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ANALISIS GAYA BAHASA DAN NILAI-NILAI RELIGI  
PADA NOVEL PUDARNYA PESONA CLEOPATRA  

KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
 

ABSTRAK 

Joko Nur Syafa’at, A310070095, Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015. 

Ada dua tujuan dalam penelitian ini. (1) Mendeskripsikan gaya bahasa yang 
digunakan oleh Habiburrahman El Shirazy dalam novel Pudarnya Pesona 
Cleopatra. (2) Mendeskripsikan nilai-nilai religi yang digunakan pengarang 
dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra. Objek penelitian yang dianalisis ada 
dua, (1) Gaya bahasa yang digunakan oleh Habiburrahman El Shirazy dalam 
novel Pudarnya Pesona Cleopatra. (2) Nilai-nilai religi yang digunakan 
pengarang dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra. Teknik analisis data yang 
digunakan, (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan simpulan. 
Kesimpulan penelitian ini, (1) bahwa dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra 
Karya Habiburrahman El Shirazy digunakan beberapa gaya bahasa. Gaya bahasa 
tersebut, a) Perbandingan meliputi hiperbola, metonomia, personifikasi, 
perumpaman, metafora, alegori, sinokdoke, alusio, simile, asosiasi, epitet, pars 
pro toto; b) Perulangan meliputi aliterasi, anadiplosis, epizeukis, mesodiplosis, 
simploke, dan anafora; c) Pertentangan meliputi litotes, antitesis, dan oksimoron; 
(d) Penegasan meliputi epifora dan repetisi. (2) Gaya bahasa yang paling dominan 
dipakai dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habiburrahman El 
Shirazy adalah hiperbola. (3) Nilai Pendidikan Religius yang terdapat dalam novel 
Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy terdiri dari a) 
Ketaatan/Ketaqwaan, b) Kesabaran, c) Tuhan Maha Kuasa Atas Segalanya. 

 

Kata kunci : Gaya Bahasa, Nilai Religi, dan Novel 
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PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah karya sastra. 

Berdasarkan yang diungkapkan Nurgiyantoro (2002: 272) bahasa dalam seni 

sastra ini dapat disamakan dengan cat warna. Keduanya merupakan unsur bahan, 

alat, dan sarana yang mengandung nilai lebih untuk dijadikan sebuah karya. 

Sebagai salah satu unsur terpenting tersebut, maka bahasa berperan sebagai sarana 

pengungkapan dan penyampaian pesan dalam sastra. 

Bahasa dalam karya sastra mengandung unsur keindahan. Keindahan adalah 

aspek dari estetika. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Zulfahnur, dkk 

(1996: 9), bahwa sastra merupakan karya seni yang berunsur keindahan. 

Keindahan karya seni sastra dibangun oleh seni kata atau bahasa, dan seni itu 

berupa kata-kata indah yang terwujud dari ekspresi jiwa. Terkait dengan 

pernyataan tersebut, maka membaca sebuah karya sastra atau buku akan menarik 

apabila informasi yang diungkapkan penulis disajikan dengan bahasa yang 

mengandung nilai estetik. Sebuah buku sastra atau bacaan yang mengandung nilai 

estetik memang dapat membuat pembaca lebih bersemangat dan tertarik untuk 

membacanya. Apalagi bila penulis menyajikannya dengan gaya bahasa unik dan 

menarik. 

Nurgiyantoro (2007: 3) menyatakan bahwa sebagai karya sastra imajiner, 

fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan 

kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh 

kesungguhan yang kemudian diungkapkan kembali melalui sarana fiksi sesuai 

pandangannya. Fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam 

interaksinya di lingkungan sesamanya. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi 

dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan, sehingga seorang 

pengarang akan mengajak pembaca memasuki pengalaman atau imajinasi melalui 

tokoh-tokoh dalam karya sastra. 

Sastra adalah salah satu bentuk kebudayaan seni yang menggambarkan 

kehidupan manusia. Sastra mengandung nilai-nilai religius dan kemanusiaan yang 

universal, yaitu menggambarkan kehidupan budaya manusia pada zamannya. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra banyak memberikan teladan bagi 
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masyarakat (Suparlan, 1998:  17). Gaya bahasa dan penulisan merupakan salah 

satu unsur yang menarik dalam sebuah bacaan. Setiap penulis mempunyai gaya 

yang berbeda-beda dalam menuangkan setiap ide tulisannya. Setiap tulisan yang 

dihasilkan nantinya mempunyai gaya penulisan yang dipengaruhi oleh penulisnya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa, watak seorang penulis sangat mempengaruhi 

sebuah karya yang ditulisnya. Hal ini selaras dengan pendapat Pratikno (1984: 50) 

bahwa sifat, tabiat atau watak seseorang itu berbeda-beda.  

Cerita novel Pudarnya Pesona Cleopatra diperoleh dari mengeksplorasi 

kisah percintaan dan pendidikan Islam. Ia mengemas novel Pudarnya Pesona 

Cleopatra dengan bahasa yang sederhana, imajinatif, namun tetap memperhatikan 

kualitas isi. Isi novel Pudarnya Pesona Cleopatra menegaskan bahwa mencari 

jodoh jangan melihat dari segi wajah maupun bibitnya, semua manusia diciptakan 

oleh Tuhan dengan kodrat yang sama, yaitu sebagai hambanya. Nafsu adalah 

penyakit hati yang mungkin akan mempengaruhi keimanan seseorang dan daya 

pikir manusia.  

Alasan dipilih dari segi nilai religi karena novel Pudarnya Pesona 

Cleopatra banyak memberikan nilai-nilai positif yang dapat diambil dan 

direalisasikan oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya 

dalam hal pendidikan. Pradopo (1994: 94) mengungkapkan bahwa suatu karya 

sastra yang baik adalah yang langsung memberi didikan kepada pembaca tentang 

nilai-nilai sosial, sesungguhnya hal ini telah menyimpang dari hukum-hukum 

karya sastra sebagai karya seni dan menjadikan karya sastra sebagai alat 

pendidikan yang langsung, sedangkan nilai seninya dijadikan atau dijatuhkan 

nomor dua. Begitulah paham pertama dalam penilaian karya sastra yang secara 

tidak langsung disimpulkan dari corak-corak roman Indonesia yang mula-mula 

ialah memberi pendidikan dan nasihat kepada pembaca. 

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, (1) Mendeskripsikan gaya 

bahasa yang digunakan oleh Habiburrahman El Shirazy dalam novel Pudarnya 

Pesona Cleopatra. (2) Mendeskripsikan nilai-nilai religi yang digunakan 

pengarang dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra. 
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METODE PENELITIAN 

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode content 

analysis atau analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan apa 

yang menjadi masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada. 

Metode content analysis atau analisis isi yang digunakan untuk menelaah isi dari 

suatu dokumen, dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah novel 

Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy. 

Weber (dalam Moleong, 2001: 163) menyatakan analisis isi adalah suatu 

bentuk penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik 

kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Adapun tujuannya adalah 

mendeskripsikan data yang komplek dan dalam jumlah yang besar. Metode 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Bogman dan Taylor dalam Muhammad, 2011: 30). 

Data penelitian ini berupa gaya bahasa dan nilai religius yang ada dalam 

novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy. Sumber 

dibagi atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang diambil langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah 

data yang diambil secara tidak langsung dari sumber aslinya (Nugraheni dan Al-

Ma`ruf, 2010: 172). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel 

Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy. Sumber data 

sekunder menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu serta buku-buku tentang 

analisis gaya bahasa dan nilai-nilai religius. 

Objek dalam penelitian ini adalah novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya 

Habiburrahman El Shirazy. Teknik pegumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik catat dan dokumentasi, karena datanya berupa teks. 

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

membaca novel Pudarnya Pesona Cleopatra secara berulang-ulang, mencatat 

kalimat-kalimat yang menyatakan pemakaian gaya bahasa dan nilai religius. 

Teknik simak dan catat dilakukan sebagai proses penyediaan data. Metode 

simak adalah metode yang digunakan untuk data dengan melakukan penyimakan 
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terhadap penggunaan bahasa (Mahsun dalam Muhammad: 217). Teknik simak 

dilakukan untuk memisahkan antara data yang terpakai dan data yang tidak 

terpakai. Teknik simak dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui aspek-aspek 

wacana. Adapun teknik catat yaitu pencatatan yang dilakukan pada kartu data 

yang telah disediakan atau akan disediakan. Setelah pencatatan dilakukan peneliti 

melakukan klasifikasi atau pengelompokan (Muhammad, 2011:211). Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

mengalir, yang meliputi tiga komponen, 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) 

penarikan simpulan. Analisis model mengalir mempunyai tiga komponen yang 

saling terjalin dengan baik, yaitu sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan 

pengumpulan data. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Melalui gaya bahasa pembaca dapat menilai kepribadian dan kemampuan 

pengarang, semakin baik gaya bahasa yang digunakan, semakin baik pula 

penilaian terhadapnya. Sering dikatakan bahwa bahasa adalah pengarang yang 

terekam dalam karya yang dihaslkannya. Oleh sebab itu setiap pengarang 

mempunyai gayanya masing-masing. Nilai adalah sesuatu yang berharga, 

bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai 

berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai sebagai 

kualitas yang independen akan memiliki ketetapan yaitu tidak berubah yang 

terjadi pada objek yang dikenai nilai. Persahabatan sebagai nilai (positif/ baik) 

tidak akan berubah esensinya manakala ada pengkhianatan antara dua yang 

bersahabat. Artinya nilai adalah suatu ketetapan yang ada bagaimanapun keadaan 

di sekitarnya berlangsung.  

Sastra dan tata nilai merupakan dua fenomena sosial yang saling melengkapi 

dalam hakikat mereka sebagai sesuatu yang eksistensial. Sastra sebagai produk 

kehidupan., mengandung nilai-nilai sosial, filsafat, religi, dan sebagainya baik 

yang bertolak dari pengungkapan kembali maupun yang mempeunyai penyodoran 

konsep baru (Suyitno, 1986: 3). Sastra tidak hanya memasuki ruang serta nilai-
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nilai kehidupan personal, tetapi juga nilai-nilai kehidupan manusia dalam arti 

total. 

Terdapat 125 data dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra Karya 

Habiburrahman El Shirazy. Menurut peneliti data dalam penelitian ini berupa 

kalimat yang mengandung unsur gaya bahasa dan nilai religi. Unsur tersebut 

meliputi 24 gaya bahasa dan 3 sub nilai religi. Gaya bahasa yang dipakai disini 

berupa gaya bahasa perbandingan, perulangan, pertentangan, dan penegasan yang 

meliputi gaya bahasa hiperbola sebanyak; metonomia; personifikasi; 

perumpamaan; metafora; alegori; sinekdok; alusio; simile; asosiasi; epitet; 

eponim; pars pro toto; aliterasi; anadiplosis; epizeukis; mesodiplosis; simploke; 

anafora; litotes; antitesis; oksimoron; epifora; repetisi. Kemudian sub pembagian 

nilai religi yaitu; Ketaatan/Ketaqwaan, Kesabaran, dan Tuhan Maha Kuasa Atas 

Segalanya. Simpulan gaya bahasa yang digunakan dalam penelitian ini ditemukan 

121 data yang meliputi gaya bahasa hiperbola sebanyak 22; metonomia 8; 

personifikasi 6; perumpamaan 2; metafora 8; alegori 4; sinekdok 2; alusio 8; 

simile 10; asosiasi 4; epitet 2; eponim 2; pars pro toto 4; aliterasi 3; anadiplosis 7; 

epizeukis 3; mesodiplosis 5; simploke 3; anafora 4; litotes 1; antitesis 2; 

oksimoron 4; epifora 3; repetisi 4. Kemudian sub pembagian nilai religi; 1). 

Ketaatan/Ketaqwaan 2). Kesabaran , dan 3). Tuhan Maha Kuasa Atas Segalanya 

1. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan pemakaian gaya bahasa dan nilai religi 

dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra Karya Habiburrahman El Shirazy dapat 

diperoleh kesimpulan. 

1.  Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkanan bahwa dalam novel 

Pudarnya Pesona Cleopatra Karya Habiburrahman El Shirazy digunakan 

beberapa gaya bahasa. Gaya bahasa tersebut: (a) Perbandingan meliputi 

hiperbola, metonomia, personifikasi, perumpaman, metafora, alegori, 

sinokdoke, alusio, simile, asosiasi, epitet, pars pro toto; (b) Perulangan meliputi 

aliterasi, anadiplosis, epizeukis, mesodiplosis, simploke, dan anafora; (c) 
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Pertentangan meliputi litotes, antitesis, dan oksimoron; (d) Penegasan meliputi 

epifora dan repetisi.  

2.  Gaya bahasa yang paling dominan dipakai dalam novel Pudarnya Pesona 

Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy adalah hiperbola dengan 18% dari 

121 seluruh data gaya bahasa yang terkandung dalam novel.  

3.  Nilai Pendidikan Religius yang terdapat dalam novel Pudarnya Pesona 

Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy terdiri dari tiga pembahasan. 

a. Ketaatan/Ketaqwaan 

Nilai religius merupakan sudut pandang yang mengikat manusia 

dengan Tuhan pencipta alam dan seisinya. Berbicara tentang hubungan 

manusia dan Tuhan tidak terlepas dari pembahasan agama. Agama 

merupakan pegangan hidup bagi manusia. Agama dapat pula bertindak 

sebagai pemacu faktor kreatif, kedinamisan hidup, dan perangsang atau 

pemberi makna kehidupan. Melalui agama, manusia pun dapat tunduk dan 

taat kepada Tuhan atau dalam keseharian kita kenal dengan takwa. 

b. Kesabaran 

Sebuah karya sastra yang mengangkat sebuah kemanusiaan yang 

berdasarkan kebenaran akan menggugah hati nurani dan akan memberikan 

kemungkinan pertimbangan baru pada diri penikmatnya. Oleh karena itu, 

cukup beralasan apabila sastra dapat berfungsi sebagai peneguh batin 

pembaca dalam menjalankan keyakinan agamanya. Jika setiap manusia 

akan saling menghormati dalam menjalankan agamanya, maka hubungan 

yang harmonis akan terjalin dan akan menjadikan hidup manusia menjadi 

tenteram dan bahagia karena nilai religius merupakan keterkaitan 

antarmanusia dengan Tuhan sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan 

di dunia. 

c. Tuhan Maha Kuasa Atas Segalanya 

Karya sastra dapat berfungsi sebagai peneguh batin dan memberi 

motifasi bagi pembaca dan menunjukkan kebenaran nilai-nilai kehidupan 

beragama yang sesuai dengan budaya kita (budaya Indonesia). Nilai 
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religius akan meyakinkan bahwa Tuhan (Allah SWT) maha mengatur dan 

membalikkan segalannya termasuk perasaan manusia. 

 

SARAN  

Beberapa saran berikut mungkin dapat menjadi bahan masukan yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.  

1. Untuk siswa  

Siswa hendaknya dalam membaca novel memperhatikan nilai-nilai positif 

antara lain tentang semangat, tekad, perilaku pantang menyerah untuk selalu 

memperjuangkan cita-cita dan jangan mencontoh apabila novel tersebut 

mempunyai nilai yang negatif. Nilai-nilai positif tersebut dapat menjadi dasar 

bagi siswa untuk menerapkannya dalam berperilaku dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

2. Untuk guru bahasa dan sastra Indonesia  

Guru hendaknya dapat memaksimalkan penggunaan bahan pembelajaran 

sastra, dalam hal ini adalah novel Pudarnya Pesona Cleopatra ini di dalamnya 

memenuhi empat macam manfaat pembelajaran sastra, yaitu: membantu 

keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan 

cipta dan rasa, dan menunjang pembentukan watak. Lebih lanjut guru dapat 

memilih novel lain yang sekiranya terdapat beberapa cakupan yang bisa 

memberikan manfaat positif bagi siswa, sehingga siswa tidak hanya 

memperoleh hiburan saja tetapi juga mendapatkan ilmu kehidupan.  

 

3. Untuk pembaca karya sastra  

Pembaca karya sastra sebaiknya mengambil nilai-nilai positif dalam karya 

sastra yang telah dibacanya dalam kehidupan di masyarakat. Novel Pudarnya 

Pesona Cleopatra adalah novel yang bagus dan berkualitas, sehingga tidak 

ada salahnya jika membaca novel tersebut.  

4. Untuk peneliti lain  

Pada karya ilmiah ini, peneliti mempunyai kelemahan yaitu dalam 

penelitian agak sulit membedakan antara gaya bahasa yang satu dengan yang 
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lain. Oleh karena itu, Peneliti lain sebaiknya terus meningkatkan penelitian 

dalam bidang sastra khususnya novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya 

Habiburrahman El Shirazy secara lebih mendalam dengan bentuk analisis 

yang berbeda karena novel tersebut termasuk novel yang bagus dan 

berkualitas. 
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