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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 

 

“Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang 

dapat menghilangkannya kecuali Dia, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi 

kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan 

itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba Nya dan Dia yang 

Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang” 

(QS. Yunus: 107) 

 

“Guru terbesar adalah pengalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, 

kesalahan terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, 

pemberian terbesar adalah partisipasi, modal adalah percaya diri, dan rahasia 

terbesar adalah kematian” 

(Ali bin Abi Thalib) 
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ABSTRAK 
ANALISIS GAYA BAHASA HIPERBOLA DAN PERSONIFIKASI PADA 

NOVEL NEGERI 5 MENARA KARYA AHMAD FUADI 
INIEKE KUSUMA PUTRI 

A310080121 
 

Inieke Kusuma Putri, A310080121, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 75 halaman.Tujuan penelitian ini ada (1) 
Mendeskripsikan gaya bahasa hiperbola dan personifikasi yang terdapat dalam 
novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. (2) Mendeskripsikan makna gaya 
bahasa hiperbola dan personifikasi dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad 
Fuadi. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah sumber data tertulis yang terdapat pada novel Negeri 5 
Menara karya Ahmad Fuadi. Sedangkan data yang diambil meliputi 
pembacaan intensif novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi, lalu 
didokumentasi dan dianalisis. Data yang dianalisis berupa frase atau kalimat 
yang mengandung gaya bahasa hiperbola dan personifikasi dalam novel 
tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
dokumentasi dan metode padan dengan teknik pilah unsur penentu (PUP). 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) gaya bahasa hiperbola yang terdapat 
dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebanyak 37 buah 
dan gaya bahasa personifikasi sebanyak 30 buah. (2) Makna gaya bahasa 
hiperbola dan personifikasi pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi 
diperoleh dengan menafsirkan kalimat yang mengandung gaya bahasa 
hiperbola dan personifikasi. Makna gaya bahasa hiperbola yang diperoleh 37 
buah dan gaya bahasa personifikasi sebanyak 30 buah. Makna gaya bahasa 
hiperbola dan personifikasi pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi 
adalah sebagai penegasan dan untuk memperindah gaya bahasa. Sebagai 
penegasan yaitu agar pembaca bisa turut merasakan dan menciptakan imajinasi 
berdasarkan hiperbola dan personifikasi yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Selain 
itu penegasan pada novel Negeri 5 Menara  digunakan untuk menciptakan 
image dari penulis itu sendiri agar muncul ciri khas kesusastraan atas karya-
karyanya.  

 
 

Kata kunci: gaya bahasa hiperbola dan personifikasi. 
 
 
 


