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This study examines the diction and style of Pastor Petrus Agung Purnomo. Diction is 
the choice of words meaning effectively and appropriately, and in accordance with the 
subject matter, the hearing, and the incidence and style is the use of words in speaking 
and writing to persuade or influence listeners and readers. In a sermon the Reverend 
Petrus Agung Purnomo has the objective of communication is important because it 
relates to the knowledge of God. Sermons are conducted on a Sunday prayer meeting in 
certain contexts such has become a motivation to all the congregation of the Lord, as 
well as more knowledge of God in order to get closer to God. In addition, there is the 
meaning contained in the sermon the Reverend Petrus Agung Purnomo. This is a 
descriptive study because the study was conducted solely by the facts. Data collection 
method used is the method observing, the use of language in listening to the sermon 
Pastor Petrus Agung Purnomo, then the data is recorded and classified according to 
the diction and style in the use of various types of language. After the data was analyzed 
and presented. The results of research in the sermon the Reverend Petrus Agung 
Purnomo diction or choice of words, that is the English language, the Java language, 
Hebrew, and with the use of forms of expression. Then the style that is used, style 
parable, allegory (parable), antithesis, hyperbole, irony, paronomasia, antonomasia, 
ellipsis. Diction and style in preaching Reverend Petrus Agung Purnomo used to convey 
the Gospel, truth, information, stories, and motivation is a necessity for the Christian 
church to be closer to the Lord Jesus, and encouragement for all Christians to repent to 
the Lord Jesus. 
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Pendahuluan 

Setiap manusia selalu menggunakan bahasa dalam berkomunikasi kepada semua 
orang (masyarakat). Di dalam ruang lingkup masyarakat terdapat berbagai macam 
bahasa yang digunakan manusia dalam berkomunikasi, hal tersebut oleh para peneliti 
disebut ragam bahasa. ragam bahasa di setiap wilayah daerah juga terdapat logat atau 
dialek di dalam bahasa daerahnya, baik dalam bahasa baku maupun yang tidak baku. 
Ragam bahasa dibedakan menjadi dua yaitu, ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam 
bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dipakai dalam berucap atau bertutur, sedangkan 
ragam tulisan adalah ragam yang dipakai dalam bentuk ejaan (Mustakim, 1994). 
Menurut Caesar Riza (2008:1) berdasarkan situasi kebahasaan, ragam bahasa dibedakan 
lagi menjadi dua yaitu, ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Contoh 
ragam bahasa resmi antara lain adalah ragam bahasa yang digunakan dalam pidato, 
perkuliahan, seminar, rapat, dan sebagainya. Contoh ragam bahasa tidak resmi antara 
lain adalah ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti di jalan, 
di pasar, di toko, berbicara dengan teman, dan dalam situasi nonformal lainnya. 

Sugihastuti (2000:14) menjelaskan bahwa ragam bahasa dibagi menjadi dua 
yaitu, ragam bahasa ditinjau dari segi pemakaiannya dan ragam bahasa ditinjau dari segi 
pembicara atau penulis. 
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1) Ragam bahasa ditinjau dari segi pemakaiannya, dirinci berdasarkan pokok 
persoalan, sarana dan gangguan percampuran. Ragam bahasa ditinjau dari segi 
pokok persoalan berhubungan dengan lingkungan yang dipilih dan dikuasai, 
bergantung pada luasnya pergaulan, pendidikan, profesi, kegemaran, pengalaman, 
dan sebagainya. Ditinjau dari segi sarana, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam 
lisan dan ragam tulisan. Selain itu, dalam pemakaiannya, ragam bahasa sering 
terjadi gangguan percampuran unsur daerah maupun asing. 

2) Ragam bahasa ditinjau dari segi pembicara atau penulis dapat dirinci berdasarkan 
daerah, pendidikan, dan sikap. Ragam daerah atau dialek dikenal dengan nama 
logat atau dialek, disebut juga ragam bahasa dialek. Ragam bahasa dialek 
digunakan di wilayah-wilayah yang berbeda. Ditinjau dari segi pendidikan 
pembicaraan atau penulis, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa 
cendikiawan dan ragam noncendikiawan. Pembedaan ini berdasarkan pada tingkat 
pendidikan formal dan nonformal pembicara atau penulis. Ragam bahasa ditinjau 
dari segi pembicara atau penulis bergantung pada sikapnya terhadap lawan 
komunikasi. Ragam ini dipengaruhi banyak hal sehingga pembedaan tersebut 
menghasilkan ragam resmi dan nonresmi. 

Khotbah merupakan kegiatan kerohanian yang dilakukan oleh seorang Pendeta di 
dalam gereja. Khotbah merupakan salah satu kegiatan berpidato yang di dalamnya 
terdapat pidato secara resmi dan tidak resmi. Secara tidak langsung dalam berpidato 
juga memberikan performa yang baik. Setiap pidato formal harus menunjukkan cara 
berpidato yang baik dan sopan, agar semua audiens atau penontonnya dapat menerima 
dan memahami isi dari pidato atau khotbah dengan baik. 

Khotbah adalah penyampaian firman Tuhan dari kitab suci Alkitab, kemudian 
disampaikan melalui topik dan materi yang telah ditentukan untuk maksud dan tujuan 
tertentu yang bersifat kerohanian kepada orang banyak. Dalam ibadah umat Kristiani, 
khotbah merupakan peristiwa komunikasi yang disampaikan oleh penutur atau 
pengkhotbah. Topik khotbah lebih bersifat kerohanian dan memberikan teladan baik 
dalam penyampaiannya yang dilakukan di mimbar atau panggung di depan gereja. 
Khotbah sama halnya dengan ceramah tetapi dalam ruang lingkup kerohanian Kristen, 
setiap pengkhotbah (orang yang berceramah) mempunyai diksi dan gaya bahasa sendiri 
yang berbeda-beda antara Pendeta yang satu dengan Pendeta yang lain dalam 
menyampaikan isi khotbahnya di dalam gereja. Inti dari isi khotbah Pendeta merupakan 
firman-firman dari Tuhan dari Alkitab, kemudian Tuhan menyampaikan firman tersebut 
kepada jemaat-Nya melalui perantara hamba-hamba Tuhan atau Pendeta-pendeta-Nya. 

Pendeta Petrus Agung Purnomo adalah seorang Pendeta yang mempunyai 
kemampuan berpidato dengan baik yang dapat dimengerti oleh semua jemaat gereja. 
Salah satu khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo yang berjudul Hidup Adalah 
Pilihan dan Bahasa Kedaulatan Tuhan adalah khotbah yang mengandung nilai-nilai 
keagamaan dan kehidupan yang sangat erat, oleh karena itu para jemaat yang ada di 
gereja tersebut semakin mendekatkan diri kepada Tuhan karena khotbahnya. Dalam isi 
khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo, selalu memiliki unsur positif dalam 
pendekatan kepada Tuhan yang kemudian dapat di terima dan mendapat dampak positif 
bagi para jemaat. Selain itu gereja yang bernama Gembala Sidang Gereja JKI Injil 
Kerajaan yang dikelola oleh Pendeta Petrus Agung Purnomo ini memiliki banyak 
jemaat yang ada di kota Semarang. Para jemaat selalu mendapatkan hal yang baru 
dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. 
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Hasil dan Pembahasan 
 Penelitian ini memaparkan tentang diksi dan gaya bahasa dalam khotbah 
Pendeta Petrus Agung Purnomo. 
1. Analisis Diksi dalam Khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo 
 Diksi adalah mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan 
gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang 
dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Berdasarkan data penelitian, 
diksi atau pilihan kata dalam khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo terdapat 
penggunaan kata dan frasa bahasa Inggris, penggunaan kata dan frasa bahasa Jawa, 
penggunaan kata dan frasa bahasa Ibrani, dan penggunaan bentuk ungkapan. 
1.1 Penggunaan Kata dan Frasa Bahasa Inggris 
 Berikut ini adalah kata dan frasa yang menggunakan bahasa Inggris dalam 
khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo. 
Data (1) 

“Saya minta tolong white board-nya diangkat.” 
Kata white board /wait/ /b[ᴐ][:]d/ dalam kalimat tersebut merupakan kata bahasa 

Inggris yang menurut kamus bahasa Inggris mempunyai arti ‘papan tulis’. Namun di 
dalam kalimat tersebut kata white board yang dikatakan oleh Pendeta Petrus Agung 
Purnomo mempunyai maksud ‘papan tulis yang berwarna putih’ yang merupakan kata 
benda. Dalam kalimat tersebut kata white board mempunyai makna denotatif karena di 
awal khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta (pembicara), (pembicara) meminta 
seseorang yang berada di dekatnya untuk menyediakan papan tulis tersebut, orang 
tersebut menerima respon perintah (pembicara) melalui indra pendengarannya. Konteks 
dalam kalimat tersebut Pendeta (pembicara) mempunyai makna dan tujuan tertentu agar 
salah satu dari rekannya untuk mengambil papan tulis tersebut karena akan digunakan 
oleh Pendeta (pembicara) untuk menerangkan isi khotbahnya kepada jemaat gereja, 
selain itu kata white board dalam kalimat tersebut memiliki makna denotatif karena 
Pendeta Petrus Agung Purnomo sebagai (pembicara) meminta pertolongan secara 
langsung kepada salah satu rekannya sebagai (pendengar) kemudian memberikan 
respon dengan mengangkat papan tersebut. 

 
1.2 Penggunaan Kata dan Frase Bahasa Jawa 
 Berikut ini adalah kata dan frasa yang menggunakan bahasa Jawa dalam khotbah 
Pendeta Petrus Agung Purnomo. 
Data (21) 

“..... ditempilingi bocah ini sisan duerr saudara kalau bapake emosian yah toh?” 
Frasa ditempilingi bocah ini sisan /dit[əә]mpili[ŋ]i/ /b[ᴐ]cah/ /sisan/ yang ada 

dalam data tersebut berasal frasa bahasa Jawa yang menurut kamus bahasa Jawa 
mempunyai arti ‘dipukuli anak ini sekalian’. Di dalam kamus bahasa Jawa frasa 
ditempilingi bocah ini sisan dalam data tersebut merupakan frasa gabungan yang terdiri 
dari kata ditempilingi /dit[əә]mpili[ŋ]i/ yang berarti ‘dipukuli atau ditempeleng’, kata 
bocah /b[ᴐ]cah/ yang berarti ‘anak-anak’ dan kata sisan /sisan/ yang berarti ‘sekalian’. 
Namun menurut Pendeta Petrus Agung Purnomo frasa ditempilingi bocah ini sisan 
dalam data tersebut mempunyai perngertian yang berbeda yaitu, anak anak yang 
diceritakan oleh (pembicara) dipukuli oleh ayahnya bukan ayah yang dipukul oleh anak-
anak. Frasa ditempilingi bocah ini sisan tersebut mempunyai makna konotatif karena 
Pendeta (pembicara) memberikan sebuah contoh cerita menurut pandangannya sendiri 
mengenai cara umat Kristiani berdoa dan meminta kepada Tuhan yang benar dan cara 



131 
 

	   131	  

umat Kristiani untuk mengerti pribadi Tuhan dengan mendekat kepada roh kudus. 
Konteks yang ada di dalam data tersebut adalah Pendeta (pembicara) berkhotbah 
mengenai berdoa yang benar agar doa yang diucapkan dapat tersampaikan kepada 
Tuhan Allah serta umat Kristiani harus mengenal dan mendekat kepada roh kudus agar 
umat Kristiani dapat memahami pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Pendeta 
(pembicara) memberikan sebuah contoh di kehidupan sehari-hari menurut dirinya sesuai 
dengan tema khotbah yang diucapkan. 
 
1.3 Penggunaan Kata dan Frase Bahasa Ibrani 
 Berikut ini adalah kata yang menggunakan bahasa Ibrani dalam khotbah Pendeta 
Petrus Agung Purnomo. 
Data (37) 

“Anda diberkati malam hari ini Amen. Mari angkat tangan sama-sama thank you 
for God haleluya .....” 

Kata haleluya /haleluya/ yang ada di dalam data tersebut merupakan kata bahasa 
Ibrani yang sering diucapkan oleh umat Kristiani dan hamba Tuhan atau Pendeta. Di 
dalam bahasa Ibrani kata haleluya mempunyai arti ‘terpujilah Tuhan’. Kata haleluya 
yang ada di dalam data tersebut mempunyai makna denotatif karena kata haleluya selalu 
diucapkan oleh umat Kristiani dan hamba Tuhan atau Pendeta pada saat kebaktian di 
gereja untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Pendeta (pembicara) selalu 
mengucapkan haleluya pada saat berkhotbah kemudian para jemaat gereja (pendengar) 
juga membalas mengucapkan haleluya, namun bukan berarti membalas ucapan kepada 
Pendeta (pembicara), melainkan mengucapkan haleluya untuk memuji dan menyembah 
Tuhan Allah. Konteks kata haleluya yang terdapat dalam data tersebut adalah Pendeta 
(pembicara) menutup khotbah dengan memuji dan menyembah Tuhan dengan 
mengucapkan haleluya kemudian ditutup dengan berdoa. Tetapi tidak hanya pada saat 
penutupan untuk mengucapkan haleluya, namun setiap saat setiap memuji Tuhan selalu 
mengucapkan haleluya. 
 
1.4 Penggunaan Bentuk Ungkapan 

Ungkapan dapat berarti pula idiom, yaitu sebuah konstruksi dari unsur-unsur 
yang saling memilih, masing-masing anggotanya mempunyai makna yang ada hanya 
karena bersama dengan gabungan mana anggota-anggotanya (Kridalaksana 1993: 80). 

Berikut ini adalah diksi atau pilihan kata yang menggunakan bentuk ungkapan 
dalam khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo. 
Data (41) 

“Kalau saya lihat saya berkata unbelieveble.” 
 Kata unbelieveble /[A]nb[i][’]li[:]v[əә]bl/ yang ada di dalam data tersebut 
merupakan bentuk ungkapan yang mengandung makna ketidak percayaan seorang 
Pendeta pada saat menemukan dan melihat foto pada zaman berusia masih muda 
bersama keluarganya. Sehingga Pendeta Petrus Agung Purnomo sangat terkejut dengan 
wajahnya di foto tersebut. Kata unbelieveble merupakan dari bahasa Inggris, namun 
mendapat penggabungan kata yaitu un yang berarti ‘tidak’, kata believe yang berarti 
‘percaya’, dan kata able yang merupakan penekanan kata ‘terkejut atau terpukau’. 
 
2. Analisis Gaya Bahasa dalam Khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo 
 Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 
khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa. Berdasarkan data 
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penelitian, gaya bahasa dalam khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo terdapat gaya 
bahasa perbandingan: gaya bahasa perumpamaan, gaya bahasa alegori (parabel), gaya 
bahasa antitesis; gaya bahasa pertentangan: gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa ironi, 
gaya bahasa paronomasia; gaya bahasa pertautan: gaya bahasa antonomasia, gaya 
bahasa elipsis.  
2.1 Gaya Bahasa Perbandingan   
 Berikut ini adalah data yang diperoleh menggunakan gaya bahasa perbandingan 
dalam khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo. 
2.1.1 Gaya Bahasa Perumpamaan 

Perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan 
yang sengaja kita anggap sama. Maka dari itulah sebabnya sering pula kata 
perumpamaan disamakan saja dengan ‘persamaan’ (Tarigan, 1985: 9).  
Data (45) 

“Lukas pasal yang ke 6 ayat 37 dan ayat yang ke 38, Alkitab berkata ‘janganlah 
kamu menghakimi maka kamupun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu 
menghukum maka kamupun tidak akan dihukum, ampunilah dan kamu akan diampuni, 
berilah maka kamu akan diberi’ .....” 
  

Data yang ada di atas merupakan data yang menggunakan gaya bahasa 
perumpamaan karena jika dilihat setiap kalimat yang tertulis di dalam Alkitab 
mempunyai perintah dan larangan yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan Tuhan 
memberikan perintah dan larangan yang sama yaitu, patuhilah perintah-Nya dan 
jauhilah larangan-Nya. Selain itu semua perintah dan larangan-Nya tersebut seluruh 
umat Kristiani hanya satu yang harus dilakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. 

 
3.2.1.2 Gaya Bahasa Alegori (Parabel) 

Alegori adalah cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang, merupakan 
metafora yang diperluas dan berkesinambungan, tempat atau wadah objek-objek atau 
gagasan-gagasan yang diperlambangkan. Parabel merupakan alegori-alegori singkat. 
Parabel adalah cerita yang berkaitan dengan kitab suci juga merupakan alegori singkat 
yang mengandung pengajaran mengenai moral dan kebenaran (Tarigan, 1985: 25). 
Data (46) 

“Kejadian 11 lihat mulai ayat yang pertama, sekali lagi yang sudah ketemu 
tolong lambaikan tangan kanan sodara, Amen. Judulnya menara babel, adapun seluruh 
bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur 
dan menjumpai tanah datar di tanah sinear, lalu menetaplah mereka di sana, mereka 
berkata seorang kepada yang lain marilah kita membuat batu bata dan mambakarnya 
baik-baik, lalu batu bata dipakailah mereka sebagai batu dan ter segala-gala sebagai 
tanah liat, juga kata mereka marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah 
menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama supaya kita 
jangan terserak ke seluruh bumi, lalu turunlah Tuhan untuk melihat dan menara yang 
didirikan oleh anak-anak manusia itu dan Ia berfirman mereka ini satu bangsa dengan 
satu bahasa untuk semuanya, inilah baru permulaan usaha mereka mulai dari sekarang 
apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana, 
baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka 
tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari 
situ keseluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu.” 
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Data yang ada di atas merupakan data yang menggunakan gaya bahasa alegori 
(parabel) karena jika dilihat data tersebut Pendeta (pembicara) membacakan Alkitab 
pada awal khotbah karena cerita menara Babel tersebut merupakan tema yang akan 
dibahas pada khotbah tersebut. Data tersebut merupakan gaya  bahasa parabel karena 
data tersebut merupakan cerita firman Tuhan yang terjadi pada Alkitab perjanjian lama, 
firman tersebut bukan hanya cerita saja, namun dibalik itu terdapat pesan moral dan 
pembelajaran yang sangat berharga untuk umat Kristiani, dimana data tersebut 
menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang sangat sombong dan ingin 
berkuasa, maka Tuhan akan menghancurkannya karena tidak sesuai dengan perintah 
Tuhan Allah. 
 
2.1.3 Gaya Bahasa Antitesis 
 Secara alamiah antitesis berarti lawan yang tepat atau pertentangan yang benar-
benar (Poerwadarminta, 1976: 52). Antitesis adalah sejenis gaya bahasa yang 
mengadakan komparasi atau perbandingan antara dua antonim yaitu kata-kata yang 
mengandung ciri-ciri semantik yang bertentangan (Ducrot dan Todorov, 1981: 277 
dalam Tarigan, 1985: 26). 
Data (47) 

“Nah saya bicara pada umumnya, ada perkecualian opa Kaleb, tuek tapi luar 
biasa.” 

Data yang ada di atas merupakan data yang menggunakan gaya bahasa antitesis 
karena jika dilihat data tersebut Pendeta (pembicara) memberikan penjelasan tentang 
perbuatan yang dilakukan di usia muda kepada seluruh jemaat gereja (pendengar) dan 
yang akan dibicarakan dipandang secara umum, tetapi Pendeta (pembicara) juga 
memberikan pengecualian kepada rekannya yang bernama opa Kaleb yang sesuai 
kenyataannya sudah tua. Hal tersebut bertentangan dengan kenyataannya, tetapi 
(pembicara) juga memberikan pujian kepada orang tersebut agar orang tersebut tidak 
marah. 
 
2.2 Gaya Bahasa Pertentangan 
 Berikut ini adalah data yang diperoleh menggunakan gaya bahasa pertentangan 
dalam khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo. 
2.2.1 Gaya Bahasa Hiperbola 

Hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang 
berlebih-lebihan jumlahnya, ukurannya atau sifatnya dengan maksud memberi 
penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan, 
dan pengaruhnya. Gaya bahasa ini melibatkan kata-kata, frase, atau kalimat (Tarigan, 
1985: 55). 
Data (49) 

“Dia sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Dia, saya berharap hidup 
bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita.” 

Data yang ada di atas merupakan data yang menggunakan gaya bahasa hiperbola 
karena jika dilihat Pendeta (pembicara) mengatakan Dia sanggup melakukan sesuatu 
yang luar biasa bagi Dia karena untuk meyakinkan seluruh jemaat gereja bahwa Tuhan 
sanggup melakukan apa saja, selain itu Pendeta (pembicara) mengatakan tersebut untuk 
memuji dan mengagungkan nama Tuhan Allah. 
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2.2.2 Gaya Bahasa Ironi 
 Ironi ialah majas yang menyatakan makna yang bertentangan, dengan maksud 
berolok-olok. Maksud itu dapat dicapai dengan mengemukakan: 
a. Makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya 
b. Ketidaksesuaian antara suara yang diketengahkan dan kenyataan yang 

mendasarinya 
c. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan (Moeliono, 1984: 3 dalam Tarigan, 

1985: 61). 
Data (51)  

“Saya masih merasa umur 17 kadang-kadang karna saya masih ingat bagaimana 
awal-awal saya bertobat dan terima Tuhan Yesus, saya pikir api dalam hidup saya tidak 
pernah padam selama ini jadi saya selalu kadang-kadang beranggapan usia saya masih 
belasan tahun, saya masih menganggap diri saya sebagai orang muda, tapi ketika uban 
mulai keluar satu dua, untung saya tidak terlalu banyak, saya dalam nama Yesus kalai 
entar keluar tetep saya cabut jugak tetep keluar, saya sadar kalau usia tidak bisa 
ditahan.” 

Data yang ada di atas merupakan data yang menggunakan gaya bahasa ironi 
karena jika dilihat Pendeta (pembicara) menceritakan yang sedang di alaminya bahwa 
(pembicara) semakin bertambah usia dan sudah tidak muda lagi, tetapi (pembicara) 
masih menganggap masih muda berumur belasan tahun, dimana yang (pembicara) 
rasakan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa sudah mulai tua. Namun setelah 
dia mendapatkan rambutnya berwarna putih  
maka (pembicara) menyadari akan pertambahan usia semakin bertambah tua. 
 
2.2.3 Gaya Bahasa Paronomasia 

Paronomasia adalah gaya bahasa yang berisi penjajaran kata-kata yang berbunyi 
sama tetapi bermakna lain, kata-kata yang sama bunyinya tetapi artinya berbeda (Ducrot 
dan Todorov, 1981: 278; Tarigan, 1985: 64). 
Data (52) 

“Lah itu corone belum satu bahasa, wong ndelok wong koyok ngene tok kok 
nangis iku yo mesake.” 
  

Data yang ada di atas merupakan data yang menggunakan gaya bahasa 
paronomasia karena dilihat dari perkataan yang diucapkan oleh Pendeta (pembicara) 
menurut pandangannya sendiri tentang jemaat gereja yang berkunjung di rumah Pendeta 
Petrus Agung Purnomo. Kata wong merupakan dari bahasa Jawa, dimana wong yang 
pertama diucapkan tidak mempunyai arti tetapi sering digunakan oleh orang yang 
berlogat Jawa. Kata wong yang pertama diucapkan dengan kata wong kedua yang 
diucapkan sama-sama memiliki kesamaan dalam pelafalan tetapi berbeda arti, karena 
wong yang kedua mempunyai arti ‘orang’. Kata wong yang pertama lebih cenderung 
pemborosan kata yang tidak memiliki arti yang spesifik. 
 
2.3 Gaya Bahasa Pertautan 
 Berikut ini adalah data yang diperoleh menggunakan gaya bahasa pertautan 
dalam khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo. 
2.3.1 Gaya Bahasa Antonomasia 

Antonomasia adalah semacam gaya bahasa yang merupakan bentuk khusus dari 
sinekdoke yang berupa pemakaian sebuah epitet untuk menggantikan nama diri atau 
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gelar resmi, atau jabatan untuk menggantikan nama diri. Dengan kata lain, antonomasia 
adalah gaya bahasa yang merupakan penggunaan gelar resmi atau jabatan sebagai 
pengganti nama diri (Tarigan, 1985: 129). 
Data (53) 

“Nah besok saya tidak akan menyampaikan firman karena kita akan dilayani 
oleh seorang hamba Tuhan Bapak Pendeta DR. Adi Sutanto akan bersama dengan kita.” 

Data yang ada di atas merupakan data yang menggunakan gaya bahasa 
antonomasia karena jika dilihat dari data tersebut Pendeta (pembicara) memberikan 
pengumuman kepada seluruh jemaat gereja (pendengar) bahwa besok yang akan 
memberikan pelayanan dan mengisi khotbah di gereja adalah Pak Adi Sutanto. Pendeta 
(pembicara) menyebutkan nama Pak Adi Sutanto dengan menyertakan nama gelarnya 
karena Pendeta (pembicara) hanya ingin menghormati Pak Adi Sutanto dan ingin 
menunjukkan kepada seluruh jemaat gereja (pendengar) bahwa khotbah Pendeta Pak 
Adi Sutanto sangat bagus dan mendidik. 

 
2.3.2 Gaya Bahasa Elipsis 

Elipsis adalah gaya bahasa yang di dalamnya dilaksanakan penanggalan atau 
penghilangan kata atau kata-kata yang memenuhi bentuk kalimat berdasarkan tata 
bahasa atau dengan kata lain elipsis adalah penghilangan salah satu atau beberapa unsur 
penting dalam konstruksi sintaksis yang lengkap (Ducrot dan Todorov, 1981: 277; 
Tarigan, 1985: 133). 
Data (54) 

“Saya lagi dikerjain sama anak-anak saya, kami menemukan akan foto lama 
saya, saudara pengen pernah tau model saya taun emmmm delapan puluhan delapan 
puluh satu, bukan kayak catatan si ... itulah.” 
  

Data yang ada di atas merupakan data yang menggunakan gaya bahasa elipsis 
karena jika dilihat dari data tersebut Pendeta (pembicara) menceritakan pengalaman 
pribadinya pada zaman SMA kepada seluruh jemaat gereja (pendengar). Pendeta 
(pembicara) menceritakan hal tersebut di sela-sela khotbah karena (pembicara) 
menemukan foto pada zaman SMA, pada saat (pembicara) bercerita (pembicara) sempat 
tidak mengatakan sebuah kata yang akan membuatnya malu karena (pembicara) jika 
melihat foto tersebut akan teringat dengan film catatan si boy. Namun cara tersebut 
makin membuat para jemaat (pendengar) tertawa karena para jemaat (pendengar) 
merasa terhibur. 
 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam Diksi dan Gaya 
Bahasa dalam Khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo terdapat tiga jenis bahasa dan 
satu bentuk ungkapan sebagai berikut.  
1). Penggunaan kata dan frase bahasa Inggris, yaitu adanya percampuran kata dalam 

bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia yang ada pada khotbah Pendeta Petrus 
Agung Purnomo. 

2). Penggunaan kata dan frase bahasa Jawa, yaitu adanya percampuran kata dalam 
bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia yang ada pada khotbah Pendeta Petrus 
Agung Purnomo. 
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3).  Penggunaan kata dan frase bahasa Ibrani, yaitu adanya percampuran kata dalam 
bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia yang ada pada khotbah Pendeta Petrus 
Agung Purnomo. 

4). Penggunaan bentuk ungkapan, yaitu adanya penggunaan bentuk ungkapan yang ada 
pada khotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo. 

Adapun gaya bahasa yang digunakan dalam khotbah Pendeta Petrus Agung 
Purnomo dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
1).  Penggunaan gaya bahasa perumpamaan, yaitu perbandingan dua hal yang pada 

hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. 
2). Penggunaan gaya bahasa alegori (parabel), yaitu cerita yang berkaitan dengan Kitab 

Suci juga merupakan alegori singkat yang mengandung pengajaran mengenai moral 
dan kebenaran. 

3). Penggunaan gaya bahasa antitesis, yaitu sejenis gaya bahasa yang mengadakan 
komparasi atau perbandingan antara dua antonim yaitu kata-kata yang mengandung 
ciri-ciri semantik yang bertentangan. 

4). Penggunaan gaya bahasa hiperbola, yaitu sejenis gaya bahasa yang mengandung 
pernyataan yang berlebih-lebihan dan melebih-lebihkan. 

5).  Penggunaan gaya bahasa ironi, yaitu majas yang menyatakan makna yang 
bertentangan, dengan maksud berolok-olok. 

6). Penggunaan gaya bahasa paronomasia, yaitu gaya bahasa yang berisi penjajaran 
kata-kata yang berbunyi sama tetapi bermakna lain, kata-kata yang sama bunyinya 
tetapi artinya berbeda. 

7). Penggunaan gaya bahasa antonomasia, yaitu gaya bahasa yang merupakan 
penggunaan gelar resmi atau jabatan sebagai pengganti nama diri. 

8). Penggunaan gaya bahasa elipsis, yaitu penghilangan salah satu atau beberapa unsur 
penting dalam konstruksi sintaksis yang lengkap. 

 
 
Referensi 
 
Alwasilah, A. Chaedar. 1993. Linguistik Suatu Pengantar. Bandung: Angkasa. 
 
Agustin, Dyah H. 2005. “Ragam Bahasa Berita Pojok Kampung di JTV: Kajian Diksi 

dan Gaya Bahasa”. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Airlangga. 

 
Ahmadi, Muksin. 1980. “Studi Kosa Kata dan Gaya Bahasa untuk Keperluan 

Pengajaran” dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Volume V. Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
Anwar, H. Rosihan. 1979. Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi. Jakarta: Proyek 

Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Pendidikan Republik Indonesia. 
 
Chaer, Abdul. 1995. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Depdiknas. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 
 



137 
 

	   137	  

Dick, S. C. Dan J. G. Kooij. 1994. Ilmu Bahasa Umum. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan dan Penyuntingan Bahasa. 

 
Djajasudarma, T. Fatimah. 2013. Semantik 2: Relasi Makna Paradigmatik, Sintagmatik, 

dan derivasional. Bandung: PT. Refika Aditama. 
 
Hajiddah, Amalia S. 2009. “Diksi dan Gaya Bahasa dalam Acara Insert Investigasi di 

Trans TV”. Skripsi. Surabaya: Fakultas Sastra, Universitas Airlangga. 
 
Keraf, Gorys. 1984. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
 
Kridalaksana, Harimurti. 1982. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia. 
 
Mahsun. 2005. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
 
Mangunsuwito, SA. 2002. Kamus Lengkap Bahasa Jawa. Bandung: Yrama Widya. 
 
Marsono. 2008. Fonetik. Yogyakarta: Gadjah mada University Press. 
 
Moeliono, Anton M. 1984. Diksi atau Pilihan Kata: Suatu Spesifikasi di dalam Kosa 

Kata. Jakarta: PPPGD. 
 
Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 
 
Nababan, PWJ. 1991. Sosiolinguistik Sebuah Pengantar. Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
Parera, Jos Daniel. 1987. Teori Semantik. Jakarta: Erlangga. 
 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI. 1999. Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta: PT. Gramedia 
Widiasarana Indonesia. 

 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI. 1999. Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 
 
Rakhmat, Jalaluddin. 2001. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT Rosdakarya. 
 
Riza, Caesar R. 2008. “Pemakaian Bahasa dalam Khotbah Pendeta Gilbert Lumoindong 

Kajian Diksi dan Gaya Bahasa”. Skripsi. Surabaya: Fakultas Sastra, Universitas 
Airlangga. 

 
Robins, R. H. 1992. Linguistik Umum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Kanisius. 
 



138 
 

	   138	  

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian 
Wahana Kebudayaan secara Linguistik. Yogyakarta: Duta Wacana University 
Press. 

 
Sugihastuti. 2000. Bahasa Laporan Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 
Supriyadi, Moch. 2011. “Diksi dan Gaya Bahasa Ceramah Agama Jefri Al Buchori”. 

Skripsi. Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. 
 
Tarigan, HG. 1985. Pengajaran Gaya Bahasa. Bandung: Angkasa. 
 
Verhaar. 1992. Pengantar Linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
 
Wojowasito, S dan Wasito, Tito W. 1991. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-

Inggris. Bandung: Hasta. 


