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ABSTRAK 

 

 
 

Penelitian yang berjudul ”Pemakaian Diksi dan Gaya Bahasa dalam Buku 
In Bed with Models Karya Moammar Emka”, bertujuan untuk memberikan 
gambaran dan mengetahui ragam bahasa yang terkait dengan diksi dan gaya 
bahasa dalam buku tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
yaitu menambah wawasan dan pemahaman bagi pembaca akan pemakaian diksi 
(pilihan kata) dan gaya bahasa dalam buku In Bed with Models. Selain itu, 
pembaca dapat mengetahui adanya pemakaian bahasa yang ada dalam komunitas 
tertentu, yaitu komunitas model, yang digunakan untuk menunjang komunikasi 
efektif. Perihal yang dijelaskan meliputi pemakaian diksi yaitu terdapat unsur-
unsur bahasa Jawa, bahasa asing (Inggris), dan bahasa Indonesia dialek Jakarta. 
Selain itu terdapat lima gaya bahasa yang digunakan di dalam buku tersebut dari 
dua puluh delapan gaya bahasa.  
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 
yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada 
atau fenomena yang memang ada. Pemerolehan data dilakukan dengan teknik 
simak dan teknik catat, serta mengklasifikasikan data berdasarkan diksi dan gaya 
bahasa yang ada di dalam buku In Bed with Models sebagai objek penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penggunaan bahasa 
yang khas dalam buku In Bed with Models, yaitu terdapat kosakata bentukan 
sendiri. Hal ini juga terbukti dari pemakaian diksi dan gaya bahasa yang 
bervariasi, terutama penggunaan selingan-selingan dalam bahasa Jawa, bahasa 
asing (Inggris), dan bahasa Indonesia dialek Jakarta. Terdapat pula beberapa 
macam gaya bahasa kiasan, gaya bahasa retoris, dan gaya bahasa berdasarkan 
struktur kalimatnya yang ada dalam buku In Bed with Models. Perihal tersebut 
mengarah pada seksualitas dan uang yang terdapat dalam suatu komunitas atau 
kalangan tertentu yaitu para model, sehingga menjadikan buku tersebut menarik 
dan berbeda dari buku lainnya. 
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