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ABSTRAK 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 

wujud lingual, makna konotatif dalam teks novel Cinta Suci Zahrana. (2) 

bagaimanakah makna konotatif satuan lingual dalam teks novel Cinta Suci 

Zahrana. Adapun tujuannya mendeskripsikan wujud lingual makna konotatif, wac

ana makna konotatif yang terkandung  dalam teks novel Cinta Suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy.Dalam menganalisis digunakan teori semantik  

,metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan metode simak. Data yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mencari dan menyusun 

secara sistematis. Hasil analisis data yang ada dalam penelitian ini disajikan 

menggunakan metode formal dan informal. Dalam penelitian ini ditemukan 

bentuk dan wujud lingual Makna Konotatif dalam bentuk maupun wujud 

morfologi dan sintaksis meliputi kata dasar,berafiksasi kata bereduplikasi,frasa, 

klausa dan kalimat  dalam Teks Novel Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman 

El Shirazy. 

 

Kata kunci : bentuk, makna konotatif, novel cinta suci Zahrana 
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Abstract 

An Analysis of conotative meaning in the novel Cinta Suci Zahrana Created by 

Habiburahman El Shirazy 

The complication of this research is (1) how is the lingual form in text conotative 

meaning in the novel Cinta Suci Zahrana (2) how is the lingual unite in the novel 

Cinta Suci Zahrana alm of this research is to describe a lingual form of 

conotative meaning, the discourse conotative meaning that contain in the novel 

Cinta Suci Zahrana. The analyzing is used the semantics theory, the method that 

used in this research to collect data is documentation and listenig. The data have 

been collected then analyzed by using the cualitative method is finding and 

arrange the systematically. The result of data analysis in this research by using 

the formal and nonformal methad in this  research founded the lingual form and 

unite in conotative meaning of morfology and syntaist include the basic word, the 

affixes word in reduplicated, phrase, clausa and sentence in the novel “Cinta Suci 

Zahrana “ Created by Habiburrahman El Shirazy. 

Keyword : from the conotative meaning, cinta suci Zahrana „s novel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

.      Dalam berbagai interaksi  kehidupan manusia bahasa memiliki peran yang 

sangat penting. Bahasa mempermudah manusia dalam berinteraksi karena dengan 

bahasa manusia dapat menyampaikan pesan maupun informasi yang mudah 

dipahami . 

Bahasa digunakan pula dalam karya sastra. Dalam karya sastra terdapat kata-

kata yang tidak dipahami maupun kata  yang sudah dipahami pembacanya. Seperti 

dalam karya sastra berbentuk novel, kata–kata yang sulit dipahami tersebut 

cenderung bermakna konotatif. Makna konotatif biasanya digunakan pengarang  

dalam penyampaian pesan secara tidak langsung. Karya sastra yang mengandung 

makna konotatif dimaksudkan untuk membuat karya sastra lebih menarik dan 

menunjukan unsur keindahan. 

Salah satu karya novel yang banyak mengandung makna konotatif adalah 

novel “ Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy”.  Beberapa contoh 

ungkapan yang mengandung makna konotatif dalam novel tersebut adalah sebagai 

berikut : 

(1) Ia bertanya- tanya dalam hati,bukankah ia bersusah payah dan 

berjuang keras mengukir prestasi (hal 2). 

 

(2) Sesungguhnya dikalangan akademisi fakultas teknik,khusunya jurusan 

arsitektur di Indonesia,ia sedang menjadi bintang dan bahan 

perbincangan (hal 3). 

(3) Ia keluar dari ruangan Dekan dengan hati berbunga –bunga (hal 11). 
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Pada teks nomor (1)  mengukir prestasi bermakna konotatif 

menoreh hasil yang memuaskan dalam pendidikan atau menoreh 

prestasi dalam sebuah pekerjaan. 

Pada teks nomor (2)  menjadi bintang dan bahan perbinjangan 

bermakna konotatif orang yang terbaik dalam linngkungan maupun 

bahan pujian semua  orang. 

Pada teks nomor (3) hati berbunga –bunga bermakna konotatif  dalam 

keadaan bahagia. 

 

Berdasarkan uraiaan di atas, lebih lanjut peneliti ingin meneliti tentang 

makna konotatif dalam novel “Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman El 

Shirazy”. Selain itu penelitian makna konotatif di dalam novel “ Cinta Suci 

Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy”  yang sedang peneliti lakukan ini 

belum pernah diteliti. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa perumusan masalah yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini. 

1. Bagaimanakah wujud satuan lingual, makna konotatif dalam teks novel 

Cinta Suci Zahrana     Karya Habiburrahman El Shirazy ? 

2. Bagaimanakah  makna  konotatif satuan lingual dalam  teks novel Cinta 

Suci Zahrana Karya Habiburrahman? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan wujud satuan  lingual makna konotatif dalam teks novel 

Cinta Suci Zahrana Karya     Habiburrahman El Shirazy. 
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2. Untuk mendeskripsikan wacana makna konotatif yang terkandung 

dalam teks  novel Cinta Suci Zahrana Karya  Habiburrahman El 

Shirazy. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis akan 

dijabarkan di bawah ini.  

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang 

linguistik dalam keilmuan semantik khususnya, mengenai makna konotatif.  

Dalam teks novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penunjang dan referensi bagi 

mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia yang ingin memperluas mengenai makna 

konotatif. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dalam mengajar dan  

bahan ajar dalam media pembelajaran bahasa Indonesia  di sekolah. Mengenai 

makna konotatif dalam sebuah karya sastra berupa novel. 

 

 

 

 

 



4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian- penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan makna 

denotatif dan makna konotatif dari beberapa penelitian di bawah ada kesamaan 

maupun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan  sekarang. 

Penelitian pertama Yulia Sani Wulandari (2012) dalam penelitian yang 

berjudul “Analisis Makna Denotasi dan Konotasi dalam ungkapan Bahasa Sasak 

Dialek Meno- Mene Masyrakat Bagik Polak Dan Hubungannya Dengan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”. Dalam penelitian ini Yulia Sani 

Wulandari mendeskripsikan jenis  makna denotasi dan konotasi dalam ungkapan 

bahasa Sasak dialek Meno- Mene Masyarakat Bagik Polak, dan hubunganya 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan sekarang  meneliti makna konotatif dalam karya  novel dan tidak 

mengaitkan dengan pembelajaran di SMA dan data dalam penelitian sekarang 

lebih banyak dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sedangkan letak 

kesamaan meneliti mengenai makna konotatif. 

Penelitian kedua Subhan (2012) dengan judul penelitian “Analisis Bentuk, 

Makna, Fungsi, dan Gaya Bahasa Sesilip di Desa Nyerot Kecematan Jonggat serta 

Kaitanya dengan Nilai- nilai Pendidikan. Penelitian ini mendeskripsikan bentuk, 

serta makna Seselip. Bentuk dan makna Seselip yang diperoleh dalam penelitian 

ini berupa bentuk nasihat seperti „alus manis‟ yang memiliki makna denotatif 
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„halus manis‟ dan makna konotasi „bagus sekali‟, bentuk pujian seperti „awak 

penyampek‟ yang memiliki makna denotatif „badan jemuran‟ dan makna konotasi 

„serasi‟ dan bentuk teguran seperti „kaken ate‟ yang memiliki makna denotatif 

„memakan hati dan makna konotasi „menyiksa perasaan‟. 

Adapun letak persamaan dengan Subhan (2012 ) sama- sama menganalisis 

mengenai makna konotatif dan letak perbedaan penelitian terdahu objek yang 

diteliti mengenai tindak tutur sedangkan objek yang dipakai peneliti sekarang 

yaitu karya sastra berupa novel itulah letak perbedaannya. 

Penelitian ketiga Sukarismanti ( 2013)  dengan judul “Takhayul Dompu : 

Analisis Bentuk, Fungsi, Makna dan Nilai pendidikan”. Penelitian ini 

mendeskripsikan bentuk, fungsi dan makna denotasi dan makna konotasi takhayul 

di daerah Dompu. Misalnya, „Wati pehe cafi uma wunga magari‟dengan pola 

sebab, dan „pede wati raka ru‟u mataho ( arujiki)‟ dengan pola akibat. Makna 

denotasi dari ungkapan atau takhayul tersebut adalah waktu menjelang malam 

merupakan waktu ibadah sholat magrib bagi kaum muslimin, karena merupakan 

ibadah wajib, apabila tidak dilaksanakan akan mendapat dosa, dan dikhawatirkan 

akan mendapat dosa, dan dikhawatirkan orang tersebut tidak akan bisa 

melaksanakan sholat magrib. Sedangkan makna konotasinya adalah tidak boleh 

menyapu rumah saat magrib, nanti tidak akan mendapatkan nasib yang baik. 

Dari penjelasan penelitian Sukarismanti ( 2013)  dapat dilihat perbedaan 

dan persamaan dengan peneliti sekarang, adapun letak persamaan sama-sama 

menganalisis mengenai makna konotasi sedangkan letak perbedaan dengan 
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peneliti di atas peneliti sekarang menganalisis  makna konotatif dalam karya 

sastra berupa novel sedangkan peneliti terdahulu meneliti tutur langsung. 

Penelitian keempat Nuryanti ( 2015)  dengan judul penelitian “Makna 

Konotasi dalam Kata Bahasa Sasak Dialek( a –ƌ )Sebagai Bahan Penunjang 

pembelajaran Bahasa di SMA,”. Penelitian ini meneliti dalam kata bahasa Sasak 

sebagai penunjang dalam bahasa di SMA. Nuryanti ( 2015)  letak persamaan 

sama-sama menganalisis mengenai makna konotasi dan perbedaanya dengan 

penelitian sekarang yaitu meneliti makna konotasi dalam novel, sedangkan 

penelitian atas meneliti makna konotasi  dalam bahasa Sasak. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Semantik 

Semantik yang semula berasal dari bahasa Yunani, mengandung makna to 

signify atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian 

“studi tentang makna”. Dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari 

bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. Seperti halnya bunyi 

dan tata bahasa, komponen makna dalam hal ini juga menduduki tingkatan 

tertentu. Apabila komponen bunyi umumnya menduduki tingkat pertama, tata 

bahasa pada tingat kedua, maka komponen makna menduduki tingkat paling 

akhir. Hubungan ketiga komponen itu sesuai dengan kenyataan bahwa (a) bahasa 

pada awalnya merupakan bunyi –bunyi abstrak yang mengacu pada adanya 

lambang-lambang tertentu, (b) lambang- lambang merupakan seperangkap sistem 

yang memiliki tataan dan hubungan tertentu, dan (c) seperangkat lambang yang 
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memiliki bentuk dan hubungan itu mengasosiasikan adanya makna tertentu 

Palmer (dalam Aminudin, 1981 : 5). 

Hurford dan Hearsly (dalam Subroto ,2011 :30 ) bahwa semantik mengkaji 

arti di dalam bahasa itu disebut arti bahasa atau arti lingual. Artinya bahasa itu 

merupakan objek kajian semantik. 

Subroto ( 2011 : 10 ) mengatakan semantik mengkaji arti bahasa ( arti 

lingual ) yang bersifat bebas konteks atau tidak terikat konteks. 

2.2.2 Makna 

Ada beberapa pengertian makna yang dikemukakan para ahli : 

Makna yang dicetuskan oleh Alston ( dalam Aminudin, 2008 : 55 ). Dalam 

pendekatan referensial, makna diartikan sebagai label yang berada dalam 

kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar. Sebagai label atau julukan, makna 

itu hadir kerena adanya kesadaran pengamatan terhadap fakta dan 

penarikan kesimpulan yang keseluruhanya berlangsung secara subjektif. 

Saussure (dalam Chaer, 2007 : 287) mengemukakan bahwa, makna adalah 

„ pengertian‟ atau „konsep‟ yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda 

linguistik.  

Chaer ( 2007 : 287 ) mengatakan makna adalah pengertian atau konsep 

yang dimiliki oleh setiap kata atau leksem; kalau tanda linguistik itu disamakan 

indentitasnya dengan morfen, maka berarti makna itu adalah pengertian atau 

konsep yang dimiliki oleh setiap morfen, baik yang disebut morfem dasar maupun 

morfem afiks. 
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Kridalaksana ( dalam Chaer 2007 : 289 )  menyatakan setiap tanda  bahasa 

yang disebutnya: penanda ) tentu mengacu pada sesuatu yang ditandai ( 

disebutnya : penanda ). Lalu, karena afiks – afiks itu juga merupakan penanda, 

maka afiks itu pun mempunyai penanda. 

Adapun jenis makna tersebut yaitu : (a) Makna Leksikal, (b), Makna 

Denotatif dan Konotatif (c) Makna Idiomatikal dan jenis makna tersebut akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Makna Leksikal 

Menurut Chaer ( 2009 : 60) Leksikal adalah bentuk ajektif yang diturunkan 

dari bentuk nomina Leksikon (vokabuler, kosa kata, perbendaharaan kata). Satuan 

dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Kalau 

leksikon kita samakan dengan kosa kata atau pembendaharaan kata, maka leksem 

dapat kita persamakan dengan kata. 

Chaer (2009 : 60 ) makna leksikal bersifat leksikon, bersifat leksem dan 

bersifat kata. Oleh karena itu dapat dikatakan makna leksikal adalah makna yang 

sesuai dengan referenya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indra, 

atau makna yang sungguh- sungguh nyata dalam kehidupan kita. 

 Chaer menyimpulkan bahwa makna leksikal dari suatu kata adalah gambaran 

yang nyata tentang suatu konsep seperti yang dilambangkan kata itu. Makna 

leksikal Suatu kata sudah jelas bagi seorang bangsawan tanpa kehadiran kata itu 

dalam konteks kalimat. 
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b. Makna Denotatif dan Makna Konotatif  

Makna kata wanita dan perempuan kesemuanya mengacu kepada referen atau 

acuanya di luar bahasa, yaitu „orang yang berjenis kelamin feminim‟. Keseluruhan 

komponen makna yang dimiliki oleh sebuah kata disebut denotata. Oleh karenya, 

makna yang demikian disebut makna denotatif. Walaupun wanita dan perempuan 

memliki makna denotatif yang sama, tetapi masing-masing mempunyai nilai 

emotif yang berbeda. Nilai emotif disini menyangkut nuasa halus dan kasar. Nilai 

emotif yang terdapat pada suatu bentuk kebahasaan disebut konotasi. Oleh 

karenanya, wanita dan perempuan dikatakan memiliki makna konotatif yang 

berbeda. Kata wanita memiliki nuansa makna yang (lebih) kasar  Wijana dan 

Muhamad(2011 : 15 ). 

c.  Makna Idiomatikal 

Sudrajat ( 2009 : 81 dalam  skripsi ) idiom berasal dari bahasa Yunani yaitu 

idios yang berarti sendiri, khas dan khusus”. Idiom kadang juga disebut dengan 

istilah ragam bahasa, bahasa yang dilazimkan penggunaanya oleh golongan 

tertentu. Idiom merupakan salah satu bentuk ekspresi bahasa. Ekspresi bahasa 

merupakan penyebutan sesuatu yang dialami oleh pemakainya”. 

Djajasudarma ( 1999 : 16 ) mengatakan makna idiom adalah makna leksikal 

yang berbentuk dari beberapa kata. Kata-kata yang disusun dengan kombinasi lain 

dapat pula menghasilkan makna yang berlainan.  

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa idiom adalah satuan-

satuan bahasa baik berupa kata, frase maupun berupa kalimat yang terdiri dari dua 

unsur yang memiliki makna leksikal masing-masing yang membentuk makna 
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baru. Idiom sudah menjadi makna beku yang tidak dapat saling menggantikan 

maupun disisipi oleh unsur lain. 

2.2.3  Makna Konotatif 

Berbagai pengertian makna konotatif pernah diuraikan oleh beberapa ahli 

di antaranya sebagai berikut. 

Menurut Pateda ( 2001:112) makna konotasi (canotative meaning) muncul 

sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau 

kata yang dibaca. 

Menurut Harimurti (dalam  Pateda, 2001: 112). konotasi adalah aspek 

makna sebuah kata atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau 

pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendegar ( 

pembaca) . 

 Menurut Subroto (2011: 47) bahwa tipe arti konotatif juga berkaitan 

dengan sikap possitif atau negatif pada sekelompok orang, Misalnya, kata “ 

anjing” pada sekelompok warga muslim menimbulkan konotasi yang bersifat 

negatif karena kalau terjilat anjing dapat membatalkan wudhunya, bagi sekelompo

k orang barat, kata “anjing” dapat menimbulkan konotasi positif. Bagi orang 

barat, kata tersebut menimbulkan asosiasi sebagai binatang piaraan yang dianggap 

setia.  

Konotasi adalalah nilai rasa positif, negatif maupun netral, makna konotasi 

disebut juga sebagai makna tambahan yang ada pada setiap kata  ( Chaer 

dkk,1997: 28 ). 
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Berdasarkan beberapa pengertian konotasi diatas maka konotasi di atas, 

makna konotasi adalah nilai rasa positif, negatif, maupun netral. Pada kata itu  

sendiri positif dan negatifnya nilai rasa sebuah kata sering sekali juga terjadi 

sebagai akibat digunakannya referen kata itu sebagai sebuah perlambang. Jika 

digunakan sebagai lambang sesuatu yang positiif, makna atau bernilai positif, 

makna akan bernilai positif, dan jika digunakan sebagai lambang sesuatu yang 

negatif akan bernilai negatif. 

2.2.4  Satuan  Lingual 

Satuan lingual yang dimaksud dalam skripsi ini adalah satuan 

lingual yang  Sering disebut dengan istilah unsur atau unit kebahasaan.  

 

Sebelum pada pada urain berikut ini terlebih dahulu dikatakan makna 

konotatif dari beberapa satuan lingual tersebut terdiri atas satuan lingual 

sintaksisis berbentuk frase, klausa dan kalimat dan satuan lingual morfologi 

berbentuk kata dasar, kata berafiksasi,kata berreduplikasi dan komposisi. 

a. Kata  Afiksasi 

 

Chaer (2007 : 177) mengatakan afiksasi adalah proses 

pembumbuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. 

b. Kata bereduplikasi 

Menurut Chaer (2007:182) reduplikasi adalah proses morfemis yang 

mengulang bentuk dasar, baik cara keseluhan, secara sebagain ( Parsial), 

maupun dengan perubahan bunyi. 
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c. Kata  Komposisi atau majemuk 

Chaer (2007:185) mengatakan komposisi adalah hasil dan proses 

penggabungan morfem dasar dengan morfen dasar, baik yang bebas 

maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki 

indentitas leksikal yang berbeda, atau yang baru. 

Pada Uraian di bawah ini berkaitan dengan satuan lingual yang dibahas 

makna konotatif sebagai berikut: 

a. Satuan frase 

Chaer ( 2007 : 222) mengatakan frase lazim didefenisikan satuan 

gramatikal yang berupa kata yang bersifat nonpredikat,atau lazim juga disebut 

gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. 

Contoh bentuk makna konotatif dalam bentuk frase yaitu: 

a. Mengukir prestasi (hal 2) 

b. Hatinya berbunga-bunga (hal 245) 

c. turun tangan ( hal 93) 

 

b. Satuan  klausa 

Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas S dan P 

baik disertai O, Pel, K maupun tidak. Unsur klausa berupa S dan P, 

sedangkan O, Pel, dan K bukan unsur utama. S juga bisa 

dilesapkan sehingga unsur pokok klausa adalah P, rumusnya 

adalah (S) P, (O) (Pel). Bentuk klausa dalam makna konotatif 

merupakam makna memiliki nilai rasa positif dan negatif dalam 

bentuk susunan klausa. 
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Contoh bentuk makna konotatif dalam bentuk klausa yaitu : 

a. Dibeli dengan darah, keringat dan airmata (hal 13) 

b. dengan senyum mengembang dan mata berkaca-kaca (hal 6 

c. Sudah saatnya kau tidak melangit dalam mencari jodoh (hal 

136) 

c. Satuan kalimat 

Kalimat adalah bgian ujaran yang didahului dan  diikuti 

kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu 

sudah lengkap. 

2.2. 4. Pengertian Novel 

Novel ialah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan 

biasanya ditulis dalam bentuk cerita. Kata novel berasal dari bahasa Italia yaitu 

“novella” yang artinya sebuah kisah atau sepotong cerita. Penulis novel disebut 

dengan novelis. Isi novel lebih panjang dan lebih kompleks dari isi cerpen, serta 

tidak ada batasan struktural dan sajak. Pada umumnya sebuah novel bercerita 

tentang tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari beserta semua sifat, watak dan 

tabiatnya, Nurgiyantono (dalam Nuryanti 2012 :11 ) mengatakan bahwa novel 

adalah cerita yang panjang dan dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, 

menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak 

melibatkan permasalahan yang lebih kompleks. Hal itu mencakup berbagai unsur 

cerita yang membangun novel itu. 

Profil Penulis Habiburahman El Shirazy adalah Novelis No. 1 di Indonesia ( 

dinobatkan oleh INSANI Universitas di Ponegoro Semarang, tahun 2008). 
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Sastrawan terkemuka Indonesia ini juga dihabiskan hariaun jiwa dan  Republika 

sebagai tokoh perubahan Indonesia 2007. Ia dilahirkan di Semarang, Jawa 

Tengah, 30 September 1976. 

Sarjana Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir ini selain dikenal sebagai 

novelis, juga dikenal sebagai sutradara, dai dan penyair. Karya- karyanya banyak 

diminati dan tak hanya di Indonesia, tapi juga dimancanegara seperti Malaysia, 

Singapura, Brunai, Hongkong,Taiwan dan Australia. Banyak kalangan menilai, 

Karya-karya filksinya dinilai dapat membangun jiwa dan menumbuhkan semangat 

berprestasi pembaca. 

Sastarawan yang akrab disapa dengan panggilan “ Kang Abik” ini, melalui 

pendidikan menengahnya di MTs Futuhiyah 1 Mraggen sambil belajar kitab 

kuning dipondok pesantren Al Anwar, Mraggen, Demak dibawa asuhan K.H. 

Abdul Bashir Hamzah. Pada tahun 1992 ia merantau kekota budaya surakarta 

untuk belajar di Madrasah Aliyah program khusus (MAPK) Surakarta, lulus pada 

tahun 1995. setelah itu melanjutkan pengembaraan intelektuanya kefakultas 

Ushuludin, Jurusan hadits Universitas Al Azhar, Kairo dan selesai pada tahun 

1999. Pada tahu 2001 lulus Postraduate Diploma ( Pg.D ) S2 di The Instute Of 

Islamic studies di  Kairo yang didirikan oleh Imam Al Baiquri. 

Beberapa Karya populer yang telah terbit antara lain, Ketika Cinta Berbuah 

Surga ( MQS Publishing, 2005), Pudarnya Pesona Cleopatra ( Republika, 2005), 

Ayat – Ayat Cinta ( Republika-Basmala, 2004, telah difilmkan ), Diatas Sajadah 

Cinta( telah disinetrokan Trans TV, 2004 ), Ketika Cinta bertasbih ( Republika- 
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Basmala, 2007, telah difilemkan), Ketika Cinta Bertasbih 2 (Republika- Basmala, 

2007, telah difilemkan ), Dalam Mihrab Cinta ( Republikaumi- Basmala, 2007 ), 

Bumi Cinta ( Autbor Publishing, 2010),The Romance ( Ihwah, 2010), dan Cinta 

Suci Zahrana novel yang saya pakai untuk objek penelitian sekarang. 

2.2.5. Novel  “Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy”. 

Sinopsis Novel Cinta Suci Zahrana 

Nama Zahrana mendunia karena karya tulisnya dimuat dijurnal ilmiah 

RMIT Melbourne. Dari karya tulis itu , Zahrana meraih pengahargaan dari 

Thinghua University, sebuah Universitas ternama di China. Ia pun terbang ke 

negeri Tirai Bambu untuk menyampaikan orasi ilmiah. Dihadapan puluhan 

profesor arsitek kelas dunia, ia memaparkan arsitektur bertema budaya yang ia 

tawarkan arsitektur muda kerajaan Jawa- Islam dahulu kala. Dari Thinghua 

University, Zahrana mendapat tawaran beasiswa untuk studi S3 disamping 

mendapat tawaran pengerjaan proyek besar. 

Namun Zahrana tidak hidup sendiri. Ditengah kesuksesan prestasi 

akademiknya, ia malah menjadi bahan kecemasan kedua orang tuanya. 

Kecemasan itu lantaran Zahrana belum juga menikah pada usianya yang sudah 

kepala tiga. Sudah banyak laki –laki yang meminangnya, namun Meski tak 

otoriter, kedua orang Zahrana berharap anak satu-satunya itu segera menikah dan 

memiliki keturunan. Sebagai orang tua yang sudah renta, khawatir semasa 

hidupnya tidak sempat menyaksikan Zahrana bersuami dan menimbang cucu. 

Apalagi bila melihat anak- anak tetangga seusia Zahrana, mereka sudah memiliki 

anak dua bahkan bahkan tiga. 
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Puncak konflik batin Zahrana ketika dilamar oleh seorang duda yang 

notabene atasanya sendiri. Ia dilamar dekan, begitu kembali dari Thinghua 

University sehabis menerima penghargaan. Dengan tegas, Zahrana tidak 

menerima lamaran atasanya itu meski orang tuanya kecewa. Alasan Zahrana 

semata-mata persoalan moral atasanya yang terkenal suka meminta setoran 

kepada mahasiswa bila ingin nilai bagus bahkan suka main cinta bahkan 

mahasiswanya sendiri. Disamping Moral, Zahrana tak mungkin menerima 

lamaran atasannya yang berusia di atas lima puluh tahun. 

Akibat menolak lamaran itu, Zahrana akan dipecat secara tidak hormat. 

Tetapi Zahrana mendahulai mengajukan  pengunduran diri. Ia benar-benar 

hengkang dari kampus itu dan memilih mengajar disebuah sekolah kejuruan 

teknik. 

Namun banyangan itu sirna seketika saat menerima kabar calon suaminya 

meninggal, tertabrak kereta Api yang tak jauh dari perkampungan. Saat itu pula 

Zahrana merasa sudah mati. Banyangan indah kini berganti dengan kabut tebal 

yang dipenuhi hantu kematian yang siap mencabik-cabik dirinya. Bunga- bunga 

cinta di hatinya, kini berganti dengan bunga kematian. Langitpun runtuh dan 

serasa menidihnya. Zahrana masih kuat melanjutkan hidup. 

Beberapa hari pasca tragedi, ia hanya di rumah sambil menukiri diri. 

Sahabat-sahabat dan kerabatnya banyak yang berdatangan untuk sekedar 

mengucapkan duka cita termasuk teman-teman dan atasanya di kampus dulu 

mengajar. 
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Salah seorang penjenguk, dokter perempuan yang sempat mengobatinya 

dirumah sakit. Perempuan itu teryata ibunya mahasiswanya Hasan yang 

skripsinya sempat dia bimbing. Rupanya kedatangan dokter ini sekaligus 

mengobati luka cinta Zahrana. 

Ibu  dokter teryata mengambarkan, anaknya, Hasan, berniat menikahinya. 

Betapa keget dan bahagianya Zahrana. Seolah tak percaya dengan nasib yang 

begitu bergelombang. Meski ragu menerima lamaran itu, Zahrana menyampaikan 

satu syarat. Bila anak ibu dokter benar meminangnya, ia minta agar 

pernikahannya nanti malam setelah selesai sholat taraweh. Ia sangat trauma 

dengan tragedi yang mnimpa satu malam menjelang. Setelah dialog cukup 

panjang, tawaran itu diterima ibu dokter. Tepat jam tujuh malam, mereka 

melangsungkan pernikan suci di masjid yang disaksikan para jamaah sholat 

tarawih. Malam pertama bulan Ramadhan yang indah menandakan berakhirnya 

penderitaan Zahrana. Ia menyempurnakan penderitaan Zahrana. Ia 

menyempurnakan hidupnya dengan mencurahkan cinta sucinya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Metode 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat individu, keadaan, 

gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam 

Zuldafrial, 2012 : 2). 

3.2 Data Dan Sumber Data 

3.2 1. Data 

Menurut Arikunto (dalam Fahrana 2011: 38) data ialah semua fakta dan 

angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. 

 Data dalam penelitian ini berupa satuan lingual yang mengandung makna 

konotatif yang diambil pada novel Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman El 

Shirazy, dengan mengutip data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian yang 

telah ditetapkan. 

3.2 .2. Sumber data 

Menurut Arikunto (dalam Fahrana 2011: 21) sumber data adalah subyek 

dari mana data diperoleh. Berdasarkan hal itu, dalam penelitian ini sumber data 

penelitian ini adalah  novel “Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 

Shirazy”. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data menggunakan cara yang dalam metodologi 

penelitian sering disebut dengan metode atau teknik. Metode dan teknik 

merupakan cara dalam upaya mengolah data. Metode adalah cara yang harus 

dilaksanakan; teknik adalah cara melaksanakan metode Sudaryanto (1993, dalam 

Muhamad : 2012 : 47) . Pada pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan 

beberapa metode yang relevan dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

melalui metode dokumentasi, metode simak, sedangkan pada teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik pencatatan. 

3.3.1 Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006 : 158 ) dokumentasi adalah metode yang digunakan 

untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.  

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian adalah buku novel Cinta Suci 

Zahrana Karya Habiburahman El Shirazy. Pada tahap ini, akan dikumpulkan dan 

ditelaah seluruh data yang berhubungan dengan makna konotatif dalam teks novel 

tersebut. 

3.3. 2 Metode Simak 

 Sudaryanto (1993, dalam Muhamad : 2012 : 37) menyatakan bahwa untuk 

menyimak objek penelitian dilakukakn dengan menyadap. Menyadap tuturan 

seseorang atau beberapa orang dan menyadap penggunaan bahasa tulis. 
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Menurut Mahsun ( 2011 : 92). Metode simak merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyimak pengunaan bahasa, baik 

penggunaan bahasa secara lisan maupun tertulis. 

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode simak 

adalah menyadap tuturan seseorang untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam melakukan penelitian. 

Kedua metode di atas dibantu dengan menggunakan teknik catat atau 

pencatatan,  karena untuk mengetahui makna konotatif dalam novel tersebut  akan 

dilakukan pencatatan pada data-data yang mengandung makna konotatif dalam 

teks novel Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy. 

3.3 Metode Analisis Data 

Menurut Darma, (2013 : 55) analisis data merupakan upaya mencari dan 

menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 

 Adapun dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

metode kualitatif yaitu dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil dokumentasi dan menyimak  dengan cara mengorganisasikan 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 

2004: 244). 

 



21 
 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan satuan lingual yang 

mengandung makna konotatif dalam teks novel Cinta Suci Zahrana 

Karya Habiburahman El Shirazy; 

2. Mengklasifikasikan teks novel Cinta Suci Zahrana Karya Habiburahman 

El Shirazy yang akan dianalisis berdasarkan masalah dan tujuan 

penelitian; 

3. Mengidentifikasi adanya makna konotatif yang ada dalam teks novel 

Cinta Suci Zahrana Karya Habiburahman El Shirazy dengan 

menggunakan teori semantik; 

4. Melakukan pembahasan dengan menafsirkan makna teks yang 

terkandung makna konotatif dalam teks novel Cinta Suci Zahrana Karya 

Habiburahman El Shirazy; 

5. Memaparkan hasil pembahasan; 

6. Menarik simpulan. 

3.5 Metode Penyajian Data  

Hasil analisis data pada penelitian ini disajikan dengan metode formal dan 

informal. Menurut Mahsun (2011 : 123), Metode formal adalah metode 

perumusan dengan mengunakan tanda- tanda atau lambang- lambang. Sedangkan 

metode informal yakni perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa termasuk 

penggunaan terminologi yang bersifat teknis. 
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Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kebahasaan, maka tentunya 

analisis data akan ditampilkan deskripstif melalui kalimat-kalimat yang biasa 

digunakan dalam penelitian ilmiah lainya. Dari hal itu bisa dipisahakan mana 

makna konotatif dalam tesk novel tersebut dalam bentuk lingual. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini  dipaparkan makna konotatif dalam wujud  dan bentuk 

lingual. Bentuk  tersebut meliputi satuan lingual morfologi dalam bentuk kata 

dasar, kata berafiksasi dan kata berreduplikasi . Dibahas pula dalam satuan lingual 

sintaksis dalam bentuk   frasa, klausa dan kalimat. Berikut ini adalah pembahasan 

dari bentuk analisis dalam teks novel CSZ.  

4.1 Wujud Satuan  Lingual  Makna Konotatif dalam Teks Novel Cinta Suci 

Zahrana 

Berdasarkan identifikasi data yang telah dilakukan, ditemukan wujud  makna 

konotatif dalam satuan lingual morfologi dalam bentuk kata dasar, afiksasi, 

reduplikasi.  Akan dibahas dalam satuan lingual sintaksis meliputi frasa, klausa 

dan kalimat dalam teks novel CSZ. Adapun urain tentang wujud lingual  

bermakna konotatif dalam novel CSZ sebagai berikut. 

4.1.1 Wujud Makna Konotatif dalam Bentuk Morfologi  di dalam Teks Nov

el Cinta  Suci  Zahrana 

Berdasarkan analisis data  yang telah dilakukan, ditemukan bentuk  morfologi 

dalam satuan lingual kata dasar, kata berafiksasi, kata berreduplikasi yang 

diuraikan sebagai berikut. 
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A.  Makna Konotatif dalam Bentuk Kata Dasar 

Berikut ini adalah bentuk makna konotatif kata dasar yang ditemukan 

dalam novel CSZ yaitu sebagai berikut. 

(1) Bintang 

Contoh dalam teks 

Teks 1 

Ia telah mendapat puluhan email ucapan selamat. Dari  sesama dosen 

sejawatnya dikampus ,dari teman-temanya dulu kuliah, dari dosen- dosenya yang 

dulu mengajarnya di UGM dan ITB. Bahkan dari Mentri pendidikan nasional 

Indonesia. Sesungguhnya dikalangan akademisi fakultas teknik, khususnya 

jurusan arsitektur di Indonesia, ia menjadi bintang dan bahan perbincangan. 

           

          (hal 3) 

(2) Gila 

 

Contoh dalam teks 

 

Teks 2 

Ia masih ingat,saat ini teman-temanya yang tahu ia melakukan hal itu, 

kuliah di dua jurusan yang berbeda, di Universitas yang beda, ia dianggap gila.  

Sepintar-pintar kamu, kamu tidak akan bisa menyelesaikan SI kamu di jurusan 

Arsiktetur dan Teknik sipil dengan baik. Nanti  kuliahmu mana kacau,” kata 

seorang temannya. 

            (Hal 9) 

 

(3) matang 

Contoh dalam teks 

 

Teks 3 

Sudahla Lin, jangan kita bicarakan masalah ini. Sudah punya rencana 

yang matang untuk jalan hidupku. “ Ya sudah kalau begitu. Jangan salah, aku 

berkata seperti ini karena aku sangat menyayangimu. 

          (Hal 25) 

 

(4) jantan 

Contoh dalam teks 

 

Teks 4 



25 
 

Saya senang mendengar keterusterangan mas Gugun saya sangat 

menghargai sikap jantan seperti ini. Jujur saya kagum dengan mental ulet mas 

Gugun. Menikah bukanlah perkara sepele, itu perkara besar menyangkut masa 

depan kita. 

          (Hal 33) 

 

(5) malaikat 

Contoh dalam teks 

 

Teks 5 

Sudah saatnya kau tidak melangit mencari jodoh. Kalau kau  benar-benar 

ingin segera menikah. Mencari manusia setengah malaikat itu hal yang sangat 

mustahil. Selama pak Karman masih sholat dan puasanya terima saja. Apalagi ia 

orang terpandang. 

        (Hal 136) 

(6)bumi 

Contoh dalam teks 

Teks 6 

...pak Karman berniat memecatmu dengan satu tuduhan serius yang akan 

sangat mempermalukan mu. Ia mengisyaratkan hal itu kemarin setelah membaca 

surat mu. Sekedar saran dariku lebih kau mundur  dengan terhormat daripada 

dipecat! Jika pak Karman marah,orang itu bisa lupa bumi di mana ia berpijak.... 

        (Hal 204) 

(7)seribu 

Contoh dalam teks 

Teks 7 

Kau kayak anak kecil saja. Cari perkerjaan baru. Dengan begituh kau 

bisa berdalih dengan seribu alasan yang menyejukan mereka. Bisa kau katakan 

tidak kerasaan lagi di kampus.Cari pengalaman baru dan lain sebagainya. 

        (Hal 207) 

(8) kerdil 

Contoh dalam teks 

Teks 8 
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Meskinpun ia tahu Gugun itu ulet, tetapi baginya ketika seseorang tidak 

bisa mengatur dengan baik waktunya dan kuliyahnya berantakan,ia 

menganggapnya sebagai manusia yang kerdil. 

          (Hal 34) 

(9) final 

Contoh dalam teks 

Teks 9 

Saya hanya ingin cari suasana baru dan pengalaman. Mungkin saya akan 

mencoba kerja di sebuah perusahan atau buka bimbingan belajar atau apalah” 

jawab Zahrana sekenanya sambil merapikan berkas-berkasnya. “Apa ini benar-

benar keputusan final!?” iya final dan kami tidak berhak menahan mu. 

                    (Hal 209) 

(10) dingin. 

Contoh dalam teks 

Teks 10 

Aku yakin sekali Lin. Iblis tua itu ada dibalik kematian mas Rahmad. Aku 

yakin!? Kata Zahrana Barapi-api. Lantas ia menunjukan data-data yang 

menguatkan dugaanya itu. Lina mengangapi dengan kepala dingin. 

        (Hal 257) 

 (11) mutiara 

 Contoh dalam teks 

Teks 11  

Terkadang ia ingin waktu putar ke belakang, sehingga ia bisa 

memperbaiki kesalahannya dalam mengambil keputusan.Dulu banyak mutiara 

yang datang kepadanya ia tolak tanpa pertimbangan. 

        (Hal 186) 

(12)  bidadari 

Contoh dalam teks 

Teks 12 

Ibunya melucu sambil mempersilakan tamu-tamunya menikmati hidangan 

seadanya. Mendegar hal itu pak Karman berkomentar dengan gaya lucu, 

“sebelum yang lain mengambil, biar saya dulu yang mencicipi. Agar awet muda 

dan bisa menyunting bidadari. 

        (Hal 193) 
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(13) busuk 

Contoh dalam teks 

Teks 13 

Spontan perkataan itu dismbut tertawa semau yang hadir, kecuali dirinya. 

Entah kenapa perkataan itu menurutnya tidak lucu. Ia merasa, ada aroma rayuan 

gombal dan busuk didalamnya. 

        (Hal 193) 

(14) bola 

Contoh dalam teks 

Teks 14 

Masalah sudah jelas. Semua tamu melihat ke arah Zahrana. Gadis itu 

tahu bola sekarang ada di tangannya. Dialah sekarang yang paling berkuasa di 

majelis itu. Ia beusaha untuk tenang. 

        (Hal 194) 

(15) tumbuh 

Contoh dalam teks 

Teks 15 

Zahrana seperti mendapatkan suntikan darah segar. Daya hidupnya 

tumbuh kembali. Dalam hati dia berkata, “ Ya benar. Yang sudah terjadi biarlah 

berlalu. Diratapi seperti apapun tak akan kembali. 

        (Hal 253) 

 

B. Makna Konotatif dalam Bentuk Kata Berafiksasi 

Berikut ini adalah bentuk makna konotatif kata berafiksasi yang 

ditemukan dalam novel CSZ yaitu sebagai berikut. 

(16) meleleh 

Contoh dalam teks 

Teks 16  

Ibunya  terus menangis. Hatinya jadi luluh. Tanpa ia sadari air matanya 

meleleh. Setelah agak lama, ibunya bercerita, “ kasihan bapak mu Nduk. Sudah 
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tua. Tak lama lagi pensiun. Bapak mu tadi dimarahin habis-habisan oleh 

atasanya. Dikata-katai dengan kata-kata yang tidak selayaknya. 

(Hal 7) 

(17) mengharumkan 

Contoh dalam teks  

Teks  17 

...pak Munajat, sungguh bapak sangat beruntung memiliki putri seperti 

Zahrana ini. Cerdas, santun, pekerja keras, dan berprestasi gemilang. Ini calon 

ilmuan Indonesia akan mengharumkan Indonesia. Selamat pak. “Pak Dekan 

tersenyum pada ayahnya, ibunya dan dirinya.... 

          (Hal 10) 

(18) sekukunya 

Contoh dalam teks 

Teks 18 

Mendengar nama-nama itu,Zahrana merasa dirinya kerdil. Ia belum ada 

apa-apanya, belum ada sekukunya dibandingkan prestasinya mereka. 

          (Hal 64) 

(19) meninggi 

Contoh dalam teks 

Teks 19 

Pak Karman dan keluarganya akan kesini,dunia terasa suram dimata 

Zahrana. “Iya nanti jam setengah lima.” Jawab ibu Nuriyah. “Jadi bapak dan 

ibu sudah menerima lamaran itu, tanpa sepengetahuan Zahrana!? Nada kata-

kata Zahrana meninggi. “ Tidak nduk . Kami tidak tahu apa-apa .   

                 (Hal 181) 

(20) perhitungan 

Contoh dalam teks 

Teks 5  

Kalau begitu masalahnya jelas. Pak Karman itu sedang sangat 

tersinggung dan marah besar karena kamu tolak. Dia merasa tidak nyaman 

berada satu atap denganmu di kampus. Dan ibu Merlin melihat dia akan 

membuat perhitungan dengan mu. 

                    (Hal 207) 
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(21) membekas 

Contoh dalam teks 

Teks 6 

Apa yang didapat dari kunjungan ke Temanggung itu begitu membekas 

dalam diri Zahrana, dan menguatkan Zahrana dan menghadapi kehidupannya. Ia 

sudah sangat ikhlas seikhlas-ikhlasnya meninggalkan kampusnya. 

        (Hal 220) 

(22) pedasnya 

Contoh dalam teks 

Teks 7 

...dangan kata-kata yang sama pedasnya. Ia periksa nomornya. Ia nyaris 

membalas SMS itu berasal. Akhirnya iya memilih diam. Diam tanpa pernah 

menganggap SMS itu ada. Ia merasa diam adalah senjata paling ampuh.... 

 

        (Hal 223) 

(23) berselancar 

Contoh dalam teks 

Teks 23 

Diam adalah senjata pamungkas untuk menang. Ia tidak akan meladeni 

kata-kata yang tidak mencerminkan datang dari orang terdidik itu. Akhirnya, ia 

matikan hp-nya. Ia memilih asik berselancar di dunia maya. 

        (Hal 224) 

(24) selevel 

Contoh dalam teks 

Teks 24 

Maka tanpa diminta ia lalu menjelaskan dengan sehalus mungkin maksud 

utama kedatangan Zahrana ke pesantren. Bu Nyai menjawb,” Saya yakin tidak 

mudah mencari yang selevel dengan mu,anakku. 

        (Hal 230) 

(25) berbinar 

Contoh dalam teks 

Teks 25 

Dari mana Rana? Ini rumah ditinggal pergi tapi pintu terbuka tak 

terkunci? Jsngsn sembrono kamu!” tegur ibunya serius. “ Dari mengejar penjual 
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kerupuk ibu. Wong Cuma sebentar kok.” Jawab Zahran tenang.”Penjual kerupuk 

yang dikirim ibu Nyai itu?” tanya ibunya dengan mata berbinar. 

       (Hal 240) 

(26) melangit 

Contoh dalam teks 

Teks 26 

Lihat usiamu sudah berapa meskipun kau berpendidikan tinggi. Sudah 

saatnya kau tidak melangit dalam mencari jodoh. Kalau kau benar-benar ingin 

segera menikah. 

        (Hal 136) 

 

C.  Makna Konotatif dalam Bentuk kata  Berreduplikasi 

Berikut ini adalah bentuk makna konotatif kata berreduplikasi yang 

ditemukan dalam novel CSZ yaitu sebagai berikut. 

 (27) berbunga-bunga 

Contoh dalam teks 

Teks 27 

  Dari dekan mendapat penjelasan bahwa ia diproyeksikan untuk menjadi 

dosen dan akan dikirim ke Belanda untuk mengambil S2, jika ia bersedia.Ia 

langsung menjawab prinsipnya ia bersedia. ia  langsung menjawab prinsipnya ia 

bersedia, hanya ia perlu bermusyawarah dengan kedua orang tuanya. Ia keluar 

dari ruang dekan dengan hati berbunga-bunga. Ia seperti melayang. Dunia 

terasa begituh indah. 

          (Hal 11) 

 

(28) matang-matang 

Contoh dalam teks 

Teks 28 

Akhirnya ia mengatakan kepada ayah dan ibunya, bahwa ia akan 

memikirkan ulang tawaran itu dari UGM itu. Setelah ia pikir matang-matang 

memang ia yang saatnya mengerti kondisi ayah dan ibunya. 

          (Hal 13) 
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(29) masak-masak 

Contoh dalam teks 

Teks 29 

Pikirkanlah masak-masak sebelum nanti kamu menyesal. Umurnya 

semakin bertambah. Aku dengar dari ibumu. Ada orang yang siap melamarmu 

dan siap menyertai mu menyelesaikan S2. 

          (Hal 25) 

 (30) berkaca-kaca 

Contoh dalam teks 

Teks 30 

Zahrana memca email itu dengan tubuh bergetar. Mata berkaca-kaca.Ia 

tidak tahu apa yang ia rasakan. Yang jelas bukan bahagia. Ia merasa betapa 

tidak mudah menjadi gadis yang terlambat menikah. Dan betapa susah menjadi 

wanita. 

        (Hal 225) 

(31) Barapi-api 

Contoh dalam teks 

Teks 31 

Aku yakin sekali Lin. Iblis tua itu ada dibalik kematian mas Rahmad. Aku 

yakin!? Kata Zahrana Barapi-api. Lantas ia menunjukan data-data yang 

menguatkan dugaanya itu. 

        (Hal 257) 

4.1.2 Wujud Makna Konotatif  Bentuk Sintaksis dalam Teks Novel Cinta 

Suci Zahrana 

Berdasarkan analisis data  yang telah dilakukan, ditemukan bentuk-bentuk  

sintaksis dalam satuan lingual frasa,klausa dan kalimat dan akan dibahas dibawah 

ini. 

A. Makna Konotatif dalam Bentuk Frasa 

Berikut ini adalah bentuk makna konotatif frase yang ditemukan dalam novel 

CSZ yaitu sebagai berikut. 
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(32) mengangkat martabat 

Contoh dalam teks 

Teks 32 

Di Asia Tenggara, yang katanya, dialah orang  yang pertama yang 

meraihnya. Ia tidak hanya mengangkat martabat keluarga tetapi juga 

mengangkat martabat bangsa dan negara. Ya, martabat bangsa dan negara yang 

bernama Indonesia yang amat ia cintaimya. 

(Hal 3) 

(33) berat hati 

Contoh dalam teks 

Teks 33 

Dan satu lagi, ayahnya dipercaya untuk mengurusi mushalla di dekat situ. 

Ayahnya begitu cinta dengan mushalla yang tidak besar itu. Dengan berat hati, ia 

mengemutuskan untuk tidak mengambil tawaran langka itu. 

          (Hal 13) 

(34) hati ke hati 

Contoh dalam teks 

Teks 34 

 

Ia tidak membantah ayah dan ibunya saat itu, ia hanya pura-pura sakit. 

Dan anehnya dia benar-benar demam sampai berhari-hari. Akhirnya ibunya iba. 

Ibu nya mengajak bicara hati ke hati dan ia mengutarakan bahwa keinginan 

terbesarnya adalah masuk SMA terbaik di kota Semarang bukan ke pesantre 

. 

(Hal 5) 

(35) peluang emas 

 

Contoh dalam teks 

 

Teks 35 

 

Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan memikirkan baik-

baik peluang emas ini, tetapi ia lebih memilih membahagiakan kedua tua orang 

tuanya dari pada asik dengan kebahagianya sendiri. Ia akan berharap Allah akan 

memberikan gantinya yang baik. 

          (Hal 14) 
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(36) permata mulia 

Contoh dalam teks 

Teks 36 

Katanya mau dikasihkan aku kok diambil sendiri. Lina dengan enteng 

menjawab, “ permata mulia kalau tidak segera diamankan, bisa gawat. Nanti 

diambil orang. Salah sendiri kau tidakmau. Jangan nyesal ya. 

          (Hal 24) 

(37) tanggan terbuka 

Contoh dalam teks 

Teks 37 

Setelah ia meraih penghargaan di Beijing akan sangat mudah baginya 

mendapat beasiswa S3 di luar negeri. Bahkan jika ia melamar S3 ke Tsinghua 

University pasti akan diterima dengan tanggan terbuka. 

          (Hal 26) 

(38) kepala tiga 

Contoh dalam teks 

Teks 38 

Tetapi satu sisi nuraninya menegurnya, bahwa ia adalah perempuan yang 

egois. Kenapa juga tidak segera sadar bahwa umurnya sdah melewati kepala 

tiga. Siapa bilang norma masyrakat tidak ada patokan ilmiahnya? Ada. 

          (Hal 26) 

(39) perawan tua 

Contoh dalam teks 

Teks 39 

Ketika masyrakat menyebut seorang sebagai perawan tua, itu tidak 

semata-mata ejekan. Tetapi sebenarnya itu adalah peringantan tanda sayang. 

Dunia kedokteran sudah menentukan usia produktif seorang perempuan. 

          (Hal 26) 

(40) hasil keringtaku 

Contoh dalam teks 

Teks 40 

Allhamdulilah, mobil truntung tua ini aku beli dengan hasil keringtaku 

sendiri dik Rana. Tidak kayak anak-anak yang sok nggaya pakai Honda Jazz tapi 

dibelikan orangtuanya. Anak anak itu tidak punya mental... 

          (Hal 29) 
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(41) ayam boiler 

Contoh dalam teks 

Teks 41 

Tidak kayak anak-anak yang sok nggaya pakai Honda Jazz tapi dibelikan 

orangtuanya. Anak anak itu tidak punya mental dan karakter, persis ayam boiler. 

“ kata Gugun sambil menyalakan rokoknya. 

          (Hal 29) 

(42) buah bibir 

Contoh dalam teks 

Teks 42 

Secara akademik saya tidak setara dengan dik Rana yang penuh prestasi 

dan menjadi buah bibir semua orang di kampus. Tetapi cinta adalah cinta. 

Dimata cinta semua manusia adalah sama. 

          (Hal 32) 

(43) mata berbinar-binar. 

Contoh dalam teks 

Teks 43 

Setelah nonton acaramu di televisi, dan nama Semarang juga disebut, 

paginya beliau langsung ke kampus khusus untuk mengucapkan selamat. Dan 

beliau mengirim mobil polisi khusus untuk mengawal kamu sampai Semarang.” 

Kata ibu Merlin dengan mata berbinar-binar. 

          (Hal 92) 

(44) turun tanggan 

Contoh dalam teks 

Teks 44 

Tetapi sebenarnya cukup mahasisiswa atau sopir kampus yang jemput ibu. 

Tidak harus ibu Merlin yang turun tanggan. Saya kan jadi malu sampai harus 

dijemput pembantu dekan segala. 

          (Hal 93) 

(45) nada agak keras. 

Contoh dalam teks 

Teks 45 
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Dia mau tidak pulang terus di China ya tidak apa-apa. Dia mau sekolah 

lagi ya biar saja. Mau nikah atau tidak nikah bukan urusan kita. Biarkan saja!” 

sahut pak Munajat dengan nada agak keras. 

        (Hal 112) 

(46) mengaca diri 

Contoh dalam teks 

Teks 46 

Kau harus bisa berpresangka baik dan positif. Dan menurutku sebaiknya 

kau juga harus mengaca diri. Lihat usia mu sudah berapa meskipun kau 

berpendidikan tinggi. Sudah saatnya kau tidak melangit saat mencari jodoh. 

        (Hal 136) 

(47) main perempuan 

Contoh dalam teks 

Teks 47 

Sudah menjadi rahasia umum kalau pak Sukarman suka main perempuan. 

Para dosen semua tahu. Juga ibu Merlin. Polisi yang bertugas mengamankan 

kampus pernah bercerita bahwa sebelum bertugasdi kampus ia pernah 

menangkap basah pak Sukarman hotel temang remang di daerah Unggaran. 

        (Hal 140) 

(48) tinta emas 

Contoh dalam teks 

Teks 48 

Setelah itu Islam mencatat dengan tinta emas perempuan-perempuan 

hebat yang dalam ilmuannya. Dalam bidang fiqh. 

                    (Hal 166) 

(49) angkat bicara 

Contoh dalam teks 

Teks 49 

...pak Munajat dan ibu Nuriyah saling berpandangan. Pak Munajat 

angkat bicara, prinsipnya kalau saya tidak masalah. Apalagi pak Sukarman 

orang cerdik cendekia dan terhormat.... 

        (Hal 174) 

(50) salah perhitungan 

Contoh dalam teks 

Teks 50 
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Kau ambil keputusan yang benar. Jangan sampai salah perhitungan. 

Jangan sampai kau menyesal  kemudian hari. Kau juga harus ingat umurmu 

sudah tidak muda lagi. Kata ibu Nuriyah sambil mengelus pundak Zahrana. 

        (Hal 183) 

(51) tinggi hati 

Contoh dalam teks 

Teks 51 

...temanya satu angkatan si Yuyun menawarkan kakaknya yang susdah 

buka kios pakain dalam di pasar Bringharjo Jogja. Saat itu kenapa ia begitu 

tinggi hati. Ia masih memandang rendah pekerjaan penjual sandal jepit.... 

 

        (Hal 185) 

(52) awet muda 

Contoh dalam teks 

Teks 52 

Ibunya melucu sambil mempersilakan tamu-tamunya menikmati hidangan 

seadanya. Mendegar hal itu pak Karman berkomentar dengan gaya lucu, 

“sebelum yang lain mengambil, biar saya dulu yang mencicipi. Agar awet muda 

dan bisa menyunting bidadari. 

        (Hal 193) 

(53) bermain api 

Contoh dalam teks 

Teks 53 

Kau benar-benar ingim mengajak bermain api denganku Zahrana. Baik. 

Tunggu pembalasanku. Kau akan tahu akibatnya mempermainkan seoarang 

insinyur Haji Sukarman, MSc. 

        (Hal 214) 

(54) pikirannya pendek 

Contoh dalam teks 

Teks 54 

...orang-orang sekarang banyak yang pikirannya pendek. Coba Nduk kau 

lihat dilereng gunug sana. Ada pemandangan yang indah. Di san ada banyak 

orang Jakarta yang membuat Villa.... 

        (Hal 217) 
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 (55) pegar ayu 

Contoh dalam teks 

Teks  55 

... memang dunia ini sudah tidak ada lelaki sehingga kamu tidak tidak ada 

lelaki sehingga kamu merampas suami orang dasar perawan tua! Suka merusak 

pegar ayu orang saja!” ia tidak tahu menjawab apa.... 

        (Hal 226) 

(56) berkepala lima 

Contoh dalam teks 

Teks 56 

Sampai pak Kiai dan ibu Nyai yang dia anggap orang yang sangat arif 

pun, berpendapat bahwa ia pantasnya lelaki berkepala lima. Sudah tidak 

berharganya dirinya. 

        (Hal 238) 

(57) ditangan Zahrana 

Contoh dalam teks 

Teks 57 

Apalagi pak Sukarman orang cerdik cendekia dan terhormat. Tetapi 

semuanya keputusan ada ditangan Zahrana. Sebab dia yang akan menjalani 

rumah tangganya, bukan begitu Ibu?” pak Munajat meminta persetujuan orang 

tuanya. 

        (Hal 174) 

(58) mengangkat muka 

Contoh dalam teks  

Teks 58 

Sekarang su Gugun itu sudah sukses jadi pengusah cor logam dan baja di 

Klaten. Karyawannya banyak dan anaknya sudah tiga. Gugun sekarang sudah 

punya usaha travel umroh di Jakarta. Setiap kali bertemu, nyaris ia tidak berani 

mengangkat muka. 

        (Hal 185) 

(59) darah penghambisan 

 

Contoh dalam teks 

 

Teks 59 
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Sebaiknya kau mengundurkan diri saja. Itu saranku sebagai orang yang 

sangat paham peta politik di kampus.” Tidak ibu. Jika terjadi ketidak adilan, 

akan saya lawan sampai titik darah penghambisan!” Zahrana kamu teryanta 

tidak tahu benar peta politik kampus. 

        (Hal 204) 

 

(60) aliran listrik 

 

Contoh dalam teks 

 

Teks 60 

 

Kata-kata pak Karman bagi aliran listrik yang menyengatnya. Kata-kata 

itu memguatkan keyakinannya bahwa yang menterornya selama ini adalah pak 

Karman. 

        (Hal 255) 

B. Makna Konotatif dalam Bentuk Klausa 

Berikut ini adalah bentuk makna konotatif klausa yang ditemukan dalam novel 

CSZ yaitu sebagai berikut. 

(61a) Mendung mengantung 

Contoh dalam teks 

Teks 61a 

 

Mendung mengantung. Langit kelam. Gerimis perlahan turun. Titik-titik 

air membasahi tanah, aspal, rerumputan, genting, juga landasan terbang. Ia 

menatap ke luar. Sebuah pesawat turun. 

(Hal 1) 

(62b) Langit kelam. 

Contoh dalam teks 

Teks 62b 

 

Mendung mengantung. Langit kelam. Gerimis perlahan turun. Titik-titik 

air membasahi tanah, aspal, rerumputan, genting, juga landasan terbang. Ia 

menatap ke luar. Sebuah pesawat turun. 

            (Hal 1) 

(63) kening Zahrana sedikit berkerut 
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Contoh dalam teks 

Teks 63 

...kepada ibu Dewi Zahrana, M.T. tercinta atas penghargaan Tingkat 

Internasional di Bidang Arsitektur yang diberikan oleh Thinghua University 

Beijing. Membaca tulisan itu kening Zahrana sedikit berkerut. Bertanya-tanya, 

kenapa meski ada kalimat “ tercinta”.... 

          (Hal 97) 

(64) mencium bau comberan 

 

Contoh dalam teks 

Teks 64 

...dan sekarang ia dilamar oleh orang yang sebenanya mendegar namanya 

saja ia seumpama mencium bau comberan. Dadanya terasa panas dan sakit. 

Perytnya terasa mual. Tetapi ia tidak bis berbuat apa-apa.... 

        (Hal 127) 

(65) mendapatkan durian runtuh 

 

Contoh dalam teks 

Teks 65 

Kaget bagaimana? Mereka menolak?” tenang pak. Kalau dilihat dari 

wajah mereka dari bahasa mereka. Mereka itu kagetnya kaget gembira. Sepeti 

mendapatkan durian runtuh begitu lho pak. Siapa yang tidak kenal Bapak. 

        (Hal 177) 

(66) sampai salah perhitungan 

 

Contoh dalam teks 

 

Teks 66 

Kau ambil keputusan yang benar. Jangan sampai salah perhitungan. 

Jangan sampai kau menyesal dikemudian hari. Kau juga harus ingat umurmu 

sudah tidak muda lagi. “ Kata ibu Nuriyah sambil mengelus pundak Zahranana. 

 

        (Hal 183) 

(67) suntikan darah segar 

 

Contoh dalam teks 

 

Teks 67 



40 
 

Zahrana seperti mendapatkan suntikan darah segar. Daya hidupnya 

tumbuh kembali. Dalam hati dia berkata, “ Ya benar. Yang sudah terjadi biarlah 

berlalu. Diratapi seperti apapun tak akan kembali. 

        (Hal 253) 

 

(68) darah, keringat dan air mata 

 

Contoh dalam teks 

 

Teks 68 

Rumah kecil yang ada di bagian pinggir perumahan Klipang Asri ini 

dibeli ayahnya dengan mencicil bertahun-tahun. Dibeli dengan darah, keringat 

dan air mata. Rumah yang  penuh sejarah bagi ayah dan ibunya. 

          (Hal 13) 

 

(69) kepala berisi tanda tanya 

  

Contoh dalam teks 

 

Teks 69 

...ada apa sepagi ini kepala sekolah memanggilnya.” Ia bergegas ke 

ruang kepala sekolah dengan kepala berisi tanda tanya. “ Ibu Rana, saya baru 

saja ditelepon sama Ibu Nyai Dah. Beliau minta kau menghadap beliau sekarang 

juga.... 

        (Hal 231) 

 

C. Makna Konotatif dalam Bentuk Kalimat 

Berikut ini adalah bentuk makna konotatif kalimat yang ditemukan dalam 

novel CSZ dalam novel CSZ hanya satu kalimat,yaitu sebagai berikut. 

(70) rencana A, dia pasti menyiapkan rencana B,C 

Contoh dalam tek 

Teks 70 

Sudah jelas, itu bagian dari strategi dia. Dan kau harus siap mungkin dia 

punya banyak rencana untuk mendapatkan kamu. Inikatakanlah rencana A, dia 

pasti menyiapkan rencana B,C dan seterusnya. 

        (Hal 165) 
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4.2 Makna Konotatif Satuan Lingual dalam Teks Novel Cinta Suci Zahrara 

Dalam pembahasan berikut ini dijelaskan tentang makna konotatif  dalam 

satuan lingual yang di dalam teks novel CSZ sebagai berikut. 

4.2.1   Makna Konotatif Satuan Lingual Kata Dasar 

Berikut ini adalah makna konotatif dalam bentuk satuan lingual kata dasar 

dalam teks novel CZS. 

(1a) kata Bintang 

Teks (1a) 

Ia telah mendapat puluhan email ucapan selamat. Dari  sesama dosen 

sejawatnya dikampus ,dari teman-temanya dulu kuliah, dari dosen- dosenya yang 

dulu mengajarnya di UGM dan ITB. Bahkan dari Mentri pendidikan nasional 

Indonesia. Sesungguhnya dikalangan akademisi fakultas teknik, khususnya 

jurusan arsitektur di Indonesia, ia menjadi bintang dan bahan perbincangan. 

          (hal 3) 

 

Kata bintang dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „benda langit yang memimiliki 

cahaya dan bisa dilihat pada saat malam hari‟ (KBBI 2014: 127). Tetapi dalam 

teks di atas kata bintang bermakna konotatif yang bermakna ‟seseorang yang 

berprestasi,orang yang terbaik dalam lingkungan‟. 

(2a) kata gila 

 

Teks 2a 

Ia masih ingat,saat ini teman-temanya yang tahu ia melakukan hal itu, 

kuliah di dua jurusan yang berbeda, di Universitas yang beda, ia dianggap gila. 

Sepintar-pintar kamu, kamu tidak akan bisa menyelesaikan SI kamu di jurusan 

Arsiktetur dan Teknik sipil dengan baik. Nanti  kuliahmu mana kacau, kata 

seorang temannya. 

(Hal 9) 

 

Kata gila dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang  

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „sarafnya terganggu, 
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pikiranya tidak sehat‟ (KBBI 2014: 257). Tetapi dalam teks di atas kata bintang 

bermakna konotatif yang bermakna ‟berbuat tidak masuk akal,melakukan sesuatu 

yang tidak wajar, melebihi kemampuan orang lain‟. 

 (3a) Kata matang 

Teks 3a 

Sudahla Lin, jangan kita bicarakan masalah ini. Sudah punya rencana 

yang matang untuk jalan hidupku. “ Ya sudah kalau begitu. Jangan salah, aku 

berkata seperti ini karena aku sangat menyayangimu. 

          (Hal 25) 

 

Kata matang dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „sudah masak dan bisa 

dimakan,sudah waktunya dipetik‟ (KBBI 2014: 452). Tetapi dalam teks di atas 

kata matang bermakna konotatif yang bermakna ‟sudah dipertimbangkan betul-

betul,sudah dipikirkan sebelum melakukan‟. 

 (4a) Kata jantan 

Teks 4a 

Saya senang mendengar keterusterangan mas Gugun saya sangat 

menghargai sikap jantan seperti ini. Jujur saya kagum dengan mental ulet mas 

Gugun. Menikah bukanlah perkara sepele, itu perkara besar menyangkut masa 

depan kita. 

          (Hal 33) 

 

Kata jantan dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „laki-laki untuk binatang dan 

tumbuhan‟ (KBBI 2014: 452). Tetapi dalam teks di atas kata jantan bermakna 

konotatif yang bermakna ‟pemberani,tidak merasa takut walaupun ditolak‟. 

(5a) Kata malaikat 

Teks 5a 
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Sudah saatnya kau tidak melangit mencari jodoh. Kalau kau  benar-benar 

ingin segera menikah. Mencari manusia setengah malaikat itu hal yang sangat 

mustahil. Selama pak Karman masih sholat dan puasanya terima saja. Apalagi ia 

orang terpandang. 

        (Hal 136) 

Kata malaikat dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif  

yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „mahluk gaib ciptaan 

Tuhan tidak memiliki nafsu tetapi mempunyai tugas khusus‟ (KBBI 2014: 444). 

Tetapi dalam teks di atas kata malaikat bermakna konotatif yang bermakna 

„manusia yang memiliki sifat yang sangat baik‟. 

 (6a) Kata bumi 

Teks 6a 

...pak Karman berniat memecatmu dengan satu tuduhan serius yang akan 

sangat mempermalukan mu. Ia mengisyaratkan hal itu kemarin setelah membaca 

surat mu. Sekedar saran dariku lebih kau mundur  dengan terhormat daripada 

dipecat! Jika pak Karman marah,orang itu bisa lupa bumi di mana ia berpijak.... 

                    (Hal 204) 

Kata bumi dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „planet tempat makhluk hidup 

dan tempat tinggal manusia maupun binatang‟ (KBBI 2014: 141). Tetapi dalam 

teks di atas kata bumi bermakna konotatif yang bermakna „lupa dimana dia 

diciptakan dan dimana akan kembali pula‟. 

 (7a) Kata seribu 

Teks 7a 

Kau kayak anak kecil saja. Cari perkerjaan baru. Dengan begituh kau 

bisa berdalih dengan seribu alasan yang menyejukan mereka. Bisa kau katakan 

tidak kerasaan lagi di kampus.Cari pengalaman baru dan lain sebagainya. 

 

       (Hal 207) 
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Kata seribu dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „menandakan matang uang 

yang jumlahnya seribu rupiah ‟ (KBBI 2014: 602). Tetapi dalam teks di atas kata 

seribu bermakna konotatif yang bermakna „bermakna konotatif  yaitu „mempunyai 

banyak alasan untuk meyakinkan orang‟.         

 (8a) Kata kerdi 

Teks 8a 

Meskinpun ia tahu Gugun itu ulet, tetapi baginya ketika seseorang tidak 

bisa mengatur dengan baik waktunya dan kuliyahnya berantakan,ia 

menganggapnya sebagai manusia yang kerdil. 

          (Hal 34) 

Kata kerdil dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „tidak dapat besar, selalu 

kecil ‟ (KBBI 2014: 370). Tetapi dalam teks di atas kata kerdil bermakna konotatif 

yang bermakna „manusia yang tidak ada gunanya , tidak dapat berkembang‟. 

 (9a) Kata final 

Teks 9a 

Saya hanya ingin cari suasana baru dan pengalaman. Mungkin saya akan 

mencoba kerja di sebuah perusahan atau buka bimbingan belajar atau apalah” 

jawab Zahrana sekenanya sambil merapikan berkas-berkasnya. “Apa ini benar-

benar keputusan final!?” iya final dan kami tidak berhak menahan mu. 

        (Hal 209) 

Kata final dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif  yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „babak terakhir suatu 

rangkain olahraga ‟ (KBBI 2014: 227). Tetapi dalam teks di atas kata final 

bermakna konotatif yang bermakna „keputusan yang tidak boleh dingangu gugat‟. 

 (10a) Kata dingin 



45 
 

Teks 10a 

Aku yakin sekali Lin. Iblis tua itu ada dibalik kematian mas Rahmad. Aku 

yakin!? Kata Zahrana Barapi-api. Lantas ia menunjukan data-data yang 

menguatkan dugaanya itu. Lina mengangapi dengan kepala dingin. 

        (Hal 257) 

 

Kata dingin dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif  yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „sejuk sekali,tidak panas,suhu 

yang rendah ‟ (KBBI 2014: 197). Tetapi dalam teks di atas kata dingin bermakna 

konotatif yang bermakna „menangapi masalah dengan tenang saja dan tidak 

gegebah‟. 

(11a) Kata mutiara 

Teks 11a  

Terkadang ia ingin waktu putar ke belakang, sehingga ia bisa 

memperbaiki kesalahannya dalam mengambil keputusan.Dulu banyak mutiara 

yang datang kepadanya ia tolak tanpa pertimbangan. 

        (Hal 186) 

Kata mutiara dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif  yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „permata yang berbentuk 

bulat dan keras berasal dari kulit kerang‟ (KBBI 2014: 475). Tetapi dalam teks di 

atas kata mutiara bermakna konotatif yang bermakna „ banyak rezeki yang datang 

tapi ditolak tanpa pertimbangan‟. 

 (12a) Kata  bidadari 

Teks 12a 

Ibunya melucu sambil mempersilakan tamu-tamunya menikmati hidangan 

seadanya. Mendegar hal itu pak Karman berkomentar dengan gaya lucu, 

“sebelum yang lain mengambil, biar saya dulu yang mencicipi. Agar awet muda 

dan bisa menyunting bidadari. 

        (Hal 193) 
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Kata bidadari dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif  

yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „putri atau dewi yang 

ada dikayangan‟ (KBBI 2014: 122). Tetapi dalam teks di atas kata bidadari 

bermakna konotatif yang bermakna „orang yang cantik serta baik hati‟. 

 (13a) Kata busuk 

Teks 13a 

Spontan perkataan itu dismbut tertawa semau yang hadir, kecuali dirinya. 

Entah kenapa perkataan itu menurutnya tidak lucu. Ia merasa, ada aroma rayuan 

gombal dan busuk didalamnya. 

        (Hal 193) 

Kata busuk dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif  yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „berbau tidak sedapkarena 

rusak dan tercermar kuman‟ (KBBI 2014: 146). Tetapi dalam teks di atas kata 

busuk bermakna konotatif yang bermakna „kejahatan dan keburukan dalam setiap 

kata-kata yang dilontarkan‟. 

 (14a) Kata bola 

Teks 14a 

Masalah sudah jelas. Semua tamu melihat ke arah Zahrana. Gadis itu 

tahu bola sekarang ada di tangannya. Dialah sekarang yang paling berkuasa di 

majelis itu. Ia beusaha untuk tenang. 

        (Hal 194) 

Kata bola dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „benda bulat yang terbuat 

dari karet dan untuk bermain sepak bola‟ (KBBI 2014: 131). Tetapi dalam teks di 

atas kata bola bermakna konotatif yang bermakna „penentuan akhirnya ada 

ditangan Zahrana dan yang memegang kekuasaan‟. 

(15a) Kata tumbuh 
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Teks 15a 

Zahrana seperti mendapatkan suntikan darah segar. Daya hidupnya 

tumbuh kembali. Dalam hati dia berkata, “ Ya benar. Yang sudah terjadi biarlah 

berlalu. Diratapi seperti apapun tak akan kembali. 

        (Hal 253) 

Kata tumbuh dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „hidup dan bertambah besar 

atau sempurna‟ (KBBI 2014: 675). Tetapi dalam teks di atas kata tumbuh 

bermakna konotatif yang bermakna „semangat dalam hidupnya telah kembali 

seperti semula‟ 

4.2.2 Makna Konotatif Satuan Lingual Kata Berafiksasi 

Berikut ini adalah makna konotatif dalam bentuk satuan lingual kata 

berafiksasi dalam teks novel CZS. 

(16a) Kata berafiksasi  meleleh 

Teks 16a 

Ibunya  terus menangis. Hatinya jadi luluh. Tanpa ia sadari air matanya 

meleleh. Setelah agak lama, ibunya bercerita, “ kasihan bapak mu Nduk. Sudah 

tua. Tak lama lagi pensiun. Bapak mu tadi dimarahin habis-habisan oleh 

atasanya. Dikata-katai dengan kata-kata yang tidak selayaknya. 

(Hal 7) 

Kata meleleh dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif  yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „mencair dan mengalir 

perlahan-lahan‟ (KBBI 2014: 425). Tetapi dalam teks di atas kata meleleh  

bermakna konotatif yang bermakna „air matanya tidak terasa keluar atau 

menangis‟. 

 (17a) Kata berafiksasi  mengharumkan 
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Teks  17a 

...pak Munajat, sungguh bapak sangat beruntung memiliki putri seperti 

Zahrana ini. Cerdas, santun, pekerja keras, dan berprestasi gemilang. Ini calon 

ilmuan Indonesia akan mengharumkan Indonesia. Selamat pak. “Pak Dekan 

tersenyum pada ayahnya, ibunya dan dirinya.... 

          (Hal 10) 

Kata mengharumkan dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau 

denotatif yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „berbau 

harum,mewangikan,cara mengharumkan ruangan‟ (KBBI 2014: 275). Tetapi 

dalam teks di atas kata mengharumkan  bermakna konotatif yang bermakna 

„mendapat banyak pujian dan prestasi yang membagakan.‟ 

(18a) Kata berafiksasi sekukunya 

Teks 18a 

 

Mendengar nama-nama itu,Zahrana merasa dirinya kerdil. Ia belum ada 

apa-apanya, belum ada sekukunya dibandingkan prestasinya mereka. 

          (Hal 64) 

Kata sekukunya dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif 

yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „bagian tubuh yang 

mengandung zat kapur,tipis dan tumbuh diujung jari‟ (KBBI 2014: 401). Tetapi 

dalam teks di atas kata sekukunya   bermakna konotatif yang bermakna „merasa 

ilmunya tidak ada apa-apanya dibandingkan nama  yang disebut‟. 

 (19a) Kata berafiksasi meninggi 

Teks 19a 

Pak Karman dan keluarganya akan kesini,dunia terasa suram dimata 

Zahrana. “Iya nanti jam setengah lima.” Jawab ibu Nuriyah. “Jadi bapak dan 

ibu sudah menerima lamaran itu, tanpa sepengetahuan Zahrana!? Nada kata-



49 
 

kata Zahrana meninggi. “ Tidak nduk . Kami tidak tahu apa-apa .   

                 (Hal 181) 

 

Kata meninggi dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif 

yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „menjadi tinggi,naik 

tinggi-tinggi‟ (KBBI 2014: 664). Tetapi dalam teks di atas kata meninggi   

bermakna konotatif yang bermakna „ terjadi hal yang tidak disuka atau marah‟. 

(20a) Kata berafiksasi perhitungan 

Teks 20a  

Kalau begitu masalahnya jelas. Pak Karman itu sedang sangat 

tersinggung dan marah besar karena kamu tolak. Dia merasa tidak nyaman 

berada satu atap denganmu di kampus. Dan ibu Merlin melihat dia akan 

membuat perhitungan dengan mu. 

                   (Hal 207) 

Kata perhitungan dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif 

yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „membilang termasuk 

menjumlah, membagi‟ (KBBI 2014: 286). Tetapi dalam teks di atas kata 

perhitungan   bermakna konotatif yang bermakna „merencanakan sesuatu yang 

buruk‟. 

 (21a) Kata berafiksasi membekas 

Teks 21a 

Apa yang didapat dari kunjungan ke Temanggung itu begitu membekas 

dalam diri Zahrana, dan menguatkan Zahrana dan menghadapi kehidupannya. Ia 

sudah sangat ikhlas seikhlas-ikhlasnya meninggalkan kampusnya. 

            (Hal 220) 

Kata membekas alam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „sesuatu yang tersisa sesudah 

diinjak‟ (KBBI 2014: 102). Tetapi dalam teks di atas kata membekas   bermakna 



50 
 

konotatif yang bermakna „nasehat yang selalu di ingat dan membuat semangat 

dalam menjalani kehidupan‟. 

(22a) Kata berafiksasi pedasnya 

Teks 22a 

...dangan kata-kata yang sama pedasnya. Ia periksa nomornya. Ia nyaris 

membalas SMS itu berasal. Akhirnya iya memilih diam. Diam tanpa pernah 

menganggap SMS itu ada. Ia merasa diam adalah senjata paling ampuh.... 

 

        (Hal 223) 

Kata pedasnya alam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „rasa seperti buah lombok‟‟ 

(KBBI 2014: 516). Tetapi dalam teks di atas kata pedasnya   bermakna konotatif 

yang bermakna „kata-kata yang sangat tajam,kata kasar‟. 

(23a) Kata berafiksasi berselancar     

Teks 23a 

Diam adalah senjata pamungkas untuk menang. Ia tidak akan meladeni 

kata-kata yang tidak mencerminkan datang dari orang terdidik itu. Akhirnya, ia 

matikan hp-nya. Ia memilih asik berselancar di dunia maya. 

        (Hal 224) 

Kata selancar alam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „jenis olah raga di atas air 

dengan cara berdiri di atas sebilah papan‟ (KBBI 2014: 604). Tetapi dalam teks 

di atas kata selancar  bermakna konotatif yang bermakna „bermain internet dan 

sambil menikmatinya. 

 (24a) Kata  berafiksasi selevel 

Teks 24a 
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Maka tanpa diminta ia lalu menjelaskan dengan sehalus mungkin maksud utama 

kedatangan Zahrana ke pesantren. Bu Nyai menjawb,” Saya yakin tidak mudah 

mencari yang selevel dengan mu,anakku. 

        (Hal 230) 

Kata selevel alam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „tingkatan dalam permainan 

games‟ (KBBI 2014: 428). Tetapi dalam teks di atas kata selevel  bermakna 

konotatif yang bermakna „tidak sederajat, tidak setara‟. 

 (25a) Kata  berafiksasi berbinar 

Teks 25a 

Dari mana Rana? Ini rumah ditinggal pergi tapi pintu terbuka tak 

terkunci? jangann sembrono kamu!” tegur ibunya serius. “ Dari mengejar 

penjual kerupuk ibu. Wong Cuma sebentar kok.” Jawab Zahran tenang.”Penjual 

kerupuk yang dikirim ibu Nyai itu?” tanya ibunya dengan mata berbinar. 

        (Hal 240) 

Kata binar dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „bercahaya,bersinar-sinar‟ 

(KBBI 2014: 126). Tetapi dalam teks di atas kata binar  bermakna konotatif yang 

bermakna „dengan hati yang begitu senang‟. 

 (26a) Kata berafiksasi melangit 

Teks 26a 

Lihat usiamu sudah berapa meskipun kau berpendidikan tinggi. Sudah 

saatnya kau tidak melangit dalam mencari jodoh. Kalau kau benar-benar ingin 

segera menikah.  

       (Hal 136) 

Kata melangit dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang 

mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „ruang luas terbentang di atas 

bumi‟ (KBBI 2014: 415). Tetapi dalam teks di atas kata melangit  bermakna 
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konotatif yang bermakna „jangan terlalu memilih yang sempurna dalam mencari 

jodoh‟ 

4.2.3 Makna Konotatif Satuan Lingual Kata Berreduplikasi 

Berikut ini adalah makna konotatif dalam bentuk satuan lingual kata 

berreduplikasi dalam teks novel CZS. 

(27a) Kata berreduplikasi berbunga-bunga 

Teks 27a 

  Dari dekan mendapat penjelasan bahwa ia diproyeksikan untuk menjadi 

dosen dan akan dikirim ke Belanda untuk mengambil S2, jika ia bersedia.Ia 

langsung menjawab prinsipnya ia bersedia. ia  langsung menjawab prinsipnya ia 

bersedia, hanya ia perlu bermusyawarah dengan kedua orang tuanya. Ia keluar 

dari ruang dekan dengan hati berbunga-bunga. Ia seperti melayang. Dunia 

terasa begituh indah. 

          (Hal 11) 

 

Kata berbunga-bunga dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau 

denotatif yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „bagian 

tumbuhan yang merupakan bakal buahdan berbau wangi‟ (KBBI 2014: 141). 

Tetapi dalam teks di atas kata berbunga-bunga  bermakna konotatif yang 

bermakna „dengan penuh kegembiraan,bahagia‟. 

 (28a) Kata berreduplikasi matang-matang 

Teks 28a 

Akhirnya ia mengatakan kepada ayah dan ibunya, bahwa ia akan 

memikirkan ulang tawaran itu dari UGM itu. Setelah ia pikir matang-matang 

memang ia yang saatnya mengerti kondisi ayah dan ibunya. 

          (Hal 13) 

 

Kata matang-matang dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau 

denotatif yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „sudah tua dan 
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sudah sampai waktunya untuk dipetik ‟ (KBBI 2014: 141). Tetapi dalam teks di 

atas kata matang-matang bermakna konotatif yang bermakna „berpikir baik-baik 

dan penuh dengan pertimbangan‟. 

(29a) Kata berreduplikasi masak-masak 

Teks 29a 

Pikirkanlah masak-masak sebelum nanti kamu menyesal. Umurnya 

semakin bertambah. Aku dengar dari ibumu. Ada orang yang siap melamarmu 

dan siap menyertai mu menyelesaikan S2. 

          (Hal 25) 

 

Kata masak-masak dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif 

yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „sudah tua dan sudah 

sampai waktunya untuk dipetik ‟ (KBBI 2014: 141). Tetapi dalam teks di atas kata 

masak-masak bermakna konotatif yang bermakna „berpikir baik-baik dan penuh 

dengan pertimbangan‟. 

 (30a) Kata berreduplikasi berkaca-kaca 

Teks 30a 

Zahrana memca email itu dengan tubuh bergetar. Mata berkaca-kaca.Ia 

tidak tahu apa yang ia rasakan. Yang jelas bukan bahagia. Ia merasa betapa 

tidak mudah menjadi gadis yang terlambat menikah. Dan betapa susah menjadi 

wanita. 

        (Hal 225) 

Kata berkaca-kaca dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif 

yang  mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yaitu „benda yang 

kerasa,biasanya bening dan mudah pecah‟ (KBBI 2014 :329). Tetapi kata 

berkaca-kaca bermakna konotatif yang bermakna „ hampir meneteskan air mata 

atau bersedih‟. 

(31a) Kata berreduplikasi Barapi-api 
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Teks 31a 

Aku yakin sekali Lin. Iblis tua itu ada dibalik kematian mas Rahmad. Aku 

yakin!? Kata Zahrana Barapi-api. Lantas ia menunjukan data-data yang 

menguatkan dugaanya itu. 

        (Hal 257) 

 

Kata berapi-api  dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif  

yang mengacu pada referen atau acuanya di luar bahasa yaitu „panas dan cahaya 

yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau nyala‟(KBBI: 2014: 55) . Tetapi 

kata berapi-api bermakna konotatif yang bermakna „ marah-marah atau merasa 

geram‟ . 

4.2.4 Makna Konotatif Satuan Lingual Frasa 

Berikut ini adalah makna konotatif dalam bentuk satuan lingual frasa 

dalam teks novel CZS. 

(32a) Frasa mengangkat martabat 

Teks 32a 

Di Asia Tenggara, yang katanya, dialah orang  yang pertama yang 

meraihnya. Ia tidak hanya mengangkat martabat keluarga tetapi juga 

mengangkat martabat bangsa dan negara. Ya, martabat bangsa dan negara yang 

bernama Indonesia yang amat ia cintaimya. 

(Hal 3) 

Frasa mengangkat martabat terbentuk dari dua kata yaitu kata mengangkat 

dan kata martabat. Dalam makna denotatif kata mengangkat yaitu 

„naikan,tinggikan ( KBBI 2014 : 48). Sedangkan kata martabat „ harga diri 

manusia‟ ( KBB I: 2014:  450). Sehingga dalam susunan frase ini mengangkat 

martabat  dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu 

pada referen atau acuan  di luar bahasa yaitu „mengangkat martabat bangsa dan 
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negara‟. Tetapi frasa  mengangkat martabat bermakna konotatif yang bermakna 

„harga diri atau membagakan bangsa dan negara dari prestasi yang dicapai‟. 

 (33a) Frasa berat hati 

Teks 33a 

Dan satu lagi, ayahnya dipercaya untuk mengurusi mushalla di dekat situ. 

Ayahnya begitu cinta dengan mushalla yang tidak besar itu. Dengan berat hati, ia 

mengemutuskan untuk tidak mengambil tawaran langka itu. 

Frasa berat hati terbentuk dari dua kata yaitu kata berat dan kata hati. 

Dalam makna denotatif kata berat  yaitu „berbobot banyak‟ (KBBI : 2014 : 1251). 

Sedangkan kata hati yaitu ‟bagian tubuh yang mengambil sari makanan didarah‟ 

(KBBI : 2014 : 276). Sehingga dalam susunan frasa berat hati  dalam teks di atas 

bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar 

bahasa yaitu „memiliki hati yang berat‟. Tetapi frasa berat hati bermakna 

konotatif yang bermakna „ merasa tidak ikhlas telah menolak tawaran yang 

langka‟. 

(34a) Kata berreduplikasi hati ke hati 

Teks 34a 

 

Ia tidak membantah ayah dan ibunya saat itu, ia hanya pura-pura sakit. 

Dan anehnya dia benar-benar demam sampai berhari-hari. Akhirnya ibunya iba. 

Ibu nya mengajak bicara hati ke hati dan ia mengutarakan bahwa keinginan 

terbesarnya adalah masuk SMA terbaik di kota Semarang bukan ke pesantre. 

(Hal 5) 

Kata hati ke hati dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif 

yang mengacu pada acuan di luar bahasa yang bermakna „bagian dari organ 

tubuh yang berfungsi mengambil sari makanan dari darah‟ (KBBI 2014: 276). 

Tetapi dalam teks di atas kata hati ke hati  bermakna konotatif yang bermakna 

„mengajak bicara secara baik-baik antara anak dan seorang ibu‟. 
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          (Hal 13) 

(35a) Frasa peluang emas 

 

Teks 35a 

 

Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan memikirkan baik-

baik peluang emas ini, tetapi ia lebih memilih membahagiakan kedua tua orang 

tuanya dari pada asik dengan kebahagianya sendiri. Ia akan berharap Allah akan 

memberikan gantinya yang baik. 

          (Hal 14) 

Frasa peluang emas terbentuk dari dua kata yaitu kata peluang dan kata 

emas. Dalam makna denotatif  kata peluang berarti „kesempatan‟ (KBBI : 2014: 

521). Sedangkan kata emas yaitu „barang tambang yang termasuk logam 

mulia‟(KBBI : 2014 :214). Sehingga dalam susunan frasa peluang emas  dalam 

teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada referen atau 

acuan di luar bahasa yaitu „mendapatkan peluang emas‟. Tetapi frasa peluang 

emas bermakna konotatif yang bermakna  „ merasa tidak ikhlas telah menolak 

tawaran yang langka‟. 

(36a) Frase permata mulia 

Teks 36a 

Katanya mau dikasihkan aku kok diambil sendiri. Lina dengan enteng 

menjawab, “permata mulia” kalau tidak segera diamankan, bisa gawat. Nanti 

diambil orang. Salah sendiri kau tidak mau. Jangan nyesal ya. 

          (Hal 24) 

Frasa permata mulia terbentuk dari dua kata yaitu kata permata dan kata 

mulia. Dalam makna denotatif kata mulia yaitu „tentang kedudukan‟ (KBBI : 

2014: 472). Sedangkan kata permata berarti „batu mulia berwarna indah‟(KBBI : 

2014 : 529). Sehingga dalam susunan frasa ini permata mulia  dalam teks di atas 

bermakna sebenarnya atau denotatif yang  mengacu pada referen atau acuan di 
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luar bahasa yaitu „batu yang berwarna indah‟. Tetapi frasa permata mulia 

bermakna konotatif yang bermakna   „ orang yang berharga atau orang yang 

baik‟. 

(37a) Frasa tangan terbuka 

Teks 37a 

Setelah ia meraih penghargaan di Beijing akan sangat mudah baginya 

mendapat beasiswa S3 di luar negeri. Bahkan jika ia melamar S3 ke Tsinghua 

University pasti akan diterima dengan tangan terbuka. 

          (Hal 26) 

Frasa tangan terbuka terbentuk dari dua kata yaitu kata tangan dan kata 

terbuka. Dalam makna denotatif kata tangan yaitu „angota badan dari 

pergelangan tangan sampai ke ujung jari‟ (KBBI: 2014 : 645). Sedangkan kata 

terbuka yaitu „adegan yang diubah bentuknya dengan disaksikan langsung oleh 

penonton‟(KBBI : 2014: 138). Sehingga dalam susunan frasa tangan terbuka   

dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang  mengacu pada 

referen atau acuan di luar bahasa yaitu „tanggan yang terbuka‟. Tetapi frasa  

tanggan terbuka  bermakna konotatif yang bermakna „diterima dengan mudah 

dan tanpa persaratan apapun‟. 

(38a) Frase kepala tiga 

Teks 38a 

Tetapi satu sisi nuraninya menegurnya, bahwa ia adalah perempuan yang 

egois. Kenapa juga tidak segera sadar bahwa umurnya sdah melewati kepala 

tiga. Siapa bilang norma masyrakat tidak ada patokan ilmiahnya? Ada. 

          (Hal 26) 

Frasa  kepala tiga terbentuk dari dua kata yairu kata kepala dan kata tiga. 

Dalam makna denotatif kata kepala berarti „bagian tubuh antara leher ke atas 

yang terdapat otak (KBBI : 2014: 366). Dan kata  tiga yaitu „ nama bilangan 
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dengan lambang tiga‟ (KBBI : 2014 :661). Sehingga dalam susunan frasa ini 

kepala tiga‟ dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu 

pada referen atau acuan di luar bahasa yaitu „manusia yang mempunyai kepala 

tiga. Tetapi frasa  kepala tiga bermakna konotatif yang bermakna  „umur yang 

seharusnya memiliki anak tiga dan belum melangsungkan pernikahan‟ 

(39) Frasa  perawan tua 

Teks 39 

Ketika masyrakat menyebut seorang sebagai perawan tua, itu tidak 

semata-mata ejekan. Tetapi sebenarnya itu adalah peringantan tanda sayang. 

Dunia kedokteran sudah menentukan usia produktif seorang perempuan. 

          (Hal 26) 

Frasa perawan tua terbentuk dari dua kata yaitu kata perawan dan kata 

tua.Dalam makna denotatif kata perawan berarti „anak perempuan yang sudah 

akal balik‟ (KBBI : 2014 : 523). Dan kata tua berarti „sudah lanjut usia‟ (KBBI 

:2014: 671). Sehingga dalam susunan frase ini perawan tua dalam teks di atas 

bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar 

bahasa  „perawan yang sudah tua‟. Tetapi frasa perawan tua bermakna konotatif 

yang bermakna  „umur yang sudah tua masih belum melangsungkan pernikahan‟. 

 

(40a) Frasa hasil keringatku 

Teks 40a 

Allhamdulilah, mobil truntung tua ini aku beli dengan hasil keringtaku 

sendiri dik Rana. Tidak kayak anak-anak yang sok nggaya pakai Honda Jazz tapi 

dibelikan orangtuanya. Anak anak itu tidak punya mental... 

          (Hal 29) 
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Frasa hasil keringtaku terbentuk dari dua kata yaitu kata hasil dan kata 

keringat. Dalam makna denotatif kata hasil berarti „sesuatu yang didapat dari 

hasil‟ (KBBI : 2014 :276). Dan kata keringat yaitu „air yang keluar dari sela 

pori-pori‟ (KBBI :2014 : 371). Sehingga dalam susunan frasa ini hasil keringatku  

dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau  denotatif yang  mengacu pada 

referen atau acuan di luar bahasa yaitu „hasil dari keringat atau cairan yang 

keluar dari tubuh yang berbentuk air‟. Tetapi frasa hasil keringtaku bermakna 

konotatif yang bermakna „hasil kerja keras,perjuangan sehingga merasa bangga 

karena dari kerja keras sendiri dan mendapatkan hasil yang membanggakan‟. 

(41a) Frasa ayam boiler 

Teks 41a 

Tidak kayak anak-anak yang sok nggaya pakai Honda Jazz tapi dibelikan 

orangtuanya. Anak anak itu tidak punya mental dan karakter, persis ayam boiler.  

kata Gugun sambil menyalakan rokoknya. 

          (Hal 29) 

Frasa  ayam boiler  dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif 

yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yaitu „ayam boiler, ayam 

potong‟ (KBBI: 2014: 69) . Tetapi frasa ayam boiler bermakna konotatif yang 

bermakna yaitu „ tidak memiliki kemandirian dan lemah‟. 

(42) Frasa buah bibir 

Teks 42 

Secara akademik saya tidak setara dengan dik Rana yang penuh prestasi 

dan menjadi buah bibir semua orang di kampus. Tetapi cinta adalah cinta. 

Dimata cinta semua manusia adalah sama. 

          (Hal 32) 

Frasa buah bibir terbentuk dari dua kata yaitu kata buah dan kata bibir. 

Dalam makna denotatif  buah berarti „bagian tumbuhan yang berasal dari 
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bunga‟(KBBI : 2014 : 135). Dan kata bibir yaitu „tepi mulut (KBBI : 2014: 122). 

Sehingga dalam susunan frasa ini buah bibir dalam teks di atas bermakna 

sebenarnya atau denotatif  yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa 

yaitu „buah yang ada dibibir‟. Tetapi frasa buah bibir bermakna konotatif yang 

bermakna „ sering dibicarakan atau bahan pembicaraan orang lain‟. 

(43) Frasa mata berbinar-binar 

Teks 43 

Setelah nonton acaramu di televisi, dan nama Semarang juga disebut, 

paginya beliau langsung ke kampus khusus untuk mengucapkan selamat. Dan 

beliau mengirim mobil polisi khusus untuk mengawal kamu sampai Semarang.” 

Kata ibu Merlin dengan mata berbinar-binar. 

          (Hal 92) 

Frasa mata berbinar-binar terbentuk dari dua kata yaitu kata mata dan 

kata berbinar. Dalam makna denotatif kata mata berarti „anggota tubuh termasuk 

indra penglihatan‟ (KBBI : 2014 : 452). Dan kata berbinar yaitu „ bercahaya 

(KBBI : 2014:126). Sehingga dalam susunan frasa  mata berbinar-binar dalam 

teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada referen atau 

acuan di luar bahasa yang bermakna „mata yang berbinar‟. Tetapi frasa mata 

berbinar-binar bermakna konotatif yang bermakna „dengan penuh kegembiraan‟. 

(44a) Frasa turun tangan 

Teks 44a 

Tetapi sebenarnya cukup mahasisiswa atau sopir kampus yang jemput ibu. 

Tidak harus ibu Merlin yang turun tangan. Saya kan jadi malu sampai harus 

dijemput pembantu dekan segala. 

          (Hal 93) 

Frasa turun tangan  tebentuk dari dua kata yaitu kata turun dan kata 

tangan.Dalam makna denotatif kata turun berarti „bergerak ke bawah‟ (KBBI : 
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2014:675). Dan kata tangan yaitu „anggota badan dari pergelangan tangan 

sampai ujung jari‟(KBBI :2014:645). Sehingga dalam susunan frasa turun tangan  

dalam teks di atas bermakna denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di 

luar bahasa yang bermakna „tangan yang diturunkan‟. Tetapi frasa turun tangga 

bermakna konotatif yang bermakna„tidak seharusnya ibu Merlin yang langsung 

kerjakan‟ . 

(45a) Frasa nada agak keras 

Teks 45a 

Dia mau tidak pulang terus di China ya tidak apa-apa. Dia mau sekolah 

lagi ya biar saja. Mau nikah atau tidak nikah bukan urusan kita. Biarkan saja!” 

sahut pak Munajat dengan nada agak keras. 

        (Hal 112) 

Frasa nada agak keras terbentuk dari dua kata yaitu kata nada dan kata 

keras. Dalam makna denotatif  kata nada berarti „tinggi rendahnya suara musik‟ 

(KBBI :2014 :474). Dan kata keras yaitu „kuat dan tidak mudah patah‟(KBBI : 

2014 : 369). Sehingga dalam susunan frase nada agak keras  dalam teks di atas 

bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar 

bahasa yang bermakna „nada yang agak keras atau bunyi yang dibuat dari alat 

musik‟. Tetapi frasa nada agak keras bermakna konotatif yang bermakna „dengan 

suara yang tegas atau marah‟. 

(46) Frasa mengaca diri 

Teks 46 

Kau harus bisa berpresangka baik dan positif. Dan menurutku sebaiknya 

kau juga harus mengaca diri. Lihat usia mu sudah berapa meskipun kau 

berpendidikan tinggi. Sudah saatnya kau tidak melangit saat mencari jodoh. 

        (Hal 136) 
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Frasa mengaca diri terbentuk dari dua kata yaitu kata mengaca dan kata 

diri. Dalam makna denotatif kata mengaca berarti „bercermin,berkaca‟ (KBBI 

:2014 : 330). Dan kata diri yaitu „orang secara pribadi‟(KBBI : 2014 :197). 

Sehingga dalam susunan frasa mengaca diri  dalam teks di atas bermakna 

sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa 

yang bermakna „mengaca diri dicermin‟. Tetapi frasa mengaca diri bermakna 

konotatif yang bermakna „melihat diri sendiri baru mengritik orang lain‟. 

(47a) Frasa main perempuan 

Teks 47 

Sudah menjadi rahasia umum kalau pak Sukarman suka main perempuan. 

Para dosen semua tahu. Juga ibu Merlin. Polisi yang bertugas mengamankan 

kampus pernah bercerita bahwa sebelum bertugasdi kampus ia pernah 

menangkap basah pak Sukarman hotel temang remang di daerah Unggaran. 

  

Frasa main perempuan terbentuk dari dua kata yaitu kata main  dan kata 

perempuan. Dalam makna denotatif kata main berarti „melakukan sesuatu yang 

sifatnya tidak serius‟ (KBBI : 2014 : 441). Dan kata perempuan yaitu 

„wanita,orang yang melahirkan kita‟ (KBBI:2014 :526). Sehingga dalam susunan 

frasa main perempuan  dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif 

yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna „main 

perempuan atau main sama perempuan‟. Tetapi frasa main perempuan bermakna 

konotatif yang bermakna  „laki-laki yang tidak baik atau perilakunya buruk‟.  

       (Hal 140) 

(48a) Frasa tinta emas 

Teks 48a 

Setelah itu Islam mencatat dengan tinta emas perempuan-perempuan 

hebat yang dalam ilmuannya. Dalam bidang fiqih. 
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        (Hal 166) 

Frasa tinta emas terbentuk dari dua kata yaitu kata tinta dan kata emas. 

Dalam makna denotatif kata tinta berarti „barang cair berwarna untuk keperluan 

cetak-mencetak (KBBI : 2014 : 665). Dan kata emas yaitu „sesuatu yang tinggi 

mutunya (KBBI : 2014 : 219). Sehinga dalam susunan frasa  dalam teks di atas 

bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar 

bahasa yang bermakna „tinta yang terbuat dari emas‟. Tetapi frasa tinta emas 

bermakna konotatif yang bermakna „orang –orang terbaik atau orang yang 

mempengaruh yang baik dalam masa lampau‟. 

(49a) Frasa angkat bicara 

Teks 49a 

...pak Munajat dan ibu Nuriyah saling berpandangan. Pak Munajat 

angkat bicara, prinsipnya kalau saya tidak masalah. Apalagi pak Sukarman 

orang cerdik cendekia dan terhormat.... 

        (Hal 174) 

Frasa angkat bicara dalam teks di atas bermakna  sebenarnya atau 

denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna 

„mengajukan usul‟(KBBI : 2014 :49) Tetapi frasa  angkat bicara bermakna 

konotatif yang bermakna „mengeluarkan pendapat dari hal yan ia tidak suka dari 

anknya Zahrana‟. 

(50a) Frasa salah perhitungan 

Teks 50a 

Kau ambil keputusan yang benar. Jangan sampai salah perhitungan. 

Jangan sampai kau menyesal  kemudian hari. Kau juga harus ingat umurmu 

sudah tidak muda lagi. Kata ibu Nuriyah sambil mengelus pundak Zahrana. 

        (Hal 183) 
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Frasa salah perhitungan terbentuk dari dua kata yaitu kata salah dan kata 

perhitungan. Dalam makna denotatif kata salah  berarti „tidak betul‟ (KBBI : 

2014: 590). Dan kata perhitngan yaitu „ membilang termasuk menjumlah‟ (KBBI : 

2014 : 286). Sehingga dalam susunan frase salah perhitungan dalam teks di atas 

bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada referen atau acuanya di 

luar bahasa yang bermakna „salah dalam melakukan perhitungan‟. Tetapi frasa  

salah perhitungan bermakna konotatif yang bermakna  „jangan sampai salah 

mengambil keputusan‟. 

(51a) Frasa tinggi hati 

Teks 51a 

...temanya satu angkatan si Yuyun menawarkan kakaknya yang susdah 

buka kios pakain dalam di pasar Bringharjo Jogja. Saat itu kenapa ia begitu 

tinggi hati. Ia masih memandang rendah pekerjaan penjual sandal jepit.... 

        (Hal 185) 

Frasa tinggi hati terbentuk dalam dua kata yaitu kata tinggi dan kata hati. 

Dalam makna denotatif kata tinggi berarti „tidak rendah,tidak pendek‟ (KBBI : 

2014: 664). Dan kata hati yaitu „ bagian tubuh yang berfungsi menyaring 

makananan didarah‟ (KBBI : 2014 : 276). Sehingga dalam susunan frasa tinggi 

hati dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada 

referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna „manusia yang memiliki tinggi 

hinggi hati‟. Tetapi frasa tinggi hati bermakna konotatif yang bermakna „masih 

memilih-milih atau sombong‟. 

(52a) Frasa awet muda 

Teks 52a 

Ibunya melucu sambil mempersilakan tamu-tamunya menikmati hidangan 

seadanya. Mendegar hal itu pak Karman berkomentar dengan gaya lucu, 
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“sebelum yang lain mengambil, biar saya dulu yang mencicipi. Agar awet muda 

dan bisa menyunting bidadari. 

        (Hal 193) 

Frasa awet muda terbentuk dari dua kata yaitu kata awet  dan kata muda. 

Dalam makna denotatif kata awet  muda  berarti „tidak muda usang‟ (KBBI : 

2014: 69). Dan kata muda yaitu „belum tua‟ (KBBI:2014 : 470). Sehingga dalam 

susunan frasa awet muda dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif 

mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna „selalu awet tidak 

akan rusak‟.Tetapi frasa awet muda  bermakna konotatif yang bermakna 

„kelihatan selalu muda meskipun umur tidak lagi muda‟. 

(53a) Frasa bermain api 

Teks 53a 

Kau benar-benar ingim mengajak bermain api denganku Zahrana. Baik. 

Tunggu pembalasanku. Kau akan tahu akibatnya mempermainkan seoarang 

insinyur Haji Sukarman, MSc. 

        (Hal 214) 

Frasa bermain api terbentuk dari dua kata yaitu bermain dan kata api. 

Dalam makna denotatif kata bermain berarti „melakukan sesuatu yang tidak 

serius‟ (KBBI : 2014 : 441). Dan kata api yaitu „cahaya panas yang 

ditimbulkanoleh benda‟ (KBBI :2014 : 55). Sehingga dalam susunan frasa 

bermain api  dalam teks di atas bermakna sebenarrya atau denotatif yang mengacu 

pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna „orang-orang yang 

bermain api‟.Tetapi frasa bermain api bermakna konotatif yang bermakna 

„mengajak perang atau mengajak konflik‟. 

(54a) Frasa pikirannya pendek 

Teks 54a 
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...orang-orang sekarang banyak yang pikirannya pendek. Coba Nduk kau 

lihat dilereng gunug sana. Ada pemandangan yang indah. Di san ada banyak 

orang Jakarta yang membuat Villa.... 

        (Hal 217) 

Frasa pikirannya pendek terbentuk dari dua kata yaitu kata pikiran dan 

kata pendek. Dalam makna denotatif kata pikiran berarti „apa yang ada dalam 

hati‟ (KBBI : 2014 : 534). Dan kata pendek  yaitu „dekat jaraknya antara ujung 

dengan ujung‟ (KBBI : 2014 : 522). Sehingga dalam susunan frasa pikiranya  

pendek  dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu 

pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna „pikiran yang 

pendek‟.Tetapi frasa pikirannya pendek bermakna konotatif yang bermakna „tidak 

memikirkan secara baik-baik sebelum mengambil keputusan atau cepat 

menyerah‟ 

 (55a) Frasa pager ayu 

Teks 55a 

... memang dunia ini sudah tidak ada lelaki sehingga kamu tidak tidak ada 

lelaki sehingga kamu merampas suami orang dasar perawan tua! Suka merusak 

pager ayu orang saja!” ia tidak tahu menjawab apa.... 

        (Hal 226) 

Frasa pegar ayu dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau  denotatif 

yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna „ barisan 

penerima tamu yang terdiri dari wanita-wanita cantik‟(KBBI : 2014 :497) .Tetapi 

frasa pager ayu bermakna konotatif yang bermakna „merusak rumah tangga 

orang lain‟. 

(56a) Frasa berkepala lima 

Teks 56a 
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Sampai pak Kiai dan ibu Nyai yang dia anggap orang yang sangat arif 

pun, berpendapat bahwa ia pantasnya lelaki berkepala lima. Sudah tidak 

berharganya dirinya. 

        (Hal 238) 

Frasa berkepala lima terbentuk dua kata yaitu kata kepala dan kata lima. 

Dalam makna denotatif kata berkepala berarti „bagian tubuh diantara leher yang 

terdapat otak‟ (KBBI : 2014 : 366). Dan kata lima yaitu „nama lambang bagi 

bilangan asli‟ (KBBI : 2014 : 5433). Sehingga dalam susunan frasa berkepala 

lima   dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang  mengacu pada 

referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna „manusia yang berkepala 

lima‟.Tetapi frasa berkepala lima bermakna konotatif yang bermakna „pantasnya 

mendapatkan lelaki yang sudah mempunya anak lima‟. 

(57a) Frasa ditangan Zahrana 

Teks 57a 

Apalagi pak Sukarman orang cerdik cendekia dan terhormat. Tetapi 

semuanya keputusan ada ditangan Zahrana. Sebab dia yang akan menjalani 

rumah tangganya, bukan begitu Ibu?” pak Munajat meminta persetujuan orang 

tuanya. 

        (Hal 174) 

Frasa ditangan Zahrana  dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau 

denotatif yang  mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna 

„anggota badan dari siku sampai jari‟ (KBBI : 2014 : 645) .Tetapi frasa ditangan 

Zahrana bermakna konotatif yang bermakna „keputusan Zahran yang bisa 

memutuskan‟. 

(58a) Frasa mengangkat muka 

Teks 58a 

Sekarang su Gugun itu sudah sukses jadi pengusah cor logam dan baja di 

Klaten. Karyawannya banyak dan anaknya sudah tiga. Gugun sekarang sudah 
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punya usaha travel umroh di Jakarta. Setiap kali bertemu, nyaris ia tidak berani 

mengangkat muka. 

        (Hal 185) 

 

Frasa mengangkat muka terbentuk dari dua kata yaitu kata mengangkat 

dan kata muka. Dalam makna denotatif kata mengangkat berarti „mengajukan usul 

atau pendapat‟ (KBBI : 2014 : 49). Dan kata muka yaitu „rupa muka‟ (KBBI : 

2014 : 471). Sehingga susunan susunan frasa mengangkat muka dalam teks di atas 

bermakna sebenarnya  denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar 

bahasa yang bermakna „orang yang mengangkat muka‟.Tetapi frasa mengangkat 

muka bermakna konotatif  yang bermakna „merasa malu melihat orang yang 

pernah ia tolak sudah sukses‟. 

(59a) Frasa darah penghabisan 

 

Teks59a 

 

Sebaiknya kau mengundurkan diri saja. Itu saranku sebagai orang yang 

sangat paham peta politik di kampus. Tidak ibu. Jika terjadi ketidak adilan, akan 

saya lawan sampai titik darah penghabisan!” Zahrana kamu teryanta tidak tahu 

benar peta politik kampus. 

        (Hal 204) 

 

Frasa darah penghabisan terbentuk dari dua kata yaitu kata darah dan kata 

penghabisan. Dalam makna denotatif kata darah berarti „sel-sel merah atau putih 

yang mengalir dalam pembulu darah manusia‟ (KBBI : 2014 : 181). Dan kata 

penghabisan yaitu „paling akhir‟ (KBBI : 2014 : 267). Sehingga dalam susunan 

frasa darah penghabisan  dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau  denotatif 

yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna „darah 

sampai habis‟.Tetapi frasa  darah penghambisan bermakna konotatif yang 

bermakna „berjuang dan melawan sampai akhir‟. 
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(60a) Frasa aliran listrik 

 

Teks 60a 

 

Kata-kata pak Karman bagi aliran listrik yang menyengatnya. Kata-kata 

itu memguatkan keyakinannya bahwa yang menterornya selama ini adalah pak 

Karman. 

        (Hal 255) 

Frasa aliran listrik terbentuk dari dua kata yaitu kata aliran dan kata 

listrik. Dalam makna denotatif  kata aliran berarti „ sesuatu yang mengalir‟(KBBI 

:2014 : 33). Dan kata Listrik yaitu „daya atau kekuataan yang ditimbulkan oleh 

adanya pergesekan‟ (KBBI : 2014 : 432). Sehingga dalam susunan frasa aliran 

listrik   dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada 

referen atau acuanya di luar bahasa yang bermakna „aliran atau tenaga yang 

membuat lampu menyala‟.Tetapi frasa aliran listrik bermakna konotatif yang 

bermakna „memunculkan kemarahan‟. 

4.2.5 Makna Konotatif Satuan Lingual Klausa 

Berikut ini adalah makna konotatif dalam bentuk satuan lingual klausa 

dalam teks novel CZS. 

(61a) Klausa Mendung mengantung 

Teks 61a 

 

Mendung mengantung. Langit kelam. Gerimis perlahan turun. Titik-titik 

air membasahi tanah, aspal, rerumputan, genting, juga landasan terbang. Ia 

menatap ke luar. Sebuah pesawat turun. 

(Hal 1) 

Klausa Mendung mengantung dalam teks di atas bermakna sebenarya atau 

denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna 

„mendung yang mengantun di atas lagit‟. Tetapi klausa  Mendung mengantung 
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bermakna konotatif yang bermakna „penanda hujan akan datang atau awan mulai 

merata dilangit‟. 

(62b) Klausa Langit kelam 

Teks 62b 

 

Mendung mengantung. Langit kelam. Gerimis perlahan turun. Titik-titik 

air membasahi tanah, aspal, rerumputan, genting, juga landasan terbang. Ia 

menatap ke luar. Sebuah pesawat turun. 

(Hal 1) 

Klausa Langit kelam dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau 

denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna 

„langit yang kelam‟.Tetapi klausa Langit kelam bermakna konotatif yang 

bermakna „langit yang mulai kelihatan gelap, awan mulai mengumpul‟. 

(63a) Klausa kening Zahrana sedikit berkerut 

Teks 63a 

...kepada ibu Dewi Zahrana, M.T. tercinta atas penghargaan Tingkat 

Internasional di Bidang Arsitektur yang diberikan oleh Thinghua University 

Beijing. Membaca tulisan itu kening Zahrana sedikit berkerut. Bertanya-tanya, 

kenapa meski ada kalimat “ tercinta”.... 

          (Hal 97) 

 

Klausa kening Zahrana sedikit berkerut dalam teks di atas bermakna 

sebenarnya atau  denotatif yang  mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa 

yang bermakna „keningnya Zahrana mulai berkerut‟. Tetapi klausa kening 

Zahrana sedikit berkerut bermakna konotatif yang bermakna „tidak suka dengan 

perkataan yang diutarakan pak Karman‟. 

(64a) Klausa mencium bau comberan 

 

Teks 64a 
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...dan sekarang ia dilamar oleh orang yang sebenanya mendegar namanya 

saja ia seumpama mencium bau comberan. Dadanya terasa panas dan sakit. 

Perytnya terasa mual. Tetapi ia tidak bis berbuat apa-apa.... 

        (Hal 127) 

 

Klausa mencium bau comberan dalam teks di atas bermakna sebenarnya 

atau denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang 

bermakna „mencium bau comberan‟.Tetapi klausa mencium bau comberan  

bermakna konotatif yang bermakna  „saking busuk prilakunya dan tidak suka 

sekali sama pak Karman yang melamarnya‟. 

(65a) Klausa mendapatkan durian runtuh 

 

Teks 65a 

Kaget bagaimana? Mereka menolak?” tenang pak. Kalau dilihat dari 

wajah mereka dari bahasa mereka. Mereka itu kagetnya kaget gembira. Sepeti 

mendapatkan durian runtuh begitu lho pak. Siapa yang tidak kenal Bapak. 

        (Hal 177) 

Klausa mendapatkan durian runtuh dalam teks di atas bermakna 

sebenarnya atau  denotatif yang  mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa 

yang bermakna „mendapatkan durian yang runtuh‟.Tetapi klausa mendapatkan 

durian runtuh bermakna konotatif yang bermakna „mendapatkan rejeki yang tak 

tertuga ‟. 

(66a) Klausa jangan sampai salah perhitungan 

 

Teks 66a 

Kau ambil keputusan yang benar. Jangan sampai salah perhitungan. 

Jangan sampai kau menyesal dikemudian hari. Kau juga harus ingat umurmu 

sudah tidak muda lagi. “ Kata ibu Nuriyah sambil mengelus pundak Zahranana. 

 

        (Hal 183) 
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Klausa jangan sampai salah perhitungan dalam teks di atas bermakna 

sebenarnya atau denotatif mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang 

bermakna„jangan sampai salah perhitungan‟.Tetapi klausa jangan sampai salah 

perhitungan bermakna konotatif yang bermakna „jangan sampai salah mengambil 

tindakan‟. 

(67a) Klausa suntikan darah segar 

 

Teks 67a 

Zahrana seperti mendapatkan suntikan darah segar. Daya hidupnya 

tumbuh kembali. Dalam hati dia berkata, “ Ya benar. Yang sudah terjadi biarlah 

berlalu. Diratapi seperti apapun tak akan kembali. 

        (Hal 253) 

 

Klausa suntikan darah segar dalam teks di atas bermakna sebenarnya atau 

denotatif yang  mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang bermakna 

„disuntik darah segar‟. Tetapi klausa suntikan darah segar bermakna konotatif 

yang bermakna „mendapatkan semangat baru atau mendapatkan vitamin‟. 

 

(68a) Klausa darah, keringat dan air mata 

 

Teks 68a 

Rumah kecil yang ada di bagian pinggir perumahan Klipang Asri ini 

dibeli ayahnya dengan mencicil bertahun-tahun. Dibeli dengan darah, keringat 

dan air mata. Rumah yang  penuh sejarah bagi ayah dan ibunya. 

          (Hal 13) 

 

Klausa darah, keringat dan air mata dalam teks di atas bermakna 

sebenarnya atau  denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa 

yang bermakna „ dibeli dengan darah,keringat dan air mata‟. Tetapi klausa 

darah, keringat dan air mata bermakna konotatif yang bermakna „untuk membeli 

rumah penuh perjuangan yang keras‟. 
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(69a) Klausa kepala berisi tanda tanya 

  

Teks 69a 

...ada apa sepagi ini kepala sekolah memanggilnya.” Ia bergegas ke 

ruang kepala sekolah dengan kepala berisi tanda tanya. “ Ibu Rana, saya baru 

saja ditelepon sama Ibu Nyai Dah. Beliau minta kau menghadap beliau sekarang 

juga.... 

        (Hal 231) 

 

Klausa kepala berisi tanda tanya dalam teks di atas bermakna sebenarnya 

atau denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar bahasa yang 

bermakna „ kepala yang berisi tanda tanya‟. Tetapi klausa kepala berisi tanda 

tanya bermakna konotatif yang bermakna „penasaran apa yang akan disampaikan 

kepala sekolah‟. 

4.2.6 Makna Konotatif Satuan Lingual Kalimat 

Berikut ini adalah makna konotatif dalam bentuk satuan lingual kalimat 

dalam teks novel CZS. 

(70a) Kalimat rencana A, dia pasti menyiapkan rencana B,C 

Teks 70a 

Sudah jelas, itu bagian dari strategi dia. Dan kau harus siap mungkin dia 

punya banyak rencana untuk mendapatkan kamu. Inikatakanlah rencana A, dia 

pasti menyiapkan rencana B,C dan seterusnya. 

        (Hal 165) 

Kalimat  rencana A, dia pasti menyiapkan rencana B,C dalam teks di atas 

bermakna sebenarnya atau denotatif yang mengacu pada referen atau acuan di luar 

bahasa yang bermakna „menyiapkan rencana A, dia pasti menyiapkan rencana 

B,C‟.Tetapi rencana A, dia pasti menyiapkan rencana B,C bermakna 

konotatifyang bermakna „kalau rencana yang pertama ada rencana yang lain siap 

digunakan‟. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang  makna konotatif 

dalam teks Novel Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy, terdapat 

70 data yang  bermakna konotatif dalam teks novel cinta suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy, ditemukan wujud lingual makna konotatif  dalam  

satuan lingual: 

1. Satuan lingual berbentuk morfologi meliputi makna konotatif kata dasar, 

bintang, gila, matang, jantan, kata berafiksasi meleleh, mengharumkan, 

sekukunya kata berreduplikasi hati ke hati berbunga-bunga, matang-matang. 

2. Satuan lingual berbentuk sintaksis meliputi frasa mengangkat martabat, 

peluang emas, permata mulia, klausa kening Zahrana sedikit berkerut, 

mencium bau comberan, mendapatkan durian runtuh dan kalimat rencana A, 

dia pasti menyiapkan rencana B,C. 

Dari apa yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa adanya makna 

konotatif dalam teks novel cinta suci Zahrana dan memilki berbagai bentuk 

maupun wujud dalam satuan lingual. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan yang dilakukan pada 

bagian sebelumnya, adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  
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1. Sangat diharapkan agar dalam penyampain tentang makna konotatif tidak 

lagi disamakan dengan makna kias,melainkan makna konotatif 

berhubungan dengan nilai rasa. 

2. Diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya tentang makna konotatif 

dalam objek penelitian yang berbeda karena dalam karya sastra masih 

banyak kata-kata yang tidak langsung dipahami pembaca. 

3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumbangan bahan ajar 

khususnya pada pembelajaran linguistik. 
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LAMPIRAN 

 

Data 1 

 

Ia telah mendapat puluhan email ucapan selamat. Dari  sesama dosen 

sejawatnya dikampus ,dari teman-temanya dulu kuliah, dari dosen- dosenya yang 

dulu mengajarnya di UGM dan ITB. Bahkan dari Mentri pendidikan nasional 

Indonesia. Sesungguhnya dikalangan akademisi fakultas teknik, khususnya 

jurusan arsitektur di Indonesia, ia menjadi bintang dan bahan perbincangan. 

          (hal 3) 

Data 2 

 

Ia masih ingat,saat ini teman-temanya yang tahu ia melakukan hal itu, 

kuliah di dua jurusan yang berbeda, di Universitas yang beda, ia dianggap gila.  

Sepintar-pintar kamu, kamu tidak akan bisa menyelesaikan SI kamu di jurusan 

Arsiktetur dan Teknik sipil dengan baik. Nanti  kuliahmu mana kacau,” kata 

seorang temannya. 

(Hal 9) 

Data 3 

 

Sudahla Lin, jangan kita bicarakan masalah ini. Sudah punya rencana 

yang matang untuk jalan hidupku. “ Ya sudah kalau begitu. Jangan salah, aku 

berkata seperti ini karena aku sangat menyayangimu. 

         (Hal 25) 

Data 4 

 

Saya senang mendengar keterusterangan mas Gugun saya sangat 

menghargai sikap jantan seperti ini. Jujur saya kagum dengan mental ulet mas 

Gugun. Menikah bukanlah perkara sepele, itu perkara besar menyangkut masa 

depan kita. 

         (Hal 33) 

Data 5 

Sudah saatnya kau tidak melangit mencari jodoh. Kalau kau  benar-benar 

ingin segera menikah. Mencari manusia setengah malaikat itu hal yang sangat 

mustahil. Selama pak Karman masih sholat dan puasanya terima saja. Apalagi ia 

orang terpandang. 

       (Hal 136) 

Data 6 

...pak Karman berniat memecatmu dengan satu tuduhan serius yang akan 

sangat mempermalukan mu. Ia mengisyaratkan hal itu kemarin setelah membaca 

surat mu. Sekedar saran dariku lebih kau mundur  dengan terhormat daripada 

dipecat! Jika pak Karman marah,orang itu bisa lupa bumi di mana ia berpijak.... 

                 (Hal 204) 
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Data 7 

Kau kayak anak kecil saja. Cari perkerjaan baru. Dengan begituh kau 

bisa berdalih dengan seribu alasan yang menyejukan mereka. Bisa kau katakan 

tidak kerasaan lagi di kampus.Cari pengalaman baru dan lain sebagainya. 

                                      (Hal 207) 

Data 8 

Meskinpun ia tahu Gugun itu ulet, tetapi baginya ketika seseorang tidak 

bisa mengatur dengan baik waktunya dan kuliyahnya berantakan,ia 

menganggapnya sebagai manusia yang kerdil. 

         (Hal 34) 

Data 9 

Saya hanya ingin cari suasana baru dan pengalaman. Mungkin saya akan 

mencoba kerja di sebuah perusahan atau buka bimbingan belajar atau apalah” 

jawab Zahrana sekenanya sambil merapikan berkas-berkasnya. “Apa ini benar-

benar keputusan final!?” iya final dan kami tidak berhak menahan mu. 

       (Hal 209) 

Data 10 

Aku yakin sekali Lin. Iblis tua itu ada dibalik kematian mas Rahmad. Aku 

yakin!? Kata Zahrana Barapi-api. Lantas ia menunjukan data-data yang 

menguatkan dugaanya itu. Lina mengangapi dengan kepala dingin. 

                 (Hal 257) 

Data 11 

 

Terkadang ia ingin waktu putar ke belakang, sehingga ia bisa 

memperbaiki kesalahannya dalam mengambil keputusan.Dulu banyak mutiara 

yang datang kepadanya ia tolak tanpa pertimbangan. 

                  (Hal 186) 

Data 12 

Ibunya melucu sambil mempersilakan tamu-tamunya menikmati hidangan 

seadanya. Mendegar hal itu pak Karman berkomentar dengan gaya lucu, 

“sebelum yang lain mengambil, biar saya dulu yang mencicipi. Agar awet muda 

dan bisa menyunting bidadari. 

                 (Hal 193) 

Data 13 

 

Spontan perkataan itu dismbut tertawa semau yang hadir, kecuali dirinya. 

Entah kenapa perkataan itu menurutnya tidak lucu. Ia merasa, ada aroma rayuan 

gombal dan busuk didalamnya. 
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(Hal 193) 

Data 14 

Masalah sudah jelas. Semua tamu melihat ke arah Zahrana. Gadis itu 

tahu bola sekarang ada di tangannya. Dialah sekarang yang paling berkuasa di 

majelis itu. Ia beusaha untuk tenang. 

       (Hal 194) 

Data 15 

Zahrana seperti mendapatkan suntikan darah segar. Daya hidupnya 

tumbuh kembali. Dalam hati dia berkata, “ Ya benar. Yang sudah terjadi biarlah 

berlalu. Diratapi seperti apapun tak akan kembali. 

                    (Hal 253) 

Data 16 

Ibunya  terus menangis. Hatinya jadi luluh. Tanpa ia sadari air matanya 

meleleh. Setelah agak lama, ibunya bercerita, “ kasihan bapak mu Nduk. Sudah 

tua. Tak lama lagi pensiun. Bapak mu tadi dimarahin habis-habisan oleh 

atasanya. Dikata-katai dengan kata-kata yang tidak selayaknya.     

  (Hal 7) 

Data 17 

...pak Munajat, sungguh bapak sangat beruntung memiliki putri seperti 

Zahrana ini. Cerdas, santun, pekerja keras, dan berprestasi gemilang. Ini calon 

ilmuan Indonesia akan mengharumkan Indonesia. Selamat pak. “Pak Dekan 

tersenyum pada ayahnya, ibunya dan dirinya.... 

                (Hal 10) 

Data 18 

Mendengar nama-nama itu,Zahrana merasa dirinya kerdil. Ia belum ada 

apa-apanya, belum ada sekukunya dibandingkan prestasinya mereka.    

           (Hal 64) 

Data 19 

Pak Karman dan keluarganya akan kesini,dunia terasa suram dimata 

Zahrana. “Iya nanti jam setengah lima.” Jawab ibu Nuriyah. “Jadi bapak dan 

ibu sudah menerima lamaran itu, tanpa sepengetahuan Zahrana!? Nada kata-

kata Zahrana meninggi. “ Tidak nduk . Kami tidak tahu apa-apa .   

                (Hal 181) 

 

Data 20  

Kalau begitu masalahnya jelas. Pak Karman itu sedang sangat 

tersinggung dan marah besar karena kamu tolak. Dia merasa tidak nyaman 
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berada satu atap denganmu di kampus. Dan ibu Merlin melihat dia akan 

membuat perhitungan dengan mu. 

(Hal 207) 

Data 21 

Apa yang didapat dari kunjungan ke Temanggung itu begitu membekas 

dalam diri Zahrana, dan menguatkan Zahrana dan menghadapi kehidupannya. Ia 

sudah sangat ikhlas seikhlas-ikhlasnya meninggalkan kampusnya.           

(Hal 220) 

Data 22 

...dangan kata-kata yang sama pedasnya. Ia periksa nomornya. Ia nyaris 

membalas SMS itu berasal. Akhirnya iya memilih diam. Diam tanpa pernah 

menganggap SMS itu ada. Ia merasa diam adalah senjata paling ampuh.... 

            (Hal 223) 

Data 23 

Diam adalah senjata pamungkas untuk menang. Ia tidak akan meladeni 

kata-kata yang tidak mencerminkan datang dari orang terdidik itu. Akhirnya, ia 

matikan hp-nya. Ia memilih asik berselancar di dunia maya. 

            (Hal 224) 

Data 24 

Maka tanpa diminta ia lalu menjelaskan dengan sehalus mungkin maksud 

utama kedatangan Zahrana ke pesantren. Bu Nyai menjawb,” Saya yakin tidak 

mudah mencari yang selevel dengan mu,anakku. 

        (Hal 230) 

Data 25 

Dari mana Rana? Ini rumah ditinggal pergi tapi pintu terbuka tak 

terkunci? Jsngsn sembrono kamu!” tegur ibunya serius. “ Dari mengejar penjual 

kerupuk ibu. Wong Cuma sebentar kok.” Jawab Zahran tenang.”Penjual kerupuk 

yang dikirim ibu Nyai itu?” tanya ibunya dengan mata berbinar. 

       (Hal 240) 

Data 26 

Lihat usiamu sudah berapa meskipun kau berpendidikan tinggi. Sudah 

saatnya kau tidak melangit dalam mencari jodoh. Kalau kau benar-benar ingin 

segera menikah. 

        (Hal 136) 

 

 

 



82 
 

Data 27 

 

Ia tidak membantah ayah dan ibunya saat itu, ia hanya pura-pura sakit. 

Dan anehnya dia benar-benar demam sampai berhari-hari. Akhirnya ibunya iba. 

Ibu nya mengajak bicara hati ke hati dan ia mengutarakan bahwa keinginan 

terbesarnya adalah masuk SMA terbaik di kota Semarang bukan ke pesantre 

. 

(Hal 5) 

Data 28 

  Dari dekan mendapat penjelasan bahwa ia diproyeksikan untuk menjadi 

dosen dan akan dikirim ke Belanda untuk mengambil S2, jika ia bersedia.Ia 

langsung menjawab prinsipnya ia bersedia. ia  langsung menjawab prinsipnya ia 

bersedia, hanya ia perlu bermusyawarah dengan kedua orang tuanya. Ia keluar 

dari ruang dekan dengan hati berbunga-bunga. Ia seperti melayang. Dunia 

terasa begituh indah. 

          (Hal 11) 

Data 29 

Akhirnya ia mengatakan kepada ayah dan ibunya, bahwa ia akan 

memikirkan ulang tawaran itu dari UGM itu. Setelah ia pikir matang-matang 

memang ia yang saatnya mengerti kondisi ayah dan ibunya. 

          (Hal 13) 

Data 30 

Pikirkanlah masak-masak sebelum nanti kamu menyesal. Umurnya 

semakin bertambah. Aku dengar dari ibumu. Ada orang yang siap melamarmu 

dan siap menyertai mu menyelesaikan S2. 

          (Hal 25) 

Data 31 

Zahrana memca email itu dengan tubuh bergetar. Mata berkaca-kaca.Ia 

tidak tahu apa yang ia rasakan. Yang jelas bukan bahagia. Ia merasa betapa 

tidak mudah menjadi gadis yang terlambat menikah. Dan betapa susah menjadi 

wanita. 

        (Hal 225) 

Data 32 

Aku yakin sekali Lin. Iblis tua itu ada dibalik kematian mas Rahmad. Aku 

yakin!? Kata Zahrana Barapi-api. Lantas ia menunjukan data-data yang 

menguatkan dugaanya itu. 

        (Hal 257) 

Data 34 

Di Asia Tenggara, yang katanya, dialah orang  yang pertama yang 

meraihnya. Ia tidak hanya mengangkat martabat keluarga tetapi juga 
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mengangkat martabat bangsa dan negara. Ya, martabat bangsa dan negara yang 

bernama Indonesia yang amat ia cintaimya. 

(Hal 3) 

Data 35 

Dan satu lagi, ayahnya dipercaya untuk mengurusi mushalla di dekat situ. 

Ayahnya begitu cinta dengan mushalla yang tidak besar itu. Dengan berat hati, ia 

mengemutuskan untuk tidak mengambil tawaran langka itu. 

          (Hal 13) 

Data 36 

 

Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan memikirkan baik-

baik peluang emas ini, tetapi ia lebih memilih membahagiakan kedua tua orang 

tuanya dari pada asik dengan kebahagianya sendiri. Ia akan berharap Allah akan 

memberikan gantinya yang baik. 

          (Hal 14) 

Data 37 

Katanya mau dikasihkan aku kok diambil sendiri. Lina dengan enteng 

menjawab, “ permata mulia kalau tidak segera diamankan, bisa gawat. Nanti 

diambil orang. Salah sendiri kau tidakmau. Jangan nyesal ya. 

          (Hal 24) 

Data 38 

Setelah ia meraih penghargaan di Beijing akan sangat mudah baginya 

mendapat beasiswa S3 di luar negeri. Bahkan jika ia melamar S3 ke Tsinghua 

University pasti akan diterima dengan tanggan terbuka. 

          (Hal 26) 

Data 39 

Tetapi satu sisi nuraninya menegurnya, bahwa ia adalah perempuan yang 

egois. Kenapa juga tidak segera sadar bahwa umurnya sdah melewati kepala 

tiga. Siapa bilang norma masyrakat tidak ada patokan ilmiahnya? Ada. 

          (Hal 26) 

Data 40 

Ketika masyrakat menyebut seorang sebagai perawan tua, itu tidak 

semata-mata ejekan. Tetapi sebenarnya itu adalah peringantan tanda sayang. 

Dunia kedokteran sudah menentukan usia produktif seorang perempuan. 

          (Hal 26) 

Data 41 
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Allhamdulilah, mobil truntung tua ini aku beli dengan hasil keringtaku 

sendiri dik Rana. Tidak kayak anak-anak yang sok nggaya pakai Honda Jazz tapi 

dibelikan orangtuanya. Anak anak itu tidak punya mental... 

          (Hal 29) 

Data 42 

Tidak kayak anak-anak yang sok nggaya pakai Honda Jazz tapi dibelikan 

orangtuanya. Anak anak itu tidak punya mental dan karakter, persis ayam boiler. 

“ kata Gugun sambil menyalakan rokoknya. 

          (Hal 29) 

Data 43 

Secara akademik saya tidak setara dengan dik Rana yang penuh prestasi 

dan menjadi buah bibir semua orang di kampus. Tetapi cinta adalah cinta. 

Dimata cinta semua manusia adalah sama. 

          (Hal 32) 

Data 44 

Setelah nonton acaramu di televisi, dan nama Semarang juga disebut, 

paginya beliau langsung ke kampus khusus untuk mengucapkan selamat. Dan 

beliau mengirim mobil polisi khusus untuk mengawal kamu sampai Semarang.” 

Kata ibu Merlin dengan mata berbinar-binar. 

          (Hal 92) 

Data 45 

Tetapi sebenarnya cukup mahasisiswa atau sopir kampus yang jemput ibu. 

Tidak harus ibu Merlin yang turun tanggan. Saya kan jadi malu sampai harus 

dijemput pembantu dekan segala. 

          (Hal 93) 

Data 46 

Dia mau tidak pulang terus di China ya tidak apa-apa. Dia mau sekolah 

lagi ya biar saja. Mau nikah atau tidak nikah bukan urusan kita. Biarkan saja!” 

sahut pak Munajat dengan nada agak keras. 

        (Hal 112) 

Data 47 

Kau harus bisa berpresangka baik dan positif. Dan menurutku sebaiknya 

kau juga harus mengaca diri. Lihat usia mu sudah berapa meskipun kau 

berpendidikan tinggi. Sudah saatnya kau tidak melangit saat mencari jodoh. 

        (Hal 136) 
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Data 48 

Sudah menjadi rahasia umum kalau pak Sukarman suka main perempuan. 

Para dosen semua tahu. Juga ibu Merlin. Polisi yang bertugas mengamankan 

kampus pernah bercerita bahwa sebelum bertugasdi kampus ia pernah 

menangkap basah pak Sukarman hotel temang remang di daerah Unggaran. 

        (Hal 140) 

Data 49 

Setelah itu Islam mencatat dengan tinta emas perempuan-perempuan 

hebat yang dalam ilmuannya. Dalam bidang fiqh. 

                    (Hal 166) 

Data 50 

...pak Munajat dan ibu Nuriyah saling berpandangan. Pak Munajat 

angkat bicara, prinsipnya kalau saya tidak masalah. Apalagi pak Sukarman 

orang cerdik cendekia dan terhormat.... 

        (Hal 174) 

Data 51 

Kau ambil keputusan yang benar. Jangan sampai salah perhitungan. 

Jangan sampai kau menyesal  kemudian hari. Kau juga harus ingat umurmu 

sudah tidak muda lagi. Kata ibu Nuriyah sambil mengelus pundak Zahrana. 

        (Hal 183) 

Data 52 

...temanya satu angkatan si Yuyun menawarkan kakaknya yang susdah 

buka kios pakain dalam di pasar Bringharjo Jogja. Saat itu kenapa ia begitu 

tinggi hati. Ia masih memandang rendah pekerjaan penjual sandal jepit.... 

 

        (Hal 185) 

Data 53 

Ibunya melucu sambil mempersilakan tamu-tamunya menikmati hidangan 

seadanya. Mendegar hal itu pak Karman berkomentar dengan gaya lucu, 

“sebelum yang lain mengambil, biar saya dulu yang mencicipi. Agar awet muda 

dan bisa menyunting bidadari. 

        (Hal 193) 

Data 54 

Kau benar-benar ingim mengajak bermain api denganku Zahrana. Baik. 

Tunggu pembalasanku. Kau akan tahu akibatnya mempermainkan seoarang 

insinyur Haji Sukarman, MSc. 
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        (Hal 214) 

Data 55 

...orang-orang sekarang banyak yang pikirannya pendek. Coba Nduk kau 

lihat dilereng gunug sana. Ada pemandangan yang indah. Di san ada banyak 

orang Jakarta yang membuat Villa.... 

        (Hal 217) 

Data 56 

Istrinya itu lantas menabraknya dan mengatakan kepadannya,” hai 

perawan tua tengik, memang dunia ini sudah tidak ada lelaki sehingga kamu 

tidak tidak ada lelaki sehingga kamu merampas suami orang... 

                    (Hal 226) 

Data  57 

... memang dunia ini sudah tidak ada lelaki sehingga kamu tidak tidak ada 

lelaki sehingga kamu merampas suami orang dasar perawan tua! Suka merusak 

pegar ayu orang saja!” ia tidak tahu menjawab apa.... 

        (Hal 226) 

Teks 58 

Sampai pak Kiai dan ibu Nyai yang dia anggap orang yang sangat arif 

pun, berpendapat bahwa ia pantasnya lelaki berkepala lima. Sudah tidak 

berharganya dirinya. 

        (Hal 238) 

Data 59 

Apalagi pak Sukarman orang cerdik cendekia dan terhormat. Tetapi 

semuanya keputusan ada ditangan Zahrana. Sebab dia yang akan menjalani 

rumah tangganya, bukan begitu Ibu?” pak Munajat meminta persetujuan orang 

tuanya. 

        (Hal 174)  

Data 60 

Sekarang su Gugun itu sudah sukses jadi pengusah cor logam dan baja di 

Klaten. Karyawannya banyak dan anaknya sudah tiga. Gugun sekarang sudah 

punya usaha travel umroh di Jakarta. Setiap kali bertemu, nyaris ia tidak berani 

mengangkat muka. 

        (Hal 185) 

Data 61 

 

Sebaiknya kau mengundurkan diri saja. Itu saranku sebagai orang yang 

sangat paham peta politik di kampus.” Tidak ibu. Jika terjadi ketidak adilan, 

akan saya lawan sampai titik darah penghambisan!” Zahrana kamu teryanta 

tidak tahu benar peta politik kampus. 
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        (Hal 204) 

Data 62 

 

Kata-kata pak Karman bagi aliran listrik yang menyengatnya. Kata-kata 

itu memguatkan keyakinannya bahwa yang menterornya selama ini adalah pak 

Karman. 

        (Hal 255) 

Data 63a 

 

Mendung mengantung. Langit kelam. Gerimis perlahan turun. Titik-titik 

air membasahi tanah, aspal, rerumputan, genting, juga landasan terbang. Ia 

menatap ke luar. Sebuah pesawat turun. 

(Hal 1) 

Data 63b 

 

Mendung mengantung. Langit kelam. Gerimis perlahan turun. Titik-titik 

air membasahi tanah, aspal, rerumputan, genting, juga landasan terbang. Ia 

menatap ke luar. Sebuah pesawat turun. 

            (Hal 1) 

Teks 64 

...kepada ibu Dewi Zahrana, M.T. tercinta atas penghargaan Tingkat 

Internasional di Bidang Arsitektur yang diberikan oleh Thinghua University 

Beijing. Membaca tulisan itu kening Zahrana sedikit berkerut. Bertanya-tanya, 

kenapa meski ada kalimat “ tercinta”.... 

          (Hal 97) 

Data 65 

...dan sekarang ia dilamar oleh orang yang sebenanya mendegar namanya 

saja ia seumpama mencium bau comberan. Dadanya terasa panas dan sakit. 

Perytnya terasa mual. Tetapi ia tidak bis berbuat apa-apa.... 

        (Hal 127) 

 

Data 66 

Kaget bagaimana? Mereka menolak?” tenang pak. Kalau dilihat dari 

wajah mereka dari bahasa mereka. Mereka itu kagetnya kaget gembira. Sepeti 

mendapatkan durian runtuh begitu lho pak. Siapa yang tidak kenal Bapak. 

        (Hal 177) 

Data 67 

Kau ambil keputusan yang benar. Jangan sampai salah perhitungan. 

Jangan sampai kau menyesal dikemudian hari. Kau juga harus ingat umurmu 

sudah tidak muda lagi. “ Kata ibu Nuriyah sambil mengelus pundak Zahranana. 

 

        (Hal 183) 

Data 68 
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Zahrana seperti mendapatkan suntikan darah segar. Daya hidupnya 

tumbuh kembali. Dalam hati dia berkata, “ Ya benar. Yang sudah terjadi biarlah 

berlalu. Diratapi seperti apapun tak akan kembali. 

        (Hal 253) 

Data 69 

Rumah kecil yang ada di bagian pinggir perumahan Klipang Asri ini 

dibeli ayahnya dengan mencicil bertahun-tahun. Dibeli dengan darah, keringat 

dan air mata. Rumah yang  penuh sejarah bagi ayah dan ibunya. 

          (Hal 13) 

Data 70 

Sudah jelas, itu bagian dari strategi dia. Dan kau harus siap mungkin dia 

punya banyak rencana untuk mendapatkan kamu. Inikatakanlah rencana A, dia 

pasti menyiapkan rencana B,C dan seterusnya. 

        (Hal 165) 
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