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ABSTRAK  
 
 

Novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy: Kajian 
Stilistika 

 
Oleh: Sinta Wira Sasmi/ 2014 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi pemakaian gaya bahasa yang bervariasi oleh 

Habiburrahman El Shirazy dalam novel Cinta Suci Zahrana. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan (1) bentuk gaya bahasa yang digunakan oleh 
Habiburrahman El Shirazy dalam novel Cinta Suci Zahrana dan (2) fungsi gaya 
bahasa yang digunakan oleh Habiburrahman El Shirazy dalam novel Cinta Suci 
Zahrana. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memfokuskan pada bentuk 
dan fungsi gaya bahasa dalam novel  Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 
Shirazy. Data penelitian ini adalah tuturan yang mengandung gaya bahasa yang 
digunakan oleh Habiburrahman El Shirazy dalam novel Cinta Suci Zahrana. 
Sumber data penelitian ini adalah adalah novel Cinta Suci Zahrana yang 
diterbitkan oleh Ihwah Publishing House, Bandung tahun 2008 sebanyak 216 
halaman. Penyunting naskah Ali Muakhir dan Salman Iskandar. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dan memahami bentuk-
bentuk gaya bahasa dalam Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy 
kemudian menginventarisasikannya ke table inventarisasi data gaya bahasa. 
Penganalisisan data dilakukan dengan cara berikut. Pertama, mendeskripsikan 
gaya bahasa dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. 
Kedua, mengklasifikasikan data yang terdapat dalam novel Cinta Suci Zahrana 
karya Habiburrahman El Shirazy. Ketiga, menganalisis bentuk gaya bahasa yang 
terdapat dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. 
Keempat, mengidentifikasi fungsi gaya bahasa dalam membangun struktur novel 
Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. Kelima, menarik 
kesimpulan. 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan bentuk dan fungsi gaya 
bahasa yang terdapat dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 
Shirazy adalah sebagai berikut. (1) Bentuk gaya bahasa yang ditemukan adalah . 
personifikasi, metafora, simile, alegori, satire, parabel, sinisme, alusi, eponim, 
ironi, sarkasme,  antonomasia dan paronomasia. (2) Fungsi gaya bahasa dalam 
novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy  antara lain fungsi 
memperindah, fungsi mempertegas, fungsi menyindir, fungsi mempersamakan 
dan fungsi memperbandingkan. 

 
 

 

 


