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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengatahui gaya bahasa apa saja yang digunakan 

pengarang dan gaya apa yang dominan digunakan pengarang dalam novel Cinta Suci 

Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy. Metode yang digunakan adalah metode 

deskripsi kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian. Teknik 

Pengumpulan Data megunakan teknik baca pemahaman dan teknik catat. Gaya bahasa 

yang terdapat pada novel Cinta Suci Zahrana terdapat 14 gaya bahasa dengan pemakaian 

seluruhnya 125 gaya bahasa yaitu gaya bahasa perumpamaan, metafora, personifikasi, 

antitesis, koreksio, hiperbola, oksimoron, antonomasia, paralelisme, erotesis, antanaklasis, 

efizeukis, tautotes, dan anafora. Gaya Bahasa yang paling dominan pada novel Cinta Suci 

Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy adalah gaya bahasa anafora. 

Kata Kunci: Analisis, Gaya Bahasa  

abstract 

This study aimed to know the style of language and the daminent style used by the anfhon 

what the author in the novel Sacred Love Zahrana Habiburrahman El Shirazy work. The 

method is qualitative in nature. Data Collection Techniques were reading comprehension 

and note taking. The resutts showed that there are 14 styles of 125 styles entirely: stylistic 

imagery, metaphor, personification, antithesis, koreksio, hyperbole, oxymoron, 

antonomasia, parallelism, erotesis, antanaklasis, efizeukis, tautotes, and anaphora. The 

most dominant style used in of the novel Sacred Love Zahrana Habiburrahman El Shirazy 

work is stylistic anaphora. 

Keywords: Analysis, Language Style 
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1. Pendahuluan 

Sastra merupakan hasil pemikiran manusia yang dituangkan lewat tulisan maupun 

lisan. Sastra memiliki ruang lingkup yang luas sehingga begitu banyak pendapat-pendapat 

yang dituangkan oleh para ahli. Salah satunya pendapat yang dikemukakan Priyatni 

(2010:12) yang mengatakan, bahwa sastra adalah pengungkapan realitas kehidupan 

masyarakat secara imajiner atau secara fiksi. Salah satu bentuk dari karya sastra yaitu 

novel. Novel merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Dalam novel terdapat unsur-

unsur yang mendukung, yaitu unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua unsur ini bila 

dipadukan oleh pengarang, maka akan lahirlah sebuah karya sastra  yang bermutu. Di 

dalam unsur instrinsik terdapat gaya bahasa, gaya bahasa di dalam sebuah novel dapat 

memberi kesan kepada pembaca, baik itu kesan baik maupun buruk. 

Di dalam novel Cinta Suci Zahrana, pengarang banyak  mengunakan gaya bahasa yang 

kurang dipahami masyarakat awam, banyak diantara mereka salah mengartikan sehingga 

pesan yang ingin disampaikan pengarang tidak tercapai. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk meneliti gaya bahasa yang digunakan oleh Habiburrahman El Shirazy dalam novel 

Cinta Suci Zahrana.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya bahasa apa saja yang digunakan 

pengarang dan gaya bahasa apa yang dominan digunakan pengarang dalam novel Cinta 

Suci Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy. Referensi yang diambil pada penelitian ini 

yaitu Arifman (2012) dengan judul skripsinya “Analisis Watak Tokoh Dan Gaya Bahasa 

Novel Mutiara Karam Karya Tusiran Suseno”, Yessy Purwara (2011) dengan judul 

“Analisis Gaya Bahasa Kumpulan Cerita Rakyat Kepulauan Riau Karya Tusiran Suseno 

dan Drs. Aminuddin”, Desi Mulyaningsih (2011) dengan judul “Analisis Gaya Bahasa 

Novel Ketika Cinta Bertasbih I Karangan Habiburrahman El Shirazy”, dan . Ririh Yuli 

Atminingsih (2008) dengan judul penelitian “Analisis Gaya Bahasa dan Nilai Pendidikan 

Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata”. 

2. Pembahasan 

1. Gaya Bahasa Perbandingan 

a. Gaya bahasa perumpamaan 

  Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 7 gaya bahasa perumpamaan. Perhatikan salah satu kutipan di bawah 

ini: 

“Zahrana merasa bagai berdiri di atas bara”. (Hal: 98) 

  Kalimat di atas termasuk gaya bahasa perumpamaan karena kata “bagai” 

memperlihatkan dua hal yang berlainan tetapi dianggap sama. 

b. Gaya bahasa metafora 

  Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 5 gaya bahasa metafora. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini: 

“Ia meneteskan air mata. Tubuhnya bergetar. Hatinya sakit. Diam adalah 

senjata pemungkas untuk menang”. (Hal: 224) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa metafora karena kata “Diam dan 

senjata pemungkas” merupakan perbandingan yang implisit diantara dua kata  

ini. 

c. Gaya bahasa personifikasi 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 8 gaya bahasa personifikasi. Perhatikan salah satu kutipan di bawah 

ini: 

“Daun-daun menari bergesekan tertiup angin”. (Hal: 37) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa personifikasi karena kata “Menari” 

biasanya digunakan untuk manusia, sedangkan di sini digunakan oleh daun.  

d. Gaya bahasa antitesis 



 
 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 12 gaya bahasa antitesis. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini: 

“Laki-laki dan perempuan mendapat anjuran yang sama”. (Hal: 107) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa antitesis karena kata “Laki-laki dan 

perempuan” merupakan dua kata yang berlawanan. 

e. Gaya bahasa koreksio 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 1 gaya bahasa koreksio. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini: 

“Saya benar terkesima pada Bu Zahrana, oh maaf, maksud saya pada prestasi 

Bu Zahrana”. (Hal: 98) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa koreksio karena pada kalimat di atas 

terdapat kata-kata yang telah disebutkan lalu dikoreksi lagi agar maksud yang 

sebenarnya menjadi jelas. 

2. Gaya Bahasa Pertentangan 

a. Gaya bahasa hiperbola 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 10 gaya bahasa hiperbola. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini 

“Sedetik kemudian air hujan itu tumpah ruah dari langit seumpanya air terjun 

yang maha besar. Luar biasa deras”. (Hal: 171) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa hiperbola karena kata “Tumpah ruah” 

merupakan kata yang berlebihan.  

b. Gaya bahasa oksimoron 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 6 gaya bahasa oksimoron. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini: 

“Maka aku adalah orang pertama yang mendukungmu jika kau mau kuliah 

lagi. Tapi aku adalah orang yang pertama yang kecewa padamu kalau sampai 

kau mengecewakan kedua orang tuamu”. (Hal: 107) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa oksimoron karena kata pada kalimat 

di atas mengandung pertentangan dengan mengunakan kata yang berlawanan 

dengan frase yang sama. 

3. Gaya Bahasa Pertautan 

a. Gaya bahasa antonomasia 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 12 gaya bahasa antonomasia. Perhatikan salah satu kutipan di bawah 

ini: 

“Pak Dekan, Pak Rektor senang sekali nama unuversitas kita disebut oleh 

Rektor Tsinghua University”. (Hal: 92) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa antonomasia karena kata “Pak Dekan, 

Pak Rektor dan Rektor Tsinghua University” merupakan gelar resmi sebagai 

penagnti dari nama-nama orang tersebut. 

b. Gaya bahasa paralelisme 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 1 gaya bahasa paralelisme. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini: 

“Kau lebih penting dari pejabat tinggi negara yang tidak punya sumbangih 

apa-apa pada negara tapi malah mengkorup uang kekayaan negara”. (Hal:94) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa paralelisme karena kalimat di atas 

berusaha mencapai kesejajaran dalam kata agar memduduki fungsi yang sama.  

c. Gaya bahasa erotesis 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 24 gaya bahasa erotesis. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini: 

“Ia bertanya-tanya dalam hati, bukankah ia bersusah payah dan berjuang 

keras mengukir prestasi selama ini untuk membahagiakan kedua 

orangtuanya?”.(Hal: 2) 



 
 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa erotesis karena kalimat tersebut 

meskipun merupakan tanda tanya tapi ia tidak meuntut jawaban dari siapapun. 

4. Gaya Bahasa Perulangan 

a. Gaya bahasa antanaklasis 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 1 gaya bahasa antanaklasis. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini: 

“Tinggal di sana, menikah di sana, dan akan hidup seterusnya di sana”.(Hal: 

12) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa antanaklasis karena mengandung 

ulangan kata, seperti kata “Sana” meskipun tedapat tiga kali kata “Sana” tapi 

memilki makna yang berbeda-beda. 

b. Gaya bahasa efizeukis 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 1 gaya bahasa efizeukis. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini: 

“Selamat, selamat dan selamat. Kami bangga”. (Hal: 91) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa efizeukis karena terdapat ulangan kata 

yang bersifat langsung seperti kata “Selamat”. 

c. Gaya bahasa tautotes 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 1 gaya bahasa tautotes. Perhatikan salah satu kutipan di bawah ini: 

“Lina lebih banyak menolong dia, dari pada dia menolong Lina”. (Hal: 22) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa tautotes karena kata “Lina lebih 

banyak menolong dia, dari pada dia menolong Lina” merupakan kata ulang 

dalam sebuah kontruksi. 

d. Gaya bahasa anafora 

 Di dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 

terdapat 36 gaya bahasa anafora. Perhatikan salah satu  kutipan di bawah ini: 

“Jika Dik Rana menerima maka saya akan teruskan mendatangi kedua 

keluarga orangtua Dik Rana bersama keluarga besar saya. Jika Dik Rana 

belum berkenan tolong dipikir matang-matang”. (hal: 32) 

 Kalimat di atas termasuk gaya bahasa anafora karena pada kalimat di atas 

terdapat pengulangan kata pada awal kalimat, pada kata “Jika Dik Rana”. 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang gaya bahasa novel Cinta Suci Zahrana 

Karya Habiburrahman El Shirazy. Terdapat 14 gaya bahasa dengan pemakaian 

seluruhnya 125 gaya bahasa. Gaya bahasa Perbandingan yaitu perumpamaan 

terdapat 7 gaya bahasa, metafora terdapat 5 gaya bahasa, personifikasi terdapat 8 

gaya bahasa, antitesis terdapat 12 gaya bahasa, dan koreksio terdapat satu. Gaya 

bahasa Pertentangan yaitu hiperbola terdapat 10 gaya bahasa, dan oksimoron 6 

gaya bahasa.  Gaya bahasa Pertautan yaitu antonomasia terdapat 12 gaya bahasa, 

paralelisme terdapat 1 gaya bahasa, dan erotesis terdapat 24 gaya bahasa. Gaya 

bahasa Perulangan yaitu antanaklasis terdapat 1 gaya bahasa, efizeukis terdapat 1 

gaya bahasa, tautotes terdapat 1 gaya bahasa, dan anafora terdapat 36 gaya bahasa. 

Jadi seluruh gaya bahasa yang digunakan pada novel Cinta Suci Zahrana Terdapat 

125 gaya bahasa. Gaya Bahasa yang paling dominan pada novel Cinta Suci 

Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy adalah gaya bahasa Perulangan yaitu 

anafora sebanyak 36 pengunaan gaya bahasa. Penelitian ini diharapkan  dapat 

dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa  yang berhubungan dengan sastra 

khususnya novel dan dapat dijadikan refensi bagi penulis untuk menambah 

wawasan tentang gaya bahasa. 
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