sakit.
Bibirnya kering. Gusinya berdarah.
Lukanya bernanah" (Kinoysan,
2N2:2).

7l



-J&tr-r baiutnu'. serunya kemudian.

\faria Zainrn menurut. Perlahan

,'isn dengan meringis dia membuka

L'ajun1'a. Borok dan koreng-

karengnya sudah lekat di baju-

bajunya. " (KinoYsan, 2002:3).

"Tetapi imPiannYa hancur

berkeping-keping' Jenny ternyata

wakil germo Yang mencari gadis-

gadis untuk dilacurknn. Ia tidak

tahu kalau akhirnYa dia harus

menjadi seorang Pelacur." SamPai

kemudian ia divonis menderita

raia singa. Penyakit yang ditakuti

oleh siapapun' Ia sendiri pun jijik
melihatnya" (KinoYsan, 20A2:8)'

"Wo men tai, katanYa Pelan tidak

ada nada sumbang d^rt i|ik melihat

keadaan Maria Zaitun Yang sudah

mirip bangkaf (KinoYsan, 2N2:L7)'

Penggunaan kata-kata iiiik, borok,

raja singa koreng, bangkai, dipilih oleh

pengarang untuk menunjukkan betapa

mengerikannya akibat dari seks bebas.

Pengarang memunculkan gaya bahasa

sarkasme untuk menghasilkan suasana

yang hidup di dalam novel. Pembaca

diajak untuk ikut larut di dalam alur

penceritaan dengan menggunakan

jenis gaya bahasa tenebut. Tidak kalah

vulgar dari kata-kata dalam kutipan

sebelumnya, kata Yang diPilih oleh

pengarang dalam kutipan berikut juga

memperlihatkan unsur vulgaritas.

"Beberapa pasangan dansa sudah

mulai bermai n h ot. B ahkan sudah ada

yang mulai bercinta. TanPa malu-

malu dr ruang Yang banYak orang.

Dokter, pejabat, Pengusaha, orang

alim. Dengan bugil menelentang di

lantai yang beralaskan Permadani
tebal itu, dan napas-naPas memburu

mengeiar kepuasan' Desah-desah

nada meningkahi gelak mereka
(Kinoysan, 2002:45).

Berdasarkan kutiPan tersebut,

pengarang menceritakan secara detail

terjadinya pesta seks yang diikuti oleh

para pejabat, pengusaha, dokter, bahkan

orang alim. Kata-kata yang dipilih
oleh pengarang untuk menggambarkan

suasana penceritaan adalah hot,

bercinta, tanpa malu-malu, bugil,

menelentang, kePuasan, dan desah-

desah. Kata-kata yang berkolokasi dan

berkonotasi seksual ditunjukkan oleh

pengarang secara wlgar. Pengarang

secara langsung menggunakan kata-kata

tersebut untuk menunjukkan kebobrokan

moral para pelaku pesta seks. Pengarang

tidak lagi menggunakan perumpamaan

dalam mengisahkan hal ini. Kinoysan

beranggapan bahwa kondisi semacam

ini perlu digambarkan secara detail dan

gamblang.

Aspek Religius versus Vulgar dalam

novel Maria Zaitun karya KinoYsan

Religiusitas dan vulgaritas

dalam MZ diungkaP oleh Pengarang
dengan cara memilih kata-kata yang

berorientasi dan berkolokasi pada kedua

aspek tersebut. Kinoysan menyuguhkan

dua aspek tersebut dengan apik tanpa

menghiiangkan unsur estetik karya

sastra. Jika diperhatikan lebih detail,

Kinoysan berusaha mengemukakan

kondisi sesungguhnl'a yang terjadi

di dua lingkungan )'ang berbeda.

Lingkungan tersebut adalah lingkungan

pekerja seks dan iingkungan agamawan.

Lingkungan peke4a seks digambarkan

dengan penggunaan ga;'a bahasa dan

diksi yang wlgar, sedangkan lingkungan

agamawan ditunjukkan dengan gaya

bahasa dan diksi religius. Meskipun

pada saat penceritaan pengarang tetap

menghadirkan unsur religius dari
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pekerja seks, gaya bahasa dan diksi yang

berkolokasi pada lingkungan pekerj a seks

tetap lebih dominan menggambarkan
aspek vulgar. Penggunaan gaya bahasa

hiperbola menambah unsur vulgar yang

ditampilkan oleh pengarang.

Pada saat yang bersamaan,

pengarang juga menghadirkan kolokasi
lingkungan agamawan bahkan dari
beberapa unsur agama. Hal itu
menunjukkan bahwa unsur religius
disandingkan dengan unsur vulgar.
Kata-kata yang menunjukkan aspek

religius terdapat di setiap bagian novel.
Untuk memperkuat unsur religius
dalam novel, pengarang menampilkan
pemilihan kata dan penggunaan gaya

bahasa yang menunjukkan unsur religius
melalui percakapan dan pikiran seorang
pekerja seks, yakni Maria Zutun. Hal itu
dapat dimaknai bahwa seorang peke4a
seks juga memiliki rasa kerinduan dan

keinginan dekat dengan Tuhan. Tokoh
lain yang menunjukkan unsur religius
dalam novel adalah Mei Lan dan Chen Li.
Penggunaan nama dari etnis Tionghoa
ini juga bertujuan untuk menekankan

efek religius yang tergambar dari
novel. Pemilihan kata yang dilakukan
oleh pengarang menghadirkan suasana

penceritaan yang lebih hidup.

Berdasarkan analisis tersebut,
aspek religius dan vulgar dalam novel
dikemukakan dengan seimbang. Hal
tersebut menunjukkan bahwa pengarang

berusaha menghadirkan satu kesatuan
unsur dalam kehidupan, yakni unsur
baik dan buruk, unsur positif dan

negatif. Unsur-unsur tersebut tidak dapat
berdiri sendiri, tiaptiap unsur saling
berhubungan dan saling mempengaruhi

SIMPULAN

Gaya bahasa adalah ciri khas
dari seorang pengarang. Pengarang
perempuan tidak selamanya
menggunakan gaya bahasa yang
lemah lembut. Hal itu dibuktikan dari
penggunaan gaya bahasa Kinoysan,
seorang pengarang perempuan. Dalam
novelnya yang berjudul Maria Zaitun,
Kinoysan berusaha menyuguhkan
unsur religius dan vulgar secara

bersamaan. Dua unsur yang kontradiktif
itu membuat novel ini menarik untuk
dianalisis dengan teori stilistika.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui
bahwa aspek religiusitas dan vulgaritas
dalam novel Maria Zaitun dimunculkan
secara seimbang oleh pengarang. Hal
itu dilakukan untuk memberikan efek
estetik dan menunjukkan bahwa dalam
kehidupan selalu terdapat kebaikan
dan keburukan. Keduanya juga akan
senanti asa berhubungan.
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