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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap 

lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya dengan bahasa yang indah. Sastra 

hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena yang ada. Sastra 

sebagai karya fiksi memiliki pemahaman yang lebih mendalam, bukan sekedar 

cerita khayal atau angan dari pengarang, melainkan wujud dari kreativitas 

pengarang dalam menggali dan mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya 

(Zulfahnur dalam Amalia, 2010: 1). 

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya fiksi 

yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya. Unsur-unsur tersebut sengaja 

dipadukan pengarang dan dibuat mirip dengan dunia yang nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa di dalamnya sehingga nampak seperti sungguh ada dan 

terjadi. Unsur intrisnik dalam novel adalah unsur yang secara langsung 

membangun sebuah cerita. Keterpaduan berbagai unsur intrinsik dalam novel 

akan dapat menunjukkan kualitas dari novel tersebut. Guna menghasilkan novel 

yang bagus juga diperlukan eksplorasi bahasa. Bahasa merupakan sarana atau 

media untuk menyampaikan gagasan atau pikiran pengarang yang akan 

dituangkan sebuah karya yaitu novel (Nurgiyantoro, 2009: 4)  

Bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah karya sastra. 

Nurgiyantoro (2002: 272) menyatakan bahwa bahasa dalam seni sastra ini dapat 

diumpamakan dengan cat warna. Keduanya merupakan unsur bahan, alat, dan 
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sarana yang mengandung nilai lebih untuk dijadikan karya. Bahasa sebagai unsur 

terpenting, 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 dalam karya seni sastra disusun dengan seni kata, dan seni kata atau 

seni bahasa tersebut berupa kata-kata yang indah yang terwujud dari ekspresi 

jiwa sehingga akan menarik apabila informasi yang diungkapkan penulis 

disajikan dengan bahasa yang mengandung nilai estetik. Sebuah buku sastra yang 

mengandung nilai estetik memang dapat membuat pembaca lebih bersemangat 

dan tertarik untuk membacanya. Karya sastra akan menarik pembacanya apabila 

disajikan dengan gaya bahasa unik dan menarik.  

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 mempengaruhi karya yang ditulisnya.  

Novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy pertama kali 

diterbitkan pada tahun 2008. Novel Cinta Suci Zahrana terinspirasi dengan dua 

novel yang lain, dalam Mihrab Cinta dan Mahkota Cinta. Cinta Suci Zahrana 

menyajikan kegalauan sang tokoh utama Zahrana. Saat dia tidak kunjung 

mendapatkan jodoh di usia yang sudah terlalu matang bagi ukuran wanita 
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Indonesia. Sebuah usia yang bagi masyarakat umum adalah aib dan berhak 

mendapat predikat perawan tua jika belum mempunyai pendamping hidup.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui rumusan 

masalah yang timbul dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah bentuk gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam Novel 

Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy? 

2.  Bagaimanakah makna gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam Novel 

Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam 

Novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. 

2.  Mendeskripsikan makna gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam 

Novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Manfaat teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan 

dalam pengajaran bidang bahasa dan sastra, khususnya tentang makna gaya 

bahasa personifikasi dalam Novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman 

El Shirazy.  
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2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, 

antara lain.  

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menjadi jawaban dari masalah yang 

dirumuskan. Selain itu, dengan selesainya penelitian ini dapat menjadi 

motivasi bagi peneliti untuk semakin aktif menyumbangkan hasil karya 

ilmiah bagi dunia sastra dan pendidikan.  

b. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini bagi pembaca diharapkan dapat lebih memahami isi 

Novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy dan 

mengambil manfaat darinya. Selain itu, diharapkan pembaca semakin jeli 

dalam memilih bahan bacaan (khususnya novel) dengan memilih novel-

novel yang mengandung pesan moral yang baik dan dapat menggunakan 

hasil penelitian ini untuk sarana pembinaan watak diri pribadi.  

c. Bagi Peneliti yang Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi maupun bahan 

pijakan peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. 




