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ABSTRACT
This study aimed to describe the use of figurative language and the structural strategies in Torajan oral
literatures. The method used in this research was a qualitative research. This research was a literature research,
thus it was done through reading-listening and noting. The research result showed that there were several
figurative language in Torajan oral literatures, for instance, sarcasm structural strategy, the linking figurative
of metonymy, and the comparison figurative of allegory in the story of Babuqsolong; the figurative of allegory,
irony, and hyperbole in the story of Londorundum; and the figurative of personification and parallelism in the
story of Bunga Alluq sola Dalitau. From the three, the story of Londorundum had the most used of figuratives
language and structural strategies. The use of figurative language and structural strategies is one of the effort
to the local languages preservation as well as supported the national cultural preservation as nation’s asset.
Keywords: figurative language used, structural strategy, and Torajan oral literatures.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan majas dan penyiasatan struktur dalam Sastra
Lisan Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan
penelitian kepustakaan, sehingga dilaksanakan dengan teknik inventarisasi, baca-simak, dan pencatatan.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat beberapa gaya bahasa di dalam Sastra Lisan Toraja, misalnya,
pada cerita Babuqsolong terdapat gaya bahasa dan penyiasatan struktur sarkasme, majas pertautan metonimia,
dan majas perbandingan alegori; pada cerita Londorundum terdapat gaya bahasa alegori, ironi, dan hiperbola;
dan pada cerita Bunga Alluq sola Dalitau terdapat pemajasan personifikasi dan paralelisme. Dari ketiga cerita
tersebut, cerita Londorundun paling banyak menggunakan majas dan penyiasatan struktur. Penggunaan majas
dan penyiasatan struktur dalam Sastra Lisan Toraja merupakan salah satu upaya pelestarian bahasa daerah di
Sulawesi Selatan dan mendukung pelestarian kekayaan budaya nasional sebagai aset bangsa.
Kata kunci: penggunaan majas, penyiasatan struktur, Sastra Lisan Toraja

PENDAHULUAN
Manusia dalam kehidupan sehari-hari
tidak lepas dari bahasa. Bahasa juga sangat
erat kaitannya dengan sastra, karena bahasa
merupakan unsur penting dalam dunia sastra.
Dalam penciptaan karya sastra, seorang

sastrawan menyampaikan buah pikirannya dan
imajinasinya dalam proses penciptaan karya
sastra. Unsur bahasa merupakan sarana penting
dan diperhitungkan dalam suatu karya sastra. .
Kehadiran bahasa dalam suatu karya
sastra sangat penting, karena bahasa sebagai
medium karya seni ini. Dalam hubungannya
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dalam karya sastra, bahasa mempunyai
konvensi tersendiri dan aturan tersendiri sesuai
dengan normatif (Jabrohim, 2014).
Dalam suatu karya sastra, sarana
kebahasaan merupakan suatu hal penting.
Sehubungan dengan penggunaan bahasa
dalam karya sastra, seorang sastrawan pandai
memanfaatkan aspek kebahasaan tersebut
dalam menciptakan karyanya. Oleh karena itu,
seorang pengarang yang menaruh perhatian
dalam hal gaya berbahasa, sesungguhnya ada
kepedulian dengan salah satu bidang linguistik
yaitu stilistika. Hal ini sejalan dengan pendapat
Nurgiyantoro (2019) yang mengatakan pilihan
bahasa dalam karya sastra mencakup berbagai
komponen pendukung style, yaitu mulai dari
pilihan bunyi, diksi, struktur sintaksis, berbagai
bentuk figuratif, sampai dengan grafologi.
Gaya bahasa merupakan cara penggunaan
bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek
tertentu. Dalam karya sastra efek ini adalah
efek estetik yang turut menyebabkan karya
sastra bernilai seni. Nilai seni karya sastra tidak
semata-mata disebabkan oleh gaya bahasa saja,
juga disebabkan oleh gaya bahasa bercerita
atau pun penyusunan alurnya. Akan tetapi, gaya
bahasa sangat besar sumbangannya kepada
pencapaian nilai seni karya sastra.
Gaya bahasa ini adalah cara ekspresi
kebahasaan dalam prosa atau pun puisi. Gaya
bahasa itu adalah bagaimana seorang penulis
berkata mengenai apa pun yang dikatakannya.
Selanjutnya, (Kridalaksana, 2008) menjelaskan
bahwa gaya bahasa adalah (1) pemanfaatan atas
kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur
atau menulis, (2) pemakaian ragam bahasa
tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu,
dan (3) gaya bahasa itu merupakan keseluruhan
ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra.
Pengarang
dalam
menyampaikan
ekspresinya
dan menuangkan ide-idenya
menimbulkan berbagai gaya bahasa. Pengertian
gaya bahasa merupakan adanya penuangan
ekpresi pengarang dari lubuk hatinya sehingga
ide yang dituangkan oleh pengarang tersebut
sampai pada sanubari pembaca (Pradopo,

2005). Dengan adanya penggunaan gaya bahasa
ini dapat memberikan dampak pada kalimat
sehingga ada reaksi dari para penikmat sastra.
Gaya bahasa (figurative speech) menurut (Wren,
1981) adalah penyimpangan bentuk ungkapan
biasa atau penyimpangan dari jalan pikiran
lumrah dalam upaya memperoleh efek yang
lebih intens. Selanjutnya, menurut (Siswantoro,
2014) gaya bahasa (figurative of speech) adalah
suatu gerak membelok dari bentuk ekspresi
sehari-hari atau aliran ide-ide yang biasa untuk
menghasilkan suatu efek yang luar biasa.
Altenbernd (2012), dalam pengertian gaya
bahasa memberikan adanya perbedaan antara
bahasa kiasan dengan sarana retoris (rhetorical
devices). Hal ini selaras dengan pandangan
(Abrams, 1999) yang mengidentifikasikan
bahasa kias dan sarana retoris ke dalam
bahasa figurative. Beliau melanjutkan bahwa
pada dasarnya bahasa figurative terdiri atas
dua tipe yaitu trope dan figuratif of speech
atau rhetorical figure. Dalam pengertian
bahasa figurativ dapat berupa bahasa yang
menyimpang dari pemakaian bahasa standar
sehari-hari atau bahasa konvensional. Hal ini
dikemukakan oleh (Abrams, 1999) figurative
lanhuage is a deviation fro, what speakers
of a language upprehend as the ordinary, or
standard, sifnificance or sequence of words,
in order to achieve some special meaning or
effect (bahasa kiasan merupakan bahasa yang
menyimpang penggunaannya oleh penutur dari
pemahaman yang digunakan sehari-hari , dan
dari bahasa standard, adanya penyimpangan
makna kata, rangkaian kata yang mempunyai
arti khusus atau efek khusus).
Sejalan dengan pendapat di atas, menurut
(Keraf, 2016) gaya bahasa berdasarkan
ketidaklangsungan makna yang diistilahkan
trope atau figure of speech. Ada pun pengertian
trope berarti adanya pembalikan. Istilah trope
telah popular sampai pada abad XVIII, yang
dianggap bahasa yang indah dan menyesatkan.
Kemudian istilah ini mulai berganti dengan istilah
figure of speech. Selanjutnya beliau menjelaskan
istilah trope atau figure of speech dibagi atas
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dua bagian yaitu gaya bahasa retoris berupa
bahasa yang menyimpang yang tujuannya untuk
mencapai efek estetis tertentu dan gaya bahasa
kiasan itu sendiri merupakan gaya bahasa yang
menyimpang dari bidang makna
Pengertian pemajasan pada dasarnya
merupakan istilah lain dari bahasa figuratif
disamakan dengan bahasa kias, sedangkan
penyiasatan struktur (figures of speech) adalah
istilah lain dari sarana retorika. Menurut
(Nurgiantoro, 2019) pemajasan merupakan
pengungkapan bahasa, penggayabahasaan yang
maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah
kata-kata yang mendukungnya, melainkan
pada makna yang ditambahkan atau makna
yang tersirat. Jadi pemajasan merupakan stile
yang bermain dengan makna, yaitu dengan
menunjuk makna yang dimaksud secara tidak
langsung. Teknik ini memanfaatkan bahasa
kias, makna tersirat atau makna konotasi. Ada
pun penyiasatan struktur adalah istilah lain
dari sarana retorika. Jika pemajasan bermain
di ranah makna, maka penyisatan struktur
bermain di ranah struktur yang sengaja
disiasati, dimanipulasi dan didayakan untuk
mendapatkan efek keindahan.
Dari berbagai definisi tentang gaya
bahasa, pada umumnya menunjukkan adanya
persamaan, yaitu menciptakan efek khusus
dengan adanya pemakaian bahasa yang
menimbulkan estetik pada bahasa tersebut.
Pemajasan terbagi atas dua bagian yaitu majas
perbandingan dan pertautan (Nurgiantoro,
2019).

kata pembanding seperti, sama,
sebagai, bagaikan, laksana.
c. Personifikasi
Semacam gaya bahasa kiasan yang
menggambarkan benda-benda mati
atau barang tidak bernyawa seolaholah memiliki sifat-sifat kemanusiaan
d. Alegori,
Alegori adalah suatu cerita singkat
yang mengandung kiasan. Dalam
alegori, nama-nama pelakunya adalah
sifat-sifat abstrak, serta tujuannya
selalu tersurat.
2. Majas Pertautan
a. Metonimia
Metonimia gaya bahasa yang
mempergunakan sebuah kata untuk
menyatakan hal yang lain karena
adanya pertalian yang dekat.
b. Sinekdoki
Majas Sinekdoki adalah sebuah
ungkapan dengan cara menyebut
bagian tertentu dari sesuatu untuk
sesuatu itu sendiri.

1. Majas perbandingan terdiri atas gaya
bahasa seperti di bawah ini.
a. Persamaan atau simile
Persamaan atau simile adalah
perbandingan yang bersifat eksplisit
yaitu langsung menyatakan seseuatu
sama dengan hal yang lain.
b. Metafora
Metafora adalah semacam analogi
yang membandingkan dua hal secara
langsung tetapi dalam bentuk yang
singkat. Metafora tidak menggunakan

Penyiasatan struktur adalah istilah lain
sarana retorika. Adapun penyiasatan struktur
terbagi atas beberapa bagian yaitu:
1. Repetisi
a. Repetisi
Repetisi dapat dipahami sebagai
bentuk pengulangan baik yang
berupa bunyi, kata, fase atau kalimat
maupun bentuk-bentuk lain untuk
memperindah penuturan.
b. Paralelisme
Paralelisme adalah urutan struktur
yang memiliki kemiripan yang dapat
berupa klausa, kalimat, dan larik-larik
yang saling berhubungan.
c. Anafora
Anaphora berbasis pada repetisi, yang
bentuk pengulangannya berada pada
awal kalimat.
d. Polisidenton dan Asindenton
Penyiasatan struktur yang berbasis
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repetisi.
Polisidenton
adalah
penggunaan kata tugas tertentu,
misalnya penggunaan kata dan
yang
menguhunungkan
gagasan
agar seimbang. Asindenton, berupa
pengulangan fungtuasi, tanda baca
yang lazim seperti tanda koma dalam
sebuah kalimat.
2. Pengontrasan
a. Hiperbola
Gaya hiperbola dipakai jika seseorang
bermaksud
melebihkan
sesuatu
dibanding keadaan yang sebenarnya.
b. Litotes
Kebalikan dari hiperbola, litotes justru
mengecilkan fakta yang sebenarnya.
c. Paradoks
Gaya paradoks menghadirkan unsur
pertentangan secara eksplisit dalam
sebuah tuturan.
d. Ironi, Sinisme dan sarkasme
Sebagai bahasa kiasan, ironi atau
sindiran adalah suatu acuan yang ingin
mengatakan sesuatu dengan makna
atau maksud berlainan dari apa yang
terkandung dalam rangkaian katakatanya. Sarkasme merupakan acuan
yang lebih kasar dari ironi dan sinisme.
3. Susunan Lain
a. Pertanyaan Retoris
Bentuk penyiasatan struktur berupa
pertanyaan retoris yang biasa
digunakan dalam bahasa lisan maupun
tulisan.
b. Klimaks dan Antiklimaks
Gaya klimaks menunjukkan adanya
peningkatan intensitas gagasan sedangkan
antiklimaks
penurunan
intensitas gagasan.
c. Antitesis
Gaya antitetis gagasan yang disampaikan bertentangan satu sama lain.

terpilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa
pemajasan dan penyiasatan struktur dalam
sastra lisan Toraja.

Dalam tulisan ini akan dilihat bagaimana
penggunaan
gaya bahasa pemajasan dan
penyiasatan struktur dalam sastra lisan
Toraja khususnya dalam beberapa cerita yang

Gaya bahasa Sarkasme
Dalam cerita Babuqsolong ini diwarnai
penggunaan gaya bahasa sarkasme. Dalam gaya
bahasa sarkasme ini terdapat penggunaan kata

METODE
Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah
kualitatif. Menurut
(Moleong, 1997) bahwa yang dimaksud
penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang berhubungan dengan fenomena sosial
yang bergantung pada pengamatan terhadap
manusia maupun lingkungannya. Penelitian ini
dikatakan deskriptif kualitatif karena berusaha
mendeskripsikan jenis gaya pemajasan dan
penyiasatan struktur dalam Sastra Lisan Toraja.
Data primer yang digunakan dalam
penelitian ini sebagai sumber data penelitian
adalah dari buku Struktur Sastra Lisan Toraja
(Transkripsi dan Terjemahan) yang disusun oleh
Sandek J.S, dkk pada tahun 1986 dan diterbitkan
oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa Depdikbud Jakarta. Sastra Lisan yang
dipilih sebanyak lima cerita yaitu, Babuqsolong,
Londorundun, dan Bunga Alluq sola Datuliu.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik membaca,
menyimak dan dilanjutkan dengan pencatatan
pada korpus data. Ada pun análisis data yang
dilakukan mengikuti langkah-langkah berikut:
(1) Pemilahan korpus data dari naskah
Sastra Lisan Toraja; (2) Reduksi yaitu
pengidentifikasian, penyeleksian, dan klasifikasi
korpus data; (3) Penyajian data, yaitu penataan,
pengodean, dan penganalisisan data; dan (4)
Penyimpulan data/verifikasi, yaitu penarikan
simpulan sementara sesuai dengan reduksi dan
penyajian data.
PEMBAHASAN
Cerita Babuqsolong
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atau ungkapan yang mengandung kepahitan
dan celaan yang kurang enak didengar dan
selalu menyakiti hati. Penggunaan gaya bahasa
sarkasme dapat dilihat dalam kutipan dibawah
ini.
(1) Nasitelle tellebang dikkaq siuluqna
nakuo, Apaya te Babuqsolong
bokoq kande kande pura, taeqbang.
Nakuami adeq tu Babuqsolong mebali
“Konabuaqrako kepantan dalleq
mikiq” (SSLT, 133)
Terjemahan :
Saudara-saudara Babuqsoolong selalu
berkata, “Babuqsolong ini tidak ada
gunanya hidup, ia hanya menghabiskan
makanan saja”. Babuqsolong hanya
menjawab, “Ya, apa boleh buat karena
kita semua sudah mempunyai takdir”.
Dalam kutipan di atas terdapat penggunaan
gaya bahasa sarkasme. Dalam kutipan (1) gaya
bahasa Sarkasme terdapat dalam kalimat,
“Babuqsolong ini tidak ada gunanya hidup, ia
hanya menghabiskan makanan”. Kalimat itu
merupakan hinaan yang menyakitkan. Tetapi
Babuqsolong menerima hinaan itu dengan
penuh kesabaran.
(2) Sulenasang siuluqna manuqka nakua
dukami Babuqsolong, “Lamale dukanaq
menukaq; apa iko kita lamu panukaran.
Babuqsolong, maleko naden tau
urrereko, apatoda ito” Nakuami, “Ako
lamalebangnaq aku” (SSLT, 133)
Terjemahan:
Ketika saudara-saudaranya membawa
kerbau untuk persediaan pesta kematian
ibu mereka, Babuqsolong berkata,
“sekarang giliran saya pergi mencari
kerbau”. Mendengar Babuqsolong
berkata demikian, saudara-saudaranya
berkata, apa yang engkau pakai untuk
membeli. Jangan terlalu bertingkah,
coba-cobalah pergi kalau berani, pasti
orang memotongmu. Babuqsolong
menjawab. “saya akan pergi juga
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karena kewajiban dan mudah-mudahan
ada rezeki”
Dalam kalimat (2) gaya bahasa sarkasme
terdapat dalam kalimat, “Apa yang engkau
pakai untuk membeli, jangan terlalu bertingkah,
cobalah pergi kalau berani pasti orang
memotongmu”. Kalimat tersebut merupakan
celaan dan hinaan yang menyakitkan.
(3)

Matemo leqmai nabato, sitammumi
tau. Nakuami tu tau, “O naya iko tu
Sokko muda Babuqsolong” Mubalimi
Babuqsolong, “Yasia aku kupelambiq,
Bulanna sokko mebali” (SSLT, 134)

Terjemahan:
Orang pertama yang bertemu dengan
Babuqsolong di perjalanan menyapa,
“Mengapa engakau membeli kerbau
yang tanduknya melengkung ke
bawah? Babuqsolong menjawab, “saya
membeli karena ini adalah kerbau ajaib
dapat menyahut seperti manusia”
Pada kutipan (3) dijelaskan, ketika pulang
dengan membawa kerbau yang dibelinya,
sepanjang perjalanannya Babuqsolong selalu
dicela dan hina oleh orang-orang yang bertemu
dengannya. Setiap orang melihatnya selalu
mengatakan, “Mengapa engkau membeli
kerbau yang tanduknya melengkung ke bawah”.
(4) Naden tedong sokko muba Babuqsolong.
Mebali omi Babuqsolong nakua, yasia
aku kemate umpellambi balenna sokko
mebali (SSLT, 134)
Terjemahan:
Dalam perjalanan ini Babuqsolong
diejek lagi orang-orang yang berjumpa
dengannya, “Mengapa engkau membeli
kerbau yang tidak baik membawa sial
itu?” Babuqsolong menjawab lagi.
“Saya berusaha mendapatkan kerbau
ini karena dapat menyahut seperti
manusia bila dipanggil”.
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Dalam kutipan (4) Babuqsolong selalu
diejek dan dihina karena kerbaunya yang aneh
karena dapat berbicara seperti manusia.
(5) Maqkadami Babuqsolong kumua,
“Kulamba oi te tedong tallungpulommisa kalantang anakna, late
tedong sokkoku sokko mebali”.
Nakuambangsiami tu siuluqna untellei.
“Daqmu buttok tu umbao tedong
lamebali”. Maqkada bangsiami tu
Babuqsolong nakua, “Tapasitatanggapi
tu tedong ta”. Mebalimi siuluqna
nakua, “Tapasitanggang tongan roka te
tedongta” (SSLT, 134)
Terjemahan:
Babuqsolong
hanya
menjawab
celaan dari saudara-saudara itu,
“Saya membawa kerbau sebanyak
tiga puluh satu ekor ini merupakan
anaknya. Kerbau yang satu ini adalah
kerbau seperti manusia, menyahut
kalau dipanggil”. Saudara-saudaranya
berkata, “Jangan engkau omong
kosong, tidak ada seekor kerbau
yang dapat berbuat seperti manusia
apabila berbicara mendengar katakata saudaranya yang demikian,
Babuqsolong hanya berkata, “Kalau
begitu, lebih baik kita bertaruh dan
mempertaruhkan semua harta kita
termasuk kerbau yang dipotong untuk
pesta kematian ibu kita”. Saudarasaudaranya menerima tawaran itu.
Dalam kutipan (5) dikatakan bahwa,
Babuqsolong diejek dan dihina lagi oleh orangorang yang berjumpa dengannya menyatakan,
“Mengapa engkau membeli kerbau yang
tidak baik dan membawa sial itu”. Demikian
berbagai celaan dan hinaan yang dialami
oleh Babuqsolong ketika pulang membeli
kerbau. Karena kerbau yang dibeli oleh
Babuqsolong dapat menyahut seperti manusia
bila dipanggil, Babuqsolong menantang semua
orang yang mengejeknya itu dengan bertarung.
Karena kerbaunya dapat menyahut seperti

manusia kalau dipanggil. Dengan demikian,
Babuqsolong menjadi orang kaya dengan
memiliki kerbau yang banyak.
Dalam cerita Babuqsolong ini kita
memperoleh pelajaran bahwa dalam hidup
ini kita tidak boleh mencela, mengejek, atau
menghina orang lain.
Gaya bahasa Metonimia
Metonimia adalah suatu gaya bahasa yang
mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan
suatu hal yang lain, karena mempunyai pertalian
yang sangat dekat. Berikut contoh gaya bahasa
tersebut dalam cerita Babuqsolong
(6) Demmi kareba narangi Babuqsolong
kumua deng adeq tau unnapui Sokko
Mebali. Aku yamo yate sokko mebali
male napelambiq Babuqsolong yakumua loklu nani, mambela tongan
(SSLT, 133)
Terjemahan:
Di dalam perjalananan ini Babuqsolong
mendengar bahwa ada seseorang
yang mempunyai kerbau yang dapat
berbicara dan dapat berbicara dan
menjawab bila dipanggil. Kerbau itu
bernama Sokko Mebali. Sokko Mebali
inilah yang dniatkan dan diusahakan
dibeli oleh Babuqsolong.
Dalam kutipan (6) gaya bahasa metonimia
ditandai dengan terdapat frasa Sokko Mebali
yang dilambangkan dengan seekor kerbau.
Dengan tidak menyebut kata kerbau, orang
sudah mengerti bahwa bila menyebut Sokko
Mebali, akan terkait dengan kerbau yang sangat
dikagumi oleh masyarakat Toraja.
Gaya bahasa Alegori
Gaya bahasa alegori termasuk di
dalamnya kisah tentang dunia fabel adalah
suatu metafora berbentuk cerita mengenai
dunia binatang, di mana binatang-binatang itu
bahkan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa
bertindak seolah-olah sebagai manusia. Tujuan
fabel adalah untuk menyampaikan ajaran moral
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sebagai berikut:
(7) Nakuami tu puangna utambai, “O
sokko mabali, nakua Oi”
nakua, “O sokko mebali” Nakuami
Babuqsolong tambaimi tu sokko.
Ditambai sokko dikua, “O sokko mebali sokko nakua Oi”
Maqkatoq kendekmi langnga bubungan: lantang tu tau
Utambai tu sokko na metamba pentallun
Maqpunpissannai, “O sokko mebali
sokko nakua Oi”
Maqpenduanna, “O sokko mebali
sokko nakua Oi”(SSLT, 133)
Terjemahan:
Yang empunya kerbau memanggil, “O
sokko mebali”
“Ya! jawab sokko mebali”
Dipanggil lagi “O sokko mebali”
“Ya! jawab sokko mebali”
Berkata Babuqsolong, saya memanggilnya lagi.
Babuqsolong berkata, “O sokko”
“Ya! jawab sokko mebali”
Dalam kutipan (7) terdapat gaya fabel
di mana binatang seperti kerbau Sokko Mebali
dapat menyahut apabila dipanggil seolah-olah
mengerti apa yang diucapkan oleh manusia
dalam hal ini Babuqsolong sebagai pemilik
kerbau ajaib itu. Dengan demikian cerita dalam
Babuqsolong ini mengandung gaya bahasa
fabel.
Cerita Landorundun
Gaya Bahasa Sinisme
Gaya bahasa sinisme diartikan sebagai
suatu sindiran yang mengandung ejekan.
Berikut ini ditampilkan contoh penggunaan
gaya bahasa sinisme yang terdapat dalam cerita
Landorundun.
(8) Naanggaiqbangmi mandakaq-dakaq
Bindurana nakua, “Minda unkande
paoku, umpearang dadekoku”
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Mebali Landorundun nakua,
“Mindara ungkande paomu
Umpearrang dadekoku
Kuanniko tomangkambiq
Sola tomanglaa tedong
Ia ungkande paomu
Umpearrang dadekoku
Sola tanan-tananmu.”(SSLT, 130)
Terjemahan:
“Siapa mengambil buah mangga
kesayanganku, menjolok dan memakan
mangga manisku” Landorunrun merasa
tersinggung mendengar perkatan
Bindurana yang demikian itu lalu
ia berkata, “Siapa yang mengambil
buahmu
Beritahu si anak gembala
Bersama anak gembala kerbau
Dialah yang memanjat manggamu
Memakan buah kesayanganmu.”
Dalam kutipan di atas Bindurana
dengan kalimat bernada sinis bertanya
kepada Landorundun dengan kalimat, “Minda
ungkande paoku, umpearang dadekoku.”
Dengan pertanyaan yang demikian itu,
Landorundun merasa tersinggung dengan lawan
bicaranya. Ternyata sindiran yang mengandung
ejekan yang dilontarkan oleh Bindurana dapat
memancing emosi Landorundun sehingga dia
merasa tersinggung. Gaya bahasa sinisme
ini berfungsi untuk menghidupkan gambaran
angan pembaca dan memberi kesan yang lebih
intensitas kepada pembaca.
Gaya bahasa Alegori
Gaya bahasa alegori membicarakan
tentang cerita fabel atau binatang dalam cerita
ini terlihat pada kutipan berikut:
(9) Mangngami Bendurana lan tangnga
tasik maqtangngaq namentingara
langgan langiq, sae dukami itu
kaluppiniq maqbaloleq-baloleq sirampun nakua massengo:
Kukita-kita
Daari ulunna salu
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Tiparitikna uai
Tibunna bura-bura (SSLT, 130)
Terjemahan:
Bendurana sangat heran melihat
kejadian itu dan berkata ia dalam
hatinya, “Dari mana gerangan asal
rambut ini.” Ia memikirkan kejadian
ini sambil menengadah ke langit.
Tiba-tiba datanglah serombongan burung terbang di udara dan seekor di
antaranya berkata,
Saya melihat dengan pasti
Di sana di hulu sungai
Sumber asalnya air
Gumpalan timbunan busa air
Dalam kutipan (9) ini gaya bahasa alegori
jenis fabel terlihat ketika serombongan burung
yang terbang di udara. Burung-burung tersebut
dapat memberikan isyarat berupa bahasa
yang dapat dimengerti Bendurana tentang
keberadaan Londorundun yang memiliki
rambut yang panjang dan terlilit pada sebuah
sisir emas. Dengan adanya keberadaan fable
yang berbicara seperti manusia sehingga
digolongkan sebagai bahasa kias gaya fabel.
Gaya bahasa Ironi
Ironi diturunkan dari kata eironenia yang
berarti penipuan atau pura-pura. Gaya bahasa
ironi dalam cerita Londorundun sebagai berikut:
(10)Ia tonnamaqkada te tomangkambiq,
mangakumi te Londorandun kumua,
“Aku kandei, “sia talomo tu Londorundun sae lako napobainemu Benduranna. Ia tonnalamalemo dibaa tu
Londorundun diakkalaqimi tu Ambeq
Susu kumua lamale toqdo-toqdo sipissan do seqpon Sesean do disanga
Tiroan (Desa Pangli). Ia tu lanapanni
uai iamo lampa diloqpoqbpolloqna sae
lako masai dao seqpon Sesean. Malemi
Benduranna umpanurrung kappalaqna
nabai tu Londorundun. (SSLT, 132).

Terjemahan :
Pada
Bendurana akan berangkat
membawa Landorundun, ia berusaha
mencari jalan agar mertuanya
Ketika Bendurana bersiap untuk
berangkat membawa Landorundun, ia
mencari akal supaya mertuanya (lambeq
Susu) tidak ikut berangkat bersama
mereka. Ia menyuruh mertuanya pergi
mengambil air di tebing gunung dan
dan memberikan perian yang sudah
dilubangi pantatnya untuk tempat air.
Karena pantat perian itu bocor, air
yang dimasukkan tidak kunjung penuh.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh
Bendurana membawa Landorundun
turun ke perahu lalu berangkat.
Pada kutipan (10) terdapat gaya bahasa
ironi. Hal ini dapat dilihat dari Benduranna
yang tidak ingin mertuanya ikut dan menyuruh
Lambe Susu yaitu ibu Londorundum untuk
mengambil air di sebuah tebing. Namun
ironisnya tempat air tersebut bocor sehingga
tempat yang diisi tidak akan penuh. Hal ini
tentu saja dipergunakan oleh Bendurana untuk
membawa Londorundun naik pada sebuah kapal
dan membawanya pergi. Dengan demikian
dalam cerita ini mengandung gaya bahasa ironi.
Gaya Personifikasi
Gaya personifikasi dalama cerita
Londorundum juga ditemukan. Hal ini dapat
dilihat pada kutipan berikut ini
(11)Manganganmi Bendurana lan tangnga
tasik maqtangnga namentingara langgan langiq, saedukami tu kaluppiniq
maqbaloleq-baloleq siram-pun nakua
massengo:
Kukita-kukita
Daari ukunna salu
Timbunna bura-bura
Mangka kaluppiniq masengo malemi
maqbaloleq naulaqbangngi tu salo
randuk lammai tasik sae inde Toraya
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Rantepao. (SLLT, 130)
Terjemahan:
Bendurana sangat heran melihat
kejadian itu dan berkatalahia dalam
hatinya, “Dari mana gerangan asalnya
rambu ini.” Ia memikirkan kejadian
ini sambil menengadah ke langit.
Tiba-tiba datanglah serombongan
burung terbang di udara dan seekor di
antaranya berkata,
Saya melihat dengan pasti
Di sana di hulu sungai
Sumber asalnya air
Gumpalan timbunan busa air
Setelah burung laying-layang itu berkata
demikian, kawanan burung itu terbang terus
mengikuti aliran sungai mulai dari muara
sampai ke Tana Toraja dan tiba di daerah
Malangngaoq, Kecamatan Rantepao.
Pada kutipan (11) terdapat gaya bahasa
personifikasi. Hal ini terdapat pada kutipan
yang mengatakan segerombolan burungburung yang terbang di udara dan seekor di
antaranya ada yang berbicara seperti halnya
manusia. Dalam hal ini burung sebagai binatang
dapat bertingkah laku seperti halnya manusia,
sehingga dikategorikan sebagai gaya bahasa
personifikasi.
Gaya bahasa Hiperbol
Dalam cerita Londorundun ditemukan
juga gaya pemajasan hiperbol atau sesuatu
yang dilebih-lebihkan. Hal ini dapat dilihat
pada contoh berikut;
(12)Ia tonnalammo tanga tasik pendilakdillakmi susi bulan naarang allo.
Natiromi Bendurana nakuai tu tau
male unnalai tama tanga tasik. Ia tu
tonasua tama unnalai belanna sule tu
tau sanggang lamai. Bungaqna tu tau
tama launnalai sule mendadi kupiq,
maqpenduan na sule paqde talinganna,
na ia tu undinna sule buta bawtu
paqde tu matanna. Ia tonnatamamo
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tangmararamme tuleqteqna, tangtiloqton kanukunna. Naalami te suruq
bulaan nani beluak di kolik-kolik.
Nalulumbungmi tama limanna mane
pempitu nakolik napitung pulomo daqpana saratu dangkananna. (SLLT, 130)
Terjemahan:
Ketika benda ini berada di tengah laut
kelihatan berkilau-kilauan terkena
cahaya matahari. Benda itu dilihat
oleh Bendurana lalu ia menyuruh
anak buahnya pergi mengambilnya.
Orang yang disuruh pergi mengambil
benda itu tidak ada satu pun yang
berhasil, karena selalu kembali dalam
keadaan cacat. Orang yang pertama
pergi mengambilnya kembali dalam
keadaan lumpuh, orang kedua hilang
kakinya sebelah, orang ketiga kembali
dalam kedaan bungkuk, orang yang
keempat hilang telinganya, dan yang
terakhir kembali dalam keadaan
buta. Ketika Bendurana menyaksikan
semua kejadian ini, ia sendiri yang
langsungpergi mengambil benda itu di
tengah laut. Ia berhasil mengambilnya,
kai dan kukunya pun tak basah kena air.
Setelah menyimak kutipan di atas, kita
bisa melihat adanya pemajasan bahasa hiperbol.
Hal ini terlihat ketika semua orang yang disuruh
oleh Bendurana untuk mengambil benda
berkilau itu dalam keadaan cacat, ada yang
pulang dalam keadaan lumpuh, hilang telinga,
bungkuk dan buta. Hal ini merupakan gaya yang
dibesar-besarkan untuk mendapatkan cerita
terkesan estetis. Begitu pula ketika Bendurana
mengambil benda ajaib itu dan turun ke sungai
untuk mengambilnya, kaki dan kukunya dalam
keadaan tidak basah.Dengan demikian kutipan
ini mengandung gaya pemajasan yang hiperbola.
Gaya bahasa Paralelisme
Gaya bahasa penyiasatan struktur
paralelisme terdapat dalam cerita Londorandum.
Hal ini terlihat pada kutipan berikut:
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(13)Ia tu tonasua tama unnalai belanna
sule tu tau sanggang lamai. Bungaqna
tu tau tama launnalai sule mendadi
kupiq, maqpenduan na sule paqde
talinganna, na ia tu undinna sule buta
baqtu paqde tu matanna:
Terjemahan:
Orang yang disuruh pergi mengambil
benda itu tidak ada satu pun yang
berhasil, karena selalu kembali dalam
keadaan cacat. Orang yang pertama
pergi mengambilnya kembali dalam
keadaan lumpuh, orang kedua hilang
kakinya sebelah, orang ketiga kembali
dalam kedaan bungkuk, orang yang
keempat hilang telinganya, dan yang
terakhir kembali dalam keadaan buta.
Pada kutipan (13) di atas terdapat gaya
bahasa paralelisme. Hal ini dapat dilihat
pada kesejajaran gagasan dalam satu kalimat.
Pada kalimat /Orang yang pertama pergi
mengambilnya kembali dalam keadaan lumpuh/,
/orang kedua hilang kakinya sebelah/,/ orang
ketiga kembali dalam keadaan bungkuk/, /orang
yang keempat hilang telinganya/, /dan yang
terakhir kembali dalam keadaan buta/.Kalimat
yang membangun pada kalimat itu mempunyai
gagasan yang paralel yang bermuara pada orang
yang disuruh oleh Bendurana untuk mengambil
benda ajaib di sungai semua kembali dalam
keadaan yang cacat.
Cerita Bunga Alluq Sola Dalitau
Dalam cerita Bunga Alluq Sola Dalitau
terdapat gaya bahasa pemajasan yaitu
personifikasi.
Gaya Personifikasi
Gaya bahasa personifikasi dapat dilihat
pada kutipan berikut ini:
(14)Aparaya den sangbongi namangngunuq
tu Bunga Alluq dio toq pangkaloan.
Ia tonna narangimo mangngunuq tu
Bunga Alluq sengaq-sengaq oninna tu
urunanna. Mangngami tu Bunga Alluq

nakua lan penanna mangapa ia tu
kaberan sengak taekna susi biasanna.
Taqkala iatonna masaimo mangunuk
maksengoni tu unuran nakua:
Bunga alluq tangtiramban
Tang tiramban sia soyang
Dolitau malemo kebaine
Rekke utara sambaikna Sesean
Mambela da tampak Utara
Umpobaine disanga Katiliak (SSLT,
100)
Terjemahan:
Pada suatu malam BungaAlluq memintal
di dekat pintu. Sementara ia memintal,
ia mendengar bunyi pintalannya itu
agak lain kedengarannya. Bunga Alluq
sangat heran dan bertanya-tanya dalam
hatinya, mengapa pintalan itu dirasakan
lain dari biasanya. Tatkala sudah lama
memintal, alat pemintal berkata:
Bunga Alluq yang tiada merasa
Tiada kaget dan heran jiwamu
Dolitau telah pergi beristri
Ke Utara seberang sana di Sesean
Di ujung utara yang jauh
Memperistri gadis bernama Katiliaq
Dari kutipan di atas dapat dilihat
penggunaan gaya bahasa dalam cerita ini.
Gaya bahasa yang digunakan adalah pemajasan
perbandingan personifikasi. Hal ini dapat dilihat
dari teks yang mengungkapkan alat pemintal
yang dapat berbicara seperti manusia. Alat
pemintal itu berbunyi yang mengisyaratkan
kepada Bunga Alluq bahwa Dolitau istrinya
akan memperistri seorang gadis di Sesean yang
bernama Katiliaq. Dengan mendengar perkataan
alat pemintal tersebut sehingga Bunga Alluq
mendatangi tempat Dolitau berada.
Gaya bahasa Litotes
Gaya bahasa litotes termasuk gaya bahasa
penyiasatan struktur pengontrasan. Adapun
gaya bahasa litotes dapat dilihat pada kutipan
berikut:
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(15)Pamulanna Bunga Alluq umpellambik
banuanna kappa desa inan nanei buktu
ani. Apa doko diomaito nasondaimo
Bunga Alluq tu pakeanna, anna
mappakean sare-sare baqtu sare dodo,
maqpangngan na tomabangito berakna
tu Dodona sia natombang osing
tulindona, namaqsugigi pada pebusuk.
Yatonna saemo lako toq banuanna
Katiliaq mekutanami tu Bunga Alluq
nakua, “maqdinraka dikkaq kemisuabangnaqraka maqpadukku api mibennnaq dikkaq, baqtu patunduanna
maqlambuq mibenbangnaq dikkaq
banniqmi kurampo ungkalembongi
kesulenaq lako lantangku. (SLLT, 101)
Terjemahan:
Mulailah Bunga Alluq mendekati
rumah kepala desa tempat sumber
bunyi itu. Akan tetapi, sebelum itu
Bunga Alluq mengganti pakaiannya
dengan memakai pakaian yang robekrobek atau sarung yang sangat using,
makan sirih dan ludahnya melelh
pada sarungnya, mencoreng-coreng
dengan arang pada mukanya, dan
menyelitkan tebakau yang digulung
besar pada mulutnya. Setelah ia tiba
di rumah Katiliaq, bettanyalah Bunga
Alluq, “Dapatkah saya yang hunaini
bertugas sebagai pesuruh di dapur
untuk menyalakan api lalu kamu
memberikan kepadaku kerak nasi, atau
membantu orang menumbuk padi,
dan biarlah aku diberi lemukut beras
sekedar untuk menyambung hidupku
apabila aku pulang ke pondol sekadar
untuk menyambung hidupku apabila
aku pulang ke pondokku nanti.
Dari kutipan (15) di atas terdapat pemajasan
litotes pada cerita Bunga Alluq sola Datuliu. Hal
ini tergambar ketika Bunga Alluq menyamar
menjadi seorang miskin demi untukmasuk ke
rumah Katiliaq calon istri Datuliu suaminya.
Pada kutipan ini terdapat sifat merendah yang
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dilakukan Bunga Alluq. Dia rela menjadi orang
miskin dengan pakaian robek-robek, mencoreng
mukanya dengan arang. Selain itu demi masuk
ke rumah Katiliaq, Bunga Alluq masuk untuk
meminta pekerja sebagai pembantu di rumah itu
Gaya Paradoks
Gaya paradoks dapat ditemui dalam
cerita Bunga Alluq sola Dalitau sebagai berikut:
(16)Bongi iato disuami maqnasu naruqduki
kayu tu polloq kurin napura tesse; disua
omo male untundui tomaqlambuk lan
toq issong napura senoan naruqpukruqpuk sia bingkaq pura naloqpoqloqpoq. Nakuami tuampu banua
kumua, “ Malebanngokomi unnalagkiq
wai tapembasei-basei.” (SSTL, 101)
Terjemahan:
Pada malam itu ia disuruh memasak,
maka ditusukkanyalah belanga-belanga itu dengan kayu sampai belanga
itu habis pecah; lalu ia disuruh lagi
pergi membantu menumbuk padi,
maka ia hanya menghambat orang lain
menumbuk padi, dan nyiru pun habis
ia lubangi. Pemilik rumah itu lalu
memerintahkan supaya Bunga Alluq
pergi saja mengambil air untuk dipakai
mencuci piring. Ia pun pergi mengambil
air, tetapi periuknnya dipukulkan ke
batu sehingga pecah dan bocor.
Dari kutipan (16) di atas terdapat
gaya pemajasan paradoks. Gaya paradoks
menghadirkan unsur pertentangan secara
ekplisit. Hal ini terdapat pada gaya yang saling
bertentangan ide yaitu kelakukan Bunga Alluq
yang disuruh membantu di dapur oleh Katiliaq
calon istri Dalitau suaminya. Bunga Alluq
yang disuruh, bukan membantu sebagaimana
biasanya orang yang membantu, tetapi dia
berusaha merusak apa yang dikerjakannya.
Hal ini terdapat pada Bunga Alluq yang disuuh
memasak tetapi, malah menusuk belanga
tersebut. Selanjutnya, Bunga Alluq yang
disuruh menumbuk padi, ia malah melubangi
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nyiru, demikian pula ketika Bunga Alluq
mencuci piring ia malah memecahkan periuk
itu hingga bocor dan tak bias digunakan
lagi. Dengan demikian adanya pertentangan
tsersebut sehingga kutipan (16) ini termasuk
gaya bahasa paradoks.
PENUTUP
Dalam kehidupan sehari-hari manusia
tidak lepas dari bahasa dalam berkomunikasi.
Bahasa sangat erat kaitannya dengan sastra
dan merupakan unsur penting dalam dunia
sastra.
Dalam penciptaan karya sastra,
seorang sastrawan menyampaikan buah
pikirannya dan imajinasinya. Unsur bahasa
merupakan sarana yang dianggap penting dan
diperhitungkan dalam suatu karya sastra. Cerita
dalam Sastra Lisan Toraja ini membicarakan
tentang hubungan manusia di dalam keluarga
dan lingkungannya yang kompleks, terutama
karena ada latar belakang adat dan agama.
Adanya penelitian karya sastra dari aspek
kebahasaan ini khususnya sastra Toraja
sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya
dalam pelestarian bahasa daerah khususnya di
Sulawesi Selatan.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa
dalam Sastra Lisan Toraja ditemukan beberapa
gaya bahasa antara lain dalam Babuqsolong
terdapat gaya bahasa penyiasatan struktur
pengontaran sarkasme,
majas pertautan
metonimia, dan majas perbandingan alegori.
Dalam cerita Londorundum terdapat gaya bahasa
pengontrasan sinisme, majas perbandingan
alegori, pengontrasan ironi,
personifikasi,
hiperbola, dan paralelisme. Cerita Bunga Alluq
sola Datuliu terdapat gaya bahasa personifikasi,
litotes, dan paradoks. Dari ketiga cerita rakyat
ini yang paling banyak mengandung majas
maupun penyiasatan struktur adalah cerita
Londorundun. Adanya gaya pemajasan dan
penyiasatan struktur dalam Struktur Sastra
Lisan Toraja ini sebagai salah upaya dalam
pelestarian bahasa daerah di Sulawesi Selatan.
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