
 

 

GAYA BAHASA DALAM CERBUNG  

SALINDRI KENYA KEBAK WEWADI KARYA PAKNE PURI  

DI MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT 
 

 

SKRIPSI 
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

oleh: 

Rizki Maisaroh 

2102406557 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2010 



 

ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi. 

 

 

 

       Semarang, Juni 2010 

 Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum.   Dra. Sri Prastiti Kusuma A. 
NIP 196101071990021001    NIP 196205081988032001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan siding Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

pada: 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 15 Juni 2010 

 

Panitia Ujian Skripsi 

 

 

Ketua,       Sekretaris, 

 

 

 

Drs. Dewa Made Kartadinata, M.Pd.        Ermi Dyah Kurnia, S.S, M.Hum. 
NIP. 195111181984031001         NIP. 197805022008012025 

 

 

Penguji I, 

   

 

    Drs. Hardyanto 
    NIP. 195811151988031002 

 

Penguji II,      Penguji III, 

 

 

 

Dra. Sri Prastiti Kusuma A.            Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum. 
NIP. 196205081988032001            NIP. 196101071990021001 



 

iv 

PERNYATAAN 
 

 

 Peneliti menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya peneliti sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik 

sebagian maupun seluruhnya. Pendapat maupun temuan orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

       Semarang, Juni 2010 

 

 

       Rizki Maisaroh 

       NIM. 2102406557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

“Kalaulah kegagalan bagaikan hujan dan kesuksesan bagaikan matahari, maka 

kita butuh keduanya untuk bisa melihat pelangi (Ustad. Yusuf Mansyur)” 

 

Persembahan: 

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 

2. Kedua orang tuaku, Bapak Mohammad Muslih dan Ibu Sri Hartati tercinta 

serta adikku yang selalu memberikan kasih sayang dan doa. 

3. Kasihku. 

4. Sahabat-sahabatku tersayang.  

5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang yang menjadi tempatku menimba 

ilmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

PRAKATA 

 

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karuniaNya sehingga penullis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Gaya 

Bahasa dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri di 

Majalah Panjebar Semangat”. 

 Skripsi ini telah disusun untuk menyelesaikan Studi Strata I (satu) guna 

meraih gelar Sarjana Pendidikan pada program studi pendidikan Bahasa dan 

Sastra Jawa. Berdasarkan  tujuan dan dukungan berbagai pihak, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum., selaku Pembimbing I dan Dra. Sri Prastiti 

Kusuma A., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 

dorongan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi. 

2. Drs. Hardyanto, selaku Penguji dan Ermi Dyah Kurnia, S.S, M.Hum., selaku 

Sekretaris. 

3. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. 

4. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang yang telah 

mendukung dalam penyusunan skripsi. 

5. Bapak dan Ibuku tercinta yang menjadi tonggak kehidupanku, yang selalu 

memberikan doa dan dukungannya di setiap langkahku. 

6. Adikku tersayang yang telah memberi semangat dalam kehidupanku. 

7. Kasihku, yang telah memberikan cinta dan sayang serta semangat dalam 

hidupku. 

8. Sahabat-sahabatku Dina, Ema, Indri, Nunik dan Intan yang selalu 

membantuku dalam kuliah dan selalu bersama dalam susah dan senang selama 

menuntut ilmu di kampus ini. 

9. Teman-teman PBSJ angkatan 2006 yang selalu bersama dalam menuntut ilmu. 

10. Semua pihak yang memberikan dukungan moral maupun materi dalam 

penyusunan skripsi ini. 



 

vii 

Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis yakin bahwa 

skripsi ini jauh dari sempurna. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi para pembaca. 

 

       Semarang, Juni 2010 

 

        Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

ABSTRAK 
 
Maisaroh, Rizki. 2010. Gaya Bahasa dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak 
Wewadi karya Pakne Puri di Majalah Panjebar Semangat. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Jawa. Pembimbing I : Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum., pembimbing II : 
Dra. Sri Prastiti Kusuma A. 
Kata Kunci : Gaya bahasa, crita sambung 
 
 Bahasa merupakan wahana ekspresi dalam karya sastra. Menarik tidaknya 
bahasa yang digunakan tergantung pada kecakapan seorang pengarang dalam 
mengolah kata-kata yang ada. Pengarang dalam mengungkapkan hasil karyanya 
menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan jiwa, emosi, dan apresiasi 
bahasanya. Hal ini juga terlihat dalam cerita bersambung Salindri Kenya Kebak 
Wewadi karya Pakne Puri yang dimuat dalam majalah Panjebar Semangat. Pakne 
Puri mempunyai bahasa sendiri yang berbeda dengan pengarang lainnya.  
 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 
gaya bahasa cerita bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri 
yang mencakup kategori leksikal, kategori gramatikal, bahasa figuratif, serta 
konteks dan kohesi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
komposisi gaya bahasa dalam cerita bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi 
karya Pakne Puri yang mencakup kategori leksikal, kategori gramatikal, bahasa 
figuratif, serta konteks dan kohesi. 
 Metode, teori, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
stilitika yang mengarah pada studi tentang gaya bahasa. Analisis penelitian ini 
mengkaji penggunaan gaya bahasa yang meliputi kategori leksikal, kategori 
gramatikal, bahasa figuratif, serta konteks dan kohesi pada cerbung Salindri 
Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri. Kategori leksikal atau diksi meliputi kata 
benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, kata majemuk, kata ulang, 
penggunaan bahasa Jawa dialek Cina, dan penggunaan bahasa Asing. Kategori 
gramatikal meliputi jenis-jenis kalimat dan frase. Analisis bahasa figuratif 
menemukan empat majas yang digunakan dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 
Wewadi yaitu majas simile, majas personifikasi, majas metafora, dan majas 
metonomia. Konteks dan kohesi yang digunakan dalam cerbung tersebut 
berfungsi untuk mengetahui hubungan antara kalimat serta memperjelas maksud 
kalimat. 
 Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi diharapkan dapat dijadikan acuan 
dalam penggunaan gaya bahasa pada penulisan karya sastra fiksi yang sejenis. 
Selain itu juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 
Cerbung ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Jawa, 
karena materi ceritanya masih relevan dengan kejadian masa kini. 
 
 
 
 
 
 



 

ix 

SARI 
 
 
Maisaroh, Rizki. 2010. Gaya Bahasa dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak 
Wewadi karya Pakne Puri di Majalah Panjebar Semangat. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Jawa. Pembimbing I : Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum., pembimbing II : 
Dra. Sri Prastiti Kusuma A. 
Tembung Panyigeg : lelewaning basa, crita sambung 
 
 Basa mujudake srana ekspresi ing “karya sastra”. Apik orane basa kang 
digunakake gumantung karo wasis orane pangripta anggone ngolah tembung-
tembung sing ana. Pangripta sajroning ngungkapake asil karya sastrane 
migunakake basa kang cocog karo “jiwa”, “emosi”, lan “apresiasi” basane. 
Babagan kasebut uga ana ing cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi anggitane 
Pakne Puri. Pakne Puri nduweni basa dhewe kang beda karo panganggit liyane. 
 Babagan kang diudi ing panaliten iki yaiku kepriye lelewaning basa ing 
cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri kang nyakup “kategori 
leksikal”, “kategori gramatikal”, “bahasa figuratif”, uga “konteks” lan “kohesi”. 
Ancas panaliten iki yaiku mangerteni kaya ngapa lelewaning basa ing cerbung 
Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri kang nyakup “kategori leksikal”, 
“kategori gramatikal”, “bahasa figuratif”, uga ”konteks” lan “kohesi”. 
 “Metode”, “teori”, lan “pendekatan” kang dianggo ing panaliten iki 
yaiku “stilistika” kang ngarah ing studi ngenani babagan lelewaning basa. 
Analisis panaliten iki yaiku ndhudhah lelewaning basa saka “kategori leksikal”, 
“kategori gramatikal”, “bahasa figuratif”, uga “konteks” lan “kohesi” ing 
cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. “Kategori leksikal” utawa “diksi” kalebu 
tembung aran, tembung kriya, tembung kahanan, tembung katrangan, tembung 
camboran, tembung rangkep, panganggone basa Jawa dialek Cina, lan 
panganggone basa Asing. “Kategori gramatikal” kalebu jinis-jinis ukara lan 
frase. Analisis “bahasa figuratif” nemokake majas papat kang digunakake ing 
cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yaiku “majas simile”, “majas 
personifikasi”, “majas metafora”, lan “majas metonomia”. “konteks” lan “kohesi” 
kang digunakake ing cerbung kasebut fungsine kanggo mangerteni hubungan 
ukara siji lan ukara liyane sarta njelasake maksud ukara. 
 Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi dikarepake dadi tuladha tumrap 
lelewaning basa kang digunakake nalika nganggit “karya sastra fiksi” tunggal 
jinis. Uga bisa dadi tuladha kanggo panaliten sadurunge. Cerbung iki uga bisa 
didadekake sarana piwulang basa Jawa, jalaran isining cerita isih trep karo 
kasunyatan saiki. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan wahana ekspresi dalam karya sastra. Menarik tidaknya 

bahasa yang digunakan tergantung pada kecakapan seorang pengarang dalam 

mengolah kata-kata yang ada. Pengarang dalam mengungkapkan hasil karyanya 

menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan jiwa, emosi, dan apresiasi 

bahasanya. Hal ini juga terlihat dalam cerita bersambung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi karya Pakne Puri yang dimuat dalam majalah Panjebar Semangat. Pakne 

Puri mempunyai bahasa sendiri yang berbeda dengan pengarang lainnya. 

Demikian juga gaya bahasa yang dipakai mencerminkan sikap, watak, sifat, 

moral, pandangan hidup pengarang yang bersangkutan. 

Pengarang dapat mengekspresikan pikirannya melalui media bahasa 

dengan gaya bahasa. Dengan gaya bahasa, pengarang juga dapat menyampaikan 

ide atau gagasannya kepada para pembaca sehingga karya sastra akan dapat 

diterima dan menarik pembaca. 

Gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam cerita bersambung Salindri 

Kenya Kebak Wewadi sangat unik, karena sangat dekat dengan watak dan jiwa 

pengarang, juga membuat bahasa yang digunakan pengarang berbeda dalam 

makna. Hal itu diperkuat dengan pilihan kata yang digunakan pengarang dalam 

cerita bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi. Jadi, bahasa merupakan 

pembawaan pribadi. Bahasa dalam karya sastra berasal dari dalam batin seorang 
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pengarang, maka gaya bahasa yang digunakan oleh seorang pengarang dalam 

karyanya secara tidak langsung menggambarkan sikap dan karakteristik 

pengarang tersebut. 

Pemakaian bahasa dalam karya sastra mempunyai spesifikasi tesendiri 

dibanding dengan pemakaian bahasa dalam komunikasi yang lain. Ciri khas 

tersebut berkaitan dengan gaya atau stilistika. Gaya tersebut dapat berupa gaya 

pemakaian bahasa secara universal maupun pemakaian bahasa yang merupakan 

kekhasan masing-masing pengarang. 

Pusat perhatian stilistika ada pada pengguanaan bahasa. Gaya bahasa 

pengarang harus mampu menguasai norma bahasa pada masa yang sama dengan 

bahasa yang dipakai dalam karya sastra. Adanya unsur stilistika inilah yang 

menyebabkan pengarang selalu berusaha untuk menciptakan gaya yang sesuai 

dengan dirinya, baik yang berkaitan dengan unsur bahasa maupun bentuk 

pengungkapannya. 

Ranah penelitian stilistika biasanya dibatasi pada teks sastra secara rinci 

dan sistematis. Gaya bahasa dalam cerita bersambung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi dalam kajian stilistika yang dibagi menjadi empat ranah, yaitu diksi, 

gramatikal, bahasa figuratif, serta konteks dan kohesi.  

Pilihan kata dalam cerita bersambung  Salindri Kenya Kebak Wewadi 

sangat unik. Hal tersebut terlihat dalam cerita bersambung  Salindri Kenya Kebak 

Wewadi No. 3 dan 4 dalam kutipan kalimat ”Teka dha sini alep ngapa?” dan ”Siji 

ing antarane gambar close up gulu sing suwek amba.”. Kalimat pertama 

menggunakan bahasa Jawa yang berlogat Cina sedangkan dalam kalimat kedua 
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ditemukan adanya penggunaan kata-kata bahasa asing. Padahal jika dilihat dari 

bentuk bahasa yang digunakan cerita bersambung tersebut menggunakan bahasa 

Jawa.   

Keunikan yang lain juga terdapat dalam cerita bersambung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi No. 9 dan 10. Hal tersebut terlihat dalam kutipan kalimat ”Nah, 

Bung, apa sing bisa dak bantu,” dan ”Weruh mengkono Dokter Padma cluluk, 

”Tak perlu pulang”. Kalimat pertama terlihat adanya penggabungan bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa dalam satu kalimat sedangkan dalam kalimat kedua 

terdapat penggunaan kalimat bahasa Indonesia secara utuh. Padahal kalimat 

sebelumnya menggunakan bahasa Jawa.  

Pemajasan yang terdapat dalam cerita bersambung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi cukup beragam. Hal tersebut terdapat dalam kutipan kalimat cerita 

bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi No.1 yaitu ”Kegawa angin swarane 

bablas urut mega”. Dalam cerita bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi juga 

terdapat adanya permainan bunyi dalam kalimat. Hal ini terlihat dalam kutipan 

kalimat cerita bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi No. 2 yaitu ”Aneh, 

ukuran tangan mau kaya malih urip nggegem kenceng lengene ngluwihi 

tanggem,....”. Dalam kalimat tersebut terdapat adanya permainan bunyi vokal /e/ 

pada kata nggegem, kenceng, lengene, tanggem. 

Peneliti memilih cerita bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi sebagai 

bahan penelitian dengan beberapa alasan. Pertama, cerita bersambung Salindri 

Kenya Kebak Wewadi karangan Pakne Puri merupakan cerita besambung yang 

bahasanya menarik dan belum pernah dikaji. Penelitian ini mencoba mengkajinya 
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lewat kajian stilistika sebagai langkah awal dalam penelitian ini. Kedua, diksi atau 

pilihan kata yang terdapat dalam cerita bersambung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi sangat kompleks. Secara umum bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Jawa ngoko dengan dialek Solo. Untuk menambah estetis banyak digunakan 

bahasa-bahasa lain seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam cerita 

bersambung tersebut juga ditemukan adanya bahasa Jawa yang bercampur dengan 

dialek Cina. Ketiga, cerita bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dalam menggambarkan 

peristiwa-peristiwa kehidupan pelakunya menggunakan bahasa yang menyentuh 

perasaan pembaca. 

Dalam hal ini peneliti hanya menjelaskan gaya bahasa cerita bersambung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri yang meliputi diksi, gramatikal, 

bahasa figuratif, serta konteks dan kohesi. Sejauh peneliti ketahui cerita 

bersambung ini belum pernah diteliti atau dikaji. Oleh karena itu, peneliti akan 

meneliti tentang gaya bahasa sebagai langkah awal untuk mengetahui bagaimana 

gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat masalah yang ditawarkan dalam dunia sastra sangat luas dan 

kompleks, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahannya dengan 

maksud agar penelitian dapat tercapai. Setelah membaca dan memahami cerita 

bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri, muncullah 

permasalahan yang perlu dikaji, yaitu: bagaimana gaya bahasa cerita bersambung 
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Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri yang mencakup kategori 

leksikal, kategori gramatikal, bahasa figuratif, serta konteks dan kohesi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu 

mengetahui komposisi gaya bahasa yang digunakan dalam cerita bersambung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi mencakup kategori leksikal, kategori gramatikal, 

bahasa figuratif, serta konteks dan kohesi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini diharapkan mempunyai dua manfaat, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis penelitian ini bermanfaat 

untuk pengembangan ilmu sastra di Indonesia, khususnya dalam bidang karya 

sastra yang berbentuk cerita bersambung berbahasa Jawa dalam penerapan teori-

teori sastra khususnya stilistika. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk 

menambah pemahaman mengenai cerita bersambung berbahasa Jawa lewat bahan 

ajar di sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Bahasa Sastra 

Bahasa merupakan sarana pengungkapan sastra (Nurgiyantoro 1995:272). 

Tanpa bahasa dalam seni sastra bagaikan seorang pelukis yang dipisahkan dari 

cat, kuas, dan kanvas. Itu berarti bahwa bahasa merupakan sarana yang sangat 

penting bagi pengarang untuk menciptakan sebuah karya sastra.  

Wellek dan Warren (1995:15) mengungkapkan bahasa sastra lebih bersifat 

khas. Bahasa sastra penuh dengan ambiguitas, homonim, dan sangat konotatif 

sedangkan bahasa ilmiah cenderung menyerupai matematika atau logika simbolis 

dengan bersifat denotatif. Maka tidak mengherankan jika bahasa sastra bersifat 

menyimpang dari kaidah-kaidah ketatabahasaan. 

Bahasa sastra menurut kaum formalis adalah bahasa yang mempunyai ciri 

deotomatisasi, yaitu penyimpangan dari cara penuturan yang telah bersifat 

otomatis, rutin, biasa, dan wajar (Nurgiyantoro 1995:273-275). 

Penyimpangan dalam bahasa sastra dapat dilihat secara  sinkronik dan 

diakronik. Secara sinkronik berupa penyimpangan dari bahasa sehari-hari, secara 

diakronik berupa penyimpangan dari karya sastra sebelumnya (Nurgiyantoro 

1995:274). Penyimpangan dalam bahasa sastra dimaksudkan untuk memperoleh 

efek keindahan. Pengarang harus pandai dalam memilih dan menyusun kata-kata 

atau unsur bahasa sehingga hasil karyanya menarik dan dapat dinikmati pembaca. 
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Keistimewaan bahasa dalam karya sastra terjadi karena adanya licentia 

poetica, yaitu kebebasan seorang sastrawan  untuk menyimpang dari kenyataan 

bentuk atau aturan konvesional untuk menghasilkan efek yang dikehendakinya 

(Teeuw 1984:72). Keberhasilan penggunaan kebebasan ini tergantung kepada 

sastrawan bagaimana ia menggunakan teknik dan gayanya dalam mengeksploitasi 

kata-kata. 

Bahasa yang digunakan dalam karya sastra berbeda dengan bahasa yang 

digunakan dalam karya ilmiah atau nonfiksi. Bahasa dalam sebuah karya sastra 

adalah bahasa yang indah, yang dapat membuat pembaca atau pendengar terbawa 

dalam alur cerita, baik karena pilihan katanya maupun karena susunan kalimatnya. 

Bahasa sastra diarahkan untuk mencapai dua hal yaitu kepaduan dan 

keharmonisan intelektual (Keraf 2009:1). 

Adapun karya ilmiah berbeda bahasanya dengan bahasa yang digunakan 

oleh pengarang karya sastra. Pengarang karya ilmiah hanya ingin menyampaikan 

gagasan dan juga bermaksud menyampaikan isi perasaannya. Sedangkan 

pengarang karya sastra tidak hanya ingin pembaca mengetahui apa yang 

dituliskan, melainkan juga mengharapkan agar pembaca ikut serta merasakan apa 

yang dirasakan pengarang (Suharianto 1982:76). 

Bahasa merupakan sarana yang sangat berperan penting dalam suatu 

cerita. Semua unsur cerita akan dapat dinikmati apabila telah disampaikan atau 

dinyatakan dengan bahasa. Itulah sebabnya pengarang senantiasa akan memilih 

kata dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga menghasilkan kalimat yang 
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mampu mewadahi apa yang dipikirkan dan dirasakan tokoh dalam cerita tersebut 

(Suharianto 1982:37). 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa sastra 

adalah sarana pengungkapan sastra yang bersifat khas yang digunakan penulis 

untuk mengungkapkan gagasan dan isi perasaan. Pembaca seolah-olah ikut 

merasakan apa yang dirasakan oleh pengarang. Pengarang diberi kebebasan untuk 

menyimpang dari kenyataan. Penyimpangan dalam bahasa sastra ini dimaksudkan 

untuk memperoleh efek keindahan sehingga hasil karyanya lebih menarik 

pembaca. 

 

2.2 Style dan Stilistika 

Kata style diturunkan dari kata Latin stilus, yang berarti semacam alat 

untuk menulis pada lempengan lilin. Menurut Keraf (2009:113) style adalah cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa 

dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). Menurut Teeuw (1984:72) style adalah 

ilmu gaya bahasa yang meneliti pemakaian bahasa yang khas atau istimewa yang 

mirip ciri khas seorang penulis. Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 1995:276) 

style adalah pengucapan bahasa dalam prosa atau bagaimana seorang pengarang 

mengungkapkan sesuatu yang diungkapkan. 

Stilistika (stylistics) menyaran pada studi tentang style (Leech dan Short 

dalam Nurgiyantoro 1995:279). Leech & Short dan Wellek & Warren (dalam 

Nurgiyantoro 1995:279) mengungkapkan bahwa analisis stilistika dimaksudkan 

untuk menerangkan sesuatu, yang pada umumnya dalam dunia kesastraan untuk 
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menerangkan hubungan bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya. Disamping 

itu dapat juga bertujuan untuk menentukan seberapa jauh dan dalam hal apa 

bahasa yang dipergunakan itu memperlihatkan penyimpangan, dan bagaimana 

pengarang mempergunakan tanda-tanda linguistik untuk memperoleh efek khusus 

(Chapman dalam Nurgiyantoro 1995:279). 

Aminuddin (1995:46) mengungkapkan bahwa stilistika adalah studi cara 

pengarang dalam menggunakan sistem tanda sejalan dengan gagasan yang ingin 

disampaikan, dari kompleksitas dan kekayaan unsur pembentuk karya sastra itu 

dan dijadikan sasaran kajian hanya wujud sistem tandanya. 

Menurut Kridalaksana (1993:202) stilistika adalah 1) ilmu yang 

menyelidiki bahasa yang digunakan dalam karya sastra, 2) sebuah penerapan 

linguistik pada penelitian di dalam karya sastra. 

Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa. Stilistika adalah ilmu 

bagian linguistik yang memusatkan diri pada variasi-variasi penggunaan bahasa, 

seringkali, tetapi tidak secara eksklusif, memberikan perhatian khusus kepada 

penggunaan bahasa yang paling sadar dan paling kompleks dalam kesustraan. 

Stilistika berarti studi tentang gaya bahasa, menyugestikan sebuah ilmu, paling 

sedikit merupakan sebuah studi yang metodis. (Turner dalam Pradopo 2007:264). 

Wellek dan Warren (Endraswara 2008:75) menyebutkan bahwa stilistika 

adalah bahasa yang telah dicipta, dan bahkan direkayasa untuk mewakili ide 

sastrawan. Pendek kata, stilistika adalah bagian ilmu sastra, dan akan menjadi 

bagian penting, karena melalui metode ini akan terjabarkan ciri-ciri khusus karya 

sastra. 
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang digunakan pengarang 

untuk mengungkapkan gagasan yang sesuai dengan tujuan dan efek estetikanya. 

 

2.3 Gaya Bahasa 

Gaya bahasa dalam arti umum adalah penggunaan bahasa sebagai media 

komunikasi secara khusus yaitu penggunaan bahasa secara bergaya dengan tujuan 

untuk ekspresivitas, menarik perhatian, dan untuk menimbulkan daya pesona 

(Pradopo 2007:139). 

Aminuddin (1995:72) mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara 

seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media 

bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana 

yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. 

Gaya bahasa selalu dihubungkan dengan teks sastra tulis. Hal itu 

disebabkan karena penulis karya sastra selalu menggunakan pigura-pigura bahasa 

dalam menyampaikan karyanya. Pembaca dibuat aktif ikut memasuki perasaan 

tokoh dan merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh tokoh-tokohnya. 

Bahasa dalam sastra menitikberatkan pada fungsi yang ditimbulkan bukan 

pada wujudnya. Dalam bahasa sastra kallimat-kalimatnya disesuaikan dengan 

suasana yang dilukiskan, hal tersebut dapat dicapai oleh bunyi-bunyi kata yang 

digunakan perbandingan-perbandingan yang dipakainya yang disebut gaya 

bahasa. 
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Gaya bahasa adalah tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa 

(Baribin 1985:64). Tingkah laku berbahasa ini merupakan suatu sarana sastra 

yang amat penting. Tanpa bahasa, tanpa gaya bahasa sastra tidak akan ada. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gaya 

bahasa adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan 

gagasan dan pikirannya. Jadi, jelas terlihat perbedaan antara stilistika dan gaya 

bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan oleh pengarang, sedangkan 

stilistika adalah ilmunya. 

 

2.4 Kategori Leksikal (Diksi) 

Seorang pengarang ingin mencurahkan perasaan dan isi pikirannya sesuai 

dengan batinnya. Selain itu, pengarang juga ingin mengekspresikan suatu ide 

dengan ekspresi yang dapat menjelmakan pengalaman jiwanya. Dengan demikian, 

seorang pengarang harus mampu memilih kata secara tepat. Menurut Pradopo 

(2007:54) pemilihan kata itu disebut dengan diksi. 

Pengertian diksi atau pilihan kata jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan 

oleh jalinan kata-kata itu. Selain kata digunakan untuk mengungkapkan ide atau 

gagasan, diksi juga menyangkut persoalan ungkapan atau gaya bahasa. Dapat 

dikatakan bahwa persoalan diksi atau pilihan kata bukanlah persoalan yang 

sederhana, karena untuk mengungkapkan gagasan yang lebih baik dibutuhkan 

suatu ketepatan dalam menggunakan diksi. Kata tepat dapat diartikan cocok atau 

sesuai yaitu sesuai dengan situsi dan kondisi sehingga tidak merusak suasana. 
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Keraf (2009:76) mengungkapkan bahwa pilihan kata adalah hasil yang 

diperoleh para leksigraf yang berusaha merekam sebuah kata bukannya 

menentukan makna sebuah kata supaya digunakan oleh para pemakainya. 

Pemilihan kata mengacu pada pengertian penggunaan kata-kata tertentu yang 

sengaja dipilih dan digunakan pengarang. Mengingat bahwa karya fiksi (sastra) 

adalah dunia dalam kata, komunikasi dilakukan dan ditafsirkan dalam kata-kata. 

Pemilihan kata-kata tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk 

mendapatkan efek yang dikehendaki (Nurgiyantoro 1995:290). 

Masalah pemilihan kata menurut Champan (dalam Nurgiyantoro 

1995:290) dapat melalui pertimbangan-pertimbangan formal tertentu. Pertama, 

pertimbangan fonologis, misalnya kepentingan alitrasi, irama, dan efek bunyi 

tertentu. Kedua, pertimbangan dari segi metode, bentuk, dan makna yang 

dipergunakan sebagai sarana mengkonsentrasikan gagasan. Dalam hal ini, faktor 

personal pengarang untuk memilih kata-kata yang paling menarik perhatiannya 

berperan penting. Pengarang dapat saja memilih kata atau ungkapan tertentu 

sebagai siasat untuk mencapai efek yang diinginkan. Persoalan diksi dan pilihan 

kata bukanlah persoalan yang sederhana. Ketepatan pemilihan kata atau diksi 

untuk mengungkapkan suatu gagasan diharapkan fungsi yang diperoleh akan 

sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

Keraf (2009:24) mengungkapkan tiga kesimpulannya tentang diksi, yaitu 

1) diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan 

suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata yang tepat, dan gaya 

mana yang paling baik untuk digunakan dalam situasi tertentu, 2) kemampuan 
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membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin 

disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan 

situasi tertentu, 3) tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan 

sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kosakata itu. Yang dimaksud 

dengan kosakata di sini adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. 

Dalam prosa narasi upaya menciptakan keindahan itu terkait dengan upaya 

menciptakan pemaparan yang hidup (Aminuddin 1995:180). Gaya pemilihan kata 

dapat dijadikan sebagai penanda kelas sosial, suasana batin, asal kedaerahan, dan 

lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

karya Pakne Puri memanfaatkan bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa Krama, dan 

kata asing sebagai upaya menciptakan efek estetis. 

Seorang pengarang harus tepat dalam menentukan diksi. Yang diperlukan 

untuk mencapai ketepatan diksi dalam penelitian ini diantaranya dapat 

membedakan dengan cermat tembung aran (kata benda), tembung sifat (kata 

sifat), tembung kriya (kata kerja), tembung katrangan (kata keterangan), tembung 

camboran (kata majemuk), tembung rangkep (kata ulang), dan kata asing. 

Sehubungan dengan cerita bersambung yang dikaji berbahasa Jawa dan penulis 

banyak menjelaskan macam-macam diksi dengan istilah bahasa Jawa di samping 

dengan istilah bahasa Indonesia. Adapun macam-macam diksi yang dimaksud 

diuraikan pada subbab berikut. 

2.4.1 Kata Benda (Tembung Aran) 

Kata benda yaitu suatu jenis kata yang menandai atau menamai suatu 

benda yang dapat berdiri sendiri di dalam kalimat dan tidak tergantung pada jenis 
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kata lain, seperti misalnya orang, tempat, benda, kualitas, atau tindakan 

(Poedjosoedarmo 1979:77). Kata benda dalam bahasa Jawa disebut tembung aran. 

Tembung aran utawa kata benda (nomina) yaiku tembung kang 
mratelakake jenenge barang utawa apa bae kang kaanggep barang (Sasangka 
2001:98). Sasangka (2001:100) mbedakake tembung aran dadi loro, yaiku 
tembung aran katon (kata benda konkrit) lan tembung aran tan katon (kata benda 
abstrak). 

Kata benda (nomina) adalah tembung yang menjelaskan barang atau apa 

saja yang dianggap barang. Kata benda dibedakan menjadi dua yaitu kata benda 

konkrit dan kata benda abstrak. 

Tembung aran katon yaiku tembung aran kang bias kanyatakake dening 
pancadriya (pancaindera), upamane watu, pasir, gunung, pari, jagung, klapa, 
tangan, sirah, bulan, lintang, srengenge, lsp. Tembung aran tan katon yaiku 
tembung aran kang ora bisa kanyatakake dening pancadriya, upamane 
kapinteran, kabudayan, kasusilan, ngelmu, bab, tembung, swasana, lsp (Sasangka 
2001:100). 

Kata benda konkret yaitu kata benda yang bisa dilihat dengan jelas oleh 

pancaindra, contohnya batu, pasir, gunung, padi, jagung, dan yang lainnya, 

sedangkan kata benda abstrak yaitu kata benda yang tidak bisa dilihat dengan jelas 

oleh pancaindra, misalnya kepandaian, kebudayaan, kesusilaan, bab, kata, dan 

sebagainya. 

Tembung aran uga bisa dibedakake dadi tembung aran sukma (nomina 
insani) utawa kata benda bernyawa lan tembung aran tansukma (nomina 
noninsani) utawa kata benda tak bernyawa. Kabeh titah ing jagad kang 
kapanjingan nyawa bisa kagolongake tembung aran sukma, dene tembung kang 
ora nate kapanjingan nyawa kagolongake tembung aran tansukma (Sasangka 
2001:100). 

Kata benda juga dapat dibedakan menjadi nomina insani atau kata benda 

bernyawa dan nomina noninsani atau kata benda tak bernyawa. Semua yang 

berada di bumi yang mempunyai nyawa dapat digolongkan kata benda bernyawa, 

sedangkan yang tidak bernyawa digolongkan kata benda tak bernyawa. 
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2.4.2 Kata Sifat (Tembung Kahanan) 

Kata sifat yaitu kata yang digunakan bersama dengan kata benda untuk 

menerangkan atau untuk memberi modifikasi pada kata benda tersebut, baik kata 

benda yang menunjukkan benda hidup maupun mati (Poedjosoedarmo 1979:103). 

Tembung sifat utawa kata sifat (adjektiva) kang uga sinebut tembung 
watak utawa kaanan (kahanan) yaiku tembung kang bisa mratelakake kaanan 
utawa watak sawijining barang utawa bab. Tembung sifat bisa kabedakake dadi 
loro, yaiku tembung watak lan tembung kaanan. Tembung watak iku ora bisa 
owah, dene tembung kaanan iku bisa owah (Sasangka 2001:103-104). 

Kata sifat (adjektiva) yaitu kata yang menjelaskan keadaan atau sifat suatu 

barang atau bagian. Kata sifat dibedakan menjadi dua yaitu kata sifat dan kata 

keadaan. Kata sifat dapat berubah, sedangkan kata keadaan tidak bisa. 

2.4.3 Kata Kerja (Tembung Kriya) 

Kata kerja yaitu jenis kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan 

suatu benda atau makhluk (Poedjosoedarmo 1979:22). Kata  kerja dalam bahasa 

Jawa disebut tembung kriya. 

Tembung kriya utawa kata kerja (verba) yaiku tembung sing mratelakake 
solah bawa utawa tandang gawe (verba tindakan). Tembung kriya uga bisa 
ngemu teges lumakuning kaanan (verba proses) (Sasangka 2001:100). 

Kata kerja yaitu kata yang menjelaskan tingkah laku atau tindakan. Kata 

kerja juga dapat menjelaskan suatu proses. 

Tembung kriya bisa dibedakake dadi loro, yaiku kriya tanduk lan kriya 
tanggap. Tembung kriya tanduk utawa kata kerja aktif yaitu tembung kriya kang 
nuntut jejer (subjek) ing ukara dadi paraga (pelaku). Dene tembung kriya 
tanggap utawa kata kerja pasif yaiku tembung kriya kang jejer (subjek) dadi 
sasaran (penderita) (Sasangka 20001:101-103). 

Kata kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata kerja aktif dan kata 

kerja pasif. Kata kerja aktif yaitu kata kerja yang wajib harus ada subjek dalam 

kalimat sebagai pelaku sedangkan kata kerja pasif yaitu kata kerja yang subjeknya 

menjadi penderita. 
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Tembung kriya tanduk bisa dibedakake dadi loro, yaiku kriya tanduk 
mawa lesan lan kriya tanduk tanpa lesan. Kriya tanduk mawa lesan utawa kata 
kerja transitif (verba transitif) yaiku tembung kriya kang tansah mbutuhake utawa 
ngarep-arep anane lesan (objek). Kriya tanduk tanpa lesan utawa kata kerja 
intransitif (verba intransitif) yaiku tembung kriya kang ora mbutuhake utawa ora 
ngarep-arep anane lesan (objek) (Sasangka 2001:102). 

Kata kerja aktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan 

kata kerja intransitif. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang membutuhkan 

objek. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. 

2.4.4 Kata Keterangan (Tembung Katrangan) 

Tembung katrangan utawa kata keterangan (adverbia) yaiky tembung 
kang aweh katrangan maranng tembung liya. Tembung katrangan iki bisa 
nerangake tembung aran, kriya, sifat (watak/kaanan), wilangan, lan bisa uga 
nerangake tembung katrangan (Sasangka 2001:105). 

Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan kata yang lainnya. 

Kata keterangan ini dapat menerangkan kata benda, kerja, sifat, bilangan, dan juga 

dapat menerangkan kata keterangan. 

2.4.5 Kata Majemuk (Tembung Camboran) 

Tembung camboran utawa kata majemuk (kompositum) yaiku tembung 
loro utawa luwih sing digandheng dadi siji lan tembung mau dadi tembung anyar 
kang tegese uga melu anyar (Sasanngka 2001:95). 

Kata majemuk yaitu gabungan dua kata atau lebih yang membentuk arti 

baru. 

Tembung camboran bisa dibedakake dadi loro, yaiku camboran wutuh lan 
camboran tugel. Tembung camboran wutuh yaiku tembung camboran kang 
dumadi saka tembung-tembung kang isih wutuh. Tembung camboran tugel yaiku 
tembung camboran kang dumadi saka tembung kang isih wutuh lan tembung 
wancahan, utawa kabeh tembung camboran iki kabeh dumadi saka tembung 
wancahan (Sasangka 2001:95-96). 

Kata majemuk dibedakan menjadi dua, yaitu kata majemuk utuh dan kata 

majemuk sebagian. Kata majemuk utuh adalah kata majemuk yang terjadi dari 

kata-kata yang masih utuh. Kata majemuk sebagian adalah kata majemuk yang 
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terjadi dari kata yang masih utuh dan kata yang disingkat, atau bisa juga terjadi 

dari kata yang disingkat semua. 

2.4.6 Kata Ulang (Tembung Rangkep) 

Tembung rangkep yaiku tembung kang ditulis utawa diucapake kaping 

pindho (Sasangka 2001:90). Tembung rangkep dalam bahasa Indonesia disebut 

kata ulang atau reduplikasi. 

Tembung rangkep utawa reduplikasi basa Jawa cacahe ana telu, yaiku 
dwipurwa, dwilingga, lan dwiwasana. Dwipurwa iku tembung kang dumadi saka 
pangrangkepe purwane tembung lingga utawa pangrangkepe wanda kawitaning 
tembung. Dwilingga yaiku tembung lingga kang dirangkep. Pangrangkepe 
tembung lingga iki ana kang karangkep wutuh la nana kang karangkep mawa 
owah-owahan swara. Dwiwasana iku tembung kang ngrangkep wanda wekasan 
utawa ngrangkep wasanane tembung (Sasangka 2001:90-94). 

Kata ulang atau reduplikasi dalam bahasa Jawa ada tiga, yaitu dwipurwa, 

dwilingga, dan dwiwasana. Dwipurwa  yaitu kata yang diulang bagian depan. 

Dwilingga adalah kata yang diulang keseluruhannya sedangkan dwiwasana 

merupakan perulangan pada kata bagian belakang. 

2.4.7 Penggunaan Bahasa Jawa Logat Cina 

Penggunaan bahasa Jawa logat Cina adalah penggunaan bahasa Jawa 

standar yang pengucapannya menggunakan logat bahasa Cina. 

2.4.8 Penggunaan Bahasa Asing 

Penggunaan bahasa asing yang dimaksud adalah penggunaan bahasa di 

luar bahasa Jawa, dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa-

bahasa asing lainnya. Tujuan pengarang memasukkan bahasa-bahasa tersebut 

semata-mata untuk menghidupkan cerita dan menjadikan lebih estetis. 
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2.5 Kategori Gramatikal 

Nurgiyantoro (1995:292-293) menerangkan bahwa kategori atau unsur 

gramatikal yang dimaksud menyaran pada pengertian struktur kalimat. Kalimat 

lebih penting dari sekedar kata, gagasan, atau pesan yang akan diungkapkan ke 

dalam berbagai bentuk kalimat yang berbeda-beda struktur dan kosakatanya. 

Dalam kalimat kata-kata berhubungan dan berurutan secara linear dan kemudian 

dikenal dengan sebutan sintagmatik. 

Dapat dikatakan bahwa pengarang memiliki kebebasan dalam 

mengkreasikan bahasanya maka penyimpangan struktur kalimat merupakan hal 

yang wajar dan sering terjadi. Penyimpangan unsur-unsur kalimat itu sendiri dapat 

bermacam-macam wujudnya, misalnya berupa pembalikan, pemendekan, 

pengulangan, penghilangan unsur tertentu dan lain-lain. Semua bentuk 

penyimpangan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan efek estetis tertentu di 

samping juga untuk menekankan pesan tertentu. 

2.5.1 Klasifikasi Kalimat 

Klasifikasi kalimat dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan 1) jumlah 

klausanya, 2) struktur klausanya, 3) kategori predikatnya, 4) amanat wacananya, 

dan 5) perwujudan kalimatnya (Kurniati 2008:63). 

2.5.1.1 Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa 

Berdasarkan jumlah klausanya kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu 

kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang 

terjadi dari satu klausa bebas. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang 

terdiri atas dua klausa atau lebih tanpa mengubah informasi atau pesannya. 
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Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi dua yaitu kalimat majemuk setara dan 

kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara klausa-klausanya 

mempunyai kedudukan yang sama, dengan kata lain bahwa masing-masing klausa 

merupakan klausa utama. Kalimat majaemuk bertingkat klausa-klausanya 

mempunyai kedudukan tidak sama, klausa yang satu merupakan klausa utama, 

sedangkan klausa yang lainnya merupakan klausa pendukung. 

Dalam bahasa Jawa kalimat tunggal disebut ukara lamba, sedangkan 

kalimat majemuk disebut ukara camboran. 

2.5.1.2 Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Struktur Klausa 

Berdasarkan strukturnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat susun biasa 

dan kalimat susun balik atau inverse. Kalimat susun biasa adalah kalimat yang 

strukturnya subjek diikuti predikat, dengan kata lain predikat terletak di belakang 

subjek sedangkan kalimat inverse adalah kalimat yang predikatnya di muka 

subjek. 

2.5.1.3 Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Kategori Predikat 

Berdasarkan kategori predikatnya kalimat dibedakan menjadi kalimat 

nominal, pronominal, verbal, adjektival, adverbial, numeral, dan preposisional. 

Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berkategori nomina. 

Kalimat pronominal adalah kalimat yang predikatnya pronomina. Kalimat verbal 

adalah kalimat yang perdikatnya verba. Kalimat adjektival adalah kalimat yang 

predikatnya berkategori adjektiva. Kalimat adverbial adalah kalimat yang 

predikatnya berkategori adverbia. Kalimat numeralia adalah kalimat yang 
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predikatnya berkategori numeral sedangkan kalimat preposisional adalah kalimat 

yang predikatnya berupa frasa preposisional. 

2.5.1.4 Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Amanat Wacana 

Berdasarkan amanat wacananya, kalimat dibedakan menjadi tiga, yaitu 

kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. 

Kalimat berita adalah kalimat yang dapat dipakai untuk melaporkan hal 

apapun. Kalimat berita ada yang berupa kalimat performatif, kalimat seruan, dan 

kalimat makin (imperatif). Kalimat performatif adalah kalimat yang verbanya 

menunjukkan perbuatan yang dilakukan pembicara seperti menamakan ataupun 

berjanji sedangkan kalimat seruan yaitu kalimat yang mengungkap emosi. 

Kalimat berita dalam bahasa Jawa disebut ukara carita. 

Kalimat tanya digunakan untuk memperoleh informasi atau tanggapan dari 

lawan bicara. Kalimat tanya ada beberapa macam, pertama pertanyaan pilihan 

yang dipergunakan bila penanya telah memberikan kemungkinan jawaban. Kedua, 

pertanyaan terbuka yang dipergunakan untuk memperoleh informasi apapun dari 

lawan bicara. Ketiga, pertanyaan retoris yang dipergunakan bila penanya tahu 

bahwa kawan bicara tahu jawabannya. Keempat, kalimat pertanyaan pengukuhan 

yang dipergunakan bila penanya ingin memastikan jawabannya yang sebenarnya 

sudah diketahuinya. Kelima, pertanyaan fatis yang dipergunakan tidak untuk 

memperoleh informasi dari kawan bicara melainkan untuk memulai, 

mempertahankan, atau memutuskan komunikasi. Kalimat tanya dalam bahasa 

Jawa disebut ukara pitakon. 
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Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan 

keinginan pembicara untuk mempengaruhi suatu peristiwa. Kalimat perintah ada 

beberapa macam, yaitu kallimat perintah biasa, larangan, ajakan, peringatan, dan 

penyilaan. Kalimat perintah dalam bahasa Jawa disebut ukara pakon. 

2.5.1.5 Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Perwujudan Kalimat 

Berdasarkan perwujudan kalimatnya, kalimat bahasa Jawa dibedakan 

menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalimat langsung 

adalah kalimat yang entah berupa kalimat berita, tanya, maupun perintah yang 

secara cermat menirukan apa yang diujarkan orang sedangkan kalimat tak 

langsung berupa kalimat berita dan tanya yang melaporkan apa yang diujarkan 

orang. 

2.5.2 Jenis Frase 

Menurut Chaer (2003:225) jenis frase dibedakan menjadi empat yaitu 

frase eksosentrik, frase endosentrik, frase koordinatif, dan frase apositif. 

2.5.2.1 Frase Eksosentrik 

Frase eksosentrik adalah frase yang komponen-komponennya tidak 

mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Frase 

eksosentrik dibedakan menjadi dua yaitu frase eksosentrik yang direktif dan 

nondirektif. Frase eksosentrik yang direktif komponen pertamanya berupa 

preposisi dan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya 

berkategori nomina. Frase eksosentrik yang direktif ini lazim disebut dengan frase 

preposisional sedangkan frase eksosentrik yang nondirektif komponen 
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pertamanya berupa artikulus dan komponen keduanya berupa kata atau kelompok 

kata berkategori nomina, adjektiva, atau verba. 

2.5.2.2 Frase Endosentrik 

Frase endosentrik adalah frase yang salah satu unsurnya atau 

komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. 

Artinya, salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan 

keseluruhannya. Frase endosentrik disebut juga frase modifikatif atau frase 

subordinatif. 

Dilihat dari kategori intinya, frase endosentrik dapat dibedakan menjadi 

empat diantaranya: 1) frase nominal, 2) frase verbal, 3) frase adjektival, 4) frase 

numeral. Frase nominal adalah frase endosentrik yang intinya berupa nomina atau 

pronominal. Frase verbal adalah frase endosentrik yang intinya berupa verba. 

Frase adjektival adalah frase endosentrik yang intinya berupa kata adjektiva. Frase 

numeralia adalah frase endosentrik yang intinya berupa kata numeral.   

2.5.2.3 Frase Koordinatif 

Frase koordinatif adalah frase yang komponen pembentuknya terdiri dari 

dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat. Contohnya, tuwa enom (tua 

muda) 

2.5.2.4 Frase Apositif 

Frase apositif adalah frase koordinatif yang kedua komponennya saling 

merujuk sesamanya. Contohnya terlihat dari kalimat berikut Lia nulis surat 

kanggo Dita, adhine. 
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2.5.3 Jenis Klausa 

Jenis klausa dapat dibedakan berdasarkan strukturnya dan berdasarkan 

kategori segmental yang menjadi predikatnya (Chaer 2003:235). 

Berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa 

terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsure-unsur yang lengkap, 

sekurang-kurangnya mempunyai S dan P, misalnya Didit mangan ‘Didit makan’ 

sedangkan kluasa terikat adalah klausa yang unsurnya tidak lengkap, misalnya 

lagi nyapu  ’sedang menyapu’ dalam kalimat Nina lagi nyapu ‘Nina sedang 

menyapu (Kurniati 2008:46). 

Berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya dapat 

dibedakan menjadi klausa verbal, klausa nominal,  klausa adjektival, klausa 

adverbial, klausa preposisional, dan klausa numeral. Klausa verbal adalah klausa 

yang predikatnya berkategori verbal. Klausa nominal adalah klausa yang 

predikatnya berkategori nomina. Klausa adjektival adalah klausa yang predikatnya 

berkategori adjektiva. Klausa adverbial adalah klausa yang predikatnya 

berkategori adverbial. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya 

berkategori preposisi. Klausa numeral adalah kalusa yang predikatnya berupa 

numeralia. 

 

2.6 Bahasa Figuratif 

2.6.1 Majas 

Altenbernd (dalam Pradopo 2007:62) mengungkapkan bahwa bahasa kias 

atau majas bermacam-macam jenisnya. Bahasa-bahasa kias tersebut mempunyai 



24 

 

sifat yang mampu mempertalikan sesuatu dengan cara menghubung-hubungkan 

dengan sesuatu yang lain. 

Bahasa kias dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan. 

Membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain, berarti mencoba 

menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut 

(Keraf 2009:136). Menurut Aristoteles (dalam Aminuddin 1995:227) 

mengungkapkan bahwa perbandingan bahasa tersebut berlaku secara potensialitas 

kata-kata yang dipindahkan dalam menggambarkan citraan maupun gagasan baru. 

Aminuddin (1995:247-248) mengungkapkan bahwa pemahaman bahasa 

kias dalam karya sastra merupakan kegiatan pemberian makna pada bentuk, 

citraan, gagasan dinuansakan karakteristik hubungannya dengan unsur lain dalam 

satuan teksnya dan kemungkinan efeknya bagi pembaca. 

Tarigan (1985:6) mengelompokkan majas menjadi empat kategori, yaitu 

majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas perulangan. 

Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan benda, peristiwa 

denngan peristiwa lain secara langsung maupun tidak langsung. Majas 

pertentangan adalah majas yang mempertentangkan suatu benda, keadaan dengan 

benda, dengan maksud memberikan kesan yang lebih mendalam.  

Majas pertautan meliputi metonomia, sinekdoke, alusi, eufimisme, 

eponym, epitet, antonomasia, erotis, paralelisme, ellipsis, gradasi, asidenton, dan 

polisindenton. Majas perulangan adalah gaya bahasa yang 

mengandungperulangan bunyi, suku kata, kata, atau frase yang dianggap penting 

untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. 
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Nurgiyantoro (1995:298-299) menyebutkan bahwa bentuk-bentuk majas 

yang banyak digunakan oleh pengarang adalah bentuk perbandingan dan 

persamaan. Bentuk perbandingan tersebut dilihat dari sifat kelangsungan 

pembandingan persamaannya dapat dibedakan ke dalam bentuk simile, metafora, 

dan personifikasi. Permajasan lain yang sering ditemui dalam karya sastra adalah 

metonimia, sinekdoke, hiperbola, dan paradoks. 

2.6.1.1 Majas Simile atau Perbandingan 

Kata simile berasal dari bahasa Latin yang bermakna ‘seperti’. 

Perbandingan adalah majas yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya 

berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Perbandingan itu secara eksplisit 

dijelaskan oleh pemakaian kata seperti, ibarat, sebagai, bak, umpama, laksana, 

penaka, dan serupa (Tarigan 1985:9-10). 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Pradopo (2007:62) yaitu majas 

simile adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan 

mempergunakan kata-kata pembanding seperti, bagai, sebagai, bak, seumpama, 

laksana, sepantun, penaka, se, dan kata-kata pembanding lainnya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa majas simle adalah 

majas yang membandingkan dua hal yang berbeda namun dianggap sama, dengan 

menggunakan pembanding seperti, sama, laksana, bagai, dan sebagainya. 

2.6.1.2 Majas Metafora 

Menurut Dale (dalam Tarigan 1985:15) majas metafora adalah majas yang 

membuat perbandingan antara dua hal atau benda untuk menciptakan suatu kesan 
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mental yang hidup walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dengan penggunaan 

kata-kata perumpamaan. 

Menurut Keraf (2009:139) metafora adalah semacam analogi yang 

membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk yang singkat. Metafora 

sebagai pembanding tidak mempergunakan kata pembanding sebagai pokok 

pertama langsung dihubungkan dengan pokok kedua. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa majas metafora 

adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa 

menggunakan kata-kata pembanding. 

2.6.1.3 Majas Personifikasi 

Personifikasi menurut Keraf (2009:140) adalah semacam gaya bahasa 

kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak 

bernyawa seolah-olah memiliki sifta kemanuasiaan. 

Suharianto (1982:71)  menjelaskan bahwa personifikasi sering disebut 

juga dengan ‘pengorangan’, ialah suatu cara memperjelaskan maksud dengan 

menjadikan benda-benda yang digambarkan sebagai manusia. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa majas 

personifikasi adalah majas yang mangiaskan benda-benda seolah-olah hidup dan 

memiliki sifat-sifat seperti manusia yang bertujuan menarik pembaca. 

2.6.1.4 Majas Metonomia 

Metonomia adalah suatu proses perubahan makna terjadi karena adanya 

hubungan erat antara kata-kata yang terlibat dalam suatu lingkungan makna yang 
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sama, dan dapat diklasifikasikan menurut tempat atau waktu, menurut hubungan 

isi dan kulit, hubungan antara sebab dan akibat (Keraf 2009:99). 

Menurut Nurgiyantoro (1995:299) metonomia adalah gaya bahasa yang 

mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai 

pertalian yang sangat dekat. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa majas metonomia 

adalah gaya bahasa yang penggunaan sesuatu sangat dekat berhubungan denganya 

untuk menggantikan objek. Dalam bahasa Indonesia majas metonomia sering 

disebut kiasan pengganti nama. 

2.6.2 Skema Fonologis 

Pradopo (2007:275) menyatakan bahwa bunyi berfungsi untuk mendukung 

atau memperkeras arti kata ataupun kalimat. Skema fonologis dapat berupa 

aliterasi dan asonansi. Aliterasi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud 

perulangan konsonan yang sama sedangkan asonansi adalah semacam gaya 

bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama. 

 

2.7 Konteks dan Kohesi 

Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung 

atau menambah kejelasan makna (KBBI 1995:591). 

Kohesi adalah hubungan yang bersifat eksplisit yang ditandai oleh adanya 

penghubung, atau kata-kata tertentu yang bersifat menghubungkan, namun 

mungkin juga hanya berupa hubungan kelogisan, hubungan yang disimpulkan 

oleh pembaca (inferred connection), hubungan implisit (Nurgiyantoro 1995:306). 
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Leech & Short (dalam Nurgiyantoro 1995:306) membedakan dua macam 

kohesi linier yaitu sambungan (linkage) dan rujuk silang (croos-reference). 

Sambungan merupakan alat kohesi yang berupa kata-kata sambung, sedangkan 

rujuk silang berupa kesamaan makna dengan bagian yang direferensi. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konteks adalah 

sesuatu yang memperjelas maksud sedangkan kohesi adalah hubungan 

antarkalimat yang ditandai dengan kata penghubung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

stilistika. Stilistika merupakan ilmu dalam mempelajari teks sastra. Stilistika 

sangat berperan dalam penggunaan bahasa dan gaya bahasa sebagai pembangun 

karya sastra serta efek yang ditimbulkannya. Kajian stilistika akan membantu 

dalam menafsirkan karya sastra dan menyodorkan kiat pengarang dalam 

menggunakan bahasa sebagai pengungkap makna. Adapun teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menurut pendapat Leech & Short (1981). 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah gaya bahasa yang dikaji menurut kategori 

leksikal (diksi), kategori gramatikal, bahasa figuratif, serta konteks dan kohesi 

dalam cerita bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah cerita bersambung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi karya Pakne Puri yang dimuat dalam majalah Panjebar Semangat 

edisi No. 33 – 15 Agustus 2009 s/d No. 50 – 12 Desember 2009 yang terdiri atas 

18 episode. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Membaca cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi secara heuristik dan 

hermeneutik. Membaca heuristik dilakukan untuk menangkap makna secara 

harfiah yang berupa kode bahasa, melalui pembacaan heuristik dapat diketahui 

bagaimana jalan ceritanya dan isi secara garis besar. Sedangkan melalui 

pembacaan hermeneutik penulis mencoba menangkap makna dari cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi secara lebih mendalam dan mengungkapkan 

makna-makna tersirat.  

2) Setelah melakukan tahap membaca, diteruskan dengan teknik mencatat atas 

data yang sebenarnya, yang sesuai dengan objek dan tujuan penelitian seperti 

yang tertulis pada kartu data agar lebih memudahkan. 

3) Kartu data ini nantinya dipergunakan untuk menulis semua data yang 

berhubungan dengan objek penelitian yang ditemukan dalam pembacaan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Karya sastra merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara 

unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik, saling menentukan. Kesatuan 

unsur-unsur dalam karya sastra bukan hanya berupa kumpulan atau tumpukan hal-

hal atau benda-benda yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan hal-hal itu saling 

terikat, saling berkaitan, dan saling bergantung. Maka teknik yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis struktural semiotik. Teknik analisis 
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struktural semiotik yaitu pengolahan data dengan cara memaparkan dan menelaah 

keterkaitan semua unsur dan aspek pembangun karya sastra dalam menghasilkan 

makna menyeluruh yang terkandung dalam karya sastra.  
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BAB IV 

KATEGORI LEKSIKAL, GRAMATIKAL,  

BAHASA FIGURATIF, SERTA KONTEKS DAN 

KOHESI CERBUNG SALINDRI KENYA KEBAK 

WEWADI  
 

Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang digunakan pengarang 

dengan tujuan untuk ekspresivitas dan menarik perhatian. Analisis gaya bahasa 

dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri meliputi kategori 

leksikal (diksi), kategori gramatikal, bahasa figuratif, serta konteks dan kohesi. 

4.1 Kategori Leksikal (Diksi) 

Diksi adalah pilihan kata yang digunakan pengarang untuk mencurahkan 

pikiran dan perasaan sehingga karyanya dapat menarik dan diterima pembaca. 

Diksi meliputi kata benda (tembung aran), kata sifat (tembung sifat), kata kerja 

(tembung kriya), kata keterangan (tembung katrangan), kata majemuk (tembung 

camboran), kata ulang (tembung rangkep), dan penggunaan bahasa asing. 

4.1.1 Kata Benda (Tembung Aran) 

Kata benda dalam bahasa Jawa sering disebut tembung aran. Kata benda 

dibedakan menjadi dua yaitu kata benda konkrit (tembung aran katon) dan kata 

benda abstrak (tembung aran tan katon). Kata benda juga dibedakan menjadi 

nomina insani (tembung aran sukma) dan nomina noninsani (tembung aran tan 

sukma).  
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Pemanfaatan kata benda (tembung aran) dalam cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

1) Kaya melu ginugah, mbaka siji lintang wiwit anguk-anguk ing langit banjur 

kesusul jumedhule rembulan nggenteni Hyang Bagaskara kang alon-alon 

angslup ing ambang kulon. (SKKW, KL/KB/01/hlm. 19) 

‘Seperti ikut terbangun, satu persatu bintang mulai mengintip di langit 

kemudian disusul rembulan menggantikan matahari yang perlahan-lahan 

tenggelam di ufuk barat.’ 

Kata lintang, langit, rembulan, dan Hyang Bagaskara dalam kutipan di 

atas merupakan kata benda konkret (tembung aran katon) dan termasuk kata 

benda noninsani. Lintang yang dalam bahasa Indonesia berarti bintang dan 

rembulan berarti bulan. Sedangkan kata Hyang Bagaskara yang dimaksud adalah 

matahari. Kesemuanya itu adalah benda-benda yang berada di langit sehingga 

efek yang ditimbulkan dalam kutipan di atas adalah keadaan Sogan ketika petang 

hari serta membuat kalimat menjadi lebih nyata. Selain itu juga dapat 

memunculkan unsur latar waktu yaitu petang hari. 

2) Pangerike bajang kerek, walang, lan gangsir saka saselaning pethetan 

rungkut kurang kerumat nambahi sureming swasana. (SKKW, KL/KB/01/hlm. 

19) 

‘Suara derik bajang kerek, belalang, dan gangsir dari sela-sela semak yang 

kurang terawat menambah suramnya suasana.’ 

Kata bajang kerek, walang, dan gangsir merupakan kata benda konkret 

dan termasuk kata benda insani. Bajang kerek, walang, dan gangsir adalah hewan 
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yang hidupnya di semak-semak. Efek yang ditimbulkan pada penggunaan kata 

benda dalam kutipan di atas menggambarkan suatu keadaan yang mencekam atau 

menakutkan. Pemanfaatan kata tersebut juga memunculkan unsur lain yaitu unsur 

latar tempat (semak-semak di depan rumah Pak Wicitra). 

3) Ing jero omah Salindri leyeh-leyeh teturon dhewekan ana sofa, kursi dawa 

mendut-mendut. Televisi jumbo ukuran 29 inch layar datar semeleh ing 

tengah ruangan. (SKKW, KL/KB/01/hlm. 19) 

‘Di dalam rumah Salindri tiduran di sofa, kursi panjang yang empuk. Televisi 

jumbo ukuran 29 inch layar datar berada di tengah ruangan.’ 

Kata sofa dan televisi merupakan kata benda konkret dan termasuk kata 

benda noninsani. Efek yang ditimbulkan pada pemanfaatan kata benda dalam 

kutipan di atas menggambarkan keluarga sang tokoh (Salindri) yang merupakan 

keluarga kaya. Karena yang mampu membeli sofa dan televisi 29 inch adalah para 

juragan Sogan yang kaya. 

4) Rada adoh sawetara jangkah saka kamare Nyi Werti ana garasi kanggo 

nyimpen mobil Impala taun 60-an. (SKKW, KL/KB/01/hlm. 20) 

‘Agak jauh beberapa langkah dari kamar Nyi Werti terdapat garasi untuk 

menyimpan mobil Impala tahun 60-an.’ 

Kata garasi dan mobil merupakan kata benda konkret dan termasuk kata 

benda noninsani. Efek yang ditimbulkan pada penggunaan kata benda dalam 

kutipan di atas menggambarkan sang tokoh (Pak Wicitra) yang sangat menyukai 

barang-barang antik. Karena mobil Impala yang dimiliki sang tokoh (Pak Wicitra) 

adalah buatan tahun 60-an dan termasuk mobil antik. 
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Kata Nyi Werti pada kutipan di atas termasuk bentuk pesona ketiga 

tunggal, kemudian kata berikutnya masih menggunakan –e (-nya) yaitu kata 

kamare yang mengacu pada kata Nyi Werti. Jadi dapat disimpulkan, efek yang 

ditimbulkan dapat memunculkan unsur sudut pandang. 

5) Kalung rante emas sak dhadhung senggot ngrenggani gulu. Driji kebak ali-

ali. Kuping karenggan suweng wangun cerme saka barleyan,… (SKKW, 

KL/KB/01/hlm. 44) 

‘Kalung berantai emas sebesar tambang bambu melingkar di leher. Jari penuh 

cincin. Anting berwujud buah cermai dari berlian terpasang di telinga,…’ 

Kata kalung, gulu, driji, ali-ali, kuping, dan suweng merupakan kata benda 

konkret dan termasuk kata benda noninsani. Di mana kata benda dalam kutipan di 

atas saling melengkapi yaitu kalung dengan gulu, driji dengan ali-ali, kuping 

dengan suweng. Pemanfaatan kata benda dalam kutipan di atas menggambarkan 

kehidupan juragan di kampung Sogan yang sangat mewah.  

6) Jane, betheke mung kepengin nyenggol pipi apa bokong. (SKKW, 

KL/KB/01/hlm. 44) 

‘Sebenarnya, hanya ingin menyenggol pipi atau pantat.’ 

Kata pipi dan bokong merupakan kata benda konkret dan termasuk kata 

benda noninsani. Pipi dan bokong yang dimaksud adalah milik para buruh 

perempuan. Pemanfaatan kata benda dalam kutipan di atas menggambarkan  

juragan di kampung Sogan yang bersikap kurang ajar pada buruh-buruhnya. 

7) Swasana tambah ora ngepenaki bareng keprungu unining gagak ing 

sandhuwure wuwungan. (SKKW, KL/KB/02/hlm. 42) 
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‘Suasana tambah tidak mengenakkan ketika terdengar suara burung gagak di 

atas atap.’ 

Kata gagak merupakan kata benda konkret dan termasuk kata benda 

insani. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa burung gagak identik dengan hal-hal 

yang buruk. Jadi efek yang ditimbulkan pada penggunaan kata benda dalam 

kutipan di atas menggambarkan suasana yang menakutkan atau mencekam.  

8) Getih lambah-lambah nelesi kasur nganti nembus dipan lan netes menyang 

njogan. (SKKW, KL/KB/02/hlm. 42) 

‘Darah menggenang mambasahi kasur hingga tembus di ranjang dan menetes 

di lantai.’ 

Kata getih, kasur, dan dipan merupakan kata benda konkret dan termasuk 

kata benda noninsani. Pemanfaatan kata benda dalam kutipan di atas membuat 

kalimat menjadi lebih nyata serta menggambarkan keadaan yang tragis atau 

mengenaskan. 

9) Kesusul swaraning sirine mobil-mobil petugas kang pating sliwer mlebu metu 

Sogan nambahi horeging swasana. (SKKW, KL/KB/03/hlm. 44) 

‘Menyusul suara sirine mobil-mobil petugas yang lalu lalang keluar masuk 

Sogan menambah ramai suasana.’ 

Kata mobil-mobil dan petugas merupakan kata benda konkret, di mana 

kata mobil-mobil termasuk kata benda noninsani sedangkan kata petugas 

termasuk kata benda insani. Pemanfaatan kata benda di atas menggambarkan 

keributan yang terjadi di rumah Witono Paing. 



37 

 

10) Para reserse pating bleber golek sisik melik. Sakehing gelas, gendul parfum, 

lawang lan sembarang kalir kang ana ing njeron kamar dijingglengi. (SKKW, 

KL/KB/03/hlm. 44) 

‘Para reserse berpencar mencari tanda. Beberapa gelas, botol parfum, pintu 

dan semua barang yang ada di dalam kamar diperhatikan.’ 

Kata reserse, gelas, gendul parfum, dan lawang merupakan kata benda 

konkret, di mana kata reserse termasuk kata benda insani dan gelas, gendul 

parfum, dan lawang termasuk kata benda noninsani. Pemanfaatan kata benda 

dalam kutipan di atas menggambarkan ketelitian yang dilakukan oleh para reserse. 

11) Asbak ing ngarepe kebak tegesan. (SKKW, KL/KB/04/hlm. 19) 

‘Asbak yang ada di depannya penuh dengan puntung rokok.’ 

Kata asbak dan tegesan merupakan kata benda konkret dan termasuk kata 

benda noninsani. Pemanfaatan kata benda dalam kutipan di atas menggambarkan 

sang tokoh (Jimat Subarkah) sedang berpikir keras terhadap kasus yang 

ditanganinya. Kata rokok dan tegesan juga menunjukkan bahwa sang tokoh (Jimat 

Subarkah) adalah seorang perokok berat.  

12) Jimat Subarkah agahan menyat saka lungguhe, nyingkap kordhen cendhela 

mburi kursine. (SKKW, KL/KB/04/hlm. 20) 

‘Jimat Subarkah langsung berdiri, menyingkap korden jendela di belakang 

kursinya.’ 

Kata kordhen dan cendhela merupakan kata benda konkret dan termasuk 

kata benda noninsani. Pemanfaatan kata benda dalam kutipan kalimat di atas 
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menggambarkan kejelasan tindakan yang dilakukan sang tokoh (Jimat Subarkah) 

setelah melihat sesuatu. 

Kata Jimat Subarkah pada kutipan di atas termasuk bentuk pesona ketiga 

tunggal kemudian kata berikutnya masih menggunakan –ne (-nya) kata kursine 

yang mengacu pada kata Jimat Subarkah. Jadi dapat disimpulkan efek yang 

ditimbulkan dapat memunculkan unsur sudut pandang. 

13) Hem putih lengen dhawa, karenggan dhasi biru dhongker. (SKKW, 

KL/KB/09/hlm. 19) 

‘Hem putih berlengan panjang, dipadukan dengan dasi berwarna biru tua.’ 

Kata hem dan dasi merupakan kata benda noninsani. Hem dan dasi adalah 

pakaian yang biasa dipakai oleh orang yang bekerja di kantor. Orang yang bekerja 

di kantor sangat memperhatikan penampilan karena mereka sering berhadapan 

dengan     dengan banyak orang. Jadi, efek yang ditimbulkan pada penggunaan 

kata benda dalam kutipan di atas menggambarkan sang tokoh (Dokter 

Winduhusada) termasuk orang yang sangat memperhatikan penampilan. 

14) Dokter Winduhusada mijet intercom ing mejane. (SKKW, KL/KB/09/hlm. 20) 

‘Dokter Winduhusada menekan intercom yang ada di mejanya.’ 

Kata intercom dan meja merupakan kata benda noninsani. Pemanfaatan 

kata benda dalam kutipan di atas menggambarkan pemberian tugas yang 

dilakukan oleh sang tokoh (Dokter Winduhusada). 

Kata Dokter Winduhusada pada kutipan di atas termasuk bentuk pesona 

ketiga tunggal kemudian kata berikutnya masih menggunakan –ne (-nya) mejane 
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yang mengacu pada kata Dokter Winduhusada. Jadi dapat disimpulkan efek yang 

ditimbulkan dapat memunculkan unsur sudut pandang. 

15) Bripka Mulyawan gedheg. Jare, dheweke sakanca meh pendhak byar ngungak 

pasar, terminal, stasiun, gubug-gubug liar ing stren kali sarta papan-papan 

kumuh liyane sing biyasa kanggo andhok kere lan gelandhangan. (SKKW, 

KL/KB/11/hlm. 20) 

‘Bripka Mulyawan menggeleng. Katanya, dia dan teman-temannya hampir 

setiap waktu mendatangi pasar, terminal, stasiun, gubug-gubug liar yang ada 

di pinggir sungai serta tempat-tempat kumuh lainnya yang biasa untuk tempat 

tinggal orang miskin dan gelandangan.’ 

Kata pasar, terminal, stasiun, gubug, kali, dan gelandhangan merupakan 

kata benda konkret, di mana kata pasar, terminal, stasiun, gubug, dan kali 

termasuk kata benda noninsani sedangkan kata gelandhangan termasuk kata 

benda insani. Kata-kata tersebut menunjukkan keseriusan tugas yang dilakukan 

oleh sang tokoh (Bripka Mulyawan) beserta teman-temannya. Karena hampir 

semua tempat tersebut sudah didatangi oleh Bripka Mulyawan beserta teman-

temannya. 

16) “Kon nyathet uga sepatu, setut, klambi lan apa wae sing dianggo kurban,” 

krenahe Jimat. (SKKW, KL/KB/13/hlm. 19) 

‘”Suruh catat juga sepatu, ikat pinggang, baju dan apa saja yang dipakai 

korban,” jelas Jimat.’ 
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Kata sepatu, setut, dan klambi termasuk kata benda noninsani. 

Pemanfaatan kata benda tersebut menggambarkan suatu penjelasan akan suatu 

perintah yang diberikan oleh sang tokoh (Jimat Subarkah). 

17) Tukang becake arambut gondrong dikucir, lungguh njedhodhog karo ongap-

ongop ing jok njero becake. (SKKW, KL/KB/16/hlm. 20) 

‘Tukang becaknya berambut panjang dikuncir, duduk sambil menguap di jok 

di dalam becaknya.’ 

Kata tukang becak, jok, dan becak merupakan kata benda konkret, di mana 

kata  jok dan becak termasuk kata benda noninsani sedangkan kata tukang becak 

termasuk kata benda insani. Pemanfaatan kata benda tersebut menggambarkan 

suatu kejelasan yang dilakukan oleh sang tokoh (Bripka Santosa) yaitu suatu 

penyamaran menjadi tukang becak dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi. 

18) Bripka Mulyawan dikancani anggota Buru Sergap Polres Sragen cacah telu 

lagi nongkrong ana warung wedangan cedhak pakunjaran. (SKKW, 

KL/KB/17/hlm. 19)  

‘Bripka Mulyawan ditemani anggota Buru Sergap Polres Sragen tiga orang  

sedang nongkrong di warung minuman dekat penjara. 

Kata warung dan pakunjaran termasuk kata benda noninsani. Pemanfaatan 

kata benda tersebut menggambarkan sebuah penjebakan yang dilakukan oleh 

Bripka Mulyawan untuk dapat menguak kasus pembunuhan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kata benda (tembung 

aran), menimbulkan makna yang lebih bersifat khusus sehingga hal yang 
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diacunya menjadi lebih jelas. Efek yang ditimbulkannya yaitu unsur latar, sudut 

pandang, dan penokohan.  

Unsur penokohan yaitu tokoh Pak Wicitra, Jimat Subarkah, dan Dokter 

Winduhusada. Unsur sudut pandang dalam setiap tokoh kebanyakan sama yaitu 

menggunakan gaya dia-an. Sedangkan unsur latar yang ditemukan dalam cerbung 

tersebut adalah latar tempat dan latar waktu. Latar waktu ditandai dengan kata 

lintang, langit, rembulan, Hyang Bagaskara yang menunjukkan latar waktu 

petang hari sedangkan latar tempat ditandai dengan kata bajang kerek, walang, 

dan gangsir yang menunjukkan latar semak-semak. 

4.1.2 Kata Sifat (Tembung Kahanan) 

Kata sifat yaitu kata yang digunakan bersama dengan kata benda untuk 

menerangkan atau untuk memberi modifikasi pada kata benda tersebut, baik kata 

benda yang menunjukkan benda hidup maupun mati. Kata sifat (tembung 

kahanan) dibagi menjadi dua, yaitu watak dan kahanan. Pemanfaatan kata sifat 

(tembung kahanan) dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi terlihat dalam 

kutipan di bawah ini. 

1) Saben dinane akeh prau gedhe cilik sing labuh jangkar saperlu ngudhunake 

utawa ngunggahake sawernaning barang kebutuhane urip,…. (SKKW, 

KL/KS/01/hlm. 44) 

‘Setiap hari banyak kapal besar kecil yang berlabuh hanya untuk menurunkan 

atau menaikkan barang untuk kebutuhan hidup.’ 

Kata akeh, gedhe, dan cilik dalam kutipan di atas merupakan tembung 

kahanan. Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas menggambarkan keadaan 
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Nusupan dan Beton yang ramai oleh kapal-kapal yang sedang berlabuh dan 

merupakan pusat perdagangan pada waktu itu. 

2) Ing jaman sarwa susah, larang sandhang larang pangan mengkono iku 

pamarentah RI malah andum jatah mori marang para juragan Sogan. 

(SKKW, KL/KS/01/hlm. 44) 

‘Di jaman yang serba susah, pakaian dan makanan serba mahal akan tetapi 

pemerintah RI membagikan jatah kain kepada para juragan Sogan.’ 

Kata susah dan larang dalam kutipan di atas merupakan tembung 

kahanan. Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas menggambarkan kesusahan 

dan penderitaan kehidupan rakyat jelata di Indonesia pada waktu itu. Karena 

pemerintah Indonesia lebih mementingkan kemakmuran para juragan batik. 

3) Sandhang penganggone sarwa mompyor. (SKKW, KL/KS/01/hlm. 44) 

‘Pakaian yang dipakainya serba mewah.’ 

Kata mompyor dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan. Kata 

mompyor berarti mewah. Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas 

menggambarkan kehidupan para juragan batik di Kampung Sogan yang serba 

mewah. 

4) “Kamangka aku lan kowe ora duwe kabisan sing dibutuhake mau,”sambunge. 

(SKKW, KL/KS/02/hlm. 20) 

‘”Akan tetapi aku (Salindri) dan kamu (Wasi Rengga) tidak punya 

kemampuan yang dibutuhkan tadi,” sambungnya.’ 

 Kata kabisan dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan (watak). 

Salindri bersinonim dengan aku dan Wasi Rengga dengan kowe, keduanya 
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mempunyai arti yang sama. Kata aku dan kowe berkedudukan sebagai subjek. 

Sehingga dapat disimpulkan pemanfaatan kata sifat tersebut menimbulkan unsur 

lainnya yaitu sudut pandang. 

5) …, Pak Wicitra ngyakinake pulisi yen Wasi Rengga mujudake anak sing 

mbangun turut. Ora tau murang sarak, apa maneh nindakake laku dursila 

dolanan wedokan. (SKKW, KL/KS/02/hlm. 42) 

‘…, Pak Wicitra meyakinkan polisi kalau Wasi Rengga adalah anak yang 

penurut. Tidak pernah kurang ajar, apalagi melakukan tindakan dursila 

bermain wanita.’ 

Kata mbangun turut, murang sarak, dan dursila dalam kutipan di atas 

merupakan tembung kahanan (watak). Kata mbangun turut mempunyai arti 

penurut, murang sarak berarti kurang ajar, dursila berarti tindakan yang sangat 

tidak baik. Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas menggambarkan sifat 

Wasi Rengga yang sangat baik jauh dari perilaku jahat, selain itu juga 

memunculkan unsur penokohan. 

6) Raine pucet, mripate mlorok nalika weruh wewujudan nggegilani ana sisihe. 

(SKKW, KL/KS/03/hlm. 20) 

‘Wajahnya pucat, matanya terbelalak ketika melihat wujud menyeramkan 

yang ada di sisinya.’ 

Kata pucet dan nggegilani dalam kutipan di atas merupakan tembung 

kahanan. Kata pucet berarti pucat dan kata nggegilani dalam bahasa Indonesia 

berarti menyeramkan. Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas 

menggambarkan sang tokoh (Witono Paing) yang sangat ketakutan. 
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7) Penguk gandhane. Sing cecedhakan sakala mithet irung. (SKKW, 

KL/KS/03/hlm. 44) 

‘Baunya tidak sedap. Orang yang ada dekatnya langsung menutup hidung.’ 

Kata penguk dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan. Kata 

penguk dalam bahasa Indonesia berarti berbau tidak sedap. Pemanfaatan kata sifat 

dalam kutipan di atas menggambarkan pakaian yang dipakai sang tokoh (Kyai 

Gandrik) sangat bau sehingga orang yang berada di dekatnya menutup hidung. 

8) “Goblog! Wong semono bodho kabeh ngungkuli kebo, ho…ho…ho…” 

grenenge karo mandeg nggedrug-nggedrugake tekene. (SKKW, 

KL/KS/03/hlm. 44) 

‘”Goblog! Orang sebanyak ini bodoh semua melebihi kerbau ho…ho…ho…” 

gumamnya sambil berhenti memukul-mukulkan tongkatnya ke tanah.’ 

Kata goblog dan bodho dalam kutipan di atas merupakan tembung 

kahanan (watak). Kata goblog dan bodho biasa digunakan untuk mengejek atau 

memaki. Jadi efek yang ditimbulkan penggunaan kata sifat dalam kutipan di atas 

menggambarkan sang tokoh (Kyai Gandrik) yang mengejek dan memaki warga 

Sogan. 

9) Kala semana -watara tengahing abad 19- jamane pancen lagi kisruh. (SKKW, 

KL/KS/04/hlm. 20) 

‘Pada saat itu -antara pertengahan abad 19- jamannya memang sedang kacau.’ 

Kata kisruh dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan. Kata 

kisruh berarti kacau. Pemanfaatan kata sifat dalam menggambarkan suatu keadaan 

yang kacau atau semrawut pada saat itu. 
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10) Walaka ateges dheweke minangka abdi kena diarani nyidrani kasetyane 

marang bendara. (SKKW, KL/KS/07/hlm. 20) 

‘Jujur berarti dia (Nyi Werti) dapat dikatakan sebagai abdi yang merusak 

kesetiaannya kepada majikannya.’ 

Kata walaka dan kesetiaan dalam kutipan di atas merupakan tembung 

kahanan (watak). Kata walaka dalam bahasa Indonesia berarti jujur. Pemanfaatan 

kata sifat dalam kutipan di atas menimbulkan efek penggambaran tentang 

kebimbangan yang dialami oleh sang tokoh (Nyi Werti) yaitu antara jujur berarti 

mencelakakan dan dianggap abdi yang menghianati majikannya atau berbohong 

tapi hal tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. 

11) Menawi pancen sampun pinesthi bade kula tampi kanthi ekhlasing manah.  

(SKKW, KL/KS/08/hlm. 19) 

‘Apabila memang sudah pasti akan saya (Ibu Wicitrasoma/Nafisah) terima 

dengan hati ikhlas.’ 

Kata ekhlasing manah dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan 

(watak). Kata ekhlasing manah berarti hati yang ikhlas. Pemanfaatan kata sifat 

dalam kutipan di atas menggambarkan tentang kepasrahan sang tokoh (Ibu 

Wicitrasoma/Nafisah). 

12) “Sumpah, dok!” ujare Nafisah ora kalah ladak. (SKKW, KL/KS/08/hlm. 42) 

‘”Sumpah, dok!” ujar Nafisah tidak kalah galak.’ 

Kata ladak dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan (watak). 

Kata ladak berarti galak. Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas 
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menggambarkan kemarahan sang tokoh (Nafisah) karena merasa diremehkan oleh 

dokter. 

13) Prasasat meh saben pedagang kaki lima sing gawe emplek-emplek kumuh 

ngebaki kawasan kasebut ngerti lan tepung karo dokter sepuh kang grapyak 

semanak sarta sosial kuwi. (SKKW, KL/KS/09/hlm. 46) 

‘Hampir semua pedagang kaki lima yang membuat kumuh memenuhi 

kawasan tersebut mengerti dan mengenal dokter tua yang sangat ramah serta 

sosial tersebut.’ 

Kata grapyak semanak dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan 

(watak). Kata grapyak semanak berarti sangat ramah. Pemanfaatan kata sifat 

dalam kutipan di atas menggambarkan sang tokoh (Dokter Makbul Hidayat) yang 

memiliki status sosial sehingga orang di sekitarnya banyak yang mengenalnya 

karena sifatnya itu. 

14) Tiyang kula dhewe nggih ajrih badhe ndemek. (SKKW, KL/KS/12/hlm. 42) 

‘Orang saya (Jumain) sendiri takut memegangnya.’ 

Kata ajrih dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan (watak). 

Kata ajrih berarti takut. Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas 

menggambarkan perasaan takut yang dialami sang tokoh (Jumain) ketika 

menemukan sesosok mayat. 

15) Wis diajak mangan isih diwenehi berita. Semono uga para jurnalis mau. Ana 

rasa bombong dene profesine diajeni. (SKKW, KL/KS/13/hlm. 20) 

‘Sudah diajak makan masih diberi berita. Begitu juga dengan para jurnalis 

tadi. Ada rasa senang karena profesinya dihargai.’ 
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Kata bombong dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan 

(watak). Kata bombong berarti senang. Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di 

atas menggambarkan perasaan senang para jurnalis karena polisi menghargai 

pekerjaan mereka. 

16) Jimat pancen dudu cirine wong uthil. Suwalike dheweke kuwi blaba, seneng 

weweh, ngerti rekasaing uripe pegawe cilik. (SKKW, KL/KS/13/hlm. 44) 

‘Jimat memang bukan orang yang pelit. Sebaliknya dia dermawan, suka 

memberi, mengerti penderitaan pegawai kecil.’ 

Kata uthil dan blaba dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan 

(watak). Kata uthil berarti pelit dan kata blaba berarti dermawan. Pemanfaatan 

kata sifat dalam kutipan di atas menggambarkan sifat yang dimiliki sang tokoh 

(Jimat Subarkah). 

17) Dhasar Wasista uga isih enom, grapyak pisan, mula sedhela wae banjur 

gathuk nyumedulur ngoko-ngokonan. (SKKW, KL/KS/14/hlm. 20) 

‘Dasar Wasista yang masih muda, ramah lagi, sehingga sebentar saja langsung 

akrab.’ 

Kata enom dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan. Sedangkan 

kata grapyak  merupakan tembunng kahanan (watak). Pemanfaatan kata sifat 

dalam kutipan di atas menggambarkan sang tokoh (Wasista) yang masih muda 

tapi memiliki sifat yang mudah berhubungan dengan orang lain. 

18) Mental-mentul pancen ora patiya gedhe. Nanging masakane pepak. Menu 

istimewane ngijeni, Ayam Taliwang, khas bumbu Nusa Tenggara. Lumrah yen 

restoran iki ajeg rame wiwit esuk nganti bengi. (SKKW, KL/KS/14/hlm. 42) 
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‘Mental-mentul memang tidak begitu besar. Tapi masakannya lengkap. Menu 

istimewanya, Ayam Taliwang, khas bumbu Nusa Tenggara. Tidak heran jika 

restoran ini selalu ramai dari pagi hingga malam.’ 

Kata pepak dan rame dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan. 

Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas menggambarkan sebab dan akibat. 

Karena masakannya lengkap sehingga restoran Mental-mentul selalu ramai. 

19) Ketara yen piyayi tliti lan gathekan. (SKKW, KL/KS/14/hlm. 42) 

‘Bisa ditebak kalau dia adalah seorang yang teliti dan cerdas.’ 

Kata tliti dan gathekan dalam kutipan di atas merupakan tembung kahanan 

(watak). Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas menggambarkan penilaian 

Kuntoro terhadap Bu Prapti. 

20) Dheweke gemang dialembana sarta disubya-subya. (SKKW, KL/KS/18/hlm. 

42) 

‘Dia (Kyai Gandrik) tidak mau dipuji serta dipuja-puja.’ 

Kata dialembana dan disubya-subya dalam kutipan di atas merupakan 

tembung kahanan (watak). Pemanfaatan kata sifat dalam kutipan di atas 

menggambarkan suatu sifat yang dimiliki oleh sang tokoh (Kyai Gandrik). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

memanfaatkan tembung kahanan, maka penggambaran yang ditimbulkan oleh 

kalimat menjadi lebih jelas. Efek yang ditimbulkan ada dua yaitu unsur 

penokohan dan sudut pandang. Unsur penokohan yang ditemukan dalam kutipan 

di atas adalah Nyi Werti, Jimat Subarkah, Dokter Makbul Hidayat, Wasista, dan 
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Wasi Rengga sedangkan unsur sudut pandang yang digunakan adalah aku-an pada 

tokoh Salindri dan kowe-an pada Wasi Rengga. 

4.1.3 Kata Kerja (Tembung Kriya) 

Kata kerja yaitu jenis kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan 

suatu benda atau makhluk. Kata kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata 

kerja aktif (tembung kriya tanduk) dan kata kerja pasif (tembung kriya tanggap). 

Kata kerja aktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan kata 

kerja intransitif. Pemanfaatan kata kerja (tembung kriya) dalam cerbung Salindri 

Kenya Kebak Wewadi adalah sebagai berikut. 

1) Sepisan maneh Salindri nggresah. Drijine kang mucuk eri mijeti pilingane.  

(SKKW, KL/ KK/02/hlm. 19) 

‘Sekali lagi Salindri mengeluh. Jari tangannya yang lentik memijat 

keningnya.’ 

Kata mijeti dalam kutipan di atas merupakan kata kerja aktif transitif. 

Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan keresahan hati sang 

tokoh (Salindri). 

Kata Salindri termasuk bentuk pesona ketiga tunggal, kemudian kalimat 

berikutnya masih menggunakan –ne (-nya)           drijine yang mengacu kata 

Salindri. Jadi efek yang ditimbulkan adalah memunculkan sudut pandang. 

2) Lawang agahan ditutup maneh, digrendhel saka njero. Jeklek! (SKKW, KL/ 

KK/02/hlm. 19) 

‘Pintu cepat-cepat ditutup lagi, dikunci dari dalam. Jeklek!’ 
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Kata ditutup dan digrendhel dalam kutipan di atas merupakan kata kerja 

pasif (tembung kriya tanggap). Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas 

menggambarkan sang tokoh (Pak Wicitrasoma) yang ketakutan. 

3) Minangka gantine Salindri golek buruh anyar sing temen-temen trampil. 

(SKKW, KL/KK/02/hlm. 42) 

‘Sebagai gantinya Salindri mencari buruh baru yang benar-benar terampil.’ 

Kata golek dalam kutipan di atas merupakan kata kerja transitif. 

Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan usaha yang 

dilakukan oleh sang tokoh (Salindri). 

4) Wira-wiri mlebu metu omah cincing dhaster karo nangis ndrenginging tanpa 

kendhat. (SKKW, KL/KK/03/hlm. 20) 

‘Berulang-ulang keluar masuk rumah menarik daster sambil menangis tanpa 

berhenti.’ 

Kata mlebu, metu, cincing, dan nangis dalam kutipan di atas merupakan 

kata kerja . Kata mlebu, metu, dan nangis termasuk kata kerja intransitif (tembung 

kriya tanpa lesan) sedangkan kata cincing termasuk kata kerja transitif (tembung 

kriya mawa lesan). Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan 

sang tokoh (Nyah Witono) yang sedih dan kebingungan setelah melihat suaminya 

meninggal dalam keadaan mengenaskan di sampingnya. 

5) Ing jero kamar tamu saweneh ibu katon lagi ngrerepih Nyah Witono Paing. 

Ngiling banyu putih sagelas saka dispenser nuli diulungake marang kang isih 

kamisesegen, sinambi ngucap,”Eling, Nyah, eling. Coba iki diombe dhisik 

kareben rada sareh pikirmu.” (SKKW, KL/KK/03/hlm. 20) 
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‘Di ruang tamu seorang ibu sedang menenangkan Nyah Witono Paing. 

Menuangkan air putih dari dispenser kemudian diberikan kepada yang masih 

menangis, sambil berkata,” Ingat, Nyah ingat. Coba ini diminum dulu supaya 

pikirannya tenang.”’ 

Kata ngiling, diulungake, dan diombe dalam kutipan di atas merupakan 

kata kerja. Kata ngiling termasuk kata kerja aktif (tembung kriya tanduk) 

sedangkan kata diulungake dan diombe termasuk kata kerja pasif (tembung kriya 

tanggap). Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan seorang 

tetangga yang berusaha menenangkan Nyah Witono Paing. 

6) Saka njaba Nyi Werti mlaku ngunclug kaya digudag celeng, meh wae nabrak 

dheweke. (SKKW, KL/KK/03/hlm. 44) 

‘Dari luar Nyi Werti berjalan cepat seperti dikejar babi hutan, hampir saja 

menabraknya (Salindri).’ 

Kata digudhag dan nabrak dalam kutipan di atas merupakan kata kerja. 

Kata nabrak termasuk kata kerja aktif (tembung kriya tanduk) sedangkan kata 

digudhag termasuk kata kerja pasif (tembung kriya tanggap). Penggunaan kata 

kerja dalam kutipan di atas menggambarkan Nyi Werti yang ketakutan. 

7) Para reserse pating bleber golek sisik melik. Sakehing gelas, gendul parfum, 

lawang lan sembarang kalir kang ana njeron kamar dijingglengi. (SKKW, 

KL/KK/03/hlm. 44) 

‘Para anggota reserse berpencar mencari petunjuk. Bermacam gelas, botol 

parfum, pintu, dan semua benda yang ada di dalam kamar diteliti.’ 
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Kata dijingglengi merupakan kata kerja pasif (tembung kriya tanggap). 

Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan ketelitian dan 

keseriusan reserse terhadap pekerjaannya. 

8) Supaya ora gawe gara-gara, pawongan iketan wulung mau diglandhang 

peksa digusah ngadoh saka kono. (SKKW, KL/KK/03/hlm. 44) 

‘Agar tidak membuat keributan, orang yang berikat wulung tadi ditarik dengan 

paksa diusir menjauh dari sana.’ 

Kata diglandhang dan digusah merupakan kata kerja pasif (tembung kriya 

tanggap). Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan sikap 

kekurangajaran yang dilakukan hansip. 

9) Sirahe ditendhangi, didhupak, didugang dianggep bal nganti ilang sipat 

praupane manungsa dadi rerupan nggilani. (SKKW, KL/KK/05/hlm. 45) 

‘Kepalanya ditendang, diinjak, ditendang dianggap bola hingga wajahnya 

berubah menjadi mengerikan.’ 

 Kata ditendhangi, didhupak dan didugang merupakan kata kerja pasif 

(tembung kriya tanggap). Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas 

menggambarkan kekejian dan kekejaman penyiksaan yang dilakukan oleh para 

prajurit Majapahit. 

10) Nunggu ijen ing pendhapa Santosa rogoh-rogoh kacu ngelap githoke sing 

kemringet. (SKKW, KL/KK/07/hlm. 19) 

‘Sendirian menunggu di pendopo Santosa merogoh saputangan mengelap 

belakang lehernya yang berkeringat.’ 
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Kata nunggu dan ngelap merupakan kata kerja. Kata nunggu termasuk 

kata kerja intransitif (tembung kriya mawa lesan) sedangkan kata ngelap termasuk 

kata kerja transitif (tembung kriya tanap lesan). Penggunaan kata kerja dalam 

kutipan di atas menggambarkan kejelasan tindakan yang dilakukan oleh sang 

tokoh (Santosa) ketika sedang menunggu kedatangan Pak Wicitra. 

Kata pendhapa adalah sebuah ruang depan rumah khas masyarakat Jawa 

Tengah. Di mana dengan kata tersebut memunculkan unsur latar. 

11) Krekel-krekel Wasi lungguh bendhul pinggiran amben. Epek-epek tangane 

loro pisan ditutupake raine sing pucet. (SKKW, KL/KK/11/hlm. 19) 

‘Bangun dari tidur Wasi duduk di pinggir ranjang. Kedua telapak tangannya 

ditutupkan ke mukanya yang pucat.’ 

Kata ditutupake merupakan kata kerja pasif (tembung kriya tanggap). 

Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan rasa takut yang 

dialami oleh sang tokoh (Wasi Rengga). 

Kata amben adalah sebuah tempat yang digunakan untuk tidur. Di mana 

dengan kata tersebut memunculkan unsur latar yaitu kamar tidur. 

12) Jumain nyruput wedang jahene kanggo nyurung panganan sing durung kober 

dimamah alus nganti plekiken. (SKKW, KL/KK/12/hlm. 42) 

‘Jumain meminum minuman jahenya untuk mendorong makanan yang belum 

sempat dikunyah halus hingga jegukan.’ 

Kata nyruput, nyurung, dan dimamah  merupakan kata kerja. Kata nyruput 

dan nyurung termasuk kata kerja transitif (tembung kriya mawa lesan) sedangkan 

kata dimamah termasuk kata kerja pasif (tembung kriya tanggap). Penggunaan 
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kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan ketergesaan sang tokoh 

(Jumain). 

Kata Jumain merupakan bentuk pesona ketiga tunggal, kemudian kalimat 

berikutnya masih menggunakan –ne (-nya)           wedang jahene yang mengacu 

kata Jumain. Jadi efek yang ditimbulkan adalah memunculkan sudut pandang. 

13) Pambudi ngundha gagasan. Driji tangane obah nuthuki meja kanthi wirama 

ajeg. (SKKW, KL/KK/14/hlm. 19) 

‘Pambudi memikirkan gagasan. Jari tangannya bergerak mengetuk meja 

dengan irama tetap.’ 

Kata nuthuki merupakan kata kerja transitif (tembung kriya mawa lesan). 

Nuthuki yang dimaksud adalah mengetukkan jari ke meja. Penggunaan kata kerja 

dalam kutipan di atas menggambarkan sang tokoh (Pambudi) yang sedang 

berpikir keras. 

Kata Pambudi termasuk bentuk pesona ketiga tunggal, kemudian kalimat 

berikutnya masih menggunakan –ne (-nya) driji tangane yang mengacu kata 

Pambudi. Jadi efek yang ditimbulkan adalah memunculkan sudut pandang. 

14) Ngadeg njupuk buku cek saka laci meja, diolak-alik karo bali lungguh, banjur 

diduduhake Kuntoro. (SKKW, KL/KK/14/hlm. 42) 

‘Berdiri mengambil buku cek dari laci meja, dibolak-balik sambil kembali 

duduk, kemudian diperlihatkan kepada Kuntoro.’ 

Kata ngadheg, njupuk, lungguh, dan diduduhake merupakan kata kerja. 

Kata ngadheg dan lungguh termasuk kata kerja intransitif (tembung kriya tanpa 

lesan) sedangkan kata njupuk termasuk kata kerja transitif (tembung kriya mawa 
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lesan) serta kata diduduhake termasuk kata kerja pasif (tembunng kriya tanggap).  

Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan kecekatan sang 

tokoh (Wasista). 

15) Isih dibuwi ing pakunjaran awit kabukten ngrampog lan mateni kurbane 

kanthi ditekak migunakake kabel kopling rong taun kepungkur. (SKKW, 

KL/KK/15/hlm. 19) 

‘Masih dipenjara sejak terbukti merampok dan membunuh korbannya dengan 

dicekik menggunakan kabel kopling dua tahun yang lalu.’ 

Kata dibuwi, ngrampog, mateni, dan ditekak merupakan kata kerja. Kata 

ngrampog dan mateni termasuk kata kerja aktif (tembung kriya tanduk) sedangkan 

kata dibuwi dan ditekak termasuk kata kerja pasif (tembunng kriya tanggap).  

Penggunaan kata kerja ngrampog, mateni, dan ditekak dalam kutipan di atas 

menggambarkan kejahatan yang dilakukan oleh sang tokoh (Kayat/Lintrik). 

Sedangkan kata dibuwi yang berarti dipenjara menunjukkan akibat dari kejahatan 

yang dilakukannya. 

16) Bapake sing nyoba nggendhong bali menyang peturon dikipatake nganti 

klumah. (SKKW, KL/KK/16/hlm. 20) 

‘Ayahnya yang berusaha menggendong kembali ke tempat tidur dikibaskan 

hingga terjatuh telentang. 

Kata nggendhong, dikipatake, dan klumah merupakan kata kerja. Kata 

nggendhong dan klumah termasuk kata kerja aktif (tembung kriya tanduk) 

sedangkan kata dikipatake termasuk kata kerja pasif (tembunng kriya tanggap).  

Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan kekuatan yang 
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dimiliki oleh sang tokoh (Julung) yang masih berusia enam tahun karena dapat 

mengibaskan tubuh ayahnya hingga jatuh. 

17) Dikancani Jarot sarta Zaini, tetelune mlayu pating ketheplok nyabrang 

plataran mburi, ngliwati lawang butulan anjog ruwang tengah. (SKKW, 

KL/KK/16/hlm. 42) 

‘Ditemani Jarot serta Zaini. Ketiganya berlari menyebrang halaman belakang, 

melewati pintu belakang dan tiba di ruang tengah.’ 

Kata mlayu dan ngliwati  merupakan kata kerja. Kata mlayu termasuk kata 

kerja intransitif (tembung kriya tanpa lesan) sedangkan kata ngliwati termasuk 

kata kerja transitif (tembung kriya mawa lesan).  Penggunaan kata kerja dalam 

kutipan di atas menggambarkan kesigapan para polisi yang sedang menghadapi 

musuh. 

18) Sukri kang ndredheg ing ngarepe didugang kontal nibani Bripka Mulyawan 

sarta Tim Buser loro kang mlebu paling ngarep. (SKKW, KL/KK/17/hlm. 44) 

‘Sukri yang gemetaran di depannya ditendang jatuh menimpa Bripka 

Mulyawan serta  dua orang Tim Buser yang masuk paling depan.’ 

Kata didugang, nibani dan mlebu merupakan kata kerja. Kata didugang 

termasuk kata kerja pasif (tembung kriya tanggap) sedangkan kata nibani 

termasuk kata kerja aktif (tembunng kriya tanduk) serta kata mlebu termasuk kata 

kerja intransitif (tembung kriya tanpa lesan).  Penggunaan kata kerja dalam 

kutipan di atas menggambarkan sang tokoh (Kayat/Lintrik) yang berusaha 

melarikan diri dari grebegan polisi. 
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19) Mripate ora bosen-bosen nyawang kenya kembange Kampung Sogan kuwi. 

(SKKW, KL/KK/18/hlm. 42) 

‘Matanya tak bosan-bosan memandang gadis bunga Kampung Sogan itu.’ 

Kata nyawang merupakan kata kerja aktif (tembung kriya tanduk).  

Penggunaan kata kerja dalam kutipan di atas menggambarkan sang tokoh 

(Kuntoro) yang terpesona dengan kecantikan Salindri. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

memanfaatkan tembung kriya, penggambaran yang ditimbulkan oleh kalimat 

menjadi lebih jelas. Efek yang ditimbulkan ada tiga yaitu unsur penokohan, sudut 

pandang dan latar.  

 Unsur penokohan yang ditemukan dalam kutipan di atas adalah Salindri, 

Nyi Werti, Wasi Rengga, sedangkan unsur sudut pandang yang digunakan pada 

tokoh Salindri, Jumain, dan Pambudi adalah dia-an. Unsur latar ditandai dengan 

kata amben yang berarti berada di dalam kamar dan pendhapa yang berarti berada 

di rumah. 

4.1.4 Kata Keterangan (Tembung Katrangan) 

Kata keterangan merupakan kata yang memberi keterangan kata yang 

lainnya. Kata keterangan ini dapat menerangkan kata benda, kerja, sifat, bilangan, 

dan juga dapat menerangkan kata keterangan. Pemanfaatan kata keterangan 

(tembung katrangan) dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah 

sebagai berikut. 

1) Sebab liyane, dununge Sogan kepetung banget strategis. (SKKW, 

KL/KKet/01/hlm. 44) 



58 

 

‘Sebab lainnya, Sogan terhitung sangat strategis.’ 

Kata keterangan pada kutipan di atas adalah kata banget yang 

menerangkan kata sifat (kahanan) strategis. Efek yang ditimbulkan pada 

penggunaan kata keterangan pada kutipan di atas memunculkan penggambaran 

keberadaan kampung Sogan yang terhitung sangat strategis. 

2) Wis rugi wektu isih tombok ongkos ora sithik. (SKKW, KL/KKet/02/hlm. 20) 

‘Sudah rugi waktu masih tambah uang tidak sedikit.’ 

Kata keterangan pada kutipan di atas adalah kata ora yang menerangkan 

kata bilangan sithik. Sehingga penggunaan kata tersebut memunculkan 

penggambaran kerugian yang dialami juragan batik yang masih bertahan dengan 

batik tulis.  

3) Omahe mung keletan sak gang salore ndalem Wicitran. (SKKW, 

KL/KKet/03/hlm. 19) 

‘Rumahnya hanya berada satu gang sebelah utara kediaman Wicitran.’ 

Kata keterangan pada kutipan di atas adalah kata mung yang menerangkan 

kata keterangan keletan. Sehingga penggunaan kata tersebut memunculkan 

penggambaran jarak rumah Witono Paing yang sangat dekat dengan rumah Pak 

Wicitra. 

4) Mung etungan menit sawetara pulisi wis teka ing papan kedadeyan perkara. 

(SKKW, KL/KKet/03/hlm. 44) 

‘Hanya hitungan menit beberapa polisi sudah datang di tempat kejadian 

perkara.’ 
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Kata keterangan pada kutipan di atas adalah kata mung dan wis. Kata 

mung menerangkan kata bilangan etungan menit sedangkan kata wis 

menerangkan kata kerja intransitif teka. Penggunaan kata tersebut menimbulkan 

efek penggambaran kesigapan para polisi ketika menghadapi suatu kasus. 

5) Kasulistyane Salindri pancen anugerah alam, dudu marga salon. (SKKW, 

KL/KKet/03/hlm. 44) 

‘Kecantikan Salindri memang anugerah alam, bukan karena salon.’ 

Kata keterangan pada kutipan di atas adalah kata pancen dan dudu 

keduanya sama-sama menerangkan kata keterangan. Kata pancen menerangkan 

kata keterangan anugerah alam sedangkan kata dudu menerangkan kata 

keterangan marga salon. Penggunaan kata tersebut memunculkan penggambaran 

wajah Salindri yang cantik alami bukan polesan atau dibuat-buat menggunakan 

kosmetik atau bedah plastik. 

6) Ing pos penjagaan kari ana anggota provost cacah papat kang antuk giliran 

tugas bengi nganti gagat raina. (SKKW, KL/KKet/04/hlm. 19)  

‘Di pos penjagaan tinggal ada anggota provost berjumlah empat yang 

mendapat giliran jaga hingga dini hari.’ 

Kata keterangan pada kutipan di atas adalah kata kari yang menerangkan 

kata bilangan anggota provost cacah papat. Penggunaan kata tersebut 

memunculkan penggambaran anggota provost yang konsisten terhadap 

pekerjaannya. 

7) Meh wae Impala biru taun lawas sing isih kinclong mau nyenggol motore. 

(SKKW, KL/KKet/09/hlm. 20) 
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‘Hampir saja Impala biru tahun lama yang masih kinclong tadi menyenggol 

motornya.’ 

Kata keterangan pada kutipan di atas adalah kata meh wae dan mau. Kata 

meh wae menerangkan kata kerja aktif nyenggol sedangkan kata mau 

menerangkan kata benda Impala biru. Penggunaan kata tersebut menggambarkan 

kekagetan Santosa yang melihat mobil milik Salindri dan hampir menabraknya. 

8) Senthong kono resik gumrining najan ora tau kambon sapu. (SKKW, 

KL/KKet/12/hlm. 19) 

‘Kamar itu bersih sekali walau tidak pernah disapu.’ 

Kata keterangan pada kutipan di atas adalah kata ora tau yang 

menerangkan kata keterangan kambon sapu. Penggunaan kata tersebut 

menggambarkan keheranan Nyi Werti yang baru tahu bahwa kamar Salindri 

sangat bersih walaupun tidak pernah disapu. 

4.1.5 Kata Majemuk (Tembung Camboran) 

Kata majemuk yaitu gabungan dua kata atau lebih yang membentuk arti 

baru. Kata majemuk dibedakan menjadi dua, yaitu kata majemuk utuh dan kata 

majemuk sebagian. Pemanfaatan kata majemuk (tembung camboran) dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah sebagai berikut. 

1) Adoh sungsate yen katandhing lakune andhong, apamaneh sapi sing nguler 

kambang. (SKKW, KL/KM/01/hlm. 20) 

‘Jauh jika dibandingkan dengan jalannya andong, apalagi sapi yang jalannya 

sangat lambat.’ 
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Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah nguler kambang yang berarti 

sangat pelan/lambat. Dengan penggunaan secara berdampingan mampu 

menggambarkan jalannya kendaraan yang ditarik oleh sapi yang sangat lambat. 

2) Dhahar enak, ongkang-ongkang ngombe teh nasgithel sambi nyetheti kutut. 

(SKKW, KL/KM/01/hlm. 44) 

‘Makan enak, minum teh nasgithel sambil bermain burung kutut.’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah nasgithel yang berasal dari 

kata panas, legi, kenthel. Kata tersebut termasuk kata majemuk sebagian. 

3) Tanpa nganggo mengka-mengko warandha setengah tuwa kuwi ditampa, 

kepara dikeparengake turu njero, digawekake kamar cilik, mesisan ngrewangi 

bot repoting omah. (SKKW, KL/KM/02/hlm. 42) 

‘Tidak menunggu lama janda setengah tua itu diterima, kemudian 

diperbolehkan tidur di dalam, dibuatkan kamar kecil, sekalian untuk 

membantu pekerjaan rumah.’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah bot repoting yang berasal dari 

kata abot + repot. 

4) Jebul nyolong pethek. Bareng dicekel Salindri usaha bathik sing meh ambruk 

bisa dislametake bali njenggelek, kepara bisa ngrembaka mbaka sithik. 

(SKKW, KL/KM/02/hlm. 42) 

‘Tidak menyangka. Setelah dipegang Salindri usaha batik yang hampir 

bangkrut bisa diselamatkan, agar dapat berkembang sedikit demi sedikit.’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah nyolong pethek yang berarti 

tidak menyangka/ tidak terduga. Hal tersebut menerangkan usaha batik yang 
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kembali berkembang ketika dipegang oleh Salindri. Padahal Salindri masih awam 

dengan urusan usaha batik. 

5) “Yen arep mati, ya matiya dhewe. Aja ngatut-ngatutake daging waras”. 

(SKKW, KL/KM/02/hlm. 42) 

‘”Kalau mau mati, ya mati sendiri saja. Jangan membawa daging sehat”.’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah daging waras yang berarti 

tubuh yang sehat. Penggunaan kata majemuk pada kutipan di atas menunjukkan 

Salindri yang sedang marah. 

6) …, Pak Wicitra ngyakinake pulisi yen Wasi Rengga mujudake anak kang 

mbangun turut. Ora tau murang sarak,… (SKKW, KL/KM/02/hlm. 42) 

‘…, Pak Wicitra meyakinkan polisi kalau Wasi Rengga merupakan anak yang 

penurut. Tidak pernah kurang ajar’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah mbangun turut dan murang 

sarak. Kata mbangun turut berarti anak yang penurut sedangkan kata murang 

sarak berarti kurang ajar. Dengan penggunaan secara berdampingan mampu 

menggambarkan sifat Wasi Rengga. 

7) Wira-wiri mlebu metu omah cincing dhaster karo nangis ndrenginging tanpa 

kendhat. (SKKW, KL/KM/03/hlm. 20) 

‘Bolak-balik keluar masuk rumah mencincing daster sambil menangis tiada 

henti.’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah mlebu metu dan nangis 

ndrenginging. Dengan penggunaan secara berdampingan mampu menggambarkan 

keresahan/kebingungan dan kesedihan yang dialami Nyah Witono. 
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8) Ketara sayah, Jimat anggone nyeleh bokong rada mlotrok kaya pratape wong 

lungguh ing kursi males. (SKKW, KL/KM/04/hlm. 19) 

‘Kelihatan lelah, Jimat menaruh pantatnya agak ke bawah seperti orang yang 

duduk di kursi malas.’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah kursi males yang berarti kursi 

yang digunakan untuk bersantai, bentuknya agak memanjang. Dengan 

penggunaan secara berdampingan mampu menggambarkan keadaan Jimat yang 

sangat lelah. 

9) Ing kono wis ditunggu dening kepala desa, Marijo. (SKKW, KL/KM/05/hlm. 

19) 

‘Di sana sudah ditunggu oleh kepala desa, Marijo.’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah kepala desa yang berasal dari 

kata kepala dan desa. Setelah mengalami penggabungan kata tersebut mempunyai 

arti pemimpin desa. 

10) Pomahan sakiwa tengene racak wis padha tutupan rapet. Sepi nyenyet. 

(SKKW, KL/KM/05/hlm. 19) 

‘Perumahan di kiri kanannya kelihatan sudah tertutup rapat. Sepi sekali.’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah sepi nyenyet yang berarti 

sangat sepi. Dengan penggunaan secara berdampingan mampu menggambarkan 

keadaan di sekitar rumah Kyai Ganjur yang sangat sepi. 

11) Aja maneh sing jeneng panastis utawa lelara gawat liyane, sedhenge mriyang 

wae meh ora nate. (SKKW, KL/KM/11/hlm. 19) 
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‘Apalagi yang namanya panastis atau sakit gawat lainnya, hanya demam saja 

hampir tidak pernah.’ 

Kata majemuk dalam kutipan di atas adalah panastis yang berasal dari 

kata panas dan atis. Kata panastis bermakna suatu penyakit. 

4.1.6 Kata Ulang (Tembung rangkep) 

Kata ulang (tembung rangkep) dalam bahasa Jawa ada tiga, yaitu 

dwipurwa, dwilingga, dan dwiwasana. Pemanfaatan kata ulang (tembung 

rangkep) dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah sebagai berikut. 

1) Mula karan lumrah yen juragan Sogan racake brewu mblegedhu mubra-

mubru. (SKKW, KL/KU/01/hlm. 44) 

‘Jadi maklum kalau juragan Sogan kehidupannya sangat mewah.’ 

Kata mubra-mubru termasuk dwilingga salin swara. Pemanfaatan kata 

tersebut menggambarkan tentang kehidupan juragan di Kampung Sogan yang 

sangat mewah. 

2) Tambah wengi pangerike bajangkerek ing njaba rinungu saya ngeres-eresi, 

ngelingake sesambate wong-wong duraka kang lagi nampa siksaning neraka. 

(SKKW, KL/KU/02/hlm. 19) 

‘Semakin malam suara bajangkerek di luar terdengar semakin menakutkan, 

mengingatkan akan orang-orang durhaka yang meminta tolong ketika disiksa 

di neraka.’ 

Kata ngeres-eresi dan wong-wong termasuk dwilingga sedangkan kata 

sesambate termasuk dwipurwa. Pemanfaatan kata tersebut memberi gambaran 

tentang suasana yang menakutkan. 
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3) Wong-wong bisane mung pandeng-pandengan. (SKKW, KL/KU/03/hlm. 20) 

‘Orang-orang hanya bisa berpandang-pandangan.’ 

Kata wong-wong dan pandeng-pandengan termasuk dwilingga. 

Pemanfaatan kata tersebut memberi gambaran tentang orang-orang yang 

kebingungan. 

4) Dalane wiwit ndeder lan menggak-menggok. (SKKW, KL/KU/05/hlm. 19) 

‘Jalannya mulai menanjak dan berbelok.’ 

Kata menggak-menggok termasuk dwilingga salin swara. Pemanfaatan 

kata tersebut dapat menunjukkan latar/tempat. 

5) Mula arepa durung dunung Santosa pilih melu ngguyu pringas-pringis najan 

semu ingah-ingih ora dhong. (SKKW, KL/KU/06/hlm. 20) 

‘Jadi walaupun belum mengerti Santosa memilih ikut tertawa.’ 

Kata pringas-pringis dan ingah-ingih termasuk dwilingga salin swara. 

Pemanfaatan kata tersebut memberi gambaran ekspresi Santosa yang 

kebingungan. 

6) Kurang marem awake ndlosor mripate ngriyip incang-inceng. (SKKW, 

KL/KU/06/hlm. 42) 

‘Belum puas badannya merangkak, dia memicingkan matanya.’ 

Kata incang-inceng termasuk dwilingga salin swara. Pemanfaatan kata 

tersebut memberi gambaran tentang sang tokoh (Kuntoro) yang berusaha mencari 

sesuatu. 

7) Saben diprepegi ibune dheweke mesthi nggiwar sentheyoran karo jelih-jelih 

undang-undang bapake. (SKKW, KL/KU/08/hlm. 20) 
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‘Setiap didekati ibunya dia (Wasi Rengga) pasti meronta dan menjerit 

memanggil ayahnya.’ 

Kata jelih-jelih dan undang-undang termasuk dwilingga. Pemanfaatan kata 

tersebut gambaran Wasi Rengga kecil yang ketakutan. 

8) Cekat-ceket nglunasi ongkos, setengah mlayu dheweke nyangking amplop 

tutupan warna soklat ukuran folio. (SKKW, KL/KU/08/hlm. 42) 

‘Cepat-cepat melunasi biaya, setengah berlari dia (Nafisah) membawa amplop 

coklat ukuran folio.’ 

Kata cekat-ceket termasuk dwilingga salin swara. Pemanfaatan kata 

tersebut memberi gambaran tentang suatu sikap yang tergesa-gesa. 

9) Makbul gegancangan bali maneh. (SKKW, KL/KU/10/hlm. 19) 

‘Makbul cepat-cepat kembali lagi.’ 

Kata gegancangan termasuk dwipurwa. Pemanfaatan kata tersebut 

memberi gambaran keadaan yang sangat penting dan darurat. 

10) Jimat Subarkah ngolak-ngalik tumpukan map ing dhuwur meja kerjane. 

(SKKW, KL/KU/11/hlm. 20) 

‘Jimat Subarkah membolak-balik tumpukan map di atas meja kerjanya.’ 

Kata ngolak-ngalik termasuk dwililngga salin swara. Pemanfaatan kata 

tersebut memberi gambaran sang tokoh (Jimat Subarkah) yang sedang sibuk 

mencari sesuatu. 

11) Saka ngendi asale? Dheweke tolah-toleh. (SKKW, KL/KU/12/hlm. 19) 

‘Darimana asalnya? Dia mencari-cari.’ 
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Kata tolah-toleh termasuk dwililngga salin swara. Pemanfaatan kata 

tersebut memberi gambaran Nyi Werti yang kebingungan. 

12) Karsuli nyikut lempenge Toni sing wiwit mbebeda ngedhep-ngedhepake 

mripate. (SKKW, KL/KU/14/hlm. 20) 

‘Karsuli menyikut Toni yang sejak tadi menggoda dengan matanya.’ 

Kata ngedhep-ngedhepake termasuk dwililngga. Pemanfaatan kata 

tersebut memberi gambaran sang tokoh (Toni) yang sedang menggoda salah satu 

pelayan restoran. 

13) Clilang-clileng sedhela ngawasake kahanan, banjur bali mlebu ngomah karo 

ngucap,”Aman!” (SKKW, KL/KU/17/hlm. 44) 

‘Setelah memperhatikan sekeliling, kemudian kembali masuk ke rumah 

sambil berkat,”Aman!”’ 

Kata clilang-clileng termasuk dwililngga salin swara. Pemanfaatan kata 

tersebut memberi gambaran kewaspadaan. 

4.1.7 Penggunaan Bahasa Jawa Logat Cina 

Penggunaan bahasa Jawa logat Cina adalah penggunaan bahasa Jawa 

standar yang pengucapannya menggunakan logat bahasa Cina. Pemanfaatan 

penggunaan bahasa Jawa logat Cina dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi adalah sebagai berikut. 

1) “Haiya, kowe siapa….,” celathune Witono groyok meh ora keprungu. (SKKW, 

KL/03/hlm. 20) 

‘”Haiya, kamu siapa….,” kata Witono gemetar hampir tidak terdengar.’ 
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Kata yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut terdapat penggunaan 

dialek Cina adalah kata haiya yang merupakan aksen yang biasa digunakan oleh 

orang Cina. 

2) Kanthi ati ditatag-tatagake, Witono nekad takon, “Teka dha sini alep 

ngapa?” (SKKW, KL/03/hlm. 20)  

‘Dengan hati yang diberanikan, Witono nekat bertanya,”Datang ke sini mau 

apa?”’ 

Kata yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut terdapat penggunaan 

dialek Cina adalah kata alep hal ini disebabkan kebanyak orang Cina tidak bisa 

mengucapkan huruf /r/. 

3) “Haiya salah owe apa?” (SKKW, KL/03/hlm. 20) 

‘”Haiya salah saya apa?”’ 

Kata yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut terdapat penggunaan 

dialek Cina adalah kata haiya dan owe yang merupakan aksen yang biasa 

digunakan oleh orang Cina. 

4.1.8 Penggunaan Bahasa Asing 

Kata asing yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang bukan berasal dari 

bahasa Jawa. Misalnya kata yang berupa intervensi dari bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. Pemanfaatan bahasa asing dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi adalah sebagai berikut. 

1) Siji ing anatarane gambar close up gulu sing suwek amba. (SKKW, 

KL/KA/04/hlm. 19)  

‘Satu diantara gambar close up leher yang sobek lebar.’ 
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Close up berarti foto jarak dekat. Penggunaan kata bahasa Inggris pada 

kutipan di atas dapat membuat kalimat menjadi lancar dan bergaya. Serta dapat 

menunjukkan salah satu barang bukti yang ditemukan oleh polisi untuk 

memecahkan kasus pembunuhan. 

2) “Hanya ada satu penjelasan, Pak. Kyai Ganjur kagungan jim sing bisa 

dikongkon sawayah-wayah.” (SKKW, KL/KA/06/hlm. 42) 

‘”Hanya ada satu penjelasan, Pak. Kyai Ganjur punya jin yang bisa diperintah 

sewaktu-waktu.”’ 

Penggunaan kalimat bahasa Indonesia pada kutipan di atas dapat membuat 

kalimat menjadi lancar dan bergaya, selain itu juga mewujudkan tentang status 

sosial pada sang tokoh (Marijo) yaitu sebagai kepala desa. 

3) … Sisan gawe matura Direktur, aku arep ngadhep. Urgen,” prentahe marang 

jururawat sing ngancani. (SKKW, KL/KA/08/hlm. 42) 

‘… Sekalian buat laporan Direktur, saya mau menghadap. Penting,” 

perintahnya kepada perawat yang menemaninya.’ 

Urgen artinya mendesak atau kebutuhan yang penting. Penggunaan kata 

bahasa Inggris pada kutipan di atas menunjukkan suatu keadaan yang genting 

pada salah satu pasien, selain itu juga mewujudkan status sosial pada sang tokoh 

(dokter). 

4) “Cansel dhisik.” (SKKW, KL/KA/08/hlm. 42) 

‘”Tunda dulu.”’ 

Cansel berarti tunda. Penggunaan kata bahasa Inggris pada kutipan di atas 

menunjukkan suatu keadaan yang genting sehingga dokter menunda pemeriksaan 
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pada pasien selanjutnya, selain itu juga mewujudkan tentang status sosial pada 

sang tokoh (dokter). 

5) “… Awit fakta yang satu berlawanan kaliyan fakta lainnya” (SKKW, 

KL/KA/09/hlm. 20) 

‘”… Karena fakta yang satu berlawanan dengan fakta yang lainnya”’ 

Penggunaan kata bahasa Indonesia pada kutipan di atas mampu membuat 

menjadi lancar dan bergaya, selain itu juga mewujudkan tentang status sosial pada 

sang tokoh (Dokter Winduhusada). 

6) “Nah, Bung, apa sing bisa dak bantu,”…. (SKKW, KL/KA/09/hlm. 46) 

‘”Nah, Bung, apa yang bisa saya bantu,’….’ 

Penggunaan kata bahasa Indonesia pada kutipan di atas mampu membuat 

kalimat menjadi lancar dan bergaya, selain itu juga mewujudkan tentang status 

sosial pada sang tokoh (Dokter Makbul Hidayat). 

7) Weruh mengkono Dokter Padma cluluk,”Tak perlu pulang” 

“Lalu?” pitakone Makbul njaluk saran. 

“Kita berdua tetap di sini sampai saat persalinan datang” 

“Tidak terlalu capek?” 

“Aku nanti buatkan jadwal giliran tugas.” (SKKW, KL/KA/10/hlm. 19) 

‘”Melihat keadaan seperti itu Dokter Padma berkata,”Tak perlu pulang” 

“Lalu?” Tanya Makbul meminta saran. 

“Kita berdua tetap di sini sampai saat persalinan datang” 

“Tidak terlalu capek?” 

“Aku nanti buatkan jadwal giliran tugas.”’ 
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Penggunaan kalimat bahasa Indonesia pada kutipan di atas mampu 

membuat kalimat menjadi lancar dan bergaya, selain itu juga mewujudkan tentang 

status sosial pada sang tokoh (Dokter Makbul Hidayat dan Dokter Padma). 

8) “Lapor Ndhan. Ditemukan sesosok mayat di Jurug,” swarane Mulyawan 

nganggo basa Indonesia. (SKKW, KL/KA/11/hlm. 19) 

‘”Lapor Komandan. Ditemukan sesosok mayat di Jurug,” suaranya Mulyawan 

menggunakan bahasa Indonesia.’ 

Penggunaan kata bahasa Indonesia pada kutipan di atas mampu membuat 

kalimat menjadi lancar dan bergaya, selain itu juga mewujudkan tentang status 

sosial pada sang tokoh (Mulyawan) yaitu seorang polisi. 

9) Ing donyaning pulisi pancen dikenal istilah copiercat. (SKKW, 

KL/KA/13/hlm. 19) 

‘Dalam dunia polisi memang dikenal istilah copiercat.’ 

Copiercat artinya kucing peniru. Penggunaan kata bahasa Inggris pada 

kutipan di atas menunjukkan istilah yang digunakan para polisi untuk para pelaku 

kejahatan yang tindak kejahatannya meniru pelaku kejahatan yang lain. 

10) “Ada yang bisa saya bantu, Pak?” Wasista, manager Restoran Goyang 

Malam mbukani rembug sawise ngacarani lungguh. (SKKW, KL/KA/14/hlm. 

20) 

‘“Ada yang bisa saya bantu, Pak?” Wasista, manager Restoran Goyang Malam 

membuka perbincangan setelah menyilahkan duduk.’ 
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Penggunaan kata bahasa Indonesia pada kutipan di atas mampu membuat 

kalimat menjadi lancar dan bergaya, selain itu juga mewujudkan tentang status 

sosial pada sang tokoh (Wasista) yaitu seorang manajer restoran. 

11) Santosa ngadeg, “Untuk praktisnya apakah tidak lebih baik Salindri langsung 

kita tangkap saja?” (SKKW, KL/KA/15/hlm. 44) 

‘Santosa berdiri, “Untuk praktisnya apakah tidak lebih baik Salindri langsung 

kita tangkap saja?”’ 

Penggunaan kata bahasa Indonesia pada kutipan di atas mampu membuat 

kalimat menjadi lancar dan bergaya, selain itu juga mewujudkan tentang status 

sosial pada sang tokoh (Santosa) yaitu seorang polisi. 

12) “Kilat Dua, masuk,” swarane AKBP Kris Dumadi kang stand by ana Kantor 

Kelurahan Pajang. (SKKW, KL/KA/16/hlm. 20) 

‘“Kilat Dua, masuk,” suara AKBP Kris Dumadi yang siap di Kantor 

Kelurahan Pajang.’ 

Penggunaan kata bahasa Indonesia pada kutipan di atas menunjukkan kode 

yang digunakan para polisi untuk saling berhubungan. 

13) “Pulisi, jangan bergerak!” bengoke Iptu Kuntoro. (SKKW, KL/KA/17/hlm. 

44) 

‘“Polisi, jangan bergerak!” seru Iptu Kuntoro.’ 

Penggunaan kata bahasa Indonesia pada kutipan di atas mampu membuat 

lancar dan bergaya, selain itu juga mewujudkan tentang status sosial pada sang 

tokoh (Kuntoro) yaitu seorang polisi. 

14) “Jangan lari!” pangancame AKP Pambudi. (SKKW, KL/KA/17/hlm. 44) 
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‘“Jangan lari!” ancam AKP Pambudi.’ 

Penggunaan kata bahasa Indonesia pada kutipan di atas mampu membuat 

kalimat menjadi lancar dan bergaya, selain itu juga mewujudkan tentang status 

sosial pada sang tokoh (Pambudi) yaitu seorang polisi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kata 

asing selain menunjang keindahan paragraf juga dapat menunjukkan status sosial 

sang tokoh. 

 

4.2 Kategori Gramatikal 

Kategori gramatikal yang dimaksud adalah menyaran pada pengertian 

struktur kalimat yang meliputi kalimat, jenis frase, dan jenis klausa. 

4.2.1 Klasifikasi Kalimat 

Klasifikasi kalimat dibedakan berdasarkan jumlah klausa, kategori 

predikat, struktur klausa, amanat wacana, dan perwujudan kalimat. 

4.2.1.1 Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa 

Berdasarkan jumlah klausanya kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu 

kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Klasifikasi kalimat berdasarkan jumlah 

klausa dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah sebagai berikut. 

1) Mripate Salindri nalika mengo nyawang dheweke nyremomong kaya mawa 

bathok saengga njalari githoke mengkorog. (SKKW, KG/KKal/02/hlm. 19) 

‘Ketika Salindri menoleh melihatnya terlihat mata Salindri membara seperti 

tempurung kelapa yang terbakar sehingga membuat bulu kuduknya berdiri.’ 
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Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan sebab-akibat. Klausa Mripate Salindri nalika mengo 

nyawang dheweke nyremomong kaya mawa bathok mempunyai makna sebab 

sedangkan klausa githoke mengkorog  mempunyai makna akibat. 

2) Salindri mendelik. (SKKW, KG/KKal/02/hlm. 19) 

‘Salindri terbelalak’. 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat tunggal yang terdiri dari 

subjek dan predikat. Salindri sebagai subjek dan mendelik sebagai predikat. 

3) Sumelang usahane bangkrut, Salindri kepeksa cancut. (SKKW, 

KG/KKal/02/hlm. 42) 

‘Khawatir usahanya bangkrut, Salindri terpaksa bertindak.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk tanpa konjungsi. 

4) Supaya ora gawe gara-gara, pawongan iketan wulung mau diglandhang 

peksa digusah ngadoh saka kono. (SKKW, KG/KKal/03/hlm. 44) 

‘Supaya tidak membuat gara-gara, orang yang berikat wulung tadi dipaksa 

pergi dari sana.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan perbuatan-tujuan. Klausa pawongan iketan wulung mau 

diglandhang peksa digusah ngadoh saka kono mempunyai makna perbuatan 

sedangkan klausa ora gawe gara-gara  mempunyai makna tujuan. 

5) Perwira polisi kuwi masang sarung tangan karet. (SKKW, KG/KKal/04/hlm. 

19) 

‘Perwira polisi itu memasang sarung tangan karet.’ 



75 

 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat tunggal yang terdiri dari 

subjek, predikat, dan objek. Perwira polisi kuwi sebagai subjek, masang sebagai 

predikat, dan sarung tangan karet sebagai objek. 

6) Najan jamane wis maju, nanging Jimat ora ninggalake tradisi. (SKKW, 

KG/KKal/04/hlm. 19) 

‘Walaupun jaman sudah maju, tapi Jimat tidak meninggalkan tradisi.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk setara yang 

mempunyai hubungan perlawanan. Kata nanging menunjukkan hubungan 

perlawanan. 

7) Sawise bali aweh kurmat, Bripka Santosa jumangkah liwat gang saselaning 

lemari-lemari gedhe. (SKKW, KG/KKal/04/hlm. 20) 

‘Setelah memberi hormat, Bripka Santosa melangkah melewati gang di sela-

sela lemari-lemari besar.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan waktu-kejadian. Klausa bali aweh kurmat mempunyai 

makna waktu sedangkan klausa Bripka Santosa jumangkah liwat gang saselaning 

lemari-lemari gedhe  mempunyai makna kejadian. 

8) Dalane wiwit ndeder lan menggak-menggok. (SKKW, KG/KKal/05/hlm. 19) 

‘Jalannya mulai menanjak dan berbelok-belok.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk setara yang 

mempunyai hubungan penambahan. Kata lan menunjukkan hubungan 

penambahan. 
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9) Ajun Komosaris Polisi Jimat Subarkah naliti mbaka siji tumpukan map isi 

laporan ing mejane. (SKKW, KG/KKal/07/hlm. 19) 

‘Ajun Komisaris Polisi Jimat Subarkah meneliti satu persatu tumpukan map 

berisi laporan yang ada di mejanya.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat tunggal yang terdiri dari 

subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ajun Komosaris Polisi Jimat Subarkah 

sebagai subjek, naliti mbaka siji sebagai predikat, tumpukan map isi laporan 

sebagai objek, dan ing mejane sebagai keterangan. 

10) Dhemit apengawak menungsa, utawa menungsa panuksmane dajal kaya sing 

dengendikake Kyai Ganjur. (SKKW, KG/KKal/07/hlm. 19) 

‘Setan bertubuh manusia, atau manusia penjelmaan dajal seperti apa yang 

dikatakan Kyai Ganjur.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk setara yang 

mempunyai hubungan pemilihan. Kata utawa menunjukkan hubungan pemilihan. 

11) Pawongan ngene iki genah beda karo dhukun sing ngaku-ngaku kesdik ngerti 

sadurunge wayah, nanging tibake crongoh lan delap dhuwit. (SKKW, 

KG/KKal/08/hlm. 19) 

‘Orang seperti ini jelas beda dengan dukun yang mengaku tahu segalanya, tapi 

ternyata ada maunya dan rakus uang.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas terdapat  tiga klausa dan kalimat tersebut 

termasuk kalimat majemuk setara yang mempunyai hubungan perlawanan dan 

penambahan. Kata nanging menunjukkan hubungan perlawanan dan kata lan 

menunjukkan hubungan penambahan. 
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12) Yen ora enggal diculake, tangan lan sikile kaya waringutan mancal-mancal 

ngantemi wetenge ibune. (SKKW, KG/KKal/08/hlm. 42) 

‘Jika tidak segera dilepaskan, tangan dan kakinya menendang dan memukuli 

perut ibunya. 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan kejadian-syarat. Klausa ora enggal diculake mempunyai 

makna syarat sedangkan klausa tangan lan sikile kaya waringutan mancal-mancal 

ngantemi wetenge ibune  mempunyai makna kejadian. 

13) Ngancik tengange lagi ditimbali, awit sing antri sathekruk. (SKKW, 

KG/KKal/08/hlm. 42) 

‘Sampai tengah hari baru dipanggil, karena yang antri sangat banyak.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan akibat-sebab. Klausa ngancik tengange lagi ditimbali 

mempunyai makna akibat sedangkan klausa sing antri sathekruk  mempunyai 

makna sebab. 

14) Asile nyimpulake yen bayi ing rahim jroning kondisi sehat, najan ana kelainan 

sethithik. (SKKW, KG/KKal/10/hlm. 19) 

‘Hasilnya menyimpulkan kalau bayi dalam rahim dalam kondisi sehat, 

walaupun ada sedikit kelainan.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan konsesif-kejadian. Klausa bayi ing rahim jroning kondisi 

sehat mempunyai makna pengakuan sedangkan klausa ana kelainan sethithik 

mempunyai makna peristiwa/kejadian. 
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15) Tangise bayi melu sirep, mung kari mingseg-mingseg lirih. (SKKW, 

KG/KKal/10/hlm. 42) 

‘Suara tangisan bayi ikut hilang, hanya tinggal suara lirih.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan umum-khusus. Klausa tangise bayi melu sirep mempunyai 

makna umum sedangkan klausa kari mingseg-mingseg lirih mempunyai makna 

khusus. 

16) Jimat ngranggeh handphone ing meja, menyat saka kursi tumuju teras. 

(SKKW, KG/KKal/12/hlm. 19) 

‘Jimat mengambil handphone di meja, bangun dari kursi menuju teras.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk tanpa konjungsi. 

17) Najan WTS mau dudu selerane, si tamu ngaku nikmati sesambungan badan 

kasebut. (SKKW, KG/KKal/13/hlm. 20) 

‘Walaupun WTS tadi bukan seleranya, si tamu mengaku menikmati hubungan 

badan tersebut.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan konsesif-kejadian. Klausa WTS mau dudu selerane 

mempunyai makna kejadian sedangkan klausa si tamu ngaku nikmati 

sesambungan badan kasebut  mempunyai makna pengakuan. 

18) Awit kepalang ragad, Julung kepeksa diupakara dhewe ana ngomah mung 

kanthi cara dikompres. (SKKW, KG/KKal/15/hlm. 20) 

‘Karena masalah biaya, Julung terpaksa dirawat sendiri di rumah dengan cara 

dikompres.’ 
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Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan akibat-sebab. Klausa kepalang ragad mempunyai makna 

sebab sedangkan klausa Julung kepeksa diupakara dhewe ana ngomah mung 

kanthi cara dikompres  mempunyai makna akibat. 

19) Bola-bali tangane ngeplaki bathuk lan njambaki rambute dhewe. (SKKW, 

KG/KKal/15/hlm. 20) 

‘Berkali-kali tangannya memukul kening dan menjambak rambutnya sendiri. 

Kalimat dalam kutipan di atas termasuk kalimat majemuk setara yang 

mempunyai hubungan penambahan. Kata lan menunjukkan hubungan 

penambahan. 

4.2.1.2 Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Kategori Predikat 

Berdasarkan kategori predikatnya kalimat dibedakan menjadi kalimat 

nominal, pronominal, verbal, adjektival, adverbial, numeral, dan preposisional. 

Klasifikasi kalimat berdasarkan kategori predikat dalam cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi adalah sebagai berikut. 

1) Omahe gedhong magrong-magrong pindha karaton. (SKKW, 

KG/KKal/01/hlm. 19) 

‘Rumahnya besar seperti karaton.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat adjektival. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah gedhong magrong-magrong yang 

berkategori adjektiva. Pemanfaatan kata tersebut menunjukkan rumah juragan 

batik di Sogan sangat besar seperti keraton. 

2) Jimat nutup retsliting jaket kulite. (SKKW, KG/KKal/05/hlm. 19) 
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‘Jimat menutup retsliting jaket kulitnya.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat verbal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah nutup yang berkategori verba. Pemanfaatan 

kata tersebut menggambarkan hawa dingin yang dirasakan Jimat Subarkah hingga 

menutup jaket kulitnya.  

3) Pekarangan kuwi jembar banget, kebak wit-witan gedhe. (SKKW, 

KG/KKal/05/hlm. 19) 

‘Halaman itu luas sekali, penuh pepohonan besar. 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat adjektival. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah jembar banget yang berkategori adjektiva. 

Pemanfaatan kata tersebut menunjukkan keadaan halaman rumah Kyai Ganjur. 

4) Awak sekujur digebuki engga lencu. (SKKW, KG/KKal/05/hlm. 45) 

‘Sekujur badannya dipukul hingga lebam.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat verbal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah digebuki yang berkategori verba. 

Pemanfaatan kata tersebut menunjukkan suatu kekerasan yang dilakukan prajurit 

Majapahit terhadap prajurit Mongol.  

5) Hawane seger. (SKKW, KG/KKal/06/hlm. 20) 

‘Hawanya segar.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat adjektival. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah seger yang berkategori adjektiva. 

Pemanfaatan kata tersebut menunjukkan hawa di daerah pegunungan yang segar. 
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6) Ajun Komosaris Polisi Jimat Subarkah naliti mbaka siji tumpukan map isi 

laporan ing mejane. (SKKW, KG/KKal/07/hlm. 19) 

‘Ajun Komisaris Polisi Jimat Subarkah meneliti satu persatu tumpukan map 

berisi laporan yang ada di mejanya.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat verbal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah naliti yang berkategori verba. Penggunaan 

kata tersebut menggambarkan ketelitian Jimat Subarkah dalam menangani suatu 

kasus. 

7) Nyi Werti gedheg. (SKKW, KG/KKal/07/hlm. 20) 

‘Nyi Werti menggelengkan kepala.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat verbal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah gedheg yang berkategori verba. 

Pemanfaatan kata tersebut menunjukkan ketidaktahuan Nyi Werti. 

8) Piyayine cilik dhuwur. (SKKW, KG/KKal/07/hlm. 20) 

‘Orangnya kecil tinggi.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat adjektival. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah cilik dhuwur yang berkategori adjektiva. 

Penggunaan kata tersebut menunjukkan ciri fisik Pak Wicitra. 

9) Sing teka petugas bagian radiologi. (SKKW, KG/KKal/08/hlm. 19) 

‘Yang datang petugas bagian radiologi.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat pronominal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah petugas bagian radiologi yang berkategori 

pronomina. Penggunaan kata tersebut menggambarkan kejelasan makna. 
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10) Nyandhang penganggone necis. (SKKW, KG/KKal/09/hlm. 19) 

‘Pakaiannya necis.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat adjektiva. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah necis yang berkategori adjektiva. 

Penggunaan kata tersebut menunjukkan bahwa Dokter Winduhusuda adalah orang 

yang memperhatikan penampilan. 

11) Sing nyetir mau Salindri. (SKKW, KG/KKal/09/hlm. 46) 

‘Yang menyetir tadi Salindri.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat pronominal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah Salindri yang berkategori pronomina. 

Penggunaan kata tersebut menggambarkan kejelasan makna. 

12) Esuke Kampung Sogan umyeg. (SKKW, KG/KKal/11/hlm. 19) 

‘Esoknya Kampung Sogan ribut.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat adjektival. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah umyeg yang berkategori adjektiva. Kata 

tersebut menunjukkan keramaian/keributan yang terjadi di kampung Sogan karena 

para warga dikagetkan dengan tangisan Nyah Witono Paing. 

13) Jumain nyruput wedang jahene kanggo nyurung panganan sing durung kober 

dimamah alus nganti setengah plekiken. (SKKW, KG/KKal/12/hlm. 42) 

‘Jumain menghirup minuman jahenya untuk mendorong makanan yang belum 

sempat dikunyah halus hingga setengah jegukan.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat verbal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah nyruput yang berkategori verba. 
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Penggunaan kata tersebut menunjukkan bahwa Jumain meminum minumannya 

sedikit demi sedikit untuk mendorong makanan yang belum dikunyah halus. 

14) Kurban ditekak ana njaban tlatah wanci awan. (SKKW, KG/KKal/13/hlm. 19) 

‘Korban dicekik di luar daerah waktu siang.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat verbal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah ditekak yang berkategori verba. Kata 

tersebut menunjukkan hasil dugaan Jimat Subarkah tentang kasus pembunuhan 

yang ditanganinya.  

15) Jimat mbanting koran satumpuk ing mejane. (SKKW, KG/KKal/14/hlm. 44) 

‘Jimat membanting setumpuk koran di mejanya.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat verbal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah mbanting yang berkategori verba. Kata 

tersebut menunjukkan bahwa Jimat kesal karena koran memberitakan hal-hal 

yang tidak masuk akal serta mengkaitkan kasus pembunuhan di Jurug dan di 

Sogan. 

16) Jimat Subarkah ngucap pamuji syukur. (SKKW, KG/KKal/18/hlm. 20) 

‘Jimat Subarkah mengucap puji syukur.’ 

Kalimat dalam kutipan di atas adalah kalimat verbal. Karena fungsi 

predikat pada kalimat tersebut adalah ngucap  yang berkategori verba. Kata 

tersebut menunjukkan suatu kelegaan sang tokoh (Jimat Subarkah) karena kasus 

yang ditanganinya berakhir dan dapat terpecahkan. 
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4.2.1.3 Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Struktur Klausa 

Berdasarkan strukturnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat susun biasa 

dan kalimat susun balik atau inverse. Klasifikasi kalimat berdasarkan struktur 

klausa dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah sebagai berikut. 

1) Witono Paing ngulet. (SKKW, KG/KKal/03/hlm. 19) 

‘Witono Paing menggeliat.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat susun biasa karena subjek Witono Paing 

berada di depan predikat ngulet. 

2) Wong telu clilengan migatekake kahanan njero kamar. (SKKW, 

KG/KKal/03/hlm. 20) 

‘Ketiga orang tersebut celingukan memperhatikan keadaan di dalam.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat susun biasa karena subjek Wong telu 

berada di depan predikat clilengan. 

3) Kayat nyopot topi irenge. (SKKW, KG/KKal/17/hlm. 44) 

‘Kayat melepas topi hitamnya.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat susun biasa karena subjek Kayat berada 

di depan predikat nyopot. 

4.2.1.4 Klasifikasi Kalimat Beradasarkan Amanat Wacana 

Berdasarkan amanat wacananya, kalimat dibedakan menjadi tiga, yaitu 

kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Klasifikasi kalimat 

berdasarkan amanat wacana dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah 

sebagai berikut. 

1) “Eeee, aja ngucap ngono Ndhuk. (SKKW, KG/KKal/02/hlm. 42) 
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‘Eeee, jangan berkata seperti itu Ndhuk.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat perintah berisi larangan. Hal ini ditandai 

dengan kata aja. Kalimat tersebut menginformasikan bahwa Pak Witono melarang 

Salindri berkata kasar. 

2) Aja nganti ucul, Nyi. (SKKW, KG/KKal/02/hlm. 42) 

‘Jangan sampai lepas, Nyi.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat perintah berisi larangan. Hal ini ditandai 

dengan kata aja. Kalimat tersebut menginformasikan bahwa Kyai Ganjur 

melarang Nyi Werti melepaskan pegangan. 

3) Haiya, salah owe apa? (SKKW, KG/KKal/03/hlm. 20) 

‘Haiya, salah saya apa? 

Kalimat di atas termasuk kalimat tanya terbuka. Hal ini ditandai dengan 

kata apa yang digunakan untuk memperoleh informasi apapun dari lawan bicara. 

Witono Paing bertanya kepada makhluk jadi-jadian mengenai kesalahan apa yang 

sudah diperbuatnya. 

4) Genah ra ana apa-apa ngene kok. (SKKW, KG/KKal/03/hlm. 44) 

‘Jelas tidak ada apa-apa kok.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat berita yang menginformasikan bahwa 

tidak ada apa-apa dalam ruangan tersebut. 

5) He! Maksudmu Witono Paing mati? (SKKW, KG/KKal/03/hlm. 44) 

‘He! Maksudmu Witono Paing meninggal? 
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Kalimat di atas termasuk kalimat tanya berupa pertanyaan pengukuhan. 

Salindri bertanya kepada Nyi Werti ingin memastikan bahwa Witono Paing sudah 

mati. 

6) Menyang Merapi, ayo tutna aku. (SKKW, KG/KKal/04/hlm. 43) 

‘Ke Merapi, ayo ikuti aku.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat berita berisi ajakan. Hal ini ditandai 

dengan kata ayo. Kalimat tersebut menginformasikan ajakan dari Kyai Gandrik 

supaya mengikutinya. 

7) Ingkang dipun tundhung saking TKP? (SKKW, KG/KKal/04/hlm. 43) 

‘Yang diusir dari TKP?’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat tanya berupa pertanyaan pengukuhan. 

Santosa bertanya kepada Jimat Subarkah ingin memastikan bahwa orang yang 

dimaksud adalah Kyai Gandrik. 

8) Hubungana Bripka Mulyawan, Briptu Jarot sarta Zaini. (SKKW, 

KG/KKal/04/hlm. 43) 

‘Hubungi Bripka Mulyawan, Briptu Jarot serta Zaini.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat perintah dengan ditandai kata hubungana 

yang menunjukkan perintah. Kalimat tersebut menginformasikan bahwa Jimat 

Subarkah menyuruh Santosa menghubungi Bripka Mulyawan, Britu Jarot serta 

Zaini. 

9) Ayo pinarak mlebu, lawange ora dislarak. (SKKW, KG/KKal/05/hlm. 19) 

‘Ayo silahkan masuk, pintunya tidak dikunci.’ 
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Kalimat di atas termasuk kalimat berita berisi ajakan. Hal ini ditandai 

dengan kata ayo. Kalimat tersebut menginformasikan ajakan dari Kyai Ganjur 

supaya tamunya masuk ke dalam dan pintunya tidak dikunci. 

10) Saka ngendi Nakmas ngerti sesebutanku mau? (SKKW, KG/KKal/05/hlm. 20) 

‘Dari mana anda tahu panggilan saya?’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat tanya terbuka. Hal ini ditandai dengan 

kata saka ngendi yang digunakan untuk memperoleh informasi apapun dari lawan 

bicara. Kyai Ganjur bertanya kepada Jimat Subarkah mengenai Jimat Subarkah 

yang tahu panggilannya. 

11) Yen ketemu Adhi Gandrik, takona. (SKKW, KG/KKal/06/hlm. 20) 

‘Kalau bertenu Adik Gandrik, tanyalah.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat perintah dengan ditandai kata takona 

yang menunjukkan perintah. Kalimat tersebut menginformasikan bahwa Kyai 

Ganjur menyuruh Jimat Subarkah bertanya kepada Kyai Gandrik. 

12) Kowe nggoleki apa? (SKKW, KG/KKal/06/hlm. 20) 

‘Kamu mencari apa?’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat tanya terbuka. Hal ini ditandai dengan 

kata apa yang digunakan untuk memperoleh informasi apapun dari lawan bicara. 

Kyai Ganjur bertanya kepada Santosa mengenai benda yang dicarinya. 

13) Olehku nderek Mas Rara kira-kira lagi sepuluh wulan mlaku. (SKKW, 

KG/KKal/07/hlm. 20) 

‘Kira-kira sudah sepuluh bulan aku ikut Mas Rara.’ 
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Kalimat di atas termasuk kalimat berita yang menginformasikan Nyi Werti 

menceritakan kepada Santosa bahwa sudah sepuluh bulan dia ikut Salindri. 

14) Ayo, Nak, diunjuk. (SKKW, KG/KKal/07/hlm. 46) 

‘Ayo, Nak, diminum.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat berita berisi ajakan. Hal ini ditandai 

dengan kata ayo. Kalimat tersebut menginformasikan ajakan dari Pak Witono 

supaya Santosa meminum minumannya. 

15) Sejatosipun Kyai menika badhe tindak pundi? (SKKW, KG/KKal/08/hlm. 19) 

‘Sebenarnya Kyai mau pergi ke mana?’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat tanya terbuka. Pak Witono bertanya 

kepada Kyai Sangkan mengenai tempat yang akan dituju. 

16) Dokter nimbali kula?. (SKKW, KG/KKal/08/hlm. 42) 

‘Dokter memnggil saya?’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat tanya berupa pertanyaan pengukuhan. 

Petugas radiologi ingin memastikan bahwa dokter memanggilnya. 

17) Dokter, peralatan radiologi ing griya sakit mriki kalebet enggal lan ajeg 

kerumat kanthi premati. (SKKW, KG/KKal/08/hlm. 42) 

‘Dokter peralatan radiologi di rumah sakit ini termasuk baru dan selalu 

dirawat dengan teliti.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat berita yang menginformasikan bahwa 

peralatan radiologi di rumah sakit tersebut tidak rusak. 

18) Dokter Padma sampun seda setengah taun kepengker. (SKKW, 

KG/KKal/09/hlm. 46) 
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‘Dokter Padma sudah meninggal setengah tahun yang lalu.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat berita yang menginformasikan bahwa 

perawat memberi tahu kepada Santosa bahwa dokter Padma sudah meninggal. 

19) He, sing mbok karepake apa wanita istimewa kang ngalami kasus kehamilan 

langka biyen? (SKKW, KG/KKal/09/hlm. 46) 

‘He, yang kamu maksud apa wanita yang mengalami kehamilan langka waktu 

itu?’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat tanya berupa pertanyaan pengukuhan. 

Dokter Makbul Hidayat ingin memastikan bahwa wanita yang dimaksud adalah 

Nafisah. 

20) Tukokna sega. (SKKW, KG/KKal/13/hlm. 44) 

‘Belikan nasi.’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat perintah dengan ditandai kata tukokna 

menunjukkan perintah. Kalimat tersebut menginformasikan bahwa Jimat 

Subarkah memerintah pesuruh supaya membelikannya nasi. 

21) Teka ijen apa ana kancane? (SKKW, KG/KKal/14/hlm. 42) 

‘Datang sendiri apa ada temannya?’ 

Kalimat di atas termasuk kalimat tanya pilihan karena Kuntoro telah 

memberikan kemungkinan jawaban. 

4.2.1.5 Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Perwujudan Kalimat 

Berdasarkan perwujudan kalimatnya, kalimat bahasa Jawa dibedakan 

menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Klasifikasi kalimat 
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berdasarkan perwujudan kalimat dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

adalah sebagai berikut. 

1) “Wis Nyah, saiki kandhakna eneng apa esuk umun-umun kowe wis geger kaya 

bubar diweruhi dhemit,”ujare ibu mau. (SKKW, KG/KKal/03/hlm. 20) 

‘”Sudah Nyah, sekarang bilang sebenarnya ada apa tiba-tiba sepagi ini kamu 

sudah ribut seperti habis melihat hantu,” ujar ibu tadi.’ 

Kutipan di atas termasuk kalimat langsung yang menunjukkan 

keingintahuan seorang tetangga tentang peristiwa yang dialami Nyah Witono. 

2)  “Pedunung mriki mastani Kyai Ganjur. Sedinten-dinten namung dikancani 

rayinipun,” ujare Kades Kunareja. (SKKW, KG/KKal/05/hlm. 19) 

‘”Penduduk sini memanggil Kyai Ganjur. Sehari-hari hanya ditemani 

adiknya,” ujar Kades Kunareja.’ 

Kutipan di atas termasuk kalimat langsung yang menunjukkan informasi 

yang diberikan oleh Marijo/Kades Kunareja tentang Kyai Ganjur. 

3) “Menawi wonten kopi kemawon. Radi encer,” kandhane semu ngungun. 

(SKKW, KG/KKal/05/hlm. 20) 

‘”Kalau ada kopi saja. Agak encer,” katanya agak ragu.’ 

Kutipan di atas termasuk kalimat langsung yang menunjukkan keragu-

raguan yang dialami oleh Jimat Subarkah ketika ditawari minuman oleh Kyai 

Ganjur. 

4)  “Sadurunge nyuwun pangapura yen aku nungkak karma lan gawe kaget,” 

ujare Bripka Santosa. (SKKW, KG/KKal/07/hlm. 20) 
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‘”Sebelumnya minta maaf jika saya tidak sopan dan membuat kaget,” ujar 

Bripka Santosa.’ 

Kutipan di atas termasuk kalimat langsung yang menunjukkan permintaan 

maaf Santosa kepada Nyi Werti. 

5)  “Gatekna apa sing kok weruhi jrone kembang iki,” ngendikane. (SKKW, 

KG/KKal/08/hlm. 20) 

‘”Perhatikan apa yang kamu lihat dalam bunga ini,” katanya.’ 

Kutipan di atas termasuk kalimat langsung yang menggambarkan Kyai 

Sangkan menyuruh Wicitra dan Nafisah memperhatikan bunga tersebut. 

6)  “Tepangaken, kula dokter Winduhusada, pangarsanipun griya sakit mriki,” 

ucape ulem ngajak salaman. (SKKW, KG/KKal/09/hlm. 19) 

‘”Perkenalkan, saya dokter Winduhusada, ketua rumah sakit sakit ini,” 

ucapnya memperkenalkan diri mengajak bersalaman.’ 

Kutipan di atas termasuk kalimat langsung yang menggambarkan Dokter 

Winduhusada memperkenalkan diri kepada Wicitra dan Nafisah. 

7)  “Nemlikur tahun kepengker, dok. Pasien mligi panjenengan lan sawargi 

dokter Padma,” kandhane Santosa nyoba ngelingake. (SKKW, 

KG/KKal/09/hlm. 46) 

‘”Dua puluh enam tahun yang lalu, dok. Pasien tetap anda dan almarhum 

dokter Padma,” kata Santosa mencoba mengingatkan. 

Kutipan di atas termasuk kalimat langsung yang menggambarkan usaha 

Santosa untuk membuat dokter Makbul Hidayat mengingat peristiwa dua puluh 

enam tahun yang lalu. 
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8)  “Kraos mules utawi pegel-pegel, Bu?” pitakone Makbul. (SKKW, 

KG/KKal/10/hlm. 19) 

‘”Terasa mules atau pegal-pegal, Bu?” tanya Makbul.’ 

Kutipan di atas termasuk kalimat langsung yang menggambarkan 

pertanyaan dokter Makbul mengenai kandungan Nafisah. 

9) Saweneh anggota caos pirsa yen tim reserse wis samekta nunggu pengarahan 

ana ruwang rapat. (SKKW, KL/JF/11/hlm. 20) 

‘Seorang anggota memberitahu bahwa tim reserse sudah siap menunggu 

pengarahan di ruang rapat.’ 

Kutipan di atas termasuk kalimat tidak langsung karena melaporkan apa 

yang telah diujarkan oleh seseorang yaitu seorang anggota memberitahau Jimat 

bahwa tim reserse sudah menunggu. 

10)  “Kula sampun matah kanca kalih dhateng Kamar Mayat RSUP, kangge 

nyathet data fisikipun korban,” ujare Mulyawan aweh lapuran. (SKKW, 

KG/KKal/13/hlm. 19) 

‘”Saya sudah meminta dua teman saya pergi ke Kamar Mayat RSUP, untuk 

mencatat data fisik korban,” ujar Mulyawan memberi laporan.’ 

Kutipan di atas termasuk kalimat langsung yang menggambarkan 

Mulyawan memberi laporan tentang korban pembunuhan kepada Jimat Subarkah. 

4.2.2 Jenis Frase 

Jenis frase dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah sebagai 

berikut. 
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1) Ing jero omah Salindri leyeh-leyeh teturon dhewekan ana sofa, kursi dawa 

mendut-mendut. (SKKW, KG/JF/01/hlm. 19) 

‘Di dalam rumah Salindri bersantai tiduran sendirian di sofa, kursi panjang 

empuk.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase nominal. Pada frasa kursi dawa kata 

kursi berkategori nomina dan sebagai unsur pusat sedangkan kata dawa sebagai 

atributnya. Maksud penggunaan frase di atas adalah untuk menjelaskan bentuk 

sofa yaitu kursi yang berbentuk panjang. 

2) Tangane njupuk kacang bawang saka lodhong kang cumawis ana meja 

sangarepe. (SKKW, KG/JF/02/hlm. 20) 

‘Tangannya mengambil kacang bawang dari toples yang tersedia di meja di 

depannya.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase nominal. Pada frasa kacang bawang 

kata kacang berkategori nomina dan sebagai unsur pusat sedangkan kata bawang 

sebagai atributnya. Maksud penggunaan frase tersebut adalah untuk menjelaskan 

kacang yang dimasak menggunakan bumbu bawang sehingga memiliki rasa atau 

aroma bawang. 

3) Getih lambah-lambah nelesi kasur nganti nembus dipan lan netes menyang 

njogan. (SKKW, KG/JF/02/hlm. 42) 

‘Darah menggenang membasahi kasur hingga tembus di ranjang dan menetes 

di lantai.’ 
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Pada kutipan di atas termasuk frase eksosentrik yaitu pada frase menyang 

njogan. Penggunaan frase tersebut untuk menunjukkan banyaknya darah hingga 

membasahi lantai. 

4) …, mata manther nyawang Salindri sing isih turu kepati. (SKKW, 

KG/JF/03/hlm. 19). 

‘…, mata memandang Salindri yang masih tertidur seperti orang mati.  

Pada kutipan di atas termasuk frase verbal. Pada frasa turu kepati kata turu 

berkategori verba dan sebagai unsur pusat sedangkan kata kepati sebagai 

atributnya. Maksud penggunaan frase tersebut adalah untuk menjelaskan Salindri 

yang tidur sangat pulas hingga tidak bergerak seperti orang mati. 

5) Mung etungan menit sawetara pulisi wis teka ing papan kedadeyan perkara. 

(SKKW, KG/JF/03/hlm. 44) 

‘Hanya hitungan menit beberapa polisi sudah datang di tempat kejadian 

perkara.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase verbal. Pada frasa wis teka kata teka 

berkategori verba dan sebagai unsur pusat sedangkan kata wis sebagai atributnya. 

Penggunaan frase di atas menujukkan bahwa polisi sudah berdatangan di tempat 

kejadian perkara. 

6) Saka njaba Nyi Werti mlaku ngunclug kaya digudag celeng, meh wae nabrak 

dheweke. (SKKW, KG/JF/03/hlm. 44) 

‘Dari luar Nyi Werti berjalan cepat seperti dikejar babi hutan, hampir saja 

menabrak dia (Salindri).’ 
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Pada kutipan di atas termasuk frase verbal. Pada frasa mlaku ngunclug 

kata mlaku berkategori verba dan sebagai unsur pusat sedangkan kata ngunclug 

sebagai atributnya. Mlaku ngunclug dalam bahasa Indonesia berarti berjalan cepat. 

Hal ini menunjukkan bahwa Nyi Werti berjalan cepat karena ketakutan. 

7) Pekarangan kuwi jembar banget, kebak wit-witan gedhe. (SKKW, 

KG/JF/04/hlm. 19) 

‘Halaman itu luas sekali, penuh pepohonan besar. 

Pada kutipan di atas termasuk frase adjektival. Pada frasa jembar banget 

kata jembar berkategori adjektif dan sebagai unsur pusat sedangkan kata banget 

sebagai atributnya. Maksud penggunaan frase tersebut adalah untuk menjelaskan 

keadaan halaman di rumah Kyai Ganjur yang sangat lebar. 

8) Nunggu ijen ing pendhapa Santosa rogoh-rogoh kacu ngelap githoke sing 

kemringet. (SKKW, KG/JF/07/hlm. 19) 

‘Sendirian menunggu di pendopo Santosa merogoh saputangan mengelap 

lehernya yang berkeringat.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase preposisional. Pada frasa ing 

pendhapa preposisi ing sebagai penanda dan kata pendhapa sebagai aksisnya. 

Maksud penggunaan frase tersebut adalah untuk menujukkan tempat. 

9) …, tangan lan sikile kaya waringuten mancal-mancal ngantemi wetenge 

ibune. (SKKW, KG/JF/08/hlm. 42) 

‘…, tangan dan kakinya menendang dan memukul perut ibunya.’ 
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Pada kutipan di atas termasuk frase koordinatif. Pada frasa tangan lan 

sikile kata tangan dan sikile mempunyai kedudukan sama atau sama-sama unsur 

pusat. 

10) Hem putih lengen dawa, karenggan dhasi biru dhongker. (SKKW, 

KG/JF/09/hlm. 19) 

‘Kemeja putih lengan panjang, dipadukan dengan dasi biru tua.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase nominal. Pada frasa hem putih kata 

hem berkategori nomina dan sebagai unsur pusat sedangkan kata putih sebagai 

atributnya. Penggunaan frase tersebut untuk menujukkan warna hem yang dipakai 

oleh Dokter Winduhusada. 

11) …, dheweke sarta Dokter Padma kanthi setengah meksa njaluk marang 

pasiene amrih gelem mondhok ana rumah sakit sedina sadurunge kandhungan 

ganep umur sangang sasi. (SKKW, KG/JF/09/hlm. 46) 

‘…, dia dan Dokter Padma dengan setengah memaksa meminta agar 

pasiennya mau menginap di rumah sakit sehari sebelum kandungan genap 

berumur sembilan bulan.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase numeralia. Pada frasa sangang sasi 

kata sangang berkategori numeral dan sebagai unsur pusat sedangkan kata sasi 

sebagai atributnya. Penggunaan frase tersebut adalah untuk menujukkan usia 

kandungan. 

12) Sore lebar reresik awak lan mangan sega kerdhusan,… (SKKW, 

KG/JF/10/hlm. 19) 

‘Sore hari setelah membersihkan badan dan makan nasi kardus,…’ 
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Pada kutipan di atas termasuk frase nominal. Pada frasa sega kerdhusan 

kata sega berkategori nomina dan sebagai unsur pusat sedangkan kata kerdhusan 

sebagai atributnya. Sega kerdhusan dalam bahasa Imdonesia adalah nasi kardus. 

Nasi yang dimaksud di sini bukanlah nasi yang berasal dari kardus melainkan nasi 

yang dimasukkan ke dalam kardus agar terlihat lebih menarik. 

13) Sawise kabeh rinasa trep, Salindri agahan digawa menyang zal mligi. 

(SKKW, KG/JF/10/hlm. 20) 

‘Setelah merasa pas, Salindri langsung dibawa ke zal tetap.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase eksosentrik. Pada frasa menyang zal 

mligi unsur-unsur frasa tersebut tidak bisa saling menggantikan selain itu diawali 

dengan preposisi menyang. 

14) Saweneh anggota caos pirsa yen tim reserse wis samekta nunggu pengarahan 

ana ruwang rapat. (SKKW, KG/JF/11/hlm. 20) 

‘Seorang anggota memberitahu bahwa tim reserse sudah siap menunggu 

pengarahan di ruang rapat.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase nominal. Pada frasa ruwang rapat kata 

ruwang berkategori nomina dan sebagai unsur pusat sedangkan kata rapat sebagai 

atributnya. Yang dimaksud ruwang rapat adalah ruangan yang digunakan untuk 

rapat. 

15) Nalika sapune ngrogoh pojokan kamar sandhing meja rias Nyi werti njingkat. 

(SKKW, KG/JF/12/hlm. 19) 

‘Ketika sapunya merogoh pojok kamar sebelah meja rias Nyi Werti kaget.’ 
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Pada kutipan di atas termasuk frase nominal. Pada frasa meja rias kata 

meja berkategori nomina dan sebagai unsur pusat sedangkan kata rias sebagai 

atributnya. Frase meja rias adalah meja yang digunakan untuk berias bukan meja 

yang sudah dirias. 

16) Karan sega kucing jalaran bandenge mung saupil.  (SKKW, KG/JF/12/hlm. 

42) 

‘Dinamakan nasi kucing karena bandenngnya hanya sedikit.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase nominal. Pada frasa sega kucing kata 

sega berkategori nomina dan sebagai unsur pusat sedangkan kata kucing sebagai 

atributnya. Yang dimaksud sega kucing di sini adalah nasi yang berukuran kecil, 

jadi bukanlah nasi yang lauknya berupa daging kucing. 

17) Ana sing kandha abang tuwa. (SKKW, KG/JF/12/hlm. 42) 

‘Ada yang bilang merah tua.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase adjektival. Pada frasa abang tuwa kata 

abang berkategori adjektif dan sebagai unsur pusat sedangkan kata tuwa sebagai 

atributnya. Maksud dari frase tersebut adalah menjelaskan warna merah bukan 

menjelaskan usia. 

18) Meja kursi papat kuwi mujudake siji ing antarane puluhan meja dhahar 

kanggo tamu kang rawuh jajan. (SKKW, KG/JF/14/hlm. 43) 

‘Meja kursi itu membuktikan satu di antara puluhan meja makan untuk tamu 

yang datang.’ 

Pada kutipan terdapat frase koordinatif dan frasa eksosentrik. Frasa meja 

kursi termasuk frasa koordinatif karena kata meja dan kata kursi mempunyai 
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kedudukan yang sama. Frasa kanggo tamu termasuk frasa eksosentrik karena 

unsur-unsur frasa tersebut tidak bisa saling menggantikan. 

19) Mung bedane pawongan ing foto katon luwih enom sithik lan rambute rada 

gondrong. (SKKW, KG/JF/15/hlm. 19) 

‘Bedanya orang yang di foto terlihat lebih muda dan rambutnya agak 

gondrong.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase adverbial. Pada frasa rada gondrong 

kata gondrong berkategori adverbia dan sebagai unsur pusat sedangkan kata rada 

sebagai atributnya. Penggunaan frase tersebut untuk menggambarkan fisik sang 

tokoh. 

20) …, sing dodol njupuk es rong sunduk. (SKKW, KG/JF/16/hlm. 19) 

‘Yang jualan mengambil es dua tusuk.’ 

Pada kutipan di atas termasuk frase numeralia. Pada frasa rong sunduk 

kata rong berkategori numeral dan sebagai unsur pusat sedangkan kata sunduk 

sebagai atributnya. 

4.2.3 Jenis Klausa 

Jenis klausa pada cerita bersambung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah 

klausa verbal, klausa nominal,  klausa adjektival, klausa adverbial, klausa 

preposisional, dan klausa numeral. Perhatikan kutipan di bawah ini. 

1) Drijine kang mucuk eri mijeti pilingane. (SKKW, KG/JK/02/hlm. 19) 

‘Jarinya yang lentik memijit keningnya.’ 

Jenis klausa dalam kutipan di atas temasuk klausa verbal karena predikat 

dalam klausa tersebut berkategori verbal yaitu mijeti. 
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2) Pawongan iketan wulung mau diglandhang peksa digusah ngadoh saka 

kono(SKKW, KG/JK/03/hlm. 44) 

‘Orang yang berikat wulung tadi dipaksa pergi dari sana’ 

Jenis klausa dalam kutipan di atas temasuk klausa verbal karena predikat 

dalam klausa tersebut berkategori verbal yaitu diglandhang peksa digusah 

ngadoh. 

3) Hawane seger. (SKKW, KG/JK/06/hlm. 20) 

‘Hawanya segar’ 

Jenis klausa dalam kutipan di atas temasuk klausa adjektival karena 

predikat dalam klausa tersebut berkategori adjektiva yaitu seger. 

4) Nafisah ngetung drijine (SKKW, KG/JK/08/hlm. 19) 

‘Nafisah menghitung jarinya’ 

Jenis klausa dalam kutipan di atas temasuk klausa verbal karena predikat 

dalam klausa tersebut berkategori verbal yaitu ngetung. 

5) Kacamatane kandel kaya tutup lodhong. (SKKW, KG/JK/08/hlm. 19) 

‘Kacamatanya tebal seperti tutup botol.’ 

Jenis klausa dalam kutipan di atas temasuk klausa adjektival karena 

predikat dalam klausa tersebut berkategori adjektif yaitu kandel. 

6) Dokter Winduhusada mijet intercom ing mejane (SKKW, KG/JK/09/hlm. 20) 

‘Dokter Winduhusada menekan intercom di mejanya’ 

Jenis klausa dalam kutipan di atas temasuk klausa verbal karena predikat 

dalam klausa tersebut berkategori verbal yaitu mijet. 

7) Esuke Kampung Sogan umyeg. (SKKW, KG/JK/11/hlm. 19) 
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‘Esoknya Kampung Sogan ribut.’ 

Jenis klausa dalam kutipan di atas temasuk klausa adjektival karena 

predikat dalam klausa tersebut berkategori adjektif yaitu umyeg. 

8) Wadon tuwa kuwi jumangkah tumuju sofa. (SKKW, KG/JK/12/hlm. 19) 

‘Wanita tua itu melangkah menuju sofa.’ 

Jenis klausa dalam kutipan di atas temasuk klausa verbal karena predikat 

dalam klausa tersebut berkategori verbal yaitu jumangkah. 

9) Bripka Santosa kejungkel sing kaping pindhone. (SKKW, KG/JK/16/hlm. 42) 

‘Bripka Santosa terjengkang untuk kedua kalinya.’ 

Jenis klausa dalam kutipan di atas temasuk klausa verbal karena predikat 

dalam klausa tersebut berkategori verbal yaitu kejungkel. 

 

4.3 Bahasa Figuratif 

4.3.1 Majas 

Majas merupakan bahasa kias mempunyai sifat yang mampu 

mempertalikan sesuatu dengan cara menghubung-hubungkan dengan sesuatu yang 

lain. 

4.3.1.1 Majas Simile atau Perbandingan 

Majas simile adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda 

namun dianggap sama, dengan menggunakan pembanding seperti, sama, laksana, 

bagai, dan sebagainya. Untuk mengungkapkan makna dan kepuitisan cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi juga mempergunakan gaya bahasa perbandingan. 

Perhatikan kutipan di bawah ini. 
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1) Wit tanjung raseksa sakembaran kang njenggarang sangarepe joglo nyipta 

wewayanngan ireng sing tansah obah sesraweyan pindha denawa lagya rebut 

mangsa. (SKKW, MS/01/hlm. 19) 

‘Pohon tanjung raksasa kembar yang tumbuh di depan joglo menciptakan 

gambaran hitam yang selalu bergerak seperti raksasa yang sedang berebut 

mangsa. 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

denawa lagya rebut mangsa yang berarti raksasa yang sedang berebut mangsa. 

Dalam kutipan di atas pohon tanjung dibandingkan dengan raksasa. Raksasa 

merupakan makhluk yang tinggi besar, wajahnya menakutkan dan sukanya 

memakan daging manusia. Kutipan di atas menggambarkan suasana ketika malam 

hari di depan joglo kediaman Pak Wicitra. Penggunaan majas simile tersebut 

menimbulkan efek suasana yang menakutkan. 

2) Ana saweneh bab sing nyebabake dheweke gemeter pindha wong lara 

selesma. (SKKW, MS/02/hlm. 19) 

‘Ada sebuah bab yang menyebabkan dia (Wicitra) gemetar seperti orang sakit 

selesma.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

wong lara selesma yang berarti orang yang sakit selesma. Kutipan di atas 

membandingkan Wicitra dengan orang yang sakit selesma. Orang yang sakit 

selesma badannya akan selalu gemetar tidak berhenti. Dengan demikian kutipan 

di atas menggambarkan Wicitra yang gemetar ketakutan ketika tatapan matanya 

beradu pandang dengan Salindri. Mata Salindri terlihat memancarkan cahaya aneh 
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berwarna merah. Hal itulah yang menyebabkan Wicitra menjadi gemetar 

katakutan. 

3) Sajak ora nglegewa ananing bebaya, bojone isih njepaplah turu kepati ing 

sandhinge kaya kena gendam. (SKKW, MS/03/hlm. 20) 

‘Seperti tidak tahu ada bahaya, istrinya masih tidur di sampingnya seperti 

terkena gendam.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata kena 

gendam yang berarti terkena sihir. Gendam merupakan sejenis sihir yang 

membuat orang tertidur dan tidak akan bangun walau ada suara yang keras 

sekalipun di sampingnya. Kutipan di atas  membandingkan istri Witono Paing 

yang tidur dengan orang yang terkena gendam. Dengan demikian kutipan di atas 

menggambarkan istri Witono Paing yang sedang tidur pulas. Padahal di dekatnya 

ada sesosok makhluk mengerikan yang akan membunuh suaminya. 

4) Nanging sing ditakoni lambene kaya kemunci. (SKKW, MS/03/hlm. 20) 

‘Tapi yang ditanya bibirnya seperti terkunci.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

kemunci yang berarti terkunci. Biasanya yang terkunci adalah pintu atau jendela 

tapi dalam kutipan di atas yang dimaksud adalah bibir Nyah Witono. Kutipan di 

atas membandingkan bibir Nyah Witono dengan terkunci. Dengan melihat 

penggunaan majas simile di atas menggambarkan Nyah Witono yang sangat 

ketakutan setelah melihat tubuh suaminya dalam keadaan tercabik-cabik sehingga 

dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa diam. 
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5) Awake krasa seger, kaya segere bun esuk sing nelesi gegodhongan. (SKKW, 

MS/03/hlm. 44) 

‘Badannya terasa segar, seperti segarnya embun pagi yang membasahi 

dedaunan.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

segere bun esuk sing nelesi gegodhongan yang berarti segarnya embun pagi yang 

membasahi dedaunan. Kutipan di atas membandingkan badan Salindri dengan 

embun pagi. Dengan demikian kutipan di atas menggambarkan perasaan Salindri 

yang segar berbeda dengan tadi malam yang merasakan sakit yang amat sangat di 

kepalanya. 

6) Saka njaba Nyi Werti mlaku ngunclug kaya digudag celeng, meh wae nabrak 

dheweke. (SKKW, MS/03/hlm. 44) 

‘Dari luar Nyi Werti berjalan cepat seperti dikejar babi hutan, hampir saja 

menabraknya.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

digudag celeng yang berarti dikejar babi hutan. Biasanya orang yang dikejar babi 

hutan akan berlari cepat karena takut diseruduk. Kutipan di atas membandingkan 

Nyi Werti yang berjalan dengan orang yang dikejar babi hutan. Dengan demikian 

kutipan di atas menggambarkan Nyi Werti yang ketakutan hingga berjalan cepat 

setelah menengok Witono Paing yang meninggal secara mengenaskan. 

7) Lakune Kijang kepeksa nggremet kaya keyong ngliwati dalan kampung. 

(SKKW, MS/05/hlm. 19) 

‘Kijang terpaksa berjalan pelan seperti keong melewati jalan kampung.’ 
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Dalam kutipan di atas mengandung majas perbandingan karena terdapat 

kata keyong ngliwati dalan kampung yang berarti keong yang melewati jalan 

kampung. Keong merupakan hewan yang berjalan lambat. Kutipan di atas 

membandingkan jalannya mobil dengan jalannya keong. Dengan demikian 

kutipan di atas menggambarkan mobil yang berjalan sangat lambat karena 

melewati jalan pegunungan yang berkelok-kelok serta menanjak. 

8) Pindha nonton bioskop, lagi sadhar yen filme wis tamat mbasan lampu-lampu 

sajrone gedhung murub pating klencar. Semono uga critane Kyai Ganjur 

rinasa nengsemake banget. (SKKW, MS/06/hlm. 19) 

‘Seperti menonton bioskop, baru sadar kalau filmnya sudah selesai karena 

lampu-lampu di dalam gedhung menyala. Begitu juga dengan ceritanya Kyai 

Ganjur yang sangat menyenangkan.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

nonton bioskop, lagi sadhar yen filme wis tamat mbasan lampu-lampu sajrone 

gedhung murub pating klencar. Kutipan di atas membandingkan mendengarkan 

cerita Kyai Ganjur dengan menonton bioskop. Dengan demikian kutipan di atas 

menggambarkan perasaan Jimat Subarkah dan yang lainnya yang terbawa suasana 

ketika mendengarkan cerita Kyai Ganjur tentang penyebab pembunuhan di Sogan. 

Ketika Kyai Ganjur bercerita seolah-olah mereka benar-benar mengalami kejadian 

yang ada dalam cerita. 

9) Jimat angluh. Rasane kaya gagap-gagap mlaku ing pepetengan tanpa colok. 

(SKKW, MS/07/hlm. 19) 

‘Jimat mengeluh. Rasanya seperti berjalan di kegelapan.’ 
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Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

gagap-gagap mlaku ing pepetengan tanpa colok. Umumnya orang yang berjalan 

di dalam kegelapan tidak bisa melihat apa-apa dikarenakan gelap. Kutipan di atas 

membandingkan Jimat dengan orang yang berjalan di kegelapan. Dengan 

demikian kutipan di atas menggambarkan perasaan Jimat yang belum menemukan 

petunjuk apapun mengenai kasus pembunuhan yang ditanganinya. 

10) Weteng njemblug kaya potongane wong seneng ngombe. (SKKW, MS/07/hlm. 

20) 

‘Perut besar seperti orang yang suka minum.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

potongane wong seneng ngombe. Kebanyakan orang yang suka minum perutnya 

akan membesar. Kutipan di atas membandingkan perut Santosa dengan perut 

orang yang suka minum. Dengan demikian kutipan di atas menggambarkan fisik 

Santosa yang perutnya membuncit. 

11) Yen jabang bayi lair lanang muga-muga bagus pindha Kamajaya, dene 

menawa wadon kaya Kamaratih. (SKKW, MS/07/hlm. 46) 

‘Kalau bayi yang lahir laki-laki semoga tampan seperti Kamajaya, kalau 

perempuan seperti Kamaratih.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

Kamajaya dan Kamaratih. Menurut kepercayaan orang Jawa Kamajaya adalah 

dewa yang tampan sedang Kamaratih adalah dewi yang cantik. Kutipan di atas 

membandingkan bayi dengan Kamajaya dan Kamaratih. Dengan demikian 
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kutipan di atas menggambarkan bayi yang dikandung Nafisah jika lahir laki-laki 

wajahnya sangat tampan dan jika perempuan wajahnya sangat cantik. 

12) Esem kang bening sarta edhum pindha tlaga ing pegunungan. (SKKW, 

MS/08/hlm. 19) 

‘Senyum yang bening serta sejuk seperti telaga di pegunungan.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata tlaga 

ing pegunungan. Telaga yang di pegunungan biasanya berair bening serta sejuk. 

Kutipan di atas membandingkan senyum Kyai Sangkan dengan telaga di 

pegunungan. Dengan demikian kutipan di atas menggambarkan senyum Kyai 

Sangkan yang dapat menenangkan hati Wicitra dan Nafisah yang gelisah karena 

dirundung masalah. 

13) Agemane Kyai Sangkan klebus kaya mentas kejegur kali. (SKKW, MS/08/hlm. 

19) 

‘Pakaian Kyai Sangkan basah seperti habis tercebur sungai.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

mentas kejegur kali. Orang yang tercebur sungai biasanya akan basah kuyup. 

Kutipan di atas membandingkan pakaian Kyai yang basah dengan orang yang 

terjebur sungai. Dengan demikian kutipan di atas menggambarkan Kyai sangkan 

yang basah kuyup terkena keringat karena beradu kekuatan dengan makhluk yang 

menjadikan kandungan Nafisah menghilang. 

14) Eloke Nafisah dhewe malah turu angler kaya wong mati. (SKKW, MS/10/hlm. 

19) 

‘Anehya Nafisah malah tidur pulas seperti orang mati.’ 
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Dalam kutipan di atas mengandung majas simile karena terdapat kata 

wong mati. Orang yang mati tidak akan bergerak. Kutipan di atas membandingkan 

Nafisah dengan orang mati. Dengan demikian kutipan di atas menggambarkan 

Nafisah yang tertidur sangat pulas hingga tidak bergerak. Walaupun para suster 

berusaha membangunkannya. 

15) Mripate kinclong pindha lintang panjer rina. (SKKW, MS/11/hlm. 19) 

‘Matanya bersinar seperti bintang dini hari.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas perbandingan karena terdapat 

kata lintang panjer rina. Perlu kita ketahui bahwa bintang dini hari sangatlah 

indah dan terang. Kutipan di atas membandingkan mata Salindri dengan bintang 

dini hari. Dengan demikian kutipan di atas menggambarkan kecantikan yang 

dimiliki Salindri. 

16) Gek mripat iki rasane mbliyut arip kaya kelet-keleta. (SKKW, MS/16/hlm. 19) 

‘Mata ini rasanya ngantuk seperti lengket.’ 

Dalam kutipan di atas mengandung majas perbandingan karena terdapat 

kata kelet-keleta yang berarti sangat lengket. Lengket identik dengan lem. Kutipan 

di atas membandingkan mata Santosa dengan lengket. Dengan demikian kutipan 

di atas menggambarkan Santosa yang sangat mengantuk. 

Berdasarkan analisis di atas, dengan menggunakan majas 

simile/perbandingan mampu menambah keindahan kalimat bila dibandingkan 

dengan bahasa lugas. Penggunaan majas ini memunculkan sudut pandang. 

Perhatikan kutipan di bawah ini. 
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1) Jimat angluh. Rasane kaya gagap-gagap mlaku inng pepetengan tanpa 

colok. (SKKW, M/MS/07/hlm. 19) 

2) Agemane Kyai Sangkan klebus kaya mentas kejegur kali. (SKKW, 

M/MS/08/hlm. 19) 

Pada contoh (1) –ne (rasane) mengarah kepada Jimat, dan contoh (2) –ne 

(agemane) mengarah pada Kyai Sangkan. 

4.3.1.2 Majas Metafora 

Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara 

langsung tanpa menggunakan kata-kata pembanding. Perhatikan kutipan di bawah 

ini. 

1) Witono Paing ngulet. Napase rada seseg. Tangane bojone sing ginuk-ginuk 

sak pring petung gedhene kerep numpangi dhadhane engga njalari ampeg. 

(SKKW, MM/03/hlm. 19) 

‘Witono Paing menggeliat. Nafasnya agak sesak. Tangan istrinya yang sebesar 

bambu petung sering menindih dadanya hingga sesak.’ 

 Pring petung merupakan sejenis bambu yang sangat besar. Dalam kutipan 

di atas tangan istri Witono Paing disamakan dengan pring petung karena ukuran 

tangannya besar. Dapat disimpulkan penggunaan majas metafora dalam kutipan di 

atas menggambarkan fisik istri Witono Paing yang gemuk.  

2) Praupane dadi luwih sumunar ngalahake pletheking srengenge. (SKKW, 

MM/03/hlm. 44) 

‘Wajahnya menjadi lebih bersinar mengalahkan sinar matahari.’ 
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Dalam kutipan di atas wajah Salindri disamakan dengan plethekinng 

srengenge. Pletheking srengenge dalam bahasa Indonesia berarti matahari yang 

baru muncul. Kita tahu bahwa matahari yang baru muncul di pagi hari sinarnya 

sangatlah terang. Dapat disimpulkan penggunaan majas metafora dalam kutipan di 

atas untuk menggambarkan kecantikan yang dimiliki Salindri. 

3) Mesin nggero. (SKKW, MM/05/hlm. 19) 

‘Mesin menggeram.’ 

Dalam kutipan di atas mesin disamakan suara geraman. Umumnya yang 

menggeram adalah harimau, macan, dan sejenisnya. Dapat disimpulkan 

penggunaan majas metafora dalam kutipan di atas menggambarkan keadaan mesin 

mobil ketika berjalan di jalan yang sulit atau menanjak. 

4) Mula sabara dikaya ngapa wekasane runtik penggalihe Prabu Kertanegara 

wektu nampa utusan saka sabrang mau ganep kaping papate. Ngungkuli 

thathit astane kumlebat ngunus curiga saka wrangkane. (SKKW, MM/05/hlm. 

19) 

‘Sehingga bagaimanapun sabarnya Prabu Kertanegara pada akhirnya hatinya 

terusik ketika menerima utusan dari seberang genap yang keempat kalinya. 

Melebihi kilat tangannya berkelebat menghunus keris dari sarungnya.’ 

Dalam kutipan di atas gerakan tangan Prabu Kertanegara disamakan 

dengan kilat. Gerakan kilat sangat cepat hingga tidak dapat dilihat dengan mata. 

Dapat disimpulkan penggunaan majas metafora dalam kutipan di atas 

menggambarkan kecepatan gerakan Prabu Kertanegara. 
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5) Nyi, Nyi! Omongan karo kowe ki rumangsaku ngungkuli nuturi wedhus. 

(SKKW, MM/11/hlm. 46) 

‘Nyi, Nyi! Bicara denngamu rasanya melebihi mengajari kambing.’ 

Dalam kutipan di atas berbicara dengan Nyi Werti disamakan dengan 

mengajari kambing. Kita tahu bahwa kambing merupakan hewan yang tidak 

mempunyai kecerdasan seperti manusia, jadi mustahil kita dapat mengajari 

kambing. Dapat disimpulkan penggunaan majas metafora dalam kutipan di atas 

menggambarkan kebodohan Nyi Werti. 

Dengan analisis di atas, dapat disimpulkan penggunaan majas metafora 

dapat menambah keindahan kalimat serta memberikan efek gambaran yang jelas. 

Dalam penggunaan majas metafora juga memunculkan unsur sudut pandang. Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan berikut “Witono Paing ngulet. Napase rada seseg. 

Tangane bojone sing ginuk-ginuk sak pring petung gedhene kerep numpangi 

dhadhane engga njalari ampeg. (SKKW, M/MM/03/hlm. 19)” dengan ditandai 

penggunaan –ne (bojone) mengarah pada Witono Paing. Hal tersebut juga terlihat 

dalam kutipan berikut “Mula sabara dikaya ngapa wekasane runtik penggalihe 

Prabu Kertanegara wektu nampa utusan saka sabrang mau ganep kaping papate. 

Ngungkuli thathit astane kumlebat ngunus curiga saka wrangkane. (SKKW, 

M/MM/05/hlm. 19)” dengan ditandai –ne (astane) yang mengarah pada Prabu 

Kertanegara. 

4.3.1.3 Majas Personifikasi 

Majas personifikasi adalah majas yang mangiaskan benda-benda seolah-

olah hidup dan memiliki sifat-sifat seperti manusia. Untuk menambah keindahan 
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dan memperjelas gambaran, cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi juga 

menggunakan majas personifikasi. Berikut adalah majas personifikasi yang ada 

dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. 

1) Kegawa angin swarane bablas urut mega. (SKKW, MP/01/hlm. 19) 

‘Terbawa angin suaranya bablas sampai ke awan.’ 

Angin merupakan benda mati. Berdasarkan kutipan di atas angin 

diibaratkan seperti manusia. Angin seolah dapat membawa suara hingga ke awan. 

Penggunaan kata tersebut mempunyai makna yang dalam serta membuat kalimat 

menjadi indah. 

2) Kaya melu ginugah, mbaka siji lintanng wiwit anguk-anguk ing langit banjur 

kesusul jumedhule rembulan nggenteni Hyang Bagaskara kang alon-alon 

angslup ana imbang kulon. (SKKW, MP/01/hlm. 19) 

‘Seperti ikut terbangun, satu persatu bintang mulai mengintip di langit 

kemudian tersusul keluarnya bulan menggantikan Hyang Bagaskara 

(matahari) yang perlahan-lahan menghilang di ufuk barat.’ 

Bintang dan bulan merupakan benda mati. Berdasarkan kutipan di atas 

bintang, bulan, dan matahari diibaratkan seperti manusia. Bintang seolah-olah 

mempunyai mata dan dapat mengintip seperti halnya manusia. Kemudian bulan 

seolah-olah mempunyai kaki dan dapat berlari menyusul seperti manusia. 

Penggunaan kata tersebut mempunyai makna yang dalam serta membuat kalimat 

menjadi indah, serta mempertegas gambaran waktu petang hari di kampung 

Sogan. 
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3) Swarane gumerit nunjem pulung ati. (SKKW, MP/02/hlm. 19) 

‘Suaranya menusuk ulu hati.’ 

Berdasarkan kutipan di atas suara diibaratkan seperti manusia. Suara 

seolah-olah mempunyai tangan yang memegang pisau serta menusuk seperti yang 

dapat dilakukan manusia. Penggunaan kata tersebut mempunyai makna yang 

dalam dan membuat kalimat menjadi indah, serta mempertegas gambaran yang 

menyeramkan karena suara gagak yang terbang melewati atap rumah Wicitra. 

4) Swarane serak jero ngiris jantung. (SKKW, MP/02/hlm. 42) 

‘Suaranya serak mengiris jantung.’ 

Berdasarkan kutipan di atas suara diibaratkan seperti manusia. Suara 

seolah-olah mempunyai tangan yang memegang pisau serta mengiris seperti 

halnya yang dapat dilakukan manusia. Penggunaan kata tersebut mempunyai 

makna yang dalam dan membuat kalimat menjadi indah, serta mempertegas 

gambaran yang suara makhluk jadi-jadian yang menyeramkan dan menakutkan.  

5) Rembulan tanggal enom sajak lumuh melek ing angkasa. (SKKW, MP/05/hlm. 

19) 

‘Bulan tanggal muda seperti tidak mau membuka mata di langit.’ 

Bulan merupakan benda mati. Berdasarkan kutipan di atas bulan 

diibaratkan seperti manusia. Bulan seolah-olah mempunyai mata hingga dapat 

membuka matanya seperti manusia. Penggunaan kata tersebut mempunyai makna 

yang dalam dan membuat kalimat menjadi indah, serta mempertegas gambaran 

keadaan malam hari yang gelap gulita padahal masih awal bulan. Dalam 
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penanggalan Jawa pada awal bulan biasanya akan muncul bulan walaupun hanya 

setengah. 

6) Lintang-lintang melu surem tanpa kedhep. (SKKW, MP/05/hlm. 19) 

‘Bintang-bintang ikut suram tidak berkedip.’ 

Bintang merupakan benda mati. Berdasarkan kutipan di atas bintang 

diibaratkan seperti manusia. Bintang seolah-olah mempunyai mata sehingga dapat 

berkedip seperti halnya manusia. Penggunaan kata tersebut mempunyai makna 

yang dalam dan membuat kalimat menjadi indah, serta mempertegas gambaran 

keadaan malam hari yang gelap gulita. 

7) Yen diantu-antu rasane ora enggal teka, nanging yen diumbar, dina prasasat 

mlayu rikat tanpa bisa ditututi. (SKKW, MP/05/hlm. 19) 

‘Jika dinanti-nanti rasanya tidak segera datang, tapi jika dibiarkan, hari terasa 

berlari cepat tanpa bisa diikuti.’ 

Berdasarkan kutipan di atas hari diibaratkan seperti manusia. Hari seolah-

olah mempunyai kaki yang dapat berlari cepat. Penggunaan kata tersebut 

mempunyai makna yang dalam dan membuat kalimat menjadi indah, serta 

mempertegas gambaran tentang kehidupan. 

Berdasarkan analisis di atas, dengan menggunakan majas personifikasi 

dapat menambah keindahan dan memberikan efek gambaran yang jelas. Selain itu 

penggunaan majas personifikasi dapat memunculkan unsur latar waktu. Hal ini 

terlihat pada kutipan berikut “Rembulan tanggal enom sajak lumuh melek ing 

angkasa. (SKKW, M/MP/05/hlm. 19)” ditandai dengan tanggal enom yang berarti 

menunjukkan awal bulan. 
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4.3.1.4 Majas Metonomia 

Majas metonomia adalah gaya bahasa yang penggunaan sesuatu sangat 

dekat berhubungan denganya untuk menggantikan objek. Majas metonomia dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah sebagai berikut. 

1) Kijang bali nggereng nrabas wengi. (SKKW, Mt/05/hlm. 19) 

‘Kijang kembali menggeram menerobos malam.’ 

Yang dimaksud kijang dalam kutipan di atas adalah merk sebuah mobil. 

2) Meh wae Impala biru taun lawas sing isih kinclong mau nyenggol motore. 

(SKKW, Mt/09/hlm. 20) 

‘Hampir saja Impala biru tahun lama yang masih kinclong tadi menyenggol 

motornya.’ 

Yang dimaksud Impala biru dalam kutipan di atas adalah merk sebuah 

mobil. 

4.3.2 Skema Fonologis 

Skema fonologis dapat berupa aliterasi dan asonansi. Aliterasi adalah 

semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama sedangkan 

asonansi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal 

yang sama. Skema fonologis banyak ditemukan dalam puisi. Tapi dalam cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi ditampilkan skema fonologis sebagai keindahan 

bentuk bahasa. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini. 

1) Mula karan lumrah yen juragan Sogan racake brewu mblegedhu mubra-

mubru. (SKKW, SF/09/hlm. 20) 

‘Jadi maklum kalau juragan Sogan umumnya sangat kaya.’ 
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Permainan bunyi vokal /e/ dan /u/ pada kata brewu, mblegedhu, dan 

mubra-mubru menimbulkan efek keindahan dalam kalimat tersebut. Kemudian 

bunyi tersebut dikombinasikan dengan bunyi vokal /u/ sehingga membuat kalimat 

menjadi lebih berirama serta memberi gambaran tentang kehidupan juragan Sogan 

yang sangat kaya. 

2) Omahe gedhong magrong-magrong pindha keraton. (SKKW, SF/01/hlm. 44) 

‘Rumahnya besar seperti keraton.’ 

Permainan bunyi vokal /o/ pada kata omahe, gedhong, magrong-magrong, 

dan keraton menimbulkan efek keindahan dalam kalimat tersebut. Penggunaan 

vokal /o/ membuat kalimat menjadi lebih berirama serta memberi gambaran 

tentang kehidupan juragan Sogan yang sangat kaya. 

3) Mung, racake manungsa, kajaba janma lipat seprapat wus tamat, ora bisa 

mangerteni rodha panguripane kalebu cilik apa gedhe. (SKKW, SF/01/hlm. 

45) 

‘Hanya, umumnya manusia, kecuali manusia yang umurnya seperempat sudah 

meninggal, tidak bisa mengerti roda kehidupannya termasuk kecil apa besar.’ 

Permainan bunyi vokal /a/ dan konsonan /t/ pada kata racake, manungsa, 

kajaba, janma, lipat, seprapat, dan tamat menimbulkan efek keindahan dalam 

kalimat tersebut. Kemudian bunyi tersebut dikombinasikan dengan konsonan /t/ 

pada kata lipat, seprapat, dan tamat sehingga membuat kalimat menjadi lebih 

berirama serta menimbulkan gambaran tentang kehidupan manusia yang tidak 

terduga. 
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4) Temboke lumuten, regole wesi padha teyengen. (SKKW, SF/02/hlm. 19) 

‘Dindingnya berlumut, jeruji besinya berkarat.’ 

Permainan bunyi vokal /e/ pada kata temboke, lumuten, regole, wesi, dan 

teyengen menimbulkan efek keindahan dalam kalimat tersebut. Penggunaan vokal 

/e/ membuat kalimat menjadi lebih berirama serta memberi gambaran tentang 

keadaan bangunan yang tidak terawat. 

5) Aneh, ukiran tangan mau kaya malih urip nggegem kenceng lengene ngluwihi 

tanggem, saengga awake kang kumleyang mobat-mabit wurung kasedhot 

uleganing mendhung. (SKKW, SF/02/hlm. 42) 

‘Aneh, ukiran tangan tadi seperti hidup menggenggam kencang lengannya 

melebihi penjepit, sehingga badannya yang melayang tidak jadi tersedot 

pusaran angin.’ 

Permainan bunyi vokal /e/ dan konsonan /ng/ pada kata nggegem, kenceng 

lengene, dan tanggem menimbulkan efek keindahan dalam kalimat tersebut. 

Kemudian bunyi tersebut dikombinasikan dengan konsonan /ng/ sehingga 

membuat kalimat tersebut menjadi lebih berirama serta menimbulkan gambaran 

tentang kelegaan yang dialami Nyi Werti. 

6) Teken ireng njanges mawa pepethan tangan nggegem thathit kang ginawe 

saka kayuning uwit adhem ati iku bakal gedhe guna paedahe. (SKKW, 

SF/06/hlm. 42) 

‘Tongkat hitam kelam berbentuk tangan yang menggenggam kilat yang 

terbuat dari pohon adhem ati itu akan besar gunanya.’ 
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Permainan bunyi vokal /e/ pada kata teken, ireng, njanges, pepethan, dan 

nggegem menimbulkan efek keindahan dalam kalimat tersebut. Penggunaan vokal 

/e/ membuat kalimat menjadi lebih berirama serta memberi gambaran tentang 

sebuah bentuk tongkat peninggala Kyai Ageng Sela yang akan sangat berguna 

nantinya. 

7) Rombongan nom-noman lanang-wedok, racak nggawa tas gedhe dicangklek geger, 

rai kileng-kileng nglenga, umyeg mlebu ruwangan. (SKKW, SF/13/hlm. 20) 

‘Rombongan pemuda-pemudi, membawa tas besar digendong di punggung, 

wajah berminyak, berebut masuk ke ruangan.’ 

Permainan bunyi vokal /e/ pada kata gedhe, dicangklek, geger, kileng-

kileng, nglenga, dan umyeg menimbulkan efek keindahan dalam kalimat tersebut. 

Penggunaan vokal /e/ membuat kalimat menjadi lebih berirama serta memberi 

gambaran tentang rombongan wartawan yang datang ke polsek memburu berita. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa skema fonologis 

dalam kalimat dapat membuat keindahan sebuah kalimat sehingga kalimat 

menjadi lebih berirama dan jelas. Selain itu, dapat menimbulkan daya ekspresi 

yaitu penggambaran kehidupan dan perasaan lega pada sang tokoh. Dengan 

demikian dapat dikatakan skema fonologis dapat memunculkan unsur penokohan. 

 

4.4 Konteks dan Kohesi 

Konteks adalah sesuatu yang memperjelas maksud sedangkan kohesi 

adalah hubungan antarkalimat yang ditandai dengan kata penghubung. Konteks 

dan kohesi dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi adalah sebagai berikut. 
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1) Salindri nggresah. Meh sedina muput kenya ayu trincing iki sasat meh ora 

kober ngaso anggone ngawasi buruh-buruhe. (SKKW, KKo/02/hlm. 19) 

‘Salindri mengeluh. Hampir sehari wanita cantik itu hampir tidak sempat 

istirahat karena mengawasi buruh-buruhnya.’ 

Dalam kutipan di atas terdapat kata kenya ayu yang dalam bahasa 

Indonesia berarti wanita yang cantik. Kata kenya ayu dalam konteks di atas berupa 

pemanfaatan kohesi/penggantian dari Salindri. Penggunaan kata tersebut 

dimaksudkan untuk menandai hubungan antarkalimat serta memperjelas 

penggambaran sosok Salindri yang memiliki wajah cantik. Konteks dalam kutipan 

tersebut adalah menggambarkan Salindri yang kelelahan karena harus mengawasi 

para buruhnya.  

2) Rumangsane si asu, wengi kuwi hawane malih panas. Tita kalah perbawa, 

kewan ala mau banjur ndheprok. Kupinge nglempit ora kuwawa ngadhepi 

dayaning mantram Pangkur Gedhong Kuning. (SKKW, KKo/03/hlm. 19) 

‘Perasaan si anjing, malam itu hawanya berubah panas. Karena kalah kuat, 

binatang jahat tadi kemudian meringkuk. Telinganya terlipat tidak kuasa 

menghadapi daya mantra Pangkur Gedhong Kuning.’ 

Kata kewan ala dalam kutipan di atas merupakan pemanfaatan 

kohesi/penggantian dari kata asu. Kewan ala jika diartikan dalam bahasa 

Indonesia adalah binatang yang mempunyai kekuatan jahat atau binatang jahat. 

Penggunaan kata tersebut dimaksudkan untuk menandai hubungan antarkalimat 

serta memperjelas penggambaran sosok sang anjing. Konteks dalam kutipan di 
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atas menggambarkan kekuatan jahat sang anjing yang kalah terhadap kekuatan 

baik dari mantram Pangkur Gedhong Kuning. 

3) AKP Jimat Subarkah gedheg-gedheg. “Monster apa sing dak adhepi saiki,” 

batine. Tanpa sadhar driji tangane ngusap-ngusap godhoh kupinge. Pulisi 

setengah umur pawakan sedheng nanging bakoh iku ngolet ngeluk boyok. 

(SKKW, KKo/04/hlm. 19) 

‘AKP Jimat Subarkah menggelengkan kepala. “Monster apa yang sedang aku 

hadapi sekarang,” batinnya. Tanpa sadar jari tangannya mengusap daun 

telinganya. Polisi setengah umur berbadan sedang tapi kekar itu menggeliat 

meluruskan pinggangnya.’ 

Pulisi setengah umur pawakan sedheng nanging bakoh merupakan kohesi 

penggantian dari Jimat Subarkah. Penggunaan kata tersebut selain untuk 

menandai hubungan antarkalimat juga untuk menggambarkan ciri fisik dari Jimat 

Subarkah. Konteks dalam kutipan di atas adalah Jimat Subarkah yang 

kebingungan mengenai kasus yang ditanganinya. Menurut analisanya si 

pembunuh adalah sosok monster yang mengerikan. 

4) Salah siji kadang sentana sing kasil lolos yaiku Raden Wijaya. Putra mantune 

Prabu Kertanegara iki kepara bisa ngalahake prajurit Gelang-Gelang ing 

Kapulungan lan Rabut Carat. (SKKW, KKo/05/hlm. 44) 

‘Salah satu keluarga kerajaan yang berhasil lolos yaitu Raden Wijaya. Putra 

menantunya Prabu Kertanegara itu bisa mengalahkan prajurit Gelang-Gelang 

di Kapulungan dan Rabut Carat.’ 
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Putra mantune Prabu Kertanegara dalam kutipan di atas menunjukkan 

kohesi/penggantian dari Raden Wijaya. Penggunaan kata tersebut selain 

dimaksudkan untuk menandai hubungan antarkalimat juga untuk menunjukkan 

status Raden Wijaya yang merupakan keluarga kerajaan. Konteks dari kutipan di 

atas adalah Raden Wijaya yang merupakan putra menantu Prabu Kertanegara 

berhasil meloloskan diri serta dapat mengalahkan musuh. 

5) Nyremomong ngambang sedhela ing angkasa, si bledheg tumiyup maneh 

pindha kilat ngener Kyai Ageng Sela kang wis siyaga ing kewuh. Bledheg 

dirangsang wani. Kekarone dredeg uleng silih ungkih. (SKKW, KKo/06/hlm. 

19) 

‘Bersinar mengambang sebentar di angkasa, si bledheg turun lagi bagaikan 

kilat mendekati Ki Ageng Sela yang sudah siaga. Bledheg dirasakan berani. 

Keduanya gemetar.’ 

 Kata kekarone dalam bahasa Indonesia berarti keduanya. Penggunaan 

kata kekarone merupakan pengganti untuk Ki Ageng Sela dan si bledheg. Kata 

tersebut digunakan untuk menghindari kata Ki Ageng Sela dan si bledheg yang 

terlalu panjang jika digunakan kembali. Oleh karena itu digunakan kata kekarone 

untuk menghindari pemborosan yang justru menyebabkan tidak efisien dan 

efektifnya kalimat. Konteks dalam kutipan kutipan di atas adalah pertarungan 

antara Ki Ageng Sela dengan bledheg jadi-jadian. 

6) Wicitra lan bojone pandeng-pandengan. Wong loro padha olehe gawok dene 

Kyai Sangkan bisa mbadhe meh ceples. (SKKW, KKo/08/hlm. 19) 
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‘Wicitra dan istrinya berpandang-pandangan. Kedua orang itu sama-sama 

heran karena Kyai Sangkan bisa menebak dengan tepat.’ 

Kata wong loro dalam bahasa Indonesia berarti kedua orang itu. 

Penggunaan kata wong loro merupakan pengganti untuk Wicitra dan istrinya. 

Kata tersebut digunakan untuk menghindari kata Wicitra lan bojone yang terlalu 

panjang jika digunakan kembali. Oleh karena itu digunakan kata wong loro untuk 

menghindari pemborosan yang justru menyebabkan tidak efisien dan efektifnya 

kalimat. Konteks dalam kutipan kutipan di atas adalah Wicitra dan istrinya yang 

keheranan karena tebakan Kyai Sangkan yang tepat. 

7) Panjerite Nyi Werti mujudake aba-aba tumrap Jimat. Dikancani Jarot sarta 

Zaini, tetelune mlayu pating ketheplok nyabrang plataran mburi, ngliwati 

lawang butulan anjog ruwang tengah. (SKKW, KKo/16/hlm. 42) 

‘Teriakan Nyi Werti menandakan aba-aba untuk Jimat. Ditemani Jarot serta 

Zaini, ketiganya berlari menyebrang halaman belakang, melewati pintu 

belakang dan sampai di ruang tengah.’ 

Kata tetelune dalam bahasa Indonesia berarti ketiganya. Penggunaan kata 

tetelune merupakan pengganti untuk Jimat, Jarot, dan Zaini. Kata tersebut 

digunakan untuk menghindari kata Jimat, Jarot, dan Zaini yang terlalu panjang 

jika digunakan kembali. Oleh karena itu digunakan kata tetelune untuk 

menghindari pemborosan yang justru menyebabkan tidak efisien dan efektifnya 

kalimat. Konteks dalam kutipan kutipan di atas adalah kesigapan Jimat, Jarot, dan 

Zaini dalam menghadapi suatu kasus. 
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8) Jimat marem weruh perkembangan kasarasane kekarone. Beda Kuntoro. 

Mripate ora bosen-bosen nyawang kenya kembange Kampung Sogan kuwi. 

Salindri kaya-kaya pancen wuwuh ayune bareng andheng-andheng ing tengah 

alise ilang tanpa sebab. (SKKW, KKo/18/hlm. 42) 

‘Jimat puas melihat perkembangan kesehatan keduanya. Beda dengan 

Kuntoro. Matanya tidak bosan memandang bunga desa di Kampung Sogan itu. 

Salindri semakin cantik ketika tahi lalat di tengah alisnya hilang tanpa sebab.’ 

Kata Salindri mengarah pada kata kenya kembange Kampung Sogan kuwi. 

Dengan kata lain selain dapat menghubungkan antarkalimat juga dapat 

memperjelas gambaran bahwa Salindri merupakan wanita paling cantik di 

desanya sehingga menjadi bunga desa di kampungnya. Konteks dalam kutipan di 

atas adalah Kuntoro yang terpesona oleh kecantikan Salindri. 

Berdasarkan analisis di atas konteks dan kohesi mampu menjadikan 

makna lebih jelas serta dapat menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat 

yang lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Penggunaan gaya bahasa yang meliputi kategori leksikal (diksi), kategori 

garamatikal, bahasa figuratif, serta konteks dan kohesi dalam cerita bersambung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

Analisis kategori leksikal (diksi) pada cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi didominasi oleh kata benda (tembung aran), kata kata sifat (tembung 

kahanan), kata kerja (tembung kriya), kata majemuk (tembung camboran), dan 

kata ulang (tembung rangkep). Selain itu juga terdapat penggunaan bahasa Jawa 

dialek Cina dan bahasa Asing. Pada penggunaan bahasa Asing didominasi oleh 

penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan diksi dalam 

cerbung tersebut memberikan pengaruh pada citraan yang tergambar pada tiap-

tiap peristiwa sehingga pembaca mendapatkan gambaran secara jelas walaupun 

hanya dengan membaca.  

Analisis kategori kalimat meliputi penggunaan 1) jumlah klausa berupa 

kalimat tunggal dan majemuk, 2) berdasarkan kategori predikat yang didominasi 

oleh kalimat adjektival, verbal, dan pronominal, 3) berdasarkan struktur klausa 

yang didominasi oleh kalimat susun biasa, 4) berdasarkan amanat wacana 
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didominasi oleh kalimat perintah, tanya, dan berita, 5) berdasarkan perwujudan 

kalimat didominasi oleh kalimat langsung dan satu kalimat tidak langsung. Pada 

jenis frasenya didominasi oleh frase nominal, frase eksosentrik, frase verbal, frase 

adjektival, frase preposisional, frase koordinatif, frase numeralia, dan frase 

adverbial. Pada jenis klausanya didominasi oleh klausa verbal dan klausa 

adjektival. Penggunaan kalimat pada cerbung tersebut dapat menghidupkan 

suasana serta memberikan kejelasan makna sehingga akan mempermudah 

pembaca untuk memaknai tiap peristiwa. 

Analisis bahasa figuratif didominasi oleh penggunaan majas simile, majas 

metafora, majas personifikasi, dan majas metonomia. Penggunaan majas dalam 

cerbung memberikan efek keindahan pada setiap peristiwa di dalamnya. 

Penggunaan skema fonologis yang berupa gaya bunyi juga membangun 

keindahan dalam cerbung tersebut serta dapat menambah kemerduan bunyi dalam 

kalimat. Selain itu dengan penggunaan skema fonologis dapat memperdalam 

makna kata dan kalimat sehingga memperjelas gambaran peristiwa dalam cerbung 

tersebut. 

Konteks dan kohesi yang digunakan dalam cerbung tersebut berfungsi 

untuk mengetahui hubungan antara kalimat serta memperjelas maksud kalimat. 

Secara keseluruhan gaya bahasa pada cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

membuat karya sastra menjadi lebih hidup karena gaya bahasa yang digunakan 

sangat menarik, penuh variasi sehingga pembaca tidak merasa bosan. Dengan 

adanya gaya bahasa maka pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang 

diceritakan oleh pengarang. 
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5.2 Saran 

Diharapkan karya sastra tersebut dapat dijadikan acuan dalam penggunaan 

gaya bahasa pada penulisan karya sastra fiksi yang sejenis. Selain itu juga dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Cerbung ini juga dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Jawa, karena materi ceritanya 

masih relevan dengan kejadian masa kini.  
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LAMPIRAN 

Contoh Kartu Data 

Kata Benda (Tembung Aran) 

• Kaya melu ginugah, mbaka siji 
lintang wiwit anguk-anguk ing 
langit banjur kesusul jumedhule 
rembulan nggenteni Hyang 
Bagaskara kang alon-alon angslup 
ing ambang kulon. (SKKW, 
KL/KB/01/hlm. 19) 

• Pangerike bajang kerek, walang, 
lan gangsir saka saselaning 
pethetan rungkut kurang kerumat 
nambahi sureming swasana. 
(SKKW, KL/KB/01/hlm. 19) 

• Ing jero omah Salindri leyeh-leyeh 
teturon dhewekan ana sofa, kursi 
dawa mendut-mendut. Televisi 
jumbo ukuran 29 inch layar datar 
semeleh ing tengah ruangan. 
(SKKW, KL/KB/01/hlm. 19)  

• Rada adoh sawetara jangkah saka 
kamare Nyi Werti ana garasi 
kanggo nyimpen mobil Impala 
taun 60-an. (SKKW, 
KL/KB/01/hlm. 20)  

• Kalung rante emas sak dhadhung 
senggot ngrenggani gulu. Driji 
kebak ali-ali. Kuping karenggan 
suweng wangun cerme saka 
barleyan,… (SKKW, 
KL/KB/01/hlm. 44) 

• Jane, betheke mung kepengin 
nyenggol pipi apa bokong. (SKKW, 
KL/KB/01/hlm. 44) 

• Swasana tambah ora ngepenaki 
bareng keprungu unining gagak 
ing sandhuwure wuwungan. 
(SKKW, KL/KB/02/hlm. 42)  
 

• Menggambarkan keadaan Sogan 
pada waktu petang hari. 
Menunjukkan latar waktu. 

 
 
 
 
• Menggambarkan suatu keadaan 

yang mencekam atau menakutkan. 
 
 
 
• Menggambarkan keluarga sang 

tokoh (Salindri) yang merupakan 
keluarga kaya. 

 
 
 
• Menggambarkan sang tokoh (Pak 

Wicitra) yang sangat menyukai 
barang-barang antik. 

 
 
• Menggambarkan kehidupan 

juragan di kampung Sogan yang 
sangat mewah. 

 
 
 
• Menggambarkan  juragan di 

kampung Sogan yang bersikap 
kurang ajar pada buruh-buruhnya. 

• Menggambarkan suasana yang 
menakutkan atau mencekam. 
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Kata Sifat (Tembung Sifat) 
 
• Saben dinane akeh prau gedhe cilik 

sing labuh jangkar saperlu 
ngudhunake utawa ngunggahake 
sawernaning barang kebutuhane 
urip,…. (SKKW, KL/KS/01/hlm. 
44) 

• Ing jaman sarwa susah, larang 
sandhang larang pangan mengkono 
iku pamarentah RI malah andum 
jatah mori marang para juragan 
Sogan. (SKKW, KL/KS/01/hlm. 44) 

• Sandhang penganggone sarwa 
mompyor. (SKKW, KL/KS/01/hlm. 
44)  

• “Kamangka aku lan kowe ora duwe 
kabisan sing dibutuhake 
mau,”sambunge. (SKKW, 
KL/KS/02/hlm. 20) 

• …, Pak Wicitra ngyakinake pulisi 
yen Wasi Rengga mujudake anak 
sing mbangun turut. Ora tau 
murang sarak, apa maneh 
nindakake laku dursila dolanan 
wedokan. (SKKW, KL/KS/02/hlm. 
42) 

• Raine pucet, mripate mlorok nalika 
weruh wewujudan nggegilani ana 
sisihe. (SKKW, KL/KS/03/hlm. 20) 

• Penguk gandhane. Sing cecedhakan 
sakala mithet irung. (SKKW, 
KL/KS/03/hlm. 44) 

 
• “Goblog! Wong semono bodho 

kabeh ngungkuli kebo, 
ho…ho…ho…” grenenge karo 
mandeg nggedrug-nggedrugake 
tekene. (SKKW, KL/KS/03/hlm. 44) 

• Kala semana -watara tengahing 
abad 19- jamane pancen lagi kisruh. 
(SKKW, KL/KS/04/hlm. 20)  

• Menggambarkan keadaan Nusupan 
dan Beton yang ramai oleh kapal-
kapal yang sedang berlabuh dan 
merupakan pusat perdagangan pada 
waktu itu. 
 

• Menggambarkan kesusahan dan 
penderitaan kehidupan rakyat jelata 
di Indonesia pada waktu itu. 

 
 
• Menggambarkan kehidupan para 

juragan batik di Kampung Sogan 
yang serba mewah. 

• Menggambarkan Salindri dan Wasi 
tidak mempunyai kemampuan untuk 
mengolah usaha. 
 

• Menggambarkan sifat Wasi Rengga 
yang sangat baik jauh dari perilaku 
jahat. 

 
 
 
 
• Menggambarkan sang tokoh 

(Witono Paing) yang sangat 
ketakutan. 

• menggambarkan pakaian yang 
dipakai sang tokoh (Kyai Gandrik) 
sangat bau sehingga orang yang 
berada di dekatnya menutup hidung. 

• Menggambarkan sang tokoh (Kyai 
Gandrik) yang mengejek dan 
memaki warga Sogan. 

 
 
• Menggambarkan suatu keadaan 

yang kacau atau semrawut pada saat 
itu. 
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Kata Kerja (Tembung Kriya) 
 
• Sepisan maneh Salindri nggresah. 

Drijine kang mucuk eri mijeti 
pilingane. (SKKW, KL/ KK/02/hlm. 
19)  

• Lawang agahan ditutup maneh, 
digrendhel saka njero. Jeklek! 
(SKKW, KL/ KK/02/hlm. 19) 

• Minangka gantine Salindri golek 
buruh anyar sing temen-temen 
trampil. (SKKW, KL/KK/02/hlm. 
42) 

• Wira-wiri mlebu metu omah cincing 
dhaster karo nangis ndrenginging 
tanpa kendhat. (SKKW, 
KL/KK/03/hlm. 20) 

 
• Ing jero kamar tamu saweneh ibu 

katon lagi ngrerepih Nyah Witono 
Paing. Ngiling banyu putih sagelas 
saka dispenser nuli diulungake 
marang kang isih kamisesegen, 
sinambi ngucap,”Eling, Nyah, 
eling. Coba iki diombe dhisik 
kareben rada sareh pikirmu.” 
(SKKW, KL/KK/03/hlm. 20) 

• Saka njaba Nyi Werti mlaku 
ngunclug kaya digudag celeng, meh 
wae nabrak dheweke. (SKKW, 
KL/KK/03/hlm. 44) 

• Para reserse pating bleber golek 
sisik melik. Sakehing gelas, gendul 
parfum, lawang lan sembarang kalir 
kang ana njeron kamar dijingglengi. 
(SKKW, KL/KK/03/hlm. 44)  

• Supaya ora gawe gara-gara, 
pawongan iketan wulung mau 
diglandhang peksa digusah ngadoh 
saka kono. (SKKW, KL/KK/03/hlm. 
44) 

• Menggambarkan keresahan hati 
sang tokoh (Salindri). 

 
 
• Menggambarkan sang tokoh (Pak 

Wicitrasoma) yang ketakutan. 
 

• Menggambarkan usaha yang 
dilakukan oleh sang tokoh 
(Salindri). 

 
• Menggambarkan sang tokoh (Nyah 

Witono) yang sedih dan 
kebingungan setelah melihat 
suaminya meninggal dalam keadaan 
mengenaskan di sampingnya. 

• Menggambarkan seorang tetangga 
yang berusaha menenangkan Nyah 
Witono Paing. 

 
 
 
 
 
 
• Menggambarkan Nyi Werti yang 

ketakutan. 
 
 
• Menggambarkan ketelitian dan 

keseriusan reserse terhadap 
pekerjaannya. 

 
 
• Menggambarkan sikap 

kekurangajaran yang dilakukan 
hansip. 
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Kata Keterangan (Tembung Katrangan) 
 
• Sebab liyane, dununge Sogan 

kepetung banget strategis. (SKKW, 
KL/KKet/01/hlm. 44) 

• Wis rugi wektu isih tombok ongkos 
ora sithik. (SKKW, 
KL/KKet/02/hlm. 20) 

• Omahe mung keletan sak gang 
salore ndalem Wicitran. (SKKW, 
KL/KKet/03/hlm. 19) 

• Mung etungan menit sawetara pulisi 
wis teka ing papan kedadeyan 
perkara. (SKKW, KL/KKet/03/hlm. 
44) 

• Kasulistyane Salindri pancen 
anugerah alam, dudu marga salon. 
(SKKW, KL/KKet/03/hlm. 44)  

 
• Ing pos penjagaan kari ana anggota 

provost cacah papat kang antuk 
giliran tugas bengi nganti gagat 
raina. (SKKW, KL/KKet/04/hlm. 
19) 

• Meh wae Impala biru taun lawas 
sing isih kinclong mau nyenggol 
motore. (SKKW, KL/KKet/09/hlm. 
20)  

• Senthong kono resik gumrining 
najan ora tau kambon sapu. 
(SKKW, KL/KKet/12/hlm. 19)  

• Menggambarkan keberadaan 
kampung Sogan yang terhitung 
sangat strategis. 

• Menggambarkan kerugian yang 
dialami juragan batik yang masih 
bertahan dengan batik tulis. 

• Menggambarkan jarak rumah 
Witono Paing yang sangat dekat 
dengan rumah Pak Wicitra. 

• Menggambarkan kesigapan para 
polisi ketika menghadapi suatu 
kasus. 
 

• Menggambarkan wajah Salindri 
yang cantik alami bukan polesan 
atau dibuat-buat menggunakan 
kosmetik atau bedah plastik. 

• Menggambarkan anggota provost 
yang konsisten terhadap 
pekerjaannya. 

 
 
• Menggambarkan kekagetan Santosa 

yang melihat mobil milik Salindri 
dan hampir menabraknya. 

 
• Menggambarkan keheranan Nyi 

Werti yang baru tahu bahwa kamar 
Salindri sangat bersih walaupun 
tidak pernah disapu. 
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Kata Majemuk (Tembung Camboran) 
• Adoh sungsate yen katandhing 

lakune andhong, apamaneh sapi 
sing nguler kambang. (SKKW, 
KL/KM/01/hlm. 20) 

• Jebul nyolong pethek. Bareng 
dicekel Salindri usaha bathik sing 
meh ambruk bisa dislametake bali 
njenggelek, kepara bisa ngrembaka 
mbaka sithik. (SKKW, 
KL/KM/02/hlm. 42) 

• “Yen arep mati, ya matiya dhewe. 
Aja ngatut-ngatutake daging 
waras”. (SKKW, KL/KM/02/hlm. 
42) 

• …, Pak Wicitra ngyakinake pulisi 
yen Wasi Rengga mujudake anak 
kang mbangun turut. Ora tau 
murang sarak,… (SKKW, 
KL/KM/02/hlm. 42)  

• Wira-wiri mlebu metu omah cincing 
dhaster karo nangis ndrenginging 
tanpa kendhat. (SKKW, 
KL/KM/03/hlm. 20) 

• Ketara sayah, Jimat anggone nyeleh 
bokong rada mlotrok kaya pratape 
wong lungguh ing kursi males. 
(SKKW, KL/KM/04/hlm. 19) 

• Ing kono wis ditunggu dening 
kepala desa, Marijo. (SKKW, 
KL/KM/05/hlm. 19)  

• Pomahan sakiwa tengene racak wis 
padha tutupan rapet. Sepi nyenyet. 
(SKKW, KL/KM/05/hlm. 19) 

• Aja maneh sing jeneng panastis 
utawa lelara gawat liyane, sedhenge 
mriyang wae meh ora nate. (SKKW, 
KL/KM/11/hlm. 19) 

• Menggambarkan jalannya 
kendaraan yang ditarik oleh sapi 
yang sangat lambat. 

 
• Menerangkan usaha batik yang 

kembali berkembang ketika 
dipegang oleh Salindri. 

 
 
 
• Menunjukkan Salindri yang sedang 

marah. 
 
 
• Menggambarkan sifat Wasi Rengga. 
 
 
 
 
• Menggambarkan 

keresahan/kebingungan dan 
kesedihan yang dialami Nyah 
Witono. 

• Menggambarkan keadaan Jimat 
yang sangat lelah. 

 
 
• Mempunyai arti pemimpin desa. 
 
 
• Menggambarkan keadaan di sekitar 

rumah Kyai Ganjur yang sangat 
sepi. 

• Bermakna suatu penyakit. 
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Kata Ulang (Tembung Rangkep) 
 
• Mula karan lumrah yen juragan 

Sogan racake brewu mblegedhu 
mubra-mubru. (SKKW, 
KL/KU/01/hlm. 44) 

• Tambah wengi pangerike 
bajangkerek ing njaba rinungu saya 
ngeres-eresi, ngelingake sesambate 
wong-wong duraka kang lagi nampa 
siksaning neraka. (SKKW, 
KL/KU/02/hlm. 19)  

• Wong-wong bisane mung pandeng-
pandengan. (SKKW, 
KL/KU/03/hlm. 20) 

• Mula arepa durung dunung Santosa 
pilih melu ngguyu pringas-pringis 
najan semu ingah-ingih ora dhong. 
(SKKW, KL/KU/06/hlm. 20)  

• Kurang marem awake ndlosor 
mripate ngriyip incang-inceng. 
(SKKW, KL/KU/06/hlm. 42)  

• Saben diprepegi ibune dheweke 
mesthi nggiwar sentheyoran karo 
jelih-jelih undang-undang bapake. 
(SKKW, KL/KU/08/hlm. 20)  

• Cekat-ceket nglunasi ongkos, 
setengah mlayu dheweke nyangking 
amplop tutupan warna soklat 
ukuran folio. (SKKW, 
KL/KU/08/hlm. 42) 

• Makbul gegancangan bali maneh. 
(SKKW, KL/KU/10/hlm. 19)  

• Karsuli nyikut lempenge Toni sing 
wiwit mbebeda ngedhep-
ngedhepake mripate. (SKKW, 
KL/KU/14/hlm. 20) 

• Menggambarkan tentang kehidupan 
juragan di Kampung Sogan yang 
sangat mewah. 
 

• Menggambaran tentang suasana 
yang menakutkan. 

 
 
 
 
• Menggambaran tentang orang-orang 

yang kebingungan. 
 

• Menggambaran ekspresi Santosa 
yang kebingungan. 

 
 
• Menggambaran tentang sang tokoh 

(Kuntoro) yang berusaha mencari 
sesuatu. 

• Menggambaran Wasi Rengga kecil 
yang ketakutan. 

 
 
• Menggambaran tentang suatu sikap 

yang tergesa-gesa. 
 
 
 
• Menggambaran keadaan yang 

sangat penting dan darurat. 
• Menggambaran sang tokoh (Toni) 

yang sedang menggoda salah satu 
pelayan restoran. 
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Penggunaan Bahasa Jawa Logat Cina 
 
• “Haiya, kowe siapa….,” celathune Witono groyok meh ora keprungu. 

(SKKW, KL/03/hlm. 20)  
• Kanthi ati ditatag-tatagake, Witono nekad takon, “Teka dha sini alep ngapa?” 

(SKKW, KL/03/hlm. 20)   
 

Penggunaan Bahasa Asing 
 
• Siji ing anatarane gambar close up gulu sing suwek amba. (SKKW, 

KL/KA/04/hlm. 19) 
• “Hanya ada satu penjelasan, Pak. Kyai Ganjur kagungan jim sing bisa 

dikongkon sawayah-wayah.” (SKKW, KL/KA/06/hlm. 42) 
• … Sisan gawe matura Direktur, aku arep ngadhep. Urgen,” prentahe marang 

jururawat sing ngancani. (SKKW, KL/KA/08/hlm. 42) 
• “… Awit fakta yang satu berlawanan kaliyan fakta lainnya” (SKKW, 

KL/KA/09/hlm. 20) 
• Ing donyaning pulisi pancen dikenal istilah copiercat. (SKKW, 

KL/KA/13/hlm. 19) 
• “Ada yang bisa saya bantu, Pak?” Wasista, manager Restoran Goyang 

Malam mbukani rembug sawise ngacarani lungguh. (SKKW, KL/KA/14/hlm. 
20) 

 
Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa 
 

Kalimat  Jenis kalimat 
• Mripate Salindri nalika mengo 

nyawang dheweke nyremomong 
kaya mawa bathok saengga njalari 
githoke mengkorog. (SKKW, 
KG/KKal/02/hlm. 19)  

• Salindri mendelik. (SKKW, 
KG/KKal/02/hlm. 19)  

• Sumelang usahane bangkrut, 
Salindri kepeksa cancut. (SKKW, 
KG/KKal/02/hlm. 42) 

• Supaya ora gawe gara-gara, 
pawongan iketan wulung mau 
diglandhang peksa digusah ngadoh 
saka kono. (SKKW, 
KG/KKal/03/hlm. 44) 

• Najan jamane wis maju, nanging 
Jimat ora ninggalake tradisi. 
(SKKW, KG/KKal/04/hlm. 19) 

• kalimat majemuk bertingkat yang 
mempunyai hubungan sebab-akibat 

 
 
 

• kalimat tunggal 
 

• kalimat majemuk tanpa konjungsi 
 
 
• kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan perbuatan-
tujuan 

 
 
• kalimat majemuk setara yang 

mempunyai hubungan perlawanan 
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• Sawise bali aweh kurmat, Bripka 
Santosa jumangkah liwat gang 
saselaning lemari-lemari gedhe. 
(SKKW, KG/KKal/04/hlm. 20)  

• Dalane wiwit ndeder lan menggak-
menggok. (SKKW, 
KG/KKal/05/hlm. 19) 

• Dhemit apengawak menungsa, 
utawa menungsa panuksmane dajal 
kaya sing dengendikake Kyai 
Ganjur. (SKKW, KG/KKal/07/hlm. 
19) 

• Yen ora enggal diculake, tangan lan 
sikile kaya waringutan mancal-
mancal ngantemi wetenge ibune. 
(SKKW, KG/KKal/08/hlm. 42) 

• Asile nyimpulake yen bayi ing 
rahim jroning kondisi sehat, najan 
ana kelainan sethithik. (SKKW, 
KG/KKal/10/hlm. 19)  

• Tangise bayi melu sirep, mung kari 
mingseg-mingseg lirih. (SKKW, 
KG/KKal/10/hlm. 42)  

 
• kalimat majemuk bertingkat yang 

mempunyai hubungan waktu-
kejadian 

 
• kalimat majemuk setara yang 

mempunyai hubungan penambahan 
 
• majemuk setara yang mempunyai 

hubungan pemilihan 
 

 
 
• majemuk bertingkat yang mempunyai 

hubungan kejadian-syarat 
 

• majemuk bertingkat yang mempunyai 
hubungan konsesif-kejadian 

 
• majemuk bertingkat yang mempunyai 

hubungan umum-khusus 

 
Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Kategori Predikat 

Kalimat  Jenis kalimat 
• Omahe gedhong magrong-magrong 

pindha karaton. (SKKW, 
KG/KKal/01/hlm. 19) 

• Jimat nutup retsliting jaket kulite. 
Pekarangan kuwi jembar banget, 
kebak wit-witan gedhe. (SKKW, 
KG/KKal/05/hlm. 19) 

• Ajun Komosaris Polisi Jimat 
Subarkah naliti mbaka siji 
tumpukan map isi laporan ing 
mejane. (SKKW, KG/KKal/07/hlm. 
19)  

• Piyayine cilik dhuwur. (SKKW, 
KG/KKal/07/hlm. 20) 

• Sing teka petugas bagian radiologi. 
(SKKW, KG/KKal/08/hlm. 19)  

• Nyandhang penganggone necis. 
(SKKW, KG/KKal/09/hlm. 19) 

• Sing nyetir mau Salindri. (SKKW, 

• kalimat adjektival 
 
 
• kalimat verbal 
 
 
 
• kalimat verbal 
 
 
 
 
• kalimat adjektival 
 
• kalimat pronominal 
 
• kalimat adjektiva 
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KG/KKal/09/hlm. 46)  
• Esuke Kampung Sogan umyeg. 

(SKKW, KG/KKal/11/hlm. 19)  
• Kurban ditekak ana njaban tlatah 

wanci awan. (SKKW, 
KG/KKal/13/hlm. 19) 

 
• kalimat pronominal 
 
• kalimat adjektival 
 
• kalimat verbal 
 

 
Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Struktur Klausa 

Kalimat  Jenis kalimat 
• Witono Paing ngulet. (SKKW, 

KG/KKal/03/hlm. 19) 
• Wong telu clilengan migatekake 

kahanan njero kamar. (SKKW, 
KG/KKal/03/hlm. 20)  

• Kayat nyopot topi irenge. (SKKW, 
KG/KKal/17/hlm. 44) 

• kalimat susun biasa 
 

• kalimat susun biasa 
 
 
• kalimat susun biasa 

 
Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Amanat Wacana 

Kalimat  Jenis kalimat 
• “Eeee, aja ngucap ngono Ndhuk. 

(SKKW, KG/KKal/02/hlm. 42) 
• Haiya, salah owe apa? (SKKW, 

KG/KKal/03/hlm. 20) 
• Genah ra ana apa-apa ngene kok. 

(SKKW, KG/KKal/03/hlm. 44)  
• He! Maksudmu Witono Paing mati? 

(SKKW, KG/KKal/03/hlm. 44) 
• Menyang Merapi, ayo tutna aku. 

(SKKW, KG/KKal/04/hlm. 43) 
• Hubungana Bripka Mulyawan, 

Briptu Jarot sarta Zaini. (SKKW, 
KG/KKal/04/hlm. 43) 

• kalimat perintah berisi larangan 
 
• kalimat tanya terbuka 
 
• kalimat berita 
 
• kalimat tanya berupa pertanyaan 

pengukuhan 
• kalimat berita berisi ajakan 

 
• kalimat perintah 
 

 
Klasifikasi Kalimat Berdasarkan Perwujudan Kalimat 

Kalimat  Jenis kalimat 
• “Wis Nyah, saiki kandhakna eneng 

apa esuk umun-umun kowe wis 
geger kaya bubar diweruhi 
dhemit,”ujare ibu mau. (SKKW, 
KG/KKal/03/hlm. 20)  

• “Pedunung mriki mastani Kyai 
Ganjur. Sedinten-dinten namung 

• kalimat langsung 
 
 
 
 
• kalimat langsung 
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dikancani rayinipun,” ujare Kades 
Kunareja. (SKKW, 
KG/KKal/05/hlm. 19) 

• “Menawi wonten kopi kemawon. 
Radi encer,” kandhane semu 
ngungun. (SKKW, 
KG/KKal/05/hlm. 20) 

• Saweneh anggota caos pirsa yen tim 
reserse wis samekta nunggu 
pengarahan ana ruwang rapat. 
(SKKW, KL/JF/11/hlm. 20)  

 
 
 
 
• kalimat langsung 
 
 
 
• kalimat tidak langsung 

 
 
Jenis Frase 

Frase  Jenis Frase 
• kursi dawa  
• kacang bawang  
• menyang njogan.  
• wis teka  
• jembar banget 
• ing pendhapa  
• tangan lan sikile  
• sangang sasi 
• Meja kursi  
• rada gondrong 

• frase nominal 
• frase nominal 
• frase eksosentrik 
• frase verbal 
• frase adjektival 
• frase preposisional 
• frase koordinatif 
• frase numeralia 
• frase koordinatif 
• frase adverbial 

 
Jenis Klausa 

Klausa  Jenis klausa 
• Drijine kang mucuk eri mijeti 

pilingane. (SKKW, KG/JK/02/hlm. 
19) 

• Hawane seger. (SKKW, 
KG/JK/06/hlm. 20) 

• Nafisah ngetung drijine (SKKW, 
KG/JK/08/hlm. 19) 

• Kacamatane kandel kaya tutup 
lodhong. (SKKW, KG/KKal/08/hlm. 
19)  

• Wadon tuwa kuwi jumangkah 
tumuju sofa. (SKKW, 
KG/JK/12/hlm. 19) 

• klausa verbal 
 
 
• klausa adjektival 

 
• klausa verbal 
 
• klausa adjektival 
 
 
• klausa verbal 
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Majas Simile 
 
• Wit tanjung raseksa sakembaran kang njenggarang sangarepe joglo nyipta 

wewayanngan ireng sing tansah obah sesraweyan pindha denawa lagya rebut 
mangsa. (SKKW, M/MS/01/hlm. 19) 

• Ana saweneh bab sing nyebabake dheweke gemeter pindha wong lara 
selesma. (SKKW, M/MS/02/hlm. 19) 

• Sajak ora nglegewa ananing bebaya, bojone isih njepaplah turu kepati ing 
sandhinge kaya kena gendam. (SKKW, M/MS/03/hlm. 20) 

• Nanging sing ditakoni lambene kaya kemunci. (SKKW, M/MS/03/hlm. 20) 
• Awake krasa seger, kaya segere bun esuk sing nelesi gegodhongan. (SKKW, 

M/MS/03/hlm. 44) 
• Saka njaba Nyi Werti mlaku ngunclug kaya digudag celeng, meh wae nabrak 

dheweke. (SKKW, M/MS/03/hlm. 44) 
• Lakune Kijang kepeksa nggremet kaya keyong ngliwati dalan kampung. 

(SKKW, M/MS/05/hlm. 19) 
• Pindha nonton bioskop, lagi sadhar yen filme wis tamat mbasan lampu-lampu 

sajrone gedhung murub pating klencar. Semono uga critane Kyai Ganjur 
rinasa nengsemake banget. (SKKW, M/MS/06/hlm. 19) 

• Jimat angluh. Rasane kaya gagap-gagap mlaku ing pepetengan tanpa colok. 
(SKKW, M/MS/07/hlm. 19)  

• Weteng njemblug kaya potongane wong seneng ngombe. (SKKW, 
M/MS/07/hlm. 20) 

• Yen jabang bayi lair lanang muga-muga bagus pindha Kamajaya, dene 
menawa wadon kaya Kamaratih. (SKKW, M/MS/07/hlm. 46) 
 

Majas Metafora 
• Witono Paing ngulet. Napase rada seseg. Tangane bojone sing ginuk-ginuk 

sak pring petung gedhene kerep numpangi dhadhane engga njalari ampeg. 
(SKKW, M/MM/03/hlm. 19) 

• Praupane dadi luwih sumunar ngalahake pletheking srengenge. (SKKW, 
M/MM/03/hlm. 44) 

• Mesin nggero. (SKKW, M/MM/05/hlm. 19) 
• Mula sabara dikaya ngapa wekasane runtik penggalihe Prabu Kertanegara 

wektu nampa utusan saka sabrang mau ganep kaping papate. Ngungkuli 
thathit astane kumlebat ngunus curiga saka wrangkane. (SKKW, 
M/MM/05/hlm. 19) 

• Nyi, Nyi! Omongan karo kowe ki rumangsaku ngungkuli nuturi wedhus. 
(SKKW, M/MM/11/hlm. 46) 
 

Majas Personifikasi 
 
• Kegawa angin swarane bablas urut mega. (SKKW, M/MP/01/hlm. 19) 
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• Kaya melu ginugah, mbaka siji lintanng wiwit anguk-anguk ing langit banjur 
kesusul jumedhule rembulan nggenteni Hyang Bagaskara kang alon-alon 
angslup ana imbang kulon. (SKKW, M/MP/01/hlm. 19) 

• Swarane gumerit nunjem pulung ati. (SKKW, M/MP/02/hlm. 19) 
• Swarane serak jero ngiris jantung. (SKKW, M/MP/02/hlm. 42)  
• Rembulan tanggal enom sajak lumuh melek ing angkasa. (SKKW, 

M/MP/05/hlm. 19) 
• Lintang-lintang melu surem tanpa kedhep. (SKKW, M/MP/05/hlm. 19) 
• Yen diantu-antu rasane ora enggal teka, nanging yen diumbar, dina prasasat 

mlayu rikat tanpa bisa ditututi. (SKKW, M/MP/05/hlm. 19) 
 

Majas Metonomia 
 
• Kijang bali nggereng nrabas wengi. (SKKW, M/Mt/05/hlm. 19) 
• Meh wae Impala biru taun lawas sing isih kinclong mau nyenggol motore. 

(SKKW, M/Mt/09/hlm. 20) 
 

Skema Fonologis 
 
• Mula karan lumrah yen juragan Sogan racake brewu mblegedhu mubra-

mubru. (SKKW, M/Mt/09/hlm. 20) 
• Omahe gedhong magrong-magrong pindha keraton. (SKKW, M/SF/01/hlm. 

44) 
• Mung, racake manungsa, kajaba janma lipat seprapat wus tamat, ora bisa 

mangerteni rodha panguripane kalebu cilik apa gedhe. (SKKW, M/SF/01/hlm. 
45) 

• Temboke lumuten, regole wesi padha teyengen. (SKKW, M/SF/02/hlm. 19) 
• Aneh, ukiran tangan mau kaya malih urip nggegem kenceng lengene ngluwihi 

tanggem, saengga awake kang kumleyang mobat-mabit wurung kasedhot 
uleganing mendhung. (SKKW, M/SF/02/hlm. 42) 

• Teken ireng njanges mawa pepethan tangan nggegem thathit kang ginawe 
saka kayuning uwit adhem ati iku bakal gedhe guna paedahe. (SKKW, 
M/SF/06/hlm. 42) 

• Rombongan nom-noman lanang-wedok, racak nggawa tas gedhe dicangklek 
geger, rai kileng-kileng nglenga, umyeg mlebu ruwangan. (SKKW, 
M/SF/13/hlm. 20) 
 

Konteks dan Kohesi 
• Salindri nggresah. Meh sedina muput kenya ayu trincing iki sasat meh ora 

kober ngaso anggone ngawasi buruh-buruhe. (SKKW, KKo/02/hlm. 19) 
• Rumangsane si asu, wengi kuwi hawane malih panas. Tita kalah perbawa, 

kewan ala mau banjur ndheprok. Kupinge nglempit ora kuwawa ngadhepi 
dayaning mantram Pangkur Gedhong Kuning. (SKKW, KKo/03/hlm. 19) 
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• AKP Jimat Subarkah gedheg-gedheg. “Monster apa sing dak adhepi saiki,” 
batine. Tanpa sadhar driji tangane ngusap-ngusap godhoh kupinge. Pulisi 
setengah umur pawakan sedheng nanging bakoh iku ngolet ngeluk boyok. 
(SKKW, KKo/04/hlm. 19) 

• Salah siji kadang sentana sing kasil lolos yaiku Raden Wijaya. Putra mantune 
Prabu Kertanegara iki kepara bisa ngalahake prajurit Gelang-Gelang ing 
Kapulungan lan Rabut Carat. (SKKW, KKo/05/hlm. 44) 
 

 
 
 

 
 
 


