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OLEH 
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NIM. E1C109076 
 

ABSTRAK 
Masalah dalam penelitan ini adalah gaya bahasa dan aspek pendidikan 

novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha dan kaitanya terhadap pembelajaran sastra  
SMA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya bahasa dan aspek 
pendidikan yang terkandung dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha kemudian 
dikaitankan dengan pembelajaran sastra SMA. Sedangkan metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk 
mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Tujuan dari 
analisis deskripsi ini adalah untuk memecahkan masalah secara sistematis dan 
faktual mengenai gaya bahasa dan aspek pendidikan yang terdapat dalam novel 
Kitab Cinta Yusuf Zulaikha. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, kemudian 
ditentukan kemungkinannya sebagai bahan ajar di tingkat SMA. Sedangkan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural untuk lebih memahami 
gaya bahasa dalam suatu novel dan pendekatan pragmatis untuk menganalisis 
konsep aspek pendidikan yang terkandung dalam novel Kitab Cinta Yusuf 
Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy.  

Analisis gaya bahasa yang banyak digunakan pengarang dalam novel 
Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy adalah gaya bahasa 
perbandingan yaitu hiperbola. Gaya bahasa hiperbola digunakan pengarang dalam 
menggambarkan pribadi para tokoh dan latar (waktu, tempat, dan suasana) yang 
ada di dalam cerita. Sedangkan, nilai pendidikan yang paling ditonjolkan oleh 
pengarang pada novel ini adalah nilai pendidikan pada aspek religius yang 
meliputi, percaya pada Tuhan, percaya pada takdir, bertaubat atau mohon ampun, 
berdoa, tawakkal, dan bersyukur. Sedangkan, nilai pendidikan religius yang paling 
menonjol adalah kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Analisis gaya bahasa 
dan aspek pendidikan dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha memiliki 
kesesuaian dengan materi pembelajaran sastra di SMA: a) kompetensi dasar kelas 
XI semester I yaitu: menganalisis unsur intrinsik (tema, latar, alur, 
tokoh/penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat) dan ekstrinsik (moral, 
religi, dan sosial) novel Indonesia/ terjemahan dengan indikator menganalisis 
unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan. Diharapkan, dengan 
menganalisis novel tersebut siswa dapat lebih mudah memahami bentuk dan 
makna gaya bahasa, serta dapat menangambil nilai-nilai positif yang terkandung 
di dalamnya. 
 
Kata kunci: gaya bahasa, nilai moral, nilai religius, dan nilai sosial.  
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NURUL HIDAYAH 
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ABSTRAC 

Problem in this research is the language style and education aspect Kitab 
Cinta Yusuf Zulaikha novel, and this relation to literature learning senior high 
school. The aim of this research is to know the language style and education 
aspect that lays on Kitab Cinta Yusuf Zulaikha Novel, and then be related to the 
literature learning senior high school. While the method of data collection used in 
this research are literature review, observation, and documentation. Data analiysis 
used in this research is descriptive analysis method is used to describe the facts 
and then the analysis. The purpose of this descriptive analysis is to overcome the 
problem systematically and factually related to the language style and the 
education aspect on Kitab Cinta Yusuf Zulaikha novel based on the result of the 
analysis, will be decided the possibility to make in the materials of the literature 
learning in senior high school. The approach used in this research is structural 
approach to understand more about the language style in the novel, and also 
pragmatic approach to analyze the concept of the ducation aspect in Kitab Cinta 
Yusuf Zulaikha novel written by Tufiqurrahman Al Azizy. Language style 
analysis often used by the author of Kitab Cinta Yusuf Zulaikha is comparison 
figure of speech that is hyperbole. Hyperbole used by the author to describe the 
characteristics of the characters, and the setting (time, place, and situasion) in the 
story. While the education value in the religion aspect include believing in God, 
believing in fate, repenting and asking for forgiveness, praying, and be thankfull. 

The religious education aspect that stand out most is believing in the one 
God. Language style analysis and the education aspect in Kitab Cinta Yusuf 
Zulaikha novel suitable to the learning material of literature learning in senior 
high school: a) basic competence class XI semester 1: analyzing the intrinsic 
elements (theme, setting, plot, characterization, language style, point of view, and 
message) and extrinsic elements (moral value, religion value, and social value) 
Indonesia novel/ translated novel with the indicator to analyze the intrinsic and 
extrinsic elements of in Indonesia/ translated novel. Is expected while analyzing 
the novel, students can easily understand the form and the meaning of language 
style, and be able to take the positive value in it.  

 
 

 
       
 
 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Novel adalah salah satu bentuk karya sastra. Karya sastra merupakan hasil 

ciptaan manusia yang mengekspresikan pikiran, gagasan, pemahaman, dan 

tanggapan perasaan penciptanya tentang hakikat kehidupan dengan menggunakan 

bahasa yang imajinatif  dan emosional. Sebuah karya sastra yang baik tidak hanya 

dipandang sebagai rangkaian kata tetapi juga ditentukan oleh makna yang 

terkandung di dalamnya dan memberikan pesan positif bagi pembacanya.  

Novel dalam arti umum berarti cerita berbentuk prosa, dalam ukuran yang 

luas yaitu cerita dengan plot dan tema yang kompleks, karakter yang banyak, dan 

setting cerita yang beragam. Novel juga dapat diartikan sebagai karya fiksi yang 

dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya. Unsur-unsur tersebut sengaja 

dipadukan pengarang dan dibuat mirip dengan  dunia yang nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa di dalamnya, sehingga nampak seperti sungguh ada dan 

terjadi. Unsur inilah yang akan menyebabkan karya sastra khususnya novel hadir. 

Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur yang secara langsung membangun 

sebuah cerita. Keterpaduan berbagai unsur intrinsik ini akan menjadikan sebuah 

novel yang sangat bagus.  

Kemudian, untuk mengahasilkan sebuah novel yang bagus juga diperlukan 

pengolahan bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah 

karya sastra. Bahasa dalam karya sastra mengandung unsur keindahan. Keindahan 
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dalam karya sastra tersebut dibangun oleh seni kata atau seni bahasa. Bahasa 

merupakan sarana atau media untuk menyampaikan gagasan atau pikiran 

pengarang yang akan dituangkan ke dalam sebuah karya yaitu salah satunya 

novel. Terkait dengan pernyataan tersebut, maka membaca sebuah karya sastra 

atau buku akan menarik apabila informasi yang diungkapkan penulis disajikan 

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

yang mengandung nilai estetik memang dapat membuat pembaca lebih 

bersemangat dan tertarik untuk membacanya. Apalagi bila penulis menyajikannya 

dengan gaya bahasa unik dan menarik. Gaya bahasa dan penulisan merupakan 

salah satu unsur yang menarik dalam sebuah bacaan. Setiap penulis memiliki gaya 

yang berbeda-beda dalam menuangkan setiap ide tulisannya. Di dalam gaya 

bahasa mencakup diksi atau pilihan leksikal, struktur kalimat, majas, dan citraan 

pola rima matra yang digunakan seseorang sastrawan atau yang terdapat dalam 

sebuah karya sastra. 

Selain gaya bahasa sebagai unsur intrinsik suatu karya sastra (novel), 

terdapat pula unsur ekstrinsik yaitu aspek pendidikan. Karya sastra pada 

umumnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, penyalur pikiran, dan 

perasaan bagi penutur dan pendengarnya atau penulis dan pembacanya, tetapi juga 

berfungsi sebagai alat pencerminan sikap, pandangan, dan tingkah laku sesorang 

atau kelompok. Karya sastra dapat diarahkan sebagai media pendidikan. Hal ini 

sangat penting, karena media pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Karya sastra yang baik adalah karya sastra yang mampu 

mencerminkan prinsip kemanusiaan. Hal ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai 
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dan norma dalam kehidupan sehari-hari manusia yang harus dihidupi oleh 

semangat cerdas, berakal dan berfikir. Pembelajaran sastra di sekolah 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemanpuan siswa mengapresiasi sastra. Tujuan 

itu berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan-perasaan, penalaran, dan 

khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan lingkungan hidup. 

Salah satu jenis karya sastra adalah novel. Novel yang baik dan menarik 

adalah novel yang mampu memikat hati pembaca dan memberikan banyak 

inspirasi bagi para pembacanya. Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahman Al Azizy merupakan novel yang menarik untuk dibaca oleh 

siapapun. Karena selain menyajikan cerita yang menarik, novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha juga merupakan novel yang dapat memberikan inspirasi bagi pembaca, 

hal itu berarti ada nilai-nilai positif yang dapat diambil dan direalisasikan oleh 

pembaca dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya dalam hal pendidikan. 

Novel karya Taufiqurrahman tersebut mengandung nilai-nilai yang sangat perlu 

diketahui oleh generasi sekarang, terutama nilai pendidikannya. Nilai pendidikan, 

seperti cara bergaul, berfikir dan bersikap, dan berbicara yang tecermin dalam 

perilaku para tokoh ataupun gambaran pengarang. Nilai pendidikan yang 

dimaksud diantaranya adalah nilai pendidikan moral, pendidikan religius, dan 

pendidikan sosial. Selain itu, dalam menyajikan cerita Taufiqurrahman juga 

sangat kreatif mempergunakan dan mengolah bahasa. Novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha ini menggunakan bahasa yang indah dan sangat menarik.   

Terkait juga dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada pendidikan, dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan terdapat materi pelajaran yang membahas 
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tentang sastra (novel). Hal ini dapat dilihat pada Kompetensi Dasar SMA, yaitu 

pada kelas XI semester 1 dengan Kompetensi Dasar “menganalisis unsur-unsur 

intrinsik (alur, tema, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, latar, dan 

amanat) dan ekstrinsik (nilai pendidikan moral, religius, sosial dan lain-lain) novel 

indonesia/terjemahan” dengan indikator menganalisis unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel indonesia. Hal inilah yang coba dihubungkan oleh peneliti 

melalui analisis gaya bahasa dan aspek pendidikan dalam novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha karya Taufiqurrahman Al-Azizy. Selanjutnya, analisis mengenai gaya 

bahasa dan aspek pendidikan dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy juga diharapkan dapat digunakan sebagai pelengkap 

ataupun sarana pembaharuan materi ajar di SMA.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba 

mengkaji novel ini dengan judul “Gaya Bahasa dan Aspek Pendidikan Novel 

Kitab Cinta Yusuf Zulaikha Karya Taufiqurrahman Al Azizy dan Kaitannya 

Terhadap Pembelajaran Satra SMA.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk dan makna gaya bahasa yang digunakan oleh 

Taufiqurrahman Al Azizy dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha?  

2. Bagaimanakah bentuk nilai pendidikan yang ingin disampaikan oleh 

Taufiqurrahman Al Azizy dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha?  
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3. Bagaimanakah kaitan bentuk gaya bahasa dan aspek pendidikan novel 

Kitab Cinta Yusuf Zulaikah karya Taufiqurrahman Al-Azizy dengan 

pembelajaran sastra SMA? 

 

1.3 Tujuan  

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan makna gaya bahasa 

yang digunakan oleh Taufiqurrahman Al-Azizy dalam novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk nilai pendidikan yang 

ingin disampaikan oleh Taufiqurrahman Al-Azizy dalam novel Kitab 

Cinta Yusuf Zulaikha. 

3. Menjelaskan kaitan gaya bahasa dan aspek pendidikan novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikah karya Taufiqurrahman Al-Azizy dengan pembelajaran 

sastra SMA. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat 

menambah khazanah keilmuan dalam pengajaran bidang bahasa dan sastra, 

khususnya tentang bentuk gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam novel 

Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al-Azizy dan pembelajaran 

sastra tentang nilai-nilai pendidikan dalam novel. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, 

yaitu: 

1. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi guru tentang bentuk-

bentuk gaya bahasa dan aspek pendidikan dalam novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy untuk dijadikan 

pedoman dalam pembelajaran sastra yang menarik, kreatif, dan inovatif.  

2. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menjadi jawaban dari masalah yang 

dirumuskan. Selain itu, dengan selesainya penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi motivasi bagi peneliti untuk semakin aktif 

menyumbangkan hasil karya ilmiah bagi dunia sastra dan pendidikan.  

3. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini bagi pembaca diharapkan dapat lebih memahami isi 

novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha dan mengambil manfaatnya. Selain 

itu, diharapkan pembaca semakin jeli dalam memilih bahan bacaan 

(khususnya novel) dengan memilih novel-novel yang mengandung nilai 

pendidikan dan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sarana 

pembinaan watak diri pribadi.  
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4. Bagi Peneliti yang Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi maupun 

bahan pijakan peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam 

melakukan penelitian. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu 

sangat penting untuk mengetahui relevansinya. Penelitian tentang gaya bahasa dan 

aspek pendidikan pernah dilakukan oleh Jumrah (2012) dalam bentuk skripsi. 

Dalam penelitian ini, Jumrah menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam cerita 

rakyat (folklor) suku Mbojo dan aspek pendidikannya dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif dan pendekatan resepsi sastra/kesusasteraan. Di 

dalam penelitian yang dilakukan Jumrah, pembahasan mengenai gaya bahasa  

tidak terlalu banyak. Gaya bahasa yang dibahas hanya mencakup tentang  

personifikasi, sinekdoke, eufemisme, ekslamasio, seperti inverse, enumarasio, 

antonomasia, dan anakhronisme. Sedangkan aspek pendidikan yang dibahas 

dalam penelitian tersebut meliputi pendidikan religius, pendidiskan moral, dan 

pendidikan sosial.  

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya meski terdapat persamaan bentuk kajian analisisnya.  

Perbedaan tersebut menghadirkan sesuatu yang baru, yaitu penulis lebih 

memfokuskan analisis terhadap novel mengenai gaya bahasa dan aspek 
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pendidikan. Novel yang menjadi sasaran penulis adalah novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha karya Taufiqurrahman Al-Azizy. Selanjutnya, hasil analisis dikaitkan 

dengan pembelajaran sastra SMA.  

 Penelitian yang lain juga mngenai gaya bahasa pernah dilakukan oleh 

Muh. Riandi (2012) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Bentuk dan 

gaya bahasa pada lirik Lagu Cilokak Dangdut Sasak Pepao Janeprie dalam Album 

Saqtekangen Serta Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP”. Di dalam 

penelitian tersebut Muh. Riandi hanya membahas tentang gaya bahasa pantun 

yang terdapat pada lagu cilokaq dangdut sasak yang kemudian dikaitkan dengan 

pembelajaran. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang gaya 

bahasa dan aspek pendidikan pada novel kemudian dikaitkan dengan pembelajran 

sastra SMA.  

Selain penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian yang 

menganalisis tentang gaya bahasa pernah dilakukan oleh Yulidar Fitri (2010) 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Diksi dan Gaya Bahasa dalam Kumpulan 

Puisi Chairil Anwar Aku Ini Binatang Jalang dan Hubungannya dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA.” Dalam penelitian tersebut, Yulidar Fitri 

menggunakan empat sajak Chairil Anwar sebagai sumber data dan pokok 

pembahasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa 

terdapat makna denotasi dan konotasi pada penelitian kata atau diksi. Sedangkan,  

gaya bahasa yang digunakan dalam puisi adalah gaya bahasa pertentangan, 
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pertatutan, perbandingan, dan perulangan. Kaitannya dengan pembelajaran sastra 

di SMP, peneliti mengemukakan bahwa diksi dan gaya bahasa dalam kumpulan 

puisi Chairil Anwar  Aku Ini Binatang Jalang dapat dijadikan sebagai salah satu 

contoh dalam pembelajaran bahasa indonesia karena sesuai dengan silabus SMP. 

Penelitan yang dilakukan Yulidar Fitri tersebut juga tidak secara mendetail 

mengemukakan tentang penggunaan diksi, dan hanya terbatas pada penggunaan 

kata-kata yang bermakna konotasi dan denotasi saja, sehingga hasil analisisnya 

kurang maksimal tentang diksi puisi. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti 

membahas tentang gaya bahasa dan aspek pendidikan pada novel kemudian 

dikaitkan dengan pembelajran sastra SMA.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa penelitian mengenai 

gaya bahasa dan aspek pendidikan pada novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahman Al Azizy belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek tersebut, dengan judul 

penelitian “Gaya Bahasa dan Aspek Pendidikan Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

Karya Taufiqurrahman Al Azizy dan Kaitannya Terhadap Pembelajaran Sastra 

SMA.” 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

2.2.1.1 Pengertian Novel 

Kata novel berasal dari bahsa Latin novellas, yang terbentuk dari kata 

novus yang berarti baru. Dikatakan baru karena bila dibandingkan dengan jenis-
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jenis sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain maka jenis novel ini muncul 

kemudian.  Novel diartikan sebagai suatu karangan atau karya sastra yang lebih 

pendek daripada roman, tetapi jauh lebih panjang daripada cerita pendek, yang 

isisnya hanya mengungkapkan suatu kejadian penting, menarik dari kehidupan 

seseorang secara singkat dan yang pokok-pokok saja (Santosa dan Wahyuningsih, 

2010: 46).  

Novel dalam arti umum berarti cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang 

luas yaitu cerita dengan plot dan tema kompleks, karakter yang banyak dan setting 

cerita yang beragam. Sumarjono (dalam Santosa dan Wahyuningsih, 2010: 47) 

mengatakan bahwa novel adalah produk masyarakat. Novel berada di masyarakat 

karena novel dibentuk oleh anggota masyarakat berdasarkan desakan-desakan 

emosional atau rasional dalam masyarakat, Faruk ( dalam Wijaya Heru, 2012 : 4). 

Novel merenungkan dan melukiskan realitas yang dilihat, dirasakan dalam bentuk 

tertentu dengan pengaruh tertentu atau ikatan yang dihubungkan dengan 

tercapainya gerak-gerik hasrat manusia. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  novel adalah 

karya sastra imajinatif yang mengisahkan permasalahan kehidupan seseorang atau 

beberapa tokoh dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik sebagai pelengkap 

keutuhannya. Cerita fiktif tidak hanya sebagai cerita khayalan semata, tetapi 

sebuah imajinasi yang dihasilkan oleh pengarang adalah realitas atau fenomena 

yang dilihat dan dirasakan.  

Novel memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Menceritakan sebagian kehidupan yang luar biasa. 
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2. Terjadinya konflik hingga menimbulkan perubahan nasib. 

3. Terdapat beberapa alur atau jalan cerita. 

4. Terdapat beberapa insiden yang mempengaruhi jalan cerita. 

5. Perwatakan dan penokohan dilukiskan secara mendalam. 

2.2.1.2 Jenis-jenis novel 

Ada beberapa jenis novel dalam sastra. Jenis novel mencerminkan keragan 

tema dan kreativitas dari sastrawan yang tidak lain adalah pengarang novel. 

Nurgiyantoro (2012: 16) membedakan novel menjadi dua yaitu novel populer dan 

novel serius. 

1) Novel Populer 

Sebutan novel populer atau novel pop mulai merebak sesudah suksesnya 

novel Karmila dan Cintaku di kampus Biru pada tahun 70-an. Setelah itu, setiap 

novel hiburan, tidak peduli mutunya, disebut juga sebagai novel populer atau 

novel pop. Kata ‘pop’ erat diasosiasikan dengan kata ‘populer’, mungkin karena 

novel-novel itu sengaja ditulis untuk selera popular yang kemudian  dikemas dan 

dijajankan sebagai suatu barang dagangan populer, dan kemudian dikenal sebagai 

bacaan popular, Kayam (dalam Nurgiyantoro, 2012 : 17). 

Novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak 

penggemarnya, khususnya pembaca dikalangan remaja. Ia menampilkan masalah-

masalah yang aktula dan selalu menzaman, namun hanya sampai pada tingkat 

permukaan. Novel populer tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara 

lebih intens, tidak berusaha meresapi hakikat kehidupan. Sebab, jika demikian 

halnya, novel populer akan menjadi berat, dan berubah menjadi novel serius, dan 
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boleh jadi akan ditinggalkan oleh pembacanya. Oleh karena itu, novel populer 

pada umumnya hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan tidak 

memaksa orang untuk membacanya sekali lagi. Novel tersebut biasanya cepat 

dilupakan orang, apalagi dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer 

pada masa sesudahnya (Nurgiyantoro, 2012: 17).     

2) Novel Serius 

Di dalam novel serius pengalaman dan permasalahan ditampilkan dan 

diungkapkan sampai ke inti hakikat kehidupan yang bersifat universal. Novel 

serius disamping memberikan hiburan, juga memberikan pengalaman yang 

berharga ke pada pembaca atau paling tidak mengajaknya untuk meresapi dan 

merenungkan secara lebih sungguh-sungguh tentang permasalahan yang 

dikemukakan. Novel serius biasanya berusaha mengungkapkan sesuatu yang baru 

dengan cara pengucapan yang baru pula (Nurgiyantoro, 2012: 19).  

Membaca novel serius diperlukan daya kosentrasi yang tinggi dan disertai 

kemauan untuk memahaminya dengan baik. Novel serius mengambil realitas 

kehidupan ini sebagai model. Kemudian menciptakan sebuah dunia baru lewat 

penampilan cerita dan tokoh-tokoh dalam situasi yang khusus. Masalah percintaan 

banyak juga diangkat dalam novel serius. Namun, itu bukan satu-satunya masalah 

yang penting dan menarik untuk diungkap.  

Masalah kehidupan amat kompleks, bukan sekedar cinta asmara, 

melainkan juga hubungan sosial, ketuhanan, maut, takut, cemas, dan bahkan 

masalah cinta itu pun dapat ditujukan terhadap berbagai hal, misalnya cinta 

kepada orang tua, saudara, tanah air, dan lain-lain. Masalah percintaan dalam fiksi 
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memang tampak penting, terutama untuk memperlancar cerita. Namun, barangkali 

masalah pokok yang ingin diungkap pengarang justru diluar percintaan itu sendiri 

(Nurgiyantoro, 2012: 19). 

2.2.1.3 Struktur Novel 

Suatu karya sastra memiliki unsur-unsur yang membentuknya, yaitu unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapaun unsur-unsur yang termasuk ke dalam 

unsur intrinsik adalah tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur atau 

plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Berikut akan dijelaskan lebih rinci 

mengenai unsur-unsur intrinsik novel.   

1. Tema 

Tema cerita merupakan hal yang sangat mendasar dari suatu cerita, karena 

suatu cerita tidak akan berhasil tanpa menyertakan tema. Menurut Stanton dan 

Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2012:67), tema merupakan makna yang dikandung 

oleh sebuah cerita. Untuk menentukan makna pokok sebuah novel, perlu adanya 

kejelasan pengertian tentang makna pokok, atau tema itu sendiri. Tema 

merupakan gagsan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang 

terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut 

persamaan-persamaan atau perbedaan, Hartoko dan Rahmanto (dalam 

Nurgiyantoro, 2012: 68). Tema disaring dari motif-motif yang terdapat dalam 

karya yang bersangkutan yang menentukan hadirnya peristiwa-peristiwa, konflik, 

dan situasi tertentu. Tema dalam banyak hal bersifat mengikat kehadiran atau 

ketidakhadiran peristiwa-konflik-situasi tertentu, termasuk berbagai unsur 

intrinsik yang lain, karena hal tersebut haruslah bersifat mendukung kejelasan 
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tema yang ingin disampaikan. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita, 

maka ia pun bersifat menjiwai seluruh sifat bagian cerita itu. Dengan demikian, 

untuk menemukan tema sebuah karya fiksi, haruslah disimpulkan dari 

keseluruhan cerita, tidak hanya berdasarkan bagian-bagian tertentu cerita 

(Nurgiyantoro, 2012:68).  Jadi, dapat disimpulkan bahwa tema adalah inti 

persoalan yang diungkapkan dalam suatu karya sastra, baik secara langusung atau 

tersurat dan dapat ditampilkan secara tidak langsung atau tersirat. 

2. Latar  atau setting 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2012: 216). 

Latar atau setting memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini 

penting untuk memberikan kesan realitas pada pembaca, menciptakan suasana 

tertentu yang seolah-olah sungguh ada dan terjadi. Dengan adanya latar dalam 

sebuah cerita, gambaran mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa akan lebih 

konkret. Berhadapan dengan sebuah karya fiksi, pada hakikatnya kita berhadapan 

dengan sebuah dunia, dunia dalam kemungkinan, sebuah dunia yang sudah 

dilengkapi dengan tokoh, penghuni dan permasalahan. Namun, tentu saja hal itu 

kurang lengkap sebab tokoh dengan berbagai pengalaman kehidupannya itu 

memerlukan ruang lingkup, tempat dan waktu, sebagaimana halnya kehidupan 

manusia di dunia nyata. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa latar atau setting adalah tempat, ruang, dan situasi terjadinyaa cerita yang 

dapat mendukung terbentuknya watak fisik seorang tokoh.  
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3. Tokoh dan Penokohan  

Peristiwa dalam sebuah cerita selalu diemban oleh para tokoh dengan 

segala sifat tabiatnya. Di dalam karya sastra, pengemban peristiwa atau pelaku 

peristiwa ini disebut dengan tokoh, sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh 

tersebut disebut penokohan. Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, 

dan pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita (Jones dalam Nurgiyantoro, 2012: 164). Istilah penokohan lebih luas 

pengertiannya daripada tokoh, sebab penokohan sekaligus mencakup masalah 

siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan 

pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang 

jelas kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2012:166). Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

tokoh adalah orang atau pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah penyajian 

watak dan penciptaan cerita tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. 

4. Alur atau Plot 

Menurut Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2012:113), mengemukakan bahwa 

alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu 

hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau 

menyebabkan peristiwa yang lain. Untuk menyebut plot, secara tradisional, orang 

juga sering mempergunakan istilah alur atau jalan cerita. Alur atau plot adalah 

pengaturan urutan peristiwa tertentu lainnya, tanpa terikat oleh urutan waktu. Alur 

atau plot juga diartikan sebagai penceritaan rentetan peristiwa yang penekanannya 

ditumpukkan pada sebab akibat (Santoso dan Sri, 2010: 56). 
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Di dalam mengembangkan sebuah alur cerita, terdapat tiga unsur yang 

sangat penting, yaitu peristiwa, konflik, dan klimaks. Eksistensi alur atau plot itu 

sendiri sangat ditentukan oleh ketiga unsur tersebut. Demikian pula halnya dengan 

masalah kualitas dan kadar kemenarikkan sebuah cerita fiksi (Nurgiyantoro, 2012: 

116).  Jadi, dapat disimpulkan alur atau plot adalah urutan peristiwa dalam suatu 

karya sastra yang menyebabkan terjadinya peristiwa lain sehingga terbentuk suatu 

cerita. 

5. Sudut Pandang 

Berbicara tentng sudut pandang berarti membicarakan cara penyampaian 

cerita. Sudut pandang dalam karya fiksi mempersoalkan siapa yang menceritakan 

atau dari posisi mana (siapa) peristiwa atau tindakan itu dilihat. Bagaimana 

pengarang menempatkan dirinya dalam cerita atau hubungan pengarang dengan 

alam fiktif ceritanya (Nurgiyantoro, 2012: 246).  

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2012: 248) mengemukakan bahwa sudut 

pandang atau point of view adalah cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan 

cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk 

menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita 

dalam sebuah karya fiski kepada pembaca. Jadi, sudut pandang merupakan cara 

atau strategi pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. 

6. Gaya Bahasa 

Cara menyampaikan pikiran atau perasaan ataupun maksud-maksud lain 

menimbulkan gaya bahasa. Menurut Slametmuljana (dalam Pradopo, 2009: 93) 

gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi karena perasan yang timbul 
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atau hidup dalam hati penulis, yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam 

hati pembaca. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai 

bahasa (Gorys Keraf, 2010:113). Gaya bahasa itu untuk menimbulkan reaksi 

tertentu, untuk menimbulkan tanggapan pikiran kepada pembaca. 

7. Amanat  

Amanat adalah nasihat serta falsafah atau nilai-nilai yang akan 

disampaikan kepada pembaca secara tersirat melalui cerita. Amanat merupakan 

sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, ia merupakan 

makna yang terkandung dalam sebuah karya, makna yang disarankan lewat cerita 

(Nurgiyantoro, 2012:320). Jadi, dapat disimpulkan bahwa amanat adalah pesan 

yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 

2.2.1.4 Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

Taufiqurrahman Al-Azizy adalah novelis muslim yang karya-karyanya 

selalu dinantikan ribuan penggemar, seorang penulis novel islami yang mahsyur 

di Indonesia. Setiap novel yang dilahirkannya selalu menggugah hati para 

pembacanya. Kitab Cinta Yusuf Zulaikha adalah salah satu novel karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy. Inilah novel spiritual cinta dan iman berlandaskan 

kisah Al-Quran yang telah dieksporasi ke dalam kehidupan, pengalaman dan 

perilaku umat. Sebuah inspirasi hidup bagi kaum muslimin dan muslimat dalam 

menjalankan ibadah, cinta dan obsesi hidupnya. Taufiqurrahman Al-Azizy sangat 

kreatif mengeksplorasi khazanah kisah dalam Al Qur'an (Yusuf dan Zulaikha) ke 

dalam situasi, keadaan kehidupan masa kini. Ceritanya penuh falsafah, alurnya 
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memikat settingnya kuat, karakter tokoh-tokohnya mengakar dalam kemelut 

konflik cinta yang menggemuruh. 

Selain Novel  Kitab Cinta Yusuf Zulaikhna, Taufiqurrahman Al-Azizy juga  

mengarang beberapa novel lainnya, yaitu: Air mata kasih, Daun pun Berdzikir, 

sholawat Zaki dan Zulfa, Jangan biarkan surau ini roboh!!, Syahadat cinta, 

musafir Cinta, makrifat cinta, Munajat Cinta 1, Munajat Cinta 2, Sahara 

Nainawa, dan Sukses dan bahagia dengan surat al-insyira’ah. Beliau sudah 

menghasilkan lebih 120 buku fiksi dan non fiksi. 

 

2.2.2 Gaya Bahasa 

2.2.2.1 Sekilas tentang Stilistika 

Secara etimologis stilistika berkaitan dengan style (gaya). Sedangkan 

secara definitif stilistika adalah ilmu yang berkaitan dengan gaya dan gaya bahasa. 

Tetapi pada umunya lebih banyak mengacu pada gaya bahasa (Ratna, 2009: 167). 

Stilistika biasanya dimaksudkan untuk menerangkan sesuatu yang pada umumnya 

dalam dunia kesasteraan. Kajian stilistika itu sendiri sebenarnya dapat ditujukan 

terhadap berbagai ragam penggunaan bahasa, tidak terbatas pada sastra saja, 

namun biasanya stilitika lebih sering dikaitkan dengan bahasa sastra, (chapman, 

1973: 13) dalam Burhan Nurgiyantoro. Pemakaian bahasa dalam karya sastra 

memang mempunyai spesifikasi tersendiri dibanding dengan pemakaian bahasa 

dalam jaringan komunikasi yang lain. Ciri khas tersebut adalah ciri khas yang 

berkaitan dengan gaya atau stilistika. Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 276: 

2012), stile (style, gaya bahasa) adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa, atau 
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bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. 

Stile ditandai oleh ciri-ciri formal kebahasaan seperti pilihan kata, stuktur kalimat, 

bentuk-bentuk bahasa figuratif (majas), penggunaan kohesi, dan lain-lain. 

2.2.2.2 Pengertian Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan 

efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal 

tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Penggunaan gaya bahasa 

tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu, Dale (dalam 

Tarigan, 1985: 5). Jorgense dan Phillips (dalam Ratna, 2009: 84) mengatakan 

bahwa gaya bahasa bukan sekedar saluran, tetapi alat yang menggerakkan 

sekaligus menyusun kembali dunia sosial itu sendiri. Lebih jauh menurut Simpson 

(dalam Ratna, 2009: 84) gaya bahasa baik bagi penulis maupun pembaca 

berfungsi untuk mengeksplorasi kemampuan bahasa khususnya bahasa yang 

digunakan. 

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (Tarigan, 1985: 5). Gaya 

bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara 

dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. 

Melalui gaya bahasa sastrawan menuangkan idenya. Bagaimanapun perasaan saat 

menulis, jika menggunakan gaya bahasa, karya yang dihasilkan akan semakin 

indah. Melalui gaya bahasa pembaca dapat menilai kepribadian dan kemampuan 

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

penilaian terhadapnya. Sering dikatakan bahwa bahasa adalah pengarang yang 
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terekam dalam karya yang dihaslkannya. Oleh sebab itu, setiap pengarang 

mempunyai gayanya masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa 

adalah pembungkus ide yang akan menghaluskan teks sastra dan memperlihatkan 

jiwa kepribadian pengarang. Gaya bahasa mencakup diksi atau pilihan leksikal, 

struktur kalimat, pola rima, majas dan citraan. 

2.2.2.3 Jenis-Jenis Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapat 

efek-efek tertentu. Oleh karena itu, penelitian gaya bahasa terutama dalam karya 

sastra yang diteliti adalah wujud (bagaimana bentuk) gaya bahasa itu. Secara garis 

besar gaya bahasa novel dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: (1) gaya 

bahasa penegasan, (2) gaya bahasa perbandingan, (3) gaya bahasa pertentangan, 

dan (4) gaya bahasa sindiran (Ratna, 2009: 164 ). Kemudian masing-masing gaya 

bahasa tersebut memiliki beberapa bagian yang lebih rinci. Adapun penjelasan 

masing-masing gaya bahasa di atas adalah sebagai berikut. 

1) Gaya Bahasa Penegasan 

a) Aferesis 

Penegasan dengan menghilangkan huruf atau suku kata awal. Contoh : 

Raden Ajeng Kartini berjuang tuk (untuk) kemajuan kaum perempuan. 

b) Aforisme  

Pernyataan sebagai kebenaran umum atau kata-kata arif. Contoh : 

Tidak ada pekerjaan yang sulit, kita biasa karena biasa. 
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c) Alonim 

Alonim adalah gaya bahasa dengan menggunakan varian nama. 

Contoh : Tono (Suhartono), Tini ( Sumartini),  Sam (Samsul),dll.    

d) Anagram 

Anagram adalah pertukaran huruf dalam kata sehingga menimbulkan 

makna baru. Contoh : Semua barang disulap sehingga menjadi palsu. 

e) Antiklimaks  

Antiklimaks dihasilkan oleh kalimat yang berstruktur mengendur. 

Antiklimaks sebagai gaya bahasa merupakan suatu acuan yang 

gagasan-gagasannya diurutkan dari yang terpenting berturut-turut 

kegagasan yang kurang penting. Jadi, dapat disimpulkan antiklimaks 

adalah pernyataan menurun secara berturut-turut. Contoh : jangankan 

emas, perak, tembaga. Logam, tiruan lain apapun aku tak punya. 

f) Apofasis / Preterisio 

Apofasis atau disebut juga preterisio merupakan sebuah gaya bahasa 

penulis atau pengarang menegaskan sesuatu, tetapi nampaknya 

menyangkal. Berpura-pura membiarkan sesuatu berlalu, tetapi 

sebenarnya ia menekankan hal itu. Jadi, apofasis atau preterisio adalah 

gaya bahasa yang seolah-olah mengingkari apa yang sudah dijelaskan. 

Contoh: Saya merahasiakan rahasia perisstiwa ini bahwa 

sesungguhnya sayalah yang mencuri uang itu. 
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g) Aposiopesis 

Penghentian di tengah-tengah kalimat. Contoh : Ah, orang seperti itu 

tak usah dipercaya…, nyatanya…. 

h) Arkhaiseme 

Menggunakan kata-kata yang sudah usang. Contoh : Ma’afkanlah 

kesalahan hamba, duli tuanku.  

i) Bombastis 

Penggunaan keterangan secara berlebihan. Contoh : setelah ditinggal 

suaminya, ia menjadi amat sangat miskin.  

j) Elipsis 

Elipsis adalah suatu gaya bahasa yang berwujud menghilangkan suatu 

unsur kalimat yang dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri 

oleh pembaca atau pendengar, sehingga struktur gramatikal atau 

kalimatnya memenuhi pola yang berlaku. Dengan kata lain, 

kalimatnya tidak lengkap. Contoh : Masihkah kau tidak percaya 

bahwa dari segi fisik engkau tak apa-apa, badanmu sehat, tetapi 

psikis….  

k) Enumerasio/Akumulasio 

Beberapa peristiwa saling berhubungan, disebut satu demi satu. 

Contoh : Ia menjadi dosen, disamping itu sebagai konsultan, pantas 

mobilnya baru. 
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l) Esklamasio 

Gaya bahasa ekslamasio adalah gaya bahasa yang menggunakan kata 

seru, seperti wah, aduh, amboi, astaga, awas, dan sebagainya. Contoh : 

wah, indahnya mala mini.  

m) Interupsi 

Gaya bahasa dengan menyisipkan kelompok kata tertentu. Contoh : 

setelah didoakan siang malam, anak yang hilang tersebut, akhirnya 

kembali juga. 

n) Anastrof atau Inversi 

Anastrof atau inversi adalah gaya bahasa dengan pembalikkan 

susunan kata yang biasa dalam kalimat, atau susunan kalimatnya 

terbalik. Contoh: Rindang sekali pohon-pohon yang tumbuh di depan 

kampusku. 

o) Invokasi 

Penggunaan kata seru untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Contoh : Izikanlah permohonanku, Ya Tuhanku!   

p) Klimaks 

Klimaks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-

urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya 

dari gagasan-gagasan sebelumnya. Contoh: Dengan system 

pemupukan ini kita harapkan tanaman tumbuh subur, hasilnya 

berlipat ganda, dan penghidupan para petani kian meningkat. 
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q) Kolokasi 

Asosiasi permanen satu kata dengan kata yang lain. Contoh : Jangan 

bergaul dengan buaya darat itu! 

r) Koreksio/ Epanortosis 

Koreksio atau epanortosis adalah suatu gaya bahasa yang berwujud 

mula-mula menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya 

atau memperbaiki pernyataan sebelumnya yang dianggap salah.  

Contoh : Sudah empat kali saya mengunjungi daerah itu, ah bukan, 

sudah lima kali.  

Saya pikir ia lulus ujian dengan pujian, ternyata gagal total. 

s) Parelisme 

Perelisme adalah semacam gaya bahasa yang berusaha mencapai 

kesejajaran dalam pemakaian kata-kata atau frasa yang menduduki 

fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Kesejajaran 

kata-kata atau frasa, dengan fungsi yang sama. Kesejajaran tersebut 

dapat pula berbentuk anak kalimat yang bergantung pada sebuah 

induk kalimat yang sama. Contoh: Semua bentuk korupsi, tidak 

semata-mata dikutuk, tetapi harus diberabtas! 

t) Pararima 

Perulangan konsonan awal dan akhir dalam kata-kata tertentu. 

Contoh: Sambil mondar-mandir, ia membeli pernak-pernik. 
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u) Pleonasme  

Pada dasarnya pleonasme adalah acuan yang mempergunakan kata-

kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan satu 

pikiran atau gagasan. Pelonasme juga dapat diartikan sebagai gaya 

bahasa yang memberikan keterangan secara berlebihan. Contoh : 

Apabila Anda berani, silakan maju ke depan! 

v) Praterio 

Gaya bahasa yang menyembunyikan maksud sesungguhnya. Contoh : 

Bagaimana indahnya pernikahan itu, nanti Anda akan merasakannya.  

w) Repetisi 

Perulangan bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap 

penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. 

Ada bebrapa macam repetisi, yaitu: 

a) Aliterasi (perulangan konsonan awal). Contoh: bukan beta bijak 

berperi. 

b) Anadiplosis (kata atau kelompok kata terakhir diulang pada 

kalimat berikut, seperti pantun berkait). Contoh: Dalam bahasa 

ada kata, dalam kata ada makna, dalam makna semuanya tidak 

ada. 

c) Anafora (kata atau kelompok kata pertama diulang pada baris 

berikut). Contoh: Tingkah lakumu melanggar tata susila. 

Tingkah lakumu juga mencoreng nama baik 

keluarga. 
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d) Antanaklasis (perulangan dengan makna berlainan). Contoh: Ia 

naik darah, setelah melihat lukanya berdarah. 

e) Asonansi (perulangan bunyi vokal). Contoh: Ada ubi ada talas, 

ada budi ada balas. 

f) Epanalepsis (kata pertama diulang pada akhir kalimat). Contoh: 

Berdoalah pada Tuhan pencipta langit dan bumi, berdoalah! 

g) Epifora (perulangan akhir kalimat secara berurutan). Contoh: Nasi 

yang kumakan adalah berkatMu ya Tuhan. Rumah yang 

kutempati adalah berkatMu ya Tuhan. 

h) Epizeuksis (perulangan langsung, artinya kata yang dipentingkan 

diulang beberapa kali brturut-turut). Contoh: Supaya lulus kita 

harus belajar, belajar, sekali lagi belajar! 

i) Katafora (perulangan melalui pronomina disusul oleh anteseden). 

Contoh : Dengan mobil baru (nya), gadis itu mengelilingi seluruh 

kota. 

j) Kiasmus (perulangan dengan skema a-b-b-a). Contoh: Kita harus 

memasyrakatkan olah raga sekaligus mengolahragkan 

masyarakat. 

k) Mesodiplosis (perulangan di tengah baris). Contoh: Masyarakat 

dilarang keras berjudi. Para pemimpin dilarang keras korupsi. 

l) Simploke (perulangan pada awal dan akhir baris, dalam beberapa 

baris). Contoh: Berkatalah sepuas-sepuasmu, aku tak peduli. 

Berkatalah sepanjang hari, aku tak peduli 
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m) Tautotes (perulangan dalam sebuah konstruksi). Contoh : Siang 

berganti malam, malam berganti siang, siang dan malam 

akhirnya menjadi bagian kehidupan manusia. 

x) Retoris 

Retoris adalah semacam pertanyaan yang dipergunakan dalam pidato 

atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam 

dan penekanan yang wajar, dan sama sekali tidak menghendaki 

adanya suatu jawaban. Dengan kalimat lain, retoris adalah kalimat 

tanya tanpa memerlukan jawaban. Contoh: Diantara kamu semua, 

siapakah yang rela mati duluan? 

y) Sindeton (penjelasan kata-kata secara berurutan). 

a. Asidenton (suatu gaya bahasa yang berupa acuan, yang bersifat 

padat dan mampat dimana beberapa kata, frasa, atau klausa yang 

sederajat tidak dihubungkann dengan kata sambung atau tanpa 

menggunakan kata-kata penghubung). Contoh: dan kesesakan, 

kepedihan, kesakitan, seribu derita, detik-detik penghabisan orang 

melepaskan nyawa. 

b. Polisindenton (dengan menggunakan kata penghubung). Contoh: 

Wajah tampan, dengan pendidikan akademis yang tinggi, disertai 

dengan tutur  bahasa yang menawan, telah menarik perhsatian 

banyak perempuan. 
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z) Sinkope/kontraksi 

Menghilangkan satu suku kata di tengah kata. Contoh : mentari 

(matahari) sudah menuju ke peraduannya. 

aa) Tautologi 

Perulangan kata, kelompok kata, atau sinonimnya, yang kadang-

kadang tidak perlu. Contoh : Pendapat seperti itu sesungguhnya pada 

dasarnya tidak perlu dikemukakan di sini. 

bb) Zeugma  

Zeugma adalah suatu gaya bahasa dimana orang mempergunakan dua 

kontruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan dua 

kata lain yang sebenarnya hanya salah satunya mempunyai hubungan 

kata pertama.  Seolah-olah tidak logis dan tidak gramatikal, rancu. 

Contoh : Ia sangat marah, lalu membelakkan mata dan telinganya. 

2) Majas Perbandingan 

1) Alegori 

Perbandingan dengan alam secara utuh. Contoh: Semoga mereka 

berhasil memegang kemudi dan tiba di pulau yang dituju  

(perumpamaan bagi pasangan yang baru menikah). 

2) Alusio 

Gaya bahasa dengan ungkapan, peribahasa, atau sampiran pantun. 

Contoh: Perang tak ada gunanya, kalah dan menang sama-sama 

menjadi abu. 
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3) Antonomasia 

Sebutan untuk menggatikan nama orang. Contoh : Yang Mulia sedang 

membacakan  surat perintah hukuman mati.  

4) Disfemisme 

Gaya bahasa dengan menonjolkan kekurangan tokoh. Contoh: Datuk 

Maringgih bertubuh jangkung seperti pensil.  

5) Epitet 

Acuan untuk menunjukkan sifat khusus seseorang atau hal lain. Contoh: 

Putri malam (bulan) sudah bangun dari peraduannya. 

6) Eponim 

Nama yang menunjukkan ciri-ciri tertentu. Contoh: Kecantikannya 

sempurna seperti Cleopatra. 

7) Eufimisme 

Gaya bahasa yang menghaluskan arti. Contoh: Sejak kecil anak itu 

sudah ditinggalkan (meninggal dunia) oleh orang tuanya. 

8) Hipalase/ Enalase 

Keterangan yang seolah-olah ditempatkan pada tempat yang salah. 

Contoh: Akhirnya ia tidur di rumah yang tertipu.  

9) Hiperbola 

Melebihi sifat dan kenyataan yang sesungguhnya. Contoh : Pada musim 

hujan, suara petir membelah bumi. 
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10) Litotes 

Gaya bahasa dengan cara merendahkan diri. Contoh: Mampirlah di 

Gubuk kami yang reot ini. 

11) Metafora 

Membandingkan suatu benda dengan benda lain. Contoh: Para pemuda 

merupakan tulang punggung keluarga. 

12) Metonimia 

Menggunakan suatu nama, tapi yang dimaksud benda lain. Contoh: Ia 

berangkat dengan naik Yamaha. 

13) Onomatope 

Gaya bahasa dengan menggunakan tiruan bunyi. Contoh: Desir-desau 

angin malam, kerik-kerik bunyi jangkrik, menambah lelap tidurnya 

sepanjang malam. 

14) Paronomasia 

Kata yang sama tetapi menampilkan makna yang berbeda. Contoh: 

Engkau ini orang yang besar, tetapi  besar mulut.   

15)  Perifrasi 

Suatu kata diperluas dengan ungkapan. Contoh : Ia berkunjung ke negri 

matahari terbit. 

16) Personifikasi 

Gaya bahasa yang mengibaratkan benda mati dianggap benda hidup. 

Contoh: Ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. 
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17) Simbolik 

Perbandingan dengan simbol. Contoh: Kita harus berhati-hati dengan 

lintah darat. 

18) Simile 

Menggunakan kata-kata pembanding, seperti, umpana, laksana, dll. 

Contoh: Sifat mereka berdua bertentangan seperti bumi dengan langit.  

19) Sinekdok 

Sinekdoke adalah gaya bahasa yang menyatakan sebagian untuk 

keseluruhan dan sebaliknya. Parsprototo (sebagian utnuk keseluruhan, 

contoh: Mulai sekarang, setiap kepala harus membayar sseribu 

rupiah), totem proparte (keseluruhan untuk sebagain, contoh: dunia 

menghadapi krisis ekonomi). 

20) Sinestesia 

Penggunaan beberapa indra. Contoh: pandangannya yang dingin dan 

menyejukkan menyebabkan para karyawan merasa segan terhadapnya. 

21) Tropen  

Istilah lain dengan makna sejajar. Contoh: ia mencari uang dengan 

menjual diri (sejajar dengan menjadi pelacur). 

3) Majas Pertentangan 

1) Anakronisme 

Gaya bahasa yang menyatakan sesuatu tidak sesuai dengan peristiwa. 

Contoh: Candi Borobudur dibangun dengan menggunakan teknologi 

modern.   
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2) Antitesis 

Antithesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-

gagasan yang bertentangan, dengan mempergunakan kata-kata atau 

kelompok kata yang berlawanan. Contoh: Besar kecil, tua muda, laki 

perempuan ikut pergi menonton layar tancap di Kantor Desa.   

3) Kontradiksio 

Gaya bahasa yang berlawanan secara situasional. Contoh: Malam sunyi 

sepi, kecuali suara burung hantu.   

4) Oksimoron 

Oksimoron adalah suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan 

kata-kata untuk mencapai efek yang bertentangan. Oksimoron juga 

dapat diartikan sebagai gaya bahasa yang mengandung pertentangan 

dengan mempergunkan kata-kata berlawanan dalam frasa yang sama 

atau dalam kelompok kata yang sama. Contoh : Dengan membisu seribu 

kata, mereka sebenarnya berteriak-teriak agar diperlakukan dengan 

adil. 

5) Okupasi 

Gaya bahasa yang bertentangan tetapi dengan penjelasan. Contoh: ia 

tidak cerdas, tapi rajin, sehingga berhasil lulus ujian. 

6) Paradoks 

Paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang 

nyata dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks juga bisa diartikan semua 
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hal yang menarik perhatian karena kebenarannya. Contoh : Bangsa kita 

miskin di Negara yanga kaya raya. 

7) Prolepsis/ Antisipasi 

Prolepsis atau antisipasi adalah semacam gaya bahasa yang 

mempergunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum 

peristiwa atau gagasan yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, kata-

kata seolah-olah mendahului peristiwanya. Contoh: Pada malam maut 

itu ia sedang bercumbu dengan istrinya. 

4) Majas Sindiran 

a) Antifrasis 

Antifrasis adalah gaya bahasa sindiran yang berwujud penggunaan 

sebuah kata dengan makna kebalikannya atau sindiran dengan makna 

berlawanan. Contoh: Lihatlah sang raksasa telah tiba ( maksudnya si 

cebol). 

b) Inuendo 

Inuendo adalah sindiran dengan mengecilkan keadaan atau kenyataan 

yang sesungguhnya. Contoh: Ia menjadi kaya karena melakukan sedikit 

korupsi. 

c) Ironi 

Ironi adalah gaya bahasa yang mengatakan sesuatu dengan makna atau 

maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-

katanya. Dengan kata lain, ironi adalah sindiran halus. Contoh: Bagus 

sekali tulisanmu, seperti cakaran ayam. 
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d) Sarkasme 

Sarkasme adalah suatu acauan yang mengandung kepahitan dan celaan 

yang getir. Sarkasme dapat saja bersifat ironis, dapat juga tidak, tetapi 

yang jelas adalah bahwa gaya ini selalu akan menyakiti hati dan kurang 

enak didengar. Contoh : Kamu bodoh seperti kerbau.  

e) Sinisme 

Sinisme adalah suatu sindiran yang berbentuk kesangsian yang 

berbentuk ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Sinisme 

dinggap lebih kasar dari ironi. Contoh : Suaramu sangat merdu sehingga 

memecahkan anak telingaku. 

 

2.2.3 Aspek Pendidikan  

Darmadi (dalam Landaningrum, 2012: 15) mengemukakan bahwa, nilai 

dalam bahasa inggris berarti value yang berasal dari sitilah latin velere secara 

harfiah berarti baik atau buruk yang kemudian artinya diperluas menjadi segala 

sesuatu yang disenangi, diinginkan, dicita-citakan, dan disepakati. Nilai adalah 

suatu prinsip tingkah laku yang diterima dan dijalankan oleh warga suatu 

kelompok masyarakat. Nilai itu juga memberikan suatu standar dan ukuran guna 

melihat suatu tindakan yang akan dilakukan. Nilai berada dalam hati nurani dan 

pikiran sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan. Nilai harus dibina terus 

menerus karena nilai merupakan aspek masalah kewajiban yang timbul tenggelam 

atau pasang surut. Nilai merupakan suatu hal yang dihargai, selalu dijunjung 

tinggi, serta dikejar manusia dalam memperoleh kebahagian hidup. Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa nilai adalah segala hal yang penting atau berguna bagi 

manusia. 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkunganya, dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara adekwat dalam kehidupan masyarakat. 

Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat 

tercapai sebagaimana yang diinginkan (Hamalik, 2011: 3). 

Suatu rumusan nasional tentang istilah pendidikan adalah usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau 

latihan bagi perananya dimasa yang akan datang (UURI. No. 2 Tahun 1989, Bab 

I, Pasal I). Pada rumusan tersebut, terkandung enpat hal yang perlu digarisbawahi 

dan mendapat penjelasan lebih lanjut. “Usaha sadar ” dimaksudkan bahwa 

pendidikan diselenggarakan berdasarkan rencana yang matang, jelas, lengkap, 

menyeluruh, berdasarkan pemikiran rasional-objektif. Pendidikan tidak 

diselenggarakan secara tidak sengaja atau bersifat seenaknya. Fungsi pendidikan 

adalah “menyiapkan peserta didik”, yang diartikan bahwa peserta didik pada 

hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan dirinya 

sendiri (Hamalik, 2011 : 4). Strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam 

bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. Bimbingan pada 

hakikatnya adalah pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasihat, dan penyuluhan 

agar siswa mampu mengatasi, memecahkan masalah, menanggulangi kesulitan 

sendiri. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

usaha manusia yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan perubahan sikap 

dan prilaku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan yang merupakan suatu 

proses dalam rangka mempengruhi peserta didik supaya memiliki pengetahuan, 

berahlak mulia, dan pandai menyesuaikan diri sehingga mampu berinteraksi 

dalam masyarakat. Di dalam karya sastra, pendidikan itu terlihat dari pesan-pesan 

yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca berupa nilai baik 

ataupun buruk. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab pembaca untuk memilah 

dan memilih mana hal yang harus diambil dan yang harus ditinggalkan.  

Nilai pendidikan diartikan sebagai semua yang dianggap, diyakini, dan 

dipeluk oleh seseorang sebagai sesutu yang baik dan berharga untuk mngubah 

sikap dan prilakunya dalam rangka meningkatkan pengetahuannya agar menjadi 

anggota masyarakat yang berguna bagi sesama, agama, nusa, dan bangsa. 

Pengertian nilai pendidikan yang dikemukakan ternyata mencakup hal yang cukup 

luas dan tentunya akan berkaitan dengan nilai-nilai lain dalam kehidupan manusia 

seperti nilai moral, agama, sosial dan budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai 

pendidikan adalah segala sesuatu yang baik maupun buruk yang berguna bagi 

kehidupan manusia yang diperoleh melalui proses pengubahan sikap dan tata laku 

dalam upaya mendewasakan diri manusis melalui upaya pengajaran.   

Di dalam karya sastra, nilai pendidikan disampaikan dan dimuat di 

dalamnya. Pengarang tidak hanya ingin mengekspresikan pengalaman jiwanya 

saja tetapi secara implisit juga mempunyai maksud, dorongan, mempengaruhi 

pembaca untuk memahami, menghayti, dan menyadari masalah serta ide yang 
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diungkap termasuk nilai-nilai dan contoh-contoh dari karya sastra yang dibacanya 

dengan penuh kesadaran sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu bentuk karya sastra yang banyak memberikan nilai adalah novel. Nilai 

itu mengungkapkan perbuatan apa yang dipuji dan dicela, pandangan hidup mana 

yang dianut dan dijauhi, dan hal apa saja yang dijunjung tinggi. Adapun nilai-nilai 

pendidikan dalam novel sebagai berikut. 

2.2.3.1 Nilai Moral  

Secara umum, moral menyaran pada pengertian (ajaran tentang) baik 

buruk yang diterima maupun mengenai perbuatan, sikap, keawajiban, dan 

sebagainya: ahlak, budi pekerti, susila (KBBI, dalam Nurgiyantoro, 2012: 320). 

Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang 

yang bersangkutan, pandangannya mengenai nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah 

yang ingin disampaikannya kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2012: 321). Kenny 

(dalam Nurgiyantoro, 2012: 321) mengemukakan bahwa, moral adalah suatu 

saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat parktis, yang 

dapat diambil dan ditafsirkan melalui cerita yang bersangkutan oleh pembaca dan 

merupakan petunjuk yang sengaja diberikan oleh pengarangg tentang berbagai hal 

yang berhubungan dengan masalah kehidupan, seperti sopan santun, sikap atau 

tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moral 

adalah ajaran atau pedoman yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam 

kehidupan agar menjadi manusia yang baik atau berakhlak. 

Nilai moral adalah suatu bagian dari nilai yaitu nilai yang menangani 

kelakuan baik atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, 
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tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan 

atau tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku 

kehidupan kita sehari-hari (Lestari, 2012: 52). Sikap moral yang sebenarnya 

disebut moralitas sebagai sikap hati yang terungkap dalam tindakan lahiriah. 

Moralitas terjadi apabila seseoang mengambil sikap yang baik karena ia sadar 

akan kewajiban dan tanggung jawanya bukan karena ia mencari keuntungan 

(Hardi, 2011: 20). Jadi, moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-

betul tanpa pamrih.  

2.2.3.2 Nilai Religius 

Kata religi menurut asal kata berarti ikatan atau pengikat diri. Religi 

berarti menyerahkan diri, tunduk, dan taat. Pengertian tersebut adalah bernilai 

positif. Karena, penyerahan diri atau ketaatan dikaitkan dengan kebahagiaan 

seseorang. Rosyadi (dalam Landaningrum, 2012: 20) mengungkapkan bahwa 

religius tidak hanya menyangkut segi kehidupan secara lahiriah melainkan juga 

menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam integrasinya 

hubungan ke dalam keesaan Tuhan.  

Religius adalah perasaan dan pengalaman batin atau sikap mental dalam 

hubungan manusia dengan Tuhan, yang dihayati dan dimaknai secara mendalam. 

Religius meliputi beberapa aspek yaitu aqidah, tauhid, keprcayaan kepada alam 

ghaib, iman terhadap takdir, syariah, ahlak. Ahlak sendiri meliputi ahlak kepada 

Allah, ahlak terhadap takdir Allah, dan ahlak kepada orang tua. Nilai religius 

dalam karya sastra bersifat individual dan personal. Kehadiran unsur religi dalam 

satra adalah sebuah kebenaran sastra itu sendiri (Nurgiyantoro, 2012: 325-326). 
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Religius lebih pada hati nurani, dan pribadi manusia itu sendiri. Nilai religius 

yang terdapat dalam karya sastra dimaksudkan agar penikmat karya tersebut 

mendapatkan renungan-renungan batin dalam kehidupan yang bersumber pada 

nilai religius. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai religius adalah nilai kerohanian 

tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. 

Nilai religius bertujuan untuk mendidik agar manusia lebih baik  menurut tuntutan 

religius dan selalu ingat kepada Tuhan. 

2.2.3.3 Nilai Sosial 

Sastra tercipta dari hasil kreatifitas pengarang dalam mengamati, 

mengkaji, dan meneliti aspek-aspek kehidupan. Kata sosial berarti hal-hal yang 

berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Nilai sosial dapat 

diartikan sebagai landasan bagi masyarakat untuk merumuskan apa yang benar 

dan penting, memiliki ciri-ciri tersendiri, dan berperan penting untuk mendorong 

dan mengarahkana individu agar berbuat sesuai norma yang berlaku (Azmi, 2012: 

29). Pada hakikatnya, pendidikan sosial mempersoalkan kehidupan manusia 

sebagai anggota suatu kelompok sosial, Joesuf dan Santoso (dalam Azmi, 2012: 

29).  

Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap berharga oleh 

masyarakat. Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari prilaku sosial 

dan tata cara hidup sosial. Prilaku sosial berupa sikap seseorang terhadap 

peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, 

cara berpikir, dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Nilai sosial yang 

ada dalam karya sastra dapat dilihat dari cerminan kehidupan masyarakat yang 
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diinterpretasikan, Rosyadi (dalam Landaningrum, 2012: 19). Nilai sosial mengacu 

pada hubungan individu dengan individu yang lain dalam sebuah masyarakat. 

Nilai sosial tersebut dapat berupa cara bersikap, cara menyelesaikan masalah, 

menghadapi situasi, dll. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai sosial berkaitan 

dengan kehidupan bermasyarakat yang merupakan tempat interaksi manusia 

dengan sesama dan dengan lingkungan alam, mengandung banyak permasalahan, 

konflik, dan lain sebagainya. Nilai sosial juga merupakan anggapan masyarakat 

tentang sesuatu yang diharapkan, indah, dan benar. 

Nilai pendidikan sosial akan menjadikan manusia sadar akan pentingnya 

kehidupan berkelompok dalam ikatan kekeluargaan antara satu individu dengan 

individu lainnya. Keadaan seseorang sebagai individu tidak terlalu penting. Tetapi 

sebagai mahluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari sesamanya karena mengingat 

manusia diciptakan Tuhan sebagai mahluk individu dan sosial. Lebih-lebih bila 

seseorang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nilai sosial juga 

merupakan sikap dan perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan 

merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting. Jadi,  

dapat disimpulkan bahwa nilai sosial adalah kumpulan sikap dan perasaan yang 

diwujudkan melalui prilaku yang mempengaruhi prilaku sesorang yang memiliki 

nilai tersebut. 
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2.2.4 Pembelajaran sastra di SMA. 

2.2.4.1 Batasan Pembelajaran Sastra di SMA 

Batasan pembelajaran sastra dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran 

(KTSP) di sekolah yang meliputi: (a) membaca novel Indonesia dan novel 

terjemahan, (b) menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) novel Indonesia dan terjemahan, 

dan (c) membandingkan unsur ekstrinsik dan intrinsik novel terjemahan dengan 

novel Indonesia. 

2.2.4.2 Tujuan pembelajaran sastra 

Pelaksanaan pembelajaran sastra mempunyai tujuan-tujuan khusus, yaitu: 

(1) pengembangan kenikmatan dan keterampilan membaca serta menafsirkan 

karya sastra, dan mengenalkan siswa dengan sejumlah karya sastra yang 

signifikan ; (2) pengenalan tradisi karya sastra, dan peranannya dalam sejarah 

kemanusiaan ; (3) pengembangan standar dan cipta rasa terhadap karya sastra; (4) 

perangsangan terhadap potensi-potensi karya sastra yang sesuai dengan selera 

masyarakat; dan (5) peningkatan pengertian siswa tentang pentingnya karya sastra 

sebagai sumber pemekaran wawasan terhadap masalah-masalah pribadi dan 

sosial, Gani (dalam Azhare, 2012: 26). 

Sedangkan dalam Kurikulum Satuan Pendidikan, dilihat dari kompetensi 

dasar (1) menemukan nilai-nilai cerita pendek dan (2) menganalisis unsure-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan, pelaksanaan pembelajaran 

sastra memiliki tujuan—tujuan khusus yaitu terbinanya apresiasi dan kegemaran 

terhadap sastra yang didasari oleh pengetahuan dan keteramapilan dibidang sastra. 
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2.2.4.3 Bahan Ajar Sastra 

Pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan tingkatan siswa SMA agar 

tujuan dan manfaat yang dijelaskan di atas`dapat tercapai dengan maksimal. 

Maksudnya adalah bahan pengajaran yang disajikan kepada para siswa harus 

sesuai dengan kemampuan, dan merupakan usaha yang memakan waktu cukup 

lama, dari kondisi tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang sederhana sampai rumit, 

singkatnya memerlukan tahapan. Oleh karena itu, hal tersebut diklasifikasikan 

berdasarkan tingkat kesukaran dan kriteria tertentu lainnya. Apabila tidak adanya 

kesesuaian antara siswa dengan bahan yang diajarkan, maka pelajaran atau materi 

yang disampaikan tidak akan tercapai. 

Pada Sekolah Menengah Atas (SMA), bahan ajar yang diterapkan dapat 

berupa: naskah drama, puisi, cerpen, dan novel. Bahan ajar yang diterapkan 

tersebut telah sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

tingkat SMA yaitu dengan kompetensi menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik (naskah drama, cerpen, pusi, dan novel). 

2.2.4.4 Kriteria Pemilihan Karya Sastra Sebagi Bahan Ajar 

Seorang pengajar atau subjek didik tentunya harus melakukan pemilihan 

bahan ajar sebelum melakukan pembelajaran. Pemilihan bahan ajar merupakan 

suatu langkah apresiasi satra yang memiliki kriteria. Untuk mengatasi kesulitan 

guru, dalam proses pemilihan karya sastra sebagai bahan ajar, tentunya memiliki 

kriteria yang tepat. Littelewood (dalam Endaswara, 2005: 105) memberikan lima 

catatan seleksi bahan karya sastra untuk pengajaran, yaitu: 

1) sastra dipandang sebagai bahan penyedia struktur bahasa, 
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2) teks satra sebagai penyedia bahan stilistika, 

3) kriteria sastra yang diambil semestinya menciptakan dunia yang sesuai 

atau relevan dengan subjek didik dan sejalan dengan latar belakang sosial 

budaya, 

4) kontak hubungan antara domain pengalaman pada karya, subjek didik, 

tempat, tak hanya level luar saja, tetapi level dibalik tema itu, dan 

5) selalu memperhatikan fakta yang memuat interes dan penalaran. 

Uraian beberapa kriteria pemilihan bahan ajar apresiasi sastra di atas, 

maka karya sastra harus mengandung estetik, yaitu karya sastra yang mengandung 

nilai seni, dan pedagogies atau bersifat mendidik yaitu karya sastra  yang tidak 

bertentangan dengan dasar dan tujuan pendidikan nasional. Pada penelitian ini 

akan di analisis mengenai gaya bahasa dan aspek pendidikan dalam nove Kitab 

Cinta Yusuf Zulaika karya Taufiqurrahman Al Azizy dan kaitannya terhadap 

pembelajaran sastra di SMA. Melalui pendidikan, nilai keindahan dan 

perkembangan anak dapat diketahui. Pada dasarnya, sebuah cipta, rasa, dan karsa 

anak didik harus sanggup dikembangkan dalam pembelajran sastra. Dengan 

demikian, tujuan pembelajaran apressiasi sastra khususnya novel dapat membantu 

siswa peka terhadap perasaannya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Novel sebagai bahan ajar harus memiliki isi yang dapat berperan sebagai sarana 

pendidikan untuk mewujudkan anak didik yang cerdas, cermat, dan berbudi luhur.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif adalah suatu 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena. Pada penelitiann ini, peneliti membuat satu 

gambaran kompleks, meneliti kata-kata atau kalimat yang memiliki gaya bahasa 

tertentu serta aspek pendidikan yang ada di dalamnya secara terperinci. Sasaran 

dalam penelitian ini adalah Novel Kitab Cinta Yusuf Zulikha karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy yang akan dikaitkan dengan pembelajaran sastra SMA. 

Penelitian kualitatif ini dipergunakan untuk memperoleh deskripsi tentang gaya 

bahasa dan aspek pendidikan dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahman Al Azizy. 

 

3.2 Data dan Sumber data 

3.2.1 Data   

Data merupakan sumber informasi yang akan diseleksi sebagai bahan 

analisis. Data dalam penelitian kualitatif adalah data yang berupa data deskriptif. 

Data dalam penlitian ini adalah kata, kalimat, dan dialog para tokoh dalam novel 

Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 
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3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

karya Taufiqurrahman Al-Azizy. Menurut jenisnya, data dibagi menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama dalam 

suatu penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha karya Taufiqurrahman Al-Azizy. Sedangkan, data sekunder adalah data 

yang mendukung data primer atau yang berfungsi sebagai bahan acuan. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku sastra dan literatur lainnya yang 

berkaitan dengan materi pembahasan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode befungsi untuk menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah 

untuk dipecahkan dan dipahami (Ratna, 2009: 34). Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.3.1 Studi pustaka 

Studi pustaka adalah mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada, untuk menemukan pustaka yang efektif serta kepustakaan 

yang dimaksud. Metode ini dilakukan dengan mencari literatur-literatur berupa 

buku-buku, transkrip, surat kabar, dan sumber data-data sekunder yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan.  
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 Sedangkan teknik dari studi pustaka yang akan digunakan berkaitan 

dengan penelitian ini adalah teknik membaca dan mencatat dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1) Membaca literatur-literatur untuk mendapatkan data koperatif. 

2) Setelah membaca kemudian mencatat atau mengutip hal-hal penting yang 

berkaitan dengan konsep nilai-nilai pendidikan. 

3.3.2  Observasi 

 Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan mengenai 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan 

peneliti mencakup segala aspek kegiatan yang dilakukan pada pembacaan novel 

Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy. Metode observasi 

maksudnya mengamati data-data tertulis di dalam novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha dan dan buku lainnya yang menjadi referensi.  

3.3.3 Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah suatu kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dll. Dalam 

hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu 

dengan mencari dan mencatat kembali data dari buku-buku, referensi-referensi, 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data. Dalam penelitian ini akan menggunakan instrument 

penelitian sebagai berikut. 
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Tabel 4.1, Analisis Gaya Bahasa 

No Kutipan Hlm.  

Gaya Bahasa 

Penegasan Perbandingan Pertentangan Sind
iran 

     

 

  

 

Tabel 4.2, Analisis Nilai Pendidikan 

No. Kutipan Hlm. 
Nilai Pendidikan 

Religius Sosial Moral 

    

 

  

  

 Untuk lebih memahami instrument penelitian di atas, berikut akan 

dipaparkan mengenai isi dari instrument yang telah disajikan dalam bentuk tabel 

tersebut. Pada tabel 4.1, kolom kutipan berisi menganai prilaku tokoh, yang 

diungkapkan melalui penulis ataupun yang tersirat dalam cerita novel. Hal 

tersebut berkaitan dengan gaya bahasa yang akan dianalisis dalam penelitian ini. 

Sedangkan pada kolom gaya bahasa berisi tentang gaya bahasa yang digunakan. 

Sedangkan pada tabel 4.2 berisi tentang analisis data mengenai aspek pendidikan. 
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Pada kolom kutipan berisi mengenai prilaku tokoh, yang diungkapkan melalui 

penulis ataupun yang tersirat dalam cerita novel. Hal tersebut berkaitan dengan 

nilai pendidikan yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Sedangkan pada kolom 

nilai pendidikan berisi nilai pendidikan yang tercermin dari kutipan tersebut, baik 

nilai moral, religius, ataupun sosial.    

 

3.5 Metode Analisis Data 

Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam sebuah 

penelitian. Untuk menganalisis data diperlukan prosedur pengambilan data yang 

tepat, karena hasil analisis ditentukan oleh kualitas data itu sendiri. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode formal dengan teknik analisis 

deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta 

yang kemudian disusul dengan analisis. Tujuan dari analisis deskripsi ini adalah 

untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai gaya bahasa 

dan aspek pendidikan yang terdapat dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

karya Taufiqurrahman Al Azizy. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, 

kemudian ditentukan kemungkinannya sebagai bahan ajar di tingkat SMA.  

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural untuk 

lebih memahami gaya bahasa dalam suatu novel dan pendekatan pragmatis untuk 

menganalisis konsep aspek pendidikan yang terkandung dalam novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy.  
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Di dalam memahami gaya bahasa dalam suatu novel digunakan 

pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan yang 

menitikberatkan pemahaman karya sastra tersebut. Menurut Nurgiantoro (2012: 

36-37),  pendekatan struktural dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan 

penelitian kesusasteraan yang menekankan kajian hubungan antara unsur-unsur 

pembangunan karya yang bersangkutan. Analisis struktural karya sastra dapat 

dilakukan dengan identifikasi, mengakaji, mendefenisikan fungsi dan hubungan 

antarstruktur intrinsik yang bersangkutan. Adapaun unsur-unsur yang termasuk ke 

dalam unsur intrinsik adalah tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur 

atau plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan struktural di dalam memahami 

bentuk dan makna gaya bahasa pada novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahman Al Azizy.  

Selanjutnya, untuk memahami konsep aspek pendidikan yang terkandung 

di dalam novel, peneliti menggunakan pendekatan pragmatik. Sumardjo (dalam 

Yuliyatussolihan, 2011: 27) menyatakan bahwa pragmatik merupakan gerakan 

filsafat yang menekankan pentingnya efek dan nilai-nilai yang praktis. Pendekatan 

pragmatik merupakan pendekatan karya sastra yang berprinsip bahwa karya sastra 

yang baik merupakan cipta sastra yang dapat memberikan manfaat atau faedah 

dan kesenangan baik dari segi sosial, moral, religi atau pendidikan kepada para 

pembaca. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan pendekatan pragmatis di 

dalam memahami aspek pendidikan yang mencakup religius, moral, dan sosial 
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yang terdapat dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al 

Azizy.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Di dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal, meliputi (1) bentuk gaya 

bahasa novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahaman Al Azizy, (2) 

makna kutipan gaya bahasa novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahaman Al Azizy, (3) aspek pendidikan novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha karya Taufiqurrahaman Al Azizy, dan (4) kaitan gaya bahasa dan aspek 

pendidikan novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahaman Al Azizy 

dengan pembelajaran satra SMA. Sebagaimana yang diungkapkan pada bab 

sebelumnya, bahwa karya sastra yang indah dan menarik adalah karya sastra yang 

dibangun oleh seni kata atau seni bahasa dan memiliki pesan positif bagi 

pembacanya. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan membahas gaya 

bahasa dan aspek pendidikan yang terdapat dalam novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha karya Taufiqurrahaman Al Azizy 

 

4.1 Analisis Bentuk Gaya Bahasa 

Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan perasaan atau pikiran 

dengan bahasa sedemikian rupa, sehingga kesan terhadap pembaca atau 

pendengar dapat dicapai semaksimal mungkin. Ada beberapa gaya bahasa yang 

terdapat dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahaman Al 

Azizy, yaitu: 
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4.1.1 Gaya Bahasa Penegasan 

a. Aferesis  

Aferesis adalah penegasan dengan menghilangkan huruf atau suku kata 

awal. Gaya bahasa aferesis pada novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha terdapat dalam 

petikan kalimat ratapan yang di ungkapkan oleh tokoh Atikah berikut : 

“Duh Gusti…, bukankah Engkau Dzat Yang Maha  Melihat?! Engkau 
meliaht bahwa aku sudah lama memendam rindu tuk menyapa hati 
Yusuf. Cintaku pada Yusuf sudah lama terjadi sebelum Zulaikha 
menyatakan perasaannya kepada Yusuf….” (Azizy, 2011: 12) 

Dalam petikan kalimat tersebut terdapat kata tuk yang merupakan bentuk 

asal dari kata untuk. Penulis menggunakan gaya bahasa aferesis untuk 

mempertegas tujuan Atikah yang selama ini dipendam, yaitu untuk menyatakan 

perasaan cintanya terhadap Yusuf. Gaya bahasa aferesis juga terdapat pada 

petikan berikut. 

“Parasmu yang elok jangan sampai menjadi kusam karena sengatan  
matahari. Jangan kau biarkan bibirmu mengering, sebab hanya 
bibirmulah yang paling indah yang pernah kulihat dari semua wanita 
dan gadis-gadis. Jangan sampai rambutmu kusut, sebab rambutmulah 
yang meneduhkan bumi dari pancaran matahari. Jangan kau biarkan 
kedua matamu yang seperti mata kijang itu memerah atau terkena 
debu, sebab langit akan menangis jika hal itu terjadi pada kedua 
matamu.” (Azizy, 2011: 12) 

Pada petikan kedua, pengarang menghilangkan suku kata awal eng- pada 

kata engkau menjadi kata -kau. Petikan tersebut berisi nasihat sang inang kepada 

Zualikah untuk selalu menjaga diri.  

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“Di bagian belakang atas, beberapa genting telah retak. Pastilah air 
hujan akan masuk dan membahsahi lantai tanah dari retakan-retakan 
tersebut kala hujan datang.”  (Azizy, 2011: 15) 
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Pada petikan tersebut, pengarang menggunakan kata kala yang merupakan 

bentuk asal dari kata tatkala. Pengarang menggunakan kata kala untuk 

mempertegas latar waktu, yaitu diwaktu hujan turun.      

b. Apofasis/preterisio 

Gaya bahasa apofasis atau pretesio merupakan gaya bahasa yang 

menegaskan sesuatu dengan cara seolah-olah menyangkal hal yang ditegaskan. 

Seperti petikan kalimat di bawah ini.  

“tidak ada yang istimewa sih, kecuali aku ingin membagi sedikit 
pengalaman yang aku dapatkan setelah jauh meninggalkan ayah 
dan bibi.” (Azizy, 2011: 5)  

Di dalam kalimat tersebut penulis menyangkal hal yang sebenarnya ingin 

ditegaskan, yaitu si aku (Zulaikha) ingin membagi pengalamannya ketika berada 

di lokasi atau tempat melakukan kegiatan KKN. Begitu pula pada petikan kalimat 

di bawah ini.   

“… Atapnnya demikian kusam walaupun masih terlihat kokoh.” 
(Azizy, 2011: 14)   

Penulis menegaskan bahwa atapnya demikian kusam, tetapi penulis sengaja 

menyembunyikannya dengan menyangkalnya. Penulis menggunakan kata 

sangkalan walaupun untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya ingin 

disampaikan. 

c. Interupsi 

Interupsi adalah gaya bahasa yang menyisipkan kelompok kata tertentu di 

antara unsur-unsur kalimat. Sebagaimana yang terdapat dalam petikan kalimat 

berikut. 
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“Kulatih diriku untuk menghindar dari makan-makanan yang 
haram dan minum dari gelas dan minuman yang haram. Kujaga 
lisanku dari ucapan-ucapan yang haram. Kujaga kedua mataku dari 
penglihatan yang haram. Kujaga pendengaranku dari suara-suara 
yang haram. Kujaga kedua tanganku dari memegang hal-hal yang 
haram. Dan kujaga kedua kakiku melangkah ke tempat-tempat 
yang haram. Kujaga pula hatiku dari niat dan kehendak yang 
haram. Kujaga semua ini demi agar Allah Swt. mencatatku sebagai 
seorang muslim; demi biasa mendapatkan ridho dan cinta-Nya.” 
(Azizy, 2011: 124-125) 

Pada petikan di atas, penulis menyisipkan keterangan tambahan di tengah-

tengah kalimat yaitu, dari gelas minuman dan demi agar Allah mencatatku 

sebagai seorang muslim. Sebenarnya tanpa ada kelompok kata tersebut maka 

kalimatnya akan tetap bisa langsung dipahami atau dimengerti oleh pembaca atau 

pendengar. Namun, untuk memperoleh efek penegasan penulis sengaja 

menyisispkan keterangan tambahan dengan menambahakan kelompok kata 

tersebut di tengah kalimat. 

Pada petikan selanjutnya  

“Halaman rumah dihiasi dengan rerumputan yang tampak rajin 
dipotong dan bunga-bunga yang tertata ala kadarnya.”(Azizy, 
2011: 15) 

Kemudian pada petikan berikut terdapat juga gaya bahasa interupsi, yaitu 

“Sejenak, Zulaikha geram setelah membaca surat inangnya itu. 
Jari-jemarinya yang ramping dan indah, seakan-akan ingin 
meremas-remas dan merobek-robek surat itu. Pelan namun pasti, ia 
menarik keinginannya, kemudian berusaha untuk merenung-
renungkan isinya.” (Azizy, 2011: 58) 

Pada kedua petikan di atas, terlihat penulis menyisipkan keterangan 

tambahan dengan menambahkan kelompok kata yang tampak rajin dipotong 

(petikan 1) dan yang ramping dan indah (petikan 2) di tengah kalimat.  
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d. Klimaks 

Klimaks adalah gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang 

setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. 

Terlihat dalam beberapa petikan kalimat di bawah ini. 

“Betapapun langit kota semakin lama semakin kotor oleh polusi, 
kebisingan dan kemacetan, juga oleh kejahatan dan kebiadaban, itu 
seribu kali lebih baik daripada tempat dimana kedua kakiku 
sekarang ini berpijak; dimana nyanyian suara burung terdengar 
seperti nyanyian kematian, dimana hembusan angin yang menari-
narikan dedaunan seperti tarian hantu, dimana suara seruling dari 
puncak bukit sana laksana terompet Izrail yang menandakan 
kehancuran.” (Azizy, 2011: 6)  

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“Jika mereka tidak ditolong oleh Yusuf, entah apa jadinya. 
Mungkin, mereka sudah lemas; atau terkena gigitan ular atau 
kalajengking atau menjadi santapan binatang buas di hutan sana. 
Beruntung ada Yusuf. Beruntung bertemu dengan Yusuf.” (Azizy, 
2011: 106)  

Kedua petikan kalimat tersebut, penulis menuturkan satu hal atau kejadian 

secara berturut-turut dari yang sederhana meningkat kepada hal yang lebih 

kompleks, dari polusi yang kotor, kebisingan, kemacetan sampai kepada hal atau 

kejadian yang paling kompleks yaitu kejahatan atau kebiadaban. Sama halnya 

pada petikan kalimat kedua, peristiwa badan yang lemas, terkena gigitan ular 

atau kalajengking sampai menjadi santapan binatang buas. Begitupula dalam 

petikan kalimat di bawah ini penulis menggunakan gaya bahasa klimaks, yaitu:  

“Padahal, engkau juga harus tahu, belasan pemuda, dan bahkan 
mungkin sudah puluhan, sudah berusaha untuk meraih hatinya.” 
(Azizy, 2011: 225) 

Penulis menegaskan bahwa salah satu  tokoh utama dalam novel Kitab 

Cinta Yusuf Zulaikah adalah orang yang cantik dan menarik perhatian para 
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pemuda. Bukan hanya satu atau dua pemuda saja, belasan dan bahkan sudah 

puluhan pemuda telah berusaha mendapatkan hatinya. Namun hati Zulaikha tidak 

pernah terpaut kepada mereka, kecuali kepada seorang pemuda desa yang 

bernama Yusuf. 

e. Pararelisme 

Pararelisme adalah gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran 

dalam pemakaian kata-kata atau frase-frase yang menduduki fungsi yang sama 

dalam bentuk gramatikal yang sama. Beberapa petikan kalimat di bawah ini 

termasuk ke dalam gaya bahasa pararelisme, antara lain:   

“Dengan hatinya yang masih bersih dan jiwanya yang masih suci, 
Yusuf mengetuk pintu langit, memanjatkan do’a dan melantunkan 
pengharapan agar Sang Penguasa Jagad Raya sudi memberinya 
seorang adik.” (Azizy, 2011: 16)  

Pada petikan yang lain, sebagai berikut. 

 “Dia bahkan tidak hanya meneteskan air mata saja, tetapi 
menangis tersedu-sedu.” (Azizy, 2011: 243) 

Pengarang menggunakan gaya bahasa pararelisme untuk menonjolkan kata 

dan kelompok kata yang sama fungsinya, seperti frasa hatinya yang masih bersih 

dan jiwanya yang masih suci. Dengan menonjolkan kedua frasa tersebut 

pengarang menegaskan bahwa Yusuf yang masih kanak-kanak, dan dengan 

kepolosan dan keluguannya, ia memanjatkan doa kepada Allah agar dikaruniai 

seorang adik. Sedangkan pada petikan kedua, frasa meneteskan air mata memiliki 

makna yang sejajar dengan frasa menangis tersedu-sedu.  
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f.  Pararima 

Pararima adalah bentuk pengulangan konsonan awal dan akhir dalam kata 

atau bagian kata yang berlainan. Seperti dalam petikan berikut. 

 “Sedari tadi dia hanya mondar-mandir di pedopo rumah Kepala 
Desa.” (Azizy, 2011: 61) 

Kata mondar-mandir pada petikan di atas merupakan pararima karena 

konsonan awal m dan kononan akhir r mengalami pengulangan pada bagian kata 

yang berlainan. 

g. Pleonasme  

Pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir (berlebihan), yang 

sebenarnya tidak perlu. Suatu acuan disebut pleonasme bila kata yang berlebihan 

itu dihilangkan tetapi artinya tetap utuh (Keraf, 2010: 133). Pleonasme dapat 

dilihat dalam petikan dibawah ini. 

 “…membaca surat-suratmu, aku serasa tidak tahu dan tidak 
mengenal diriku sendiri. Seakan-akan aku terbang di atas awan, 
melintas angkasa,  dan meraih bintang-bintang.” (Azizy, 2011: 
247)  

Pada petikan di atas, frasa terbang di atas awan merupakan frasa yang 

berlebihan. Karena kata terbang dan awan sudah pasti berada di atas, jadi tidak 

perlu ditambahkan kata di atas. Pleonasme juga terdapat pada beberapa petikan di 

bawah ini. 

 “Bagai petir yang menyambar di siang hari, hati Atikah terasa 
tersambar oleh petir perkataan Yusuf. Berkali-kali dia menelan 
ludah. Hatinya semakin terasa teriris-iris. Perasaannya hancur 
lebur. Dia ingin menangis.” (Azizy, 2011: 251)  
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Selanjutnya pada petikan berikut. 

“Beliaupun mulai cemas kepadamu, sebagaimana kecemasanku 
yang amat sangat kepadamu.” (Azizy, 2011: 55) 

Terdapat pula pada petikan berikut. 

“Zulaikha pergi dengan meninggalkan ucapan-ucapan yang 
tajamnya melebihi sembilu, yang kecepatannya melebihi angin, 
yang teriakannya melebihi deburan ombak. Semua ucapan 
Zulaikha ia dengarkan dengan pendengarannya, lalu memenuhi 
ruang-ruang di otaknya, kemudian menembus jantung hatinya.” 
(Azizy, 2011-120) 

Beberapa petikan di atas menggunakan gaya bahasa pleonasme karena 

terdapat kata-kata yang berlebihan dalam mengungkapkan sesuatu. Kata hancur 

sudah pasti lebur, jadi tanpa kehadiran kata lebur, maka pembaca sudah mengerti 

akan maksud pengarang. Sama halnya pada petikan selanjutnya yaitu pada kata 

amat sangat,  dan pada frasa ia dengarkan dengan pendengarannya. Kata-kata 

tersebut merupakan kata yang berlebihan. Namun, pengarang sengaja 

mengunakan kata-kata atau penjelasan yang berlebihan untuk mencapai suatu efek 

kejelasan yang sejelas-jelasnya dan untuk meciptakan suatu karya sastra yang 

enak di dengar dan menarik dibaca.   

h. Retoris 

Retoris adalah gaya bahasa yang berupa pertanyaan yang dipergunakan 

dalam tulisan atau pidato yang bertujuan untuk mencapai efek yang lebih 

mendalam dan penekanan yang wajar, dan sama sekali tidak menuntut suatu 

jawaban. Di dalam petikan berikut, merupakan kalimat retoris.    

“Kapankah ibu akan kembali? Apakah orang yang meninggal itu akan 
hidup kembali?” (Azizy, 2011: 19)  
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Petikan selanjutnya, 

“Siapakah yang mengaharapkan luka?” (Azizy, 2011: 134)  

Petikan selanjutnya, 

“Adakah waktu memiliki perasaan? Waktu hanya menjalankan satu 
takdir, ialah berganti dan terus berganti.” (Azizy, 2011: 372) 

Ketiga petikan kalimat di atas merupakan kalimat tanya retoris karena 

ketiga pertanyaan tersebut sudah diketahui jawabannya. Pengarang sudah 

mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, karena jawabannya hanya satu dan 

sudah pasti jawabannya mengandung kebenaran. Pengarang hanya ingin 

memberikan efek penekanan dan penjelasan dari maksud yang ingin disampaikan 

melalui pertanyaan retoris yang digunakan. 

i. Mesodiplosis 

Mesodiplosis adalah gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan kata 

atau frasa di tengah-tengah baris atau beberapa kalimat berurutan, seperti pada 

petikan berikut.   

“… betapa banyak manusia yang terbelenggu oleh cinta, tidak 
dahulu, tidak sekarang, tidak dalam cerita buku, tidak pula dalam 
kenyataan.” (Azizy, 2011: 220) 

Perulangan kata tidak dalam petikan di atas merupakan repetisi yang 

berwujud perulangan kata di tengah kalimat. Gaya bahasa mesodiplosis digunakan 

pengarang untuk lebih mempertegas bahwa manusia tidak pernah terlepas dari 

cinta, baik cinta kepada sesama maupun pada sang pencipta.  
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j. Sinkope 

Sinkope adalah menghilangkan suatu suku kata di tengah  kata. Gaya 

bahasa sinkope terdapat pada petikan kalimat di bawah ini.  

 “Pada detik selanjunya, tatkala mentari telah menampakkan 
dirinya dari balik dedaunan, sang ibu menghembuskan nafasnya 
yang terakhir”. (Azizy, 2011: 17) 

Pada petikan di atas kata matahari mengalami penghilangan satu suku 

kata, yaitu suku kata –ha- sehingga kata matahari berubah menjadi mentari. 

k. Aliterasi 

Aliterasi adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang 

sama. Gaya bahasa ini, terdapat pada petikan berikut.  

“Zulaikha semakin resah, semakin gelisah, semakin tidak tenang 
hari-hari yang dilaluinya.” (Azizy, 2011: 201) 

Petikan selanjutnya, 

Mendung duka turun ke bumi. Hati sang ayah hancur-lebur 
menerima takdir Ilahi”.  (Azizy, 2011: 17) 

Pada kedua petikan di atas, penulis menggunakan aliterasi h pada kata 

resah dan gelisah (petikan 1) dan pengulangan konsonan r pada kata hancur dan 

lebur (petikan 2), bertujuan untuk mempertegas dan memperindah suatu kata atau 

kalimat. 

l. Anafora 

Anafora merupakan gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan kata/ 

kelompok kata pada setiap baris atau setiap kalimat. Terlihat dalam petikan di 

bawah ini.  
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“Demi Dia yang kemahaan-Nya tidak sanggup dinilai dengan kata-
kata, demi Dia yang kekuasaan-Nya tidak bisa dicerna dengan bahasa, 
demi Dia yang keindahan-Nya tak terbayangkan oleh pelupuk mata…” 
(Azizy, 2011: 68) 

Petikan selanjutnya, 

“Akulah yang seharusnya menapaki siang dan menghela nafas malam 
bersama Yusuf. Akulah yang layak berada didekat Yusuf. Akulah yang 
boleh pertama kali menyaksikan dada Yusuf daripada ketiga 
sahabatku. Akulah yang berhak mendapatkan senyuman Yusuf.” 
(Azizy, 2011: 69)  

Kedua petikan di atas menggunkan gaya bahasa anafora, karena penulis 

mengulang kelompok kata demi Dia (petikan 1) dan kata akulah (petikan 2) pada 

setiap baris kalimat. Penulis mengulang kata-kata tersebut untuk mempertegas 

maksud yang ingin disampaikan oleh penulsi.  Selain itu, pada petikan berikut 

juga terdapat gaya bahasa anafora, yaitu perulangan kelompok kata kujaga.    

m. Epizeuksis 

Epizeuksis adalah gaya bahasa perulangan yang bersifat langsung, yaitu 

kata-kata yang ditekankan atau yang dipentingkan diulang beberapa kali secara 

berturut-turut. Sebagaimana terlihat pada petikan berikut. 

“Semakin lama usia kandungan sang ibu semakin bertambah, 
bertambah dan betambah. Perut sang ibu semakin membesar, 
membesar dan membesar.” (Azizy, 2011: 16)   

Pada petikan selanjutnya, 

 “Yusuf  hanya bisa diam, diam, dan diam.” (Azizy, 2011: 120)  

Kemudian pada petikan yang lain juga terdapat gaya bahasa epizeuksis, yaitu. 
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“Tidak, tidak. Demi Allah tidak. Ayah tidak melihat harta dan 
kedudukannya. Ayah pun tidak melihat dimana dia hidup dan 
tinggal.” (Azizy, 2011: 360) 

Pengarang menekankan dengan mengulang kata-kata tersebut, seperti kata 

bertambah (petikan 1), diam (petikan 2), dan tidak (petikan 3) untuk mempertegas 

maksud yang di sampaikan oleh tokoh dalam dialog tersebut bahwa semakin 

bertambahnya usia kandungan ibu Yusuf (petikan 1), Yusuf  yang hanya bersikap 

diam, tidak berkata dan berbuat apa-apa (petikan 2), dan tidak ada niat ayah 

Zulaikah untuk melihat orang dari status sosialnya (petikan 3). 

n. Polisindenton 

Polisindenton adalah penjelasan dengan menggunakan kata-kata 

penghubung. Gaya bahasa polisindenton dapat dilihat pada petikan berikut. 

“Zulaikha pergi dengan meninggalkan ucapan-ucapan yang 
tajamnya melebihi sembilu, yang kecepatannya melebihi angin, 
yang teriakannya melebihi deburan ombak. Semua ucapan 
Zulaikha ia dengarkan dengan pendengarannya, lalu memenuhi 
ruang-ruang di otaknya,  kemudian menembus jantung hatinya.” 
(Azizy, 2011: 120)  

Penulis menggambarkan suatu kejadian seperti petikan di atas dengan kata 

sambung atau kata hubung  lalu dan kemudian.  

4.1.2 Gaya Bahasa Perbandingan 

a. Alegori 

Alegori adalah cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang, 

merupakan metafora yang diperluas dan berkesinambungan. Biasanya 

mengandung sifat-sifat moral atau spiritual manusia. Alegori dapat dilihat dalam 

petikan berikut.  
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 “Seperti ketika seorang tengah memacu kudanya dengan tidak 
begitu kencang, hati-hati dia mengendalikan lari sang kuda dengan 
kendali dikedua tanganya, tetapi dia sendiri tidak mampu terlepas 
dari tangan-tangan takdir yang menghendaki musibah yang 
menimpanya. Dia bisa terjatuh dari atas kudanya, sebab kaki sang 
kuda telah terantuk sebatang pohon yang menghalang jalannya. 
Betapapun telah berharti-hati, niscaya luka tetap menghinggapi.” 
(Azizy, 2011: 134)  

Pengarang menyampaikan suatu pesan bagi pembaca dengan 

melambangkan manusia sebagai seorang penunggang kuda yang sedang memacu 

kudanya. Petikan tersebut mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam 

menjalani kehidupan ini.   

b. Alusio 

Alusio adalah gaya bahasa pemakaian ungkapan yang tidak diselesaikan 

karena sudah dikenal. Alusio terdapat pada petikan di bawah ini. 

“Cinta memang membutuhkan perjuangan…walau dalam perjuangan 
itu sang pecinta mati sekalipun, cinta akan tetap hidup. Cinta 
membutuhkan pengorbanan. Cinta membuat perpaduan yang aneh 
antara harga diri dan kenekatan; antara kesabaran dan kehilangan rasa 
malu. Cinta mendatangkan keanehan-keanehan, dan terkadang dia 
menyapa hati seseorang secara aneh pula…” (Azizy, 2011: 246)  

Pepatah yang mengatakan bahwa cinta membutuhkan perjuangan dan 

pengorbanan, di gunakan oleh pengarang untuk memberi penegasan bahwa 

memang cinta membutuhkan pengorbanan dan perjuangan untuk 

mendapatkannya. Walaupun dalam proses untuk mendapatkannya sang pecinta 

mati namun cintanya tetap hidup. 
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c. Hiperbola 

Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang 

berlebihan, dengan membesar-besarkan suatu hal. Gaya bahasa ini dapat dilihat 

pada petikan berikut. 

“Betapapun langit kota semakin lama semakin kotor oleh polusi, 
kebisingan dan kemacetan, juga oleh kejahatan dan kebiadaaban, 
itu seribu kali lebih baik daripada tempat dimana kedua kakiku 
sekarang ini berpijak; dimana nyanyian suara burung seperti 
nyanyian kematian, dimana hembusan angin yang manari-narikan 
dedaunan seperti tarian hantu, dimana suara seruling dari puncak 
bukit sana laksana terompet Izrail yang menandakan kehancuran. ” 
(Azizy, 2011: 6) 

Selanjutnya pada petikan berikut. 

 “Bagai petir yang menyambar di siang hari, hati Atikah terasa 
tersambar oleh petir perkataan Yusuf. Berkali-kali dia menelan ludah. 
Hatinya semakin terasa teriris-iris. Perasaannya hancur lebur. Dia ingin 
menangis.” (Azizy, 2011: 251) 

Pada petikan berikut terdapat juga gaya bahasa hiperbola, yaitu 

“Tak ada kata dari seluruh bahasa di dunia ini yang sanggup 
menggambarkan penderitaan Zulaikha menanti balasan surat dari 
Yusuf.” (Azizy, 2011: 302) 

Beberapa petikan di atas merupakan kalimat yang menggunakan gaya 

bahasa hiperbola, yaitu pengarang menggambarkan suatu tempat dan keadaan 

secara berlebihan. Suasana perkotaan yang seribu kali jauh lebih baik daripada 

suasana desa (1), hatinya yang merasa teriris-iris oleh perkataan Yusuf (2), dan 

penderitaan Zulaikha yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata yang ada di 

seluruh dunia karena menanti balasan surat dari Yusuf. Pengarang menggunakan 

gaya bahasa hiperbola untuk memberi penekanan dengan memperbesar-besarkan 
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keadaan atau suatu hal untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan 

pengaruhnya.   

d. Metafora 

Metafora adalah gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, padat, dan 

tersusun rapi. Perbandingan yang implisit, jadi tanpa kata pembanding. Metafora 

terdapat pada petikan berikut.  

 “…Hutan belantara menjadi selimutnya. Ketenangan dan kedamaian 
menjadi denyut nadinya. Orang asing akan berpikir seribu kali untuk 
tinggal menetap di Telagasari, seandainya saja mereka hanya 
membayangkannya dan melihat dari kejauhan.” (Azizy, 2011: 13)  

Pada petikan di atas, pengarang menggunakan gaya bahasa metafora di 

dalam menyampaikan gagasannya. Membandingkan selimut (pelindung) dengan 

hutan, yakni hutan di samakan seperti selimut yang akan melindungi dari keadaan 

luar. Begitupula pada petikan selanjutnya. 

“Jiwa pedesaaan menyemaikan akhlak dan budi pekerti yang luhur. 
semangatnya adalah kebersamaan. Nafasnya adalah kerukunan. 
Ruhnya adalah kebenaran. Bajunya keserhanaann. Jubahnya 
kepasrahan. Sahabatnya adalah kesabaran.” (Azizy, 2011: 13)  

Pada petikan selanjutnya sebagai berikut. 

“…Ketika cemara indah itu tengah tumbuh, dia telah kehilangan 
sebagian naungannya. Sang ibu adalah payung yang menaungi hujan 
dan atap yang menghalangi sengatan matahari.” (Azizy, 2011: 18) 

Pada kedua petikan tersebut, pengarang membandingkan kebersamaan 

dengan semangat, kerukunan seperti nafas yang karenanya akan tetap hidup, 

kebenaran seperti sebuah ruh yang akan tetap selalu ada, kesederhanaan seperti 

baju yang akan selalu digunakan atau di pakai, kepasrahan seperti jubah yang 
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identik dengan penutup seluruh badan, dan kesabaran seperti sahabat yang selalu 

ada bersamanya. Begitupula halnya pada petikan yang kedua, pengarang 

membandingkan Yusuf dengan pohon cemara yang berdiri kokoh dan indah. 

Sedangkan sang ibu dibandingkan sebagai payung yang akan selalu menjaga dan 

melindungi Yusuf. Sebagaimana payung yang berfungsi sebagai pelindung dari 

hujan dan panas matahari.  

e. Onomatope 

Onomatope adalah gaya bahasa yang menggunakan tiruan bunyi. Seperti 

yang teradpat pada petikan novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha di bawah ini. 

“Wajah mereka merah padam dilalap api kemarahan. Gigi Rindu 
bergemertak seumpama ranting-ranting kecil yang diinjak-injak.” 
(Azizy, 2011: 461) 

Kata gemertak pada petikan di atas merupakan tiruan bunyi dari suara 

ranting-ranting kecil yang patah karena di injak atau sengaja di patahkan. 

f. Personifikasi 

Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-

benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-

sifat seperti manusia. Di dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha, banyak 

dijumpai gaya bahasa personifikasi, antara lain seperti petikan berikut. 

“Aku tidak merasakan adanya keramahan antara orang-orang dengan 
kota yang menaungi.” (Azizy, 2011: 9) 

Pada petikan yang lain, terdapat juga gaya bahasa personifikasi, yaitu: 

Jangan kau biarkan kedua matamu yang seperti mata kijang itu 
memerah atau terkena debu, sebab langit akan menangis jika hal itu 
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terjadi pada kedua matamu. Jangan sampai kecantikanmu terluka, 
sebab bumi akan sedih jika hal itu terjadi padamu. ” (Azizy, 2011: 12)  
 

Pengarang mengibaratkan kota memiliki sikap ramah tamah seperti 

manusia (petikan 1) dan mengibaratkan langit dapat menagis, bumi akan bersedih 

seperti layaknya manusia (petikan 2). Selain itu, pada petikan berikut ini juga 

terdapat gaya bahasa personifikasi, yaitu. 

 “… Bintang-bintang malam seakan-akan hanya memberikan 
senyuman pada Yusuf. Senyum Yusuf membuat bulan memerah 
merona menahan malu.” (Azizy, 2011: 15)  

Pada petikan tersebut, pengarang mengibaratkan bintang-bintang yang 

akan tersenyum kepada Yusuf dan bulan yang akan memerah merona menahan 

malu layaknya seperti seorang manusia (perempuan) karena mendapat senyuman 

Yusuf. 

g. Simile 

Simile adalah gaya bahasa perbandingan dua hal yang pada hakikatnya 

berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Simile ditandai dengan kata 

penghubung layaknya, umpama, seperti, bagaikan, bagai, laksana, bak, dan lain 

sebagainya. Di dalam novel Kitab cinta Yusuf Zulaikha, Taufiqurrahman sering 

kali menggunakan gaya bahasa simile. Di bawah ini ada beberapa petikan yang 

menggunakan gaya bahasa simile, diantaranya. 

 Jangan kau biarkan kedua matamu yang seperti mata kijang itu 
memerah atau terkena debu, sebab langit akan menangis jika hal itu 
terjadi pada kedua matamu. Jangan sampai kecantikanmu terluka, 
sebab bumi akan sedih jika hal itu terjadi padamu” (Azizy, 2011: 12) 
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Begitu pula pada petikan yang lain, yaitu: 

 “Karena pengajaran ini, Yusuf tumbuh bagai cemara yang kokoh, 
yang memiliki otot-otot harimau, dengan sorotan mata teduh dan tajam 
laksana mata elang.” (Azizy, 2011: 19) 

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“Menjadi seorang gadis ibarat sekuntum mawar yang indah, wangi, 
dan lembut. Jika orang mau mendekatinya, maka dia harus berhati-
hati dengan duri-durinya.” (Azizy, 2011: 50) 

Pengarang menggunakan gaya bahasa simile yang di tandai dengan kata 

penghubung laksana, ibarat, dan seperti dalam menyatakan suatu perbandingan 

secara langsung. Mata Zulaikha yang dibandingkan dengan mata kijang, karena 

keindahannya. Sama halnya, dengan sorotan mata Yusuf yang di samakan dengan 

mata elang yang begitu tajam penglihatannya, serta seorang gadis yang 

diibaratkan sebagai sekuntum bunga mawar.   

h. Pars prototo 

Pars prototo adalah gaya bahasa yang mempergunakan sebagian dari 

sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan. Pars prototo terdapat pada petikan 

kalimat di bawah ini. 

“Perasaan selalu dihantui oleh kecemasan dan kekhawatiran 
seakan-akan beribu-ribu pasang mata sedang menusuk 
memprhatikannya.” (Azizy, 2011: 76) 

Selanjutnya pada petikan berikut juga terdapat gaya bahasa pars prototo, yaitu: 

“Sinar matahari senja mulai terhalang mega, menciptakan goresan-
goresan cahaya di angkasa. Tiga ekor burung melintas membelah 
langit persawahan, menuju cakrawala timur.” (Azizy, 2011: 62) 

Pada kedua petikan di atas, pengarang menggunakan frase beribu-ribu 

pasang mata, untuk mewakili pernyataan beribu-ribu orang yang sedang 

meperhatikannya, dan tiga ekor burung untuk mewakili tiga burung yang terbang 

di langit persawahan. 
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i. Antropomorfisme  

Antropomorfisme adalah bentuk metafora yang menggunakan kata atau 

bentuk kata lain yang berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan 

manusia. Seperti petikan di bawah ini. 

“Betapa menyenagkannya membenamkan kaki ke tanah-tanah 
sawah, menanam padi, dan menikmati makan siang di pematang. 
Betapa indah menusuk jantung hutan, mencari kayu bakar, dan 
menyandarkan punggung di batang pohon yang besar, sementara 
angin yang semilir menerpa dedaunan yang rimbun ditingkahi 
dengan nyanyian burung-burung. Oh, indah yang kulihat, damai 
yang kurasakan. ” (Azizy, 2011: 10)  

Pada petikan di atas terdapat frase jantung hutan. Maksud dari pengarang 

dengan jantung hutan adalah pusat dari hutan tersebut atau lokasi di tengah hutan. 

Jadi, terlihat jelas bahwa pengarang menggunakan bentuk kata yang berhubungan 

dengan manusia. 

4.1.3 Gaya Bahasa Pertentangan 

a. Antitesis 

Antitesis (berlawanan) adalah gaya bahasa yang mengungkapkan suatu 

maksud dengan menggunakan kata-kata yang saling berlawanan. Gaya bahasa ini 

dapat dilihat pada petikan berikut. 

 “Cinta tidak harus selalu tampak dalam kebersamaan diri. Cinta 
menembus batas ruang dan waktu. Jarak sama sekali tidak ada artinya 
bagi cinta. Jauh dan dekat sama artinya bagi cinta. Jauhnya jarak justru 
akan semakin menguatkan tali-tali cinta.” (Azizy, 2011: 152)  

Pada petikan yang lain, terdapat pula gaya bahasa antitesis, yaitu: 

“Jiwa pecinta sejati berkilau sebab terang cahaya cinta yang 
menyinarinya. Bahagia dan sengsara, hitam dan putih, tinggi dan 
rendah, atas dan bawah, mulia dan hina dalam kehidupan di dunia ini 
sama saja bagi sang pecinta.” (Azizy, 2011: 398) 
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Pada petikan di atas terdapat kata-kata yang berlawan pada satu kalimat 

sekaligus, seperti kata jauh dan dekat, tinggi dan rendah, atas dan bawah, mulia 

dan hina, bahagia dan sengsara, hitam dan putih. Pengarang menggunakan kata-

kata berlawanan tersebut di dalam menggambarkan arti cinta.  

b. Oksimoron 

Oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan dengan 

mempergunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa yang sama. Oksimoron 

juga dapat diartikan sebagai suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan 

kata-kata untuk mencapai efek yang berentangan. Gaya bahasa ini terdapat dalam 

petikan berikut. 

“… Atapnnya demikian kusam walaupun masih terlihat kokoh.” 
(Azizy, 2011: 14)  

Selanjutnya pada petikan berikut ini. 

“Sahabatku, aku memang hobi membeli buku, tetapi jujur, aku tidak 
hobi membacanya.” (Azizy, 2011: 28) 

Kedua petikan di atas merupakan contoh gaya bahasa oksimoron, karena 

pengarang mempergunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa yang sama 

untuk mencapai efek yang berentangan. Penulis mempertentangkan atap yang 

demikian kusam, namun masih terlihat kokoh. Kemudian pada petikan kedua, 

pengarang mempertentangkan hobi membeli buku tetapi tidak hobi membacanya.  

c. Paradoks 

Paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata 

dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks juga dapat diartikan sebagai gaya bahasa 
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untuk mengungkapkan dua hal yang seolah-olah saling bertentangan namun 

sebenarnya keduanya benar. Paradoks dapat dilihat pada petikan kalimat berikut.   

“Cahaya wajahnya yang bersinar terang tidak sanggup 
menyembunyikan kepedihan akibat pertikaian dan tekanan keadaan.” 
(Azizy, 2011: 30)  

Pada petikan yang lain, 

“Di kostnya, di jantung kota, shalat seringkali menjadi kewajiban 
yang terlupakan.” (Azizy, 2011: 29) 

 Pada kedua petikan di atas, dapat dilihat bahwa pengarang menggunakan 

pernyataan yang bertentangan dengan fakta yang ada, seperti cahaya wajah yang 

bersinar terang (identik dengan suasana hati yang bahagia) bertentangan dengan 

kepedihan akibat pertikaian dan tekanan keadaan (petikan 1) dan kewajiban yang 

merupakan sesuatu hal yang harus ada, diingat, dan dilakukan bertentangan 

dengan kata terlupakan. 

4.1.4 Gaya Bahasa Sindiran 

a. Ironi 

Ironi adalah gaya bahasa yang mengandung makna yang bertentangan, 

dengan maksud berolok-olok atau suatu acuan yang ingin mengatakan sesutu 

dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian 

kata-katanya. Petikan berikut ini merupakan contoh gaya bahasa ironi. 

“Aku yakin, Yusuf adalah pemuda yang baik. Pribadinya baik. Tetapi 
Tuhan tidak melimpahkan kebaikan pada apa yang menempel di 
dirinya. Kebaikannya hancur karena tempat dimana dia tinggal. 
Kemuliannya berkurang oleh sebab dia pemuda yang miskin. 
Ketampanannya hanya kesia-siaan belaka karena dia tidak memiliki 
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harta yang dengannya akan semakin berkilau wajahnya.” (Azizy, 2011: 
198-199) 

Pada petikan tersebut, tokoh inang (orang tua angkat Zulaikha) mengolok 

atau menyindir tokoh Yusuf dengan sindiran atau olokan yang halus. Dengan 

menaruh sedikit pujian yang menjurus pada olokan, yaitu ketampanan Yusuf tidak 

ada artinya tanpa adanya harta sebagai pendukung wajahnya. 

b. Sarkasme 

Sarkasme merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari ironi. Ia adalah 

suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Sarkasme dapat 

saja bersifat ironis, dapat juga tidak, tetapi yang jelas adalah bahwa gaya bahasa 

ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak di dengar.  

“Kau injak-injak hati, pikiran, dan perasaan Yusuf. Kau bedebah 
kurang ajar; gadis yang tidak tahu diri; bedebah…!!” (Azizy, 2011: 
462) 

Selanjutnya pada petikan berikut, 

“Wajahmu cantik, tetapi kecantikanmu adalah ular. Kau kibaskan 
ekormu untuk menarik mangsa, lalu kau sambar mangsa itu untuk 
kemudian kau remukkan dengan belitanmu. Jikalau aku tidak 
memandang kehormatan dan kemuliaan Yusuf, sudah kuludahi 
wajahmu yang munafik itu.” (Azizy, 2011: 463) 
 

Kedua petikan di atas menggunakan gaya bahasa sarkasme, yaitu sindiran 

yang kasar. Kata-kata kurang ajar, gadis yang tidak tahu diri, bedebah, 

kecantikanmu adalah ular, dan wajahmu yang munafik merupakan kata-kata kasar 

yang dilontarkan oleh teman-teman Zulaikha yang mereka tujukan untuknya. 
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4.2 Analisis Makna yang Terkandung dalam Gaya Bahasa  

4.2.1 Gaya Bahasa Penegasan 

a. Aferesis  

Aferesis adalah penegasan dengan menghilangkan huruf atau suku kata 

awal. Gaya bahasa aferesis pada novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha terdapat dalam 

petikan kalimat ratapan yang di ungkapkan oleh tokoh Atikah berikut 

 “Duh Gusti…, bukankah Engkau Dzat Yang Maha  Melihat?! Engkau 
melihat bahwa aku sudah lama memendam rindu tuk menyapa hati 
Yusuf. Cintaku pada Yusuf sudah lama terjadi sebelum Zulaikha 
menyatakan perasaannya kepada Yusuf….” (Azizy, 2011: 239)  

Makna yang terkandung :  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa aferresis di atas 

adalah janganlah menunda untuk melakukan sesutu yang baik, karena 

waktu tidak bisa kembali dan penyesalan selalu ada dibelakang. 

Seperti yang dialami oleh tokoh Atikah. Sekian lama Atikah 

memendam perasaan cintanya terhadap Yusuf, dan semenjak perasaan 

itu ada, Atikah ingin sekali mengungkapkan perasaan cintanya itu 

kepada Yusuf. Perasaan cinta Atikah sudah ada sebelum  Zulaikha 

mengenal Yusuf dan sebelum Zulaikha mengungkapkan perasaan 

cinta terhadap Yusuf.  

Pada petikan selanjutnya: 

“Parasmu yang elok jangan sampai menjadi kusam karena sengatan  
matahari. Jangan kau biarkan bibirmu mongering, sebab hanya 
bibirmulah yang palig indah yang pernah kulihat dari semua wanita 
dan gadis-gadis. Jangan sampai rambutmu kusut, sebab rambutmulah 
yang meneduhkan bumi dari pancaran matahari. Jangan kau biarkan 
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kedua matamu yang seperti mata kijang itu memerah atau terkena 
debu, sebab langit akan menangis jika hal itu terjadi pada kedua 
matamu.” (Azizy, 2011: 12) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa aferresis di atas 

adalah kekhawatiran sang ibu kepada sang anak, dikala sang anak 

berada jauh di matanya. Orang tua Zulaikha yang sangat 

mengkhawatirkan keadaan Zulaikha sehingga berbagai nasehat 

diberikan untuk Zulaikha. Kesempurnaan seorang Zulaikha jangan 

sampai berkurang oleh sebab hal-hal baru yang dilalui di desa tempat 

Zulaikha melakasanakan kegiatan KKN.  

Pada petikan selanjutnya: 

“Di bagian belakang atas, beberapa genting telah retak. Pastilah air 
hujan akan masuk dan membasahi lantai tanah dari retakan-retakan 
tersebut kala hujan datang.”  (Azizy, 2011: 15) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa aferresis di atas 

adalah rumah Ya’kub yang sangat sederhana dengan genting yang 

telah retak akan membuat lantai basah oleh dikala hujan turun. 

Namun, dengan kesedrhanaan rumah tersebut tidak membuat Ya’kub 

dan Yusuf merasa berkecil hati. Kesabaran, rasa dan syukur membuat 

mereka tetap bertahan untuk selalau berbuat kebijakn dengan akhlak 

yang mulia.   
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b. Apofasis/preterisio 

Gaya bahasa apofasis atau pretesio merupakan gaya bahasa yang 

menegaskan sesuatu dengan cara seolah-olah menyengkal hal yang ditegaskan. 

Seperti petikan kalimat di bawah ini.  

 “tidak ada yang istimewa sih, kecuali aku ingin membagi sedikit 
pengalaman yang aku dapatkan setelah jauh meninggalkan ayah dan 
bibi.” (Azizy, 2011: 5) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa apofasis di atas 

adalah setiap orang pati ingin selalu berbagi cerita tentang hal-hal 

yang pernah dialami kepada orang-orang terdekatnya, dengan tujuan 

sebagai bahan pelajaran atau hanya berbagi tentang pengalaman saja. 

Seperti halnya yang dilakukan oleh tokoh Zulaikha yang ingin 

berbagi cerita tentang pengalamannya selama tinggal di desa 

Telagasari guna menjalankan salah satu kegiatannya sebagai 

mahasiswa yaitu kegiatan KKN.  

Lain halnya pada petikan berikut. 

“… Atapnnya demikian kusam walaupun masih terlihat kokoh.” 
(Azizy, 2011: 14) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa apofasis di atas 

adalah jangan pernah merasa berkecil hati atau merasa terhina 

meskipun rumah atau tempat yang kita tinggali tidak mewah. Tokoh 

Yusuf dan Ya’kub merupakan dua insan yang memiliki sifat yang 



77 
 

sabar dan ikhlas dengan segala karunia yang Allah berikan. Terbukti 

dengan keadaan tempat tinggal mereka yang atapnya demikian 

kusam karena rumah tersebut sudah tua dan tidak pernah mengalami 

renovasi, tetapi mereka masih tetap bersyukur karena meskiupun 

begitu rumah mereka tetap masih terlihat kokoh juga. 

c. Interupsi 

Interupsi adalah gaya bahasa yang menyisipkan kelompok kata tertentu di 

antara unsur-unsur kalimat. Sebagaiman yang terdapat dalam petikan kalimat 

berikut 

“Kulatih diriku untuk menghindar dari makan-makanan yang haram 
dan minum dari gelas dan minuman yang haram. Kujaga lisanku dari 
ucapan-ucapan yang haram. Kujaga kedua mataku dari penglihatan 
yang haram. Kujaga pendengaranku dari suara-suara yang haram. 
Kujaga kedua tanganku dari memegang hal-hal yang haram. Dan 
kujaga kedua kakiku melangkah ke tempat-tempat yang haram. 
Kujaga pula hatiku dari niat dan kehendak yang haram. Kujaga semua 
ini demi agar Allah Swt. mencatatku sebagai seorang muslim; demi 
bisa mendapatkan ridho dan cinta-Nya.” (Azizy, 2011: 124-125) 

 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa interupsi di atas 

adalah Ya’kub, ayah Yusuf selalu menjaga dirinya dan menghindar 

serta menjauhi hal-hal atau perbuatan-perbutan yang dapat 

menjauhkannya dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah Swt.) seperti 

makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, menjaga 

lisan dari perkataan yang kotor dan tidak bermanfaat, tidak pernah 

melangkahkan kaki ke tempat yang berbau maksiat, menjauhi segala 

bentuk penyakit hati dan menghindar dari niat yang buruk,dan 
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perbuatan lainnya. Semua itu dilakukan oleh ayahnya Yusuf untuk 

memperoleh ridho dan cinta Allah. 

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“Sejenak, Zulaikha geram setelah membaca surat inangnya itu. Jari-
jemarinya yang ramping dan indah, seakan-akan ingin meremas-remas 
dan merobek-robek surat itu. Pelan namun pasti, ia menarik 
keinginannya, kemudian berusaha untuk merenung-renungkan isinya.” 
(Azizy, 2011: 58) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa interupsi di atas 

adalah tokoh Zulaikha merasa tidak suka dengan kata-kata yang 

ditulis oleh inangnya, sehingga hal tersebut membuat Zulaikha merasa 

geram dan berniat untuk merobek surat itu. Namun, Zulaikha 

mengurungkan niatnya dan mencoba untuk memahami isi dari surat 

tersebut.  

d. Klimaks 

Klimaks adalah gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran  

yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan 

sebelumnya. Terlihat dalam beberapa petikan kalimat di bawah ini. 

“Betapapun langit kota semakin lama semakin kotor oleh polusi, 
kebisingan dan kemacetan, juga oleh kejahatan dan kebiadaaban, itu 
seribu kali lebih baik daripada tempat dimana kedua kakiku sekarang 
ini berpijak; dimana nyanyian suara burung kematian, dimana 
hembusan angin yang menari-narikan dedaunan seperti tarian hantu, 
dimana suara seruling dari puncak bukit sana laksana terompet izrail 
yang menandakan kehancuran. ” (Azizy, 2011: 6) 
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Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa klimaks di atas 

adalah bahwa setiap orang pasti akan merasa kaget dan tidak terbiasa 

apabila menerima atau mengalami serta menemukan suatu hal yang 

asing. Seorang yang telah terbiasa dengan kehidupan mewah akan 

merasa berbeda ketika pindah ke dalam suasana yang serba 

kekurangan atau jauh dari kemewahan. Seperti yang dirasakan oleh 

tokoh Zulaikha ketika pertama kali datang ke Desa Telagasari. 

Sehingga semua hal yang ia pertama kali jumpai ketika berada di 

tempat tersebut terasa sangat buruk dan mengerikkan.   

Selanjutnya, pada petikan berikut. 

“Jika mereka tidak ditolong oleh Yusuf, entah apa jadinya. Mungkin, 
mereka sudah lemas; atau terkena gigitan ular atau kalajengking atau 
menjadi santapan binatang buas di hutan sana. Beruntung ada Yusuf. 
Beruntung bertemu dengan Yusuf.” (Azizy, 2011: 106) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa klimaks di atas 

adalah setiap individu pasti membutuhkan individu yang lain, untuk 

saling tolong menolong dan bekerja sama. Selain itu, makna yang 

terkandung dalam kutipan gaya bahasa klimaks di atas adalah setiap 

suatu perbuatan hendaklah dipikirkan terlebih dahulu tentang baik 

buruknya atau resiko yang akan terjadi. Pemikiran atau 

pertimbangan mulai dari yang paling kecil hingga besar.  
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Sedangkan pada petikan berikut. 

“Padahal, engkau juga harus tahu, belasan pemuda, dan bahkan 
mungkin sudah puluhan, sudah berusaha untuk meraih hatinya.” 
(Azizy, 2011: 225) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa klimaks di atas 

adalah perasaan seseorang tidak biasa dipaksakan, karena rasa (cinta) 

hadir bukan karena keterpaksaan tapi rasa itu ada dan hadir dari lubuk 

hati yang terdalam. Seperti halnya perasaan Zulaikha yang tidak bisa 

dipaksakan untuk merasa tertarik dengan pemuda-pemuda yang 

selama ini telah berusaha untuk mendapatkan cinta Zulaikha. 

e. Pararelisme 

Pararelisme adalah gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran 

dalam pemakaian kata-kata atau frase-frase yang menduduki fungsi yang sama 

dalam bentuk gramatikal yang sama. Beberapa petikan kalimat di bawah ini 

termasuk ke dalam gaya bahasa pararelisme, antara lain: 

“Dengan hatinya yang masih bersih dan jiwanya yang masih suci, 
Yusuf mengetuk pintu langit, memanjatkan do’a dan melantunkan 
pengharapan agar Sang Penguasa Jagad Raya sudi memberinya 
seorang adik.” (Azizy, 2011: 16) 

Selanjutnya pada petikan berikut: 

 “Dia bahkan tidak hanya meneteskan air mata saja, tetapi menangis 
tersedu-sedu.” (Azizy, 2011: 243) 
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Makna yang terkandung: 

Petikan I: Yusuf yang masih kecil (belum beranjak dewasa) dan masih 

polos berdo’a memohon kepada Allah dengan kepolosan dan 

keluguannya agar memberinya seorang adik yang akan menemani 

hari-harinya. 

Petikan II: Kesedihan ibu Atikah ketika para mahasiswa KKN itu 

pergi dari desa Telagasari. Ia bersedih dengan meneteskan air mata, 

bahkan samapi menagis tersedu-sedu.     

f. Pararima 

Pararima adalah bentuk pengulangan konsonan awal dan akhir dalam kata 

atau bagian kata yang berlainan. Gaya bahasa ini terdapat pada petikan kalimat 

berikut.  

“Sedari tadi dia hanya mondar-mandir di pedopo rumah Kepala Desa. 
Sedari tadi dia hanya sibuk dengan pikiran.” (Azizy, 2011: 61) 

Makna yang terkadung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa pararima di atas 

adalah kebiasaan seseorang yang sedang memikirkan suatu 

permasalahan dan belum menemukan jalan keluar atau pemecahan 

masalah maka orang tersebut akan melakukan hal-hal yang dilihat 

sia-sia, seperti tokoh Zulaikha yang merasa resah dan gelisah 

menghadapi masalahnya dan tidak tahu harus berbuat apa, sehingga 

ia hanya bisa mondar-mandir di pedopo rumah Kepala Desa.  
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g. Pleonasme  

Pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir (berlebihan), yang 

sebenarnya tidak perlu. Suatu acuan disebut pleonasme apabila kata yang 

berlebihan itu dihilangkan namun artinya tetap utuh (Keraf, 2010: 133). 

Pleonasme dapat dilihat dalam petikan dibawah ini 

“…membaca surat-suratmu, aku serasa tidak tahu dan tidak mengenal 
diriku sendiri. Seakan-akan aku terbang di atas awan, melintas 
angkasa,  dan meraih bintang-bintang.” (Azizy, 2011: 247)  

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa pleonasme di atas 

adalah suasana hati atau perasaan seseorang yang mengalami perasaan 

cinta. Seperti halnya perasaaana hati Zulaikha ketika membaca surat 

balasan dari Yusuf. Zulaikha merasa sangat bahagia, sehingga dia 

merasa seperti terbang di awan, melintasi angkasa, dan meraih 

bintang-bintang ketika mendapat balasan dari seseorang yang 

dicintainya. 

Pada petikan selanjutnya: 

“Bagai petir yang menyambar di siang hari, hati Atikah terasa 
tersambar oleh petir perkataan Yusuf. Berkali-kali dia menelan ludah. 
Hatinya semakin terasa teriris-iris. Perasaannya hancur lebur. Dia 
ingin menangis.” (Azizy, 2011: 251)  

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa pleonasme di atas 

adalah kadangkala kejujuran mendatangkan kepahitan bagi seseorang.  

Kejujuran Yusuf yang bercerita kepada Atikah, mengenai tujuannya 
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pergi ke kantor pos untuk mengirim balasan surat buat  Zulaikha 

membuat hati Atikah menjadi sakit karena merasa cemburu dan iri 

terhadap Zulaikha. Perasaannya hancur, perataan Yusuf tersebut 

disamakan seperti suara petir yang begitu keras dan menakutkan di 

siang. 

Selanjutnya pada petikan berikut ini: 

“Beliaupun mulai cemas kepadamu, sebagaimana kecemasanku yang 
amat sangat kepadamu.” (Azizy, 2011: 55) 

Makna yang terkandung: 
 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa pleonasme di atas 

adalah kecemasan orang tua ketika melihat anaknya berada jauh dari 

sisi mereka. Begitupula halnya dengan orang tua Zulaikha, mereka 

sangat mencemaskan keadaan putri semata wayang ketika jauh dari 

pelupuk mata dan berada di sebuah desa yang terpencil. 

Selanjutnya pada petikan berikut. 

“Zulaikha pergi dengan meninggalkan ucapan-ucapan yang tajamnya 
melebihi sembilu, yang kecepatannya melebihi angin, yang 
teriakannya melebihi deburan ombak. Semua ucapan Zulaikha ia 
dengarkan dengan pendengarannya, lalu memenuhi ruang-ruang di 
otaknya, kemudian menembus jantung hatinya.” (Azizy, 2011-120) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa pleonasme di 

atas adalah hendaklah kita selalu menjaga lisan kita di dalam berkata. 

Karena salah sedikit, maka akan menimbulkan luka pada orang yang 

mendengar. Bersabar dan ikhlas adalah jalan satu-satunya dikala hati 
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kita merasa tersakiti oleh seseorang. Di dalam petikan tersebut, tokoh 

Yusuf hanya bisa terdiam mendengar ucapan-ucapan Zulaikha yang 

sedang memarahinya. Perkataan Zulaikha yang sangat menyayat hati. 

Bukan hati saja yang terasa sakit, bagi siapapun yang mendengarnya 

pasti juga akan membuat telinganya sakit karena ucapannya sangat 

menusuk hati. Kerasnya kata-kata yang terlontar dari mulut Zulaikha 

lebih keras dari suara deburan ombak di pantai. Kata-kata yang keluar 

dari mulutnya sangat cepat, melebihi kecepatan angin. Semua kata-

kata itu memenuhi hati dan pikirannya Yusuf.    

h. Retoris 

Retoris adalah gaya bahasa yang berupa pertanyaan yang dipergunakan 

dalam tulisan atau pidato yang bertujuan untuk mencapai efek yang lebih 

mendalam dan penekanan yang wajar, dan sama sekali tidak menuntut suatu 

jawaban. Di dalam petikan berikut, merupakan kalimat retoris. 

“ Kapankah ibu akan kembali? Apakah orang yang meninggal itu akan 
hidup kembali? ” (Azizy, 2011: 19) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa retoris di atas 

adalah seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya, pasti 

akan mempertanyakan kapan ibunya akan kembali dan apakah orang 

yang meninggal itu bisa hidup lagi. Pertanyaan ini muncul, karena 

usianya yang masih kecil dan tidak tahu mengenai hal apa yang terjadi 
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disekelilingnya. Seperti halnya Yusuf yang bertanya tentang hal 

tersebut kepada ayahnya ketika ibunya meninggal. 

Pada petikan selanjutnya: 

“ Siapakah yang mengaharapkan luka? ”(Azizy, 2011: 134) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa retoris di atas 

adalah tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini mengharapkan 

atau menginginkan luka atau musibah. Namun, karena takdir yang 

sudah ditentukan oleh Sang Penguasa maka kita tidak bisa terhindar 

dari luka atau musibah tersebut. 

Selanjutnya pada petikan berikut.  

“Adakah waktu memiliki perasaan? Waktu hanya menjalankan satu 
takdir, ialah berganti dan terus berganti.” (Azizy, 2011: 372) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa retoris di atas 

adalah waktu merupakan benda yang tidak memiliki sifat seperti 

manusai, dan pasti waktu tidak memiliki perasaan. Waktu hanya 

perputar, berganti dan akan terus berganti waktu tidak akan pernah 

mundur  dan kembali. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu apat 

memanfaatkan waktu dan tidak menyia-nyiakannya. 

i. Mesodiplosis 

Mesodiplosis adalah gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan kata 

atau frase di tengah-tengah baris atau beberapa kalimat berurutan. 
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“… betapa banyak manusia yang terbelenggu oleh cinta, tidak dahulu, 
tidak sekarang, tidak dalam cerita buku, tidak pula dalam kenyataan.” 
(Azizy, 2011: 220) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa mesodiplosis di 

atas adalah banyak manusia yang terikat oleh rasa cinta terhadap 

lawan jenis, ada yang berakhir bahagia dan ada pula yang berakhir 

dengan sengsara karena disebabkan oleh rasa cinta yang terlalu 

berlebihan. Kisah tentang cinta tersebut dapat kita lihat pada buku-

buku. Manusia pertama yang dialami oleh Adam dan Hawa.   

j. Sinkope 

Sinkope adalah menghilangkan suatu suku kata ditengah  kata. Gaya 

bahasa sinkope terdapat pada petikan berikut. 

“Pada detik selanjunya, tatkala mentari telah menampakkan dirinya 
dari balik dedaunan, sang ibu menghembuskan nafasnya yang 
terakhir”. (Azizy, 2011: 17) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa sinkope di atas 

adalah ketika matahari mulai terbit, maka pada saat itulah ibunya 

Yusuf meninggal dunia. 

k. Aliterasi 

Aliterasi adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang 

sama. Gaya bahasa ini, terdapat dalam petikan berikut. 

“Zulaikha semakin resah, semakin gelisah, semakin tidak tenang hari-
hari yang dilaluinya.” (Azizy, 2011: 201) 
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Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa aliterasi di atas 

adalah ketika kita merasa resah, gelisah dan tidak tenang. Maka, 

hanya kepada Allahlah kita kembalikan semuanya karena segala 

sesuatu berasal dari Allah dan kembali juga pada-Nya. 

Petikan selanjutnya: 

Mendung duka turun ke bumi. Hati sang ayah hancur-lebur menerima 
takdir Ilahi”.  (Azizy, 2011: 17) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa aliterasi di atas 

adalah kedukaan dan kesedihan ditinggal sang istri untuk selama-

lamanya membuat ayah Yusuf merasa sangat hancur menerima 

ketentuan Allah.   

l. Anafora 

Anafora merupakan gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan kata/ 

kelompok kata pada setiap baris atau setiap kalimat. Terlihat dalam petikan di 

bawah ini.   

 “Demi Dia yang kemahaan-Nya tidak sanggup dinilai dengan kata-
kata, demi Dia yang kekuasaan-Nya tidak bias dicerna dengan bahasa, 
demi Dia yang keindahan-Nya tak terbayangkan oleh pelupuk mata…” 
(Azizy, 2011: 68) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa anafora di atas 

adalah segala kekuasaan, keindahan, dan kebesaran yang dimilik oleh 
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Allah Swt. tidak bisa dinilai dengan kata-kata, tidak bisa dicerna 

dengan bahasa, dan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Karena 

manusia memiliki keterbatasan, sedangkan pada Dzat Allah tidak ada 

batasan. 

Selanjutnya pada petikan berikut. 

“Akulah yang seharusnya menapaki siang dan menghela nafas malam 
bersama Yusuf. Akulah yang layak berada didekat Yusuf. Akulah yang 
boleh pertama kali menyaksikan dada Yusuf daripada ketiga 
sahabatku. Akulah yang berhak mendapatkan senyuman Yusuf.” 
(Azizy, 2011: 69) 

Makna yang terkandung:     

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa anafora di atas 

adalah si Aku (Zulaikha) mempertegas bahwa hanya dialah yang 

layak dan yang harus bersanding bersama Yusuf. Segala yang ada 

pada diri Yusuf hanya pantas untuk dirinya. Orang lain, terutaman 

ketiga sahabtnya tidak berhak dan tidak pantas untuk memperoleh 

semua keistimewaan dari Yusuf.   

m. Epizeuksis 

Epizeukis adalah gaya bahasa perulangan yang bersifat langsung, yaitu 

kata-kata yang ditekankan atau yang dipentingkan diulang beberapa kali secara 

berturut-turut. Sebagaimana terlihat pada petikan berikut. 

“Semakin lama usia kandungan sang ibu semakin bertambah, 
bertambah dan betambah. Perut sang ibu semakin membesar, 
membesar dan membesar.” (Azizy, 2011: 16) 
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Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa epizeukis di atas 

adalah ketika usia kandungan seorang perempuan atau ibu semakin 

lama maka sudah pasti semakin bertamabh dan membesar pula perut 

seorang perempuan atau ibu tersebut. Begitupula halnya dengan usia 

kandungan ibu Yusuf yang semakin lama semakin membesar.  

Petikan selanjutnya: 

 “ Yusuf hanya bisa diam, diam, dan diam.” (Azizy, 2011: 120) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa epizeukis di atas 

adalah pada suatu keadaan atau situasi tertentu, sesorang biasanya 

lebih memilih diam daripada berbicara yang nantinya belum tentu 

akan mendatangkan kebaikan. Sehingga pada petikan tersebut 

pengarang sampai mengulang kata diam sebanyak tiga kali untuk 

mempertegas gambaran tentang Yusuf yang lebih memilih diam 

daripada mengatakan Sesutu yang takutnya akan berakibat buruk. 

Petikan selanjutnya: 

“Tidak, tidak. Demi Allah tidak. Ayah tidak melihat harta dan 
kedudukannya. Ayah pun tidak melihat dimana dia hidup dan 
tinggal.” (Azizy, 2011: 360) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa epizeukis di atas 

adalah ayah Zulaikha, pak Ahsin Wijaya tidak pernah melihat orang 
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dari kedudukan, harta, ataupun kekayaannya. Itu berarti ayah Zulaikha 

memiliki sifat rendah hati.  

n. Polisindenton 

Polisindenton adalah penjelasan dengan menggunakan kata-kata 

penghubung. Gaya bahasa polisindenton dapat dilihat pada petikan berikut.  

 “Zulaikha pergi dengan meninggalkan ucapan-ucapan yang tajamnya 
melebihi sembilu, yang kecepatannya melebihi angin, yang 
teriakannya melebihi deburan ombak. Semua ucapan Zulaikha ia 
dengarkan dengan pendengarannya, lalu memenuhi ruang-ruang di 
otaknya, kemudian menembus jantung hatinya.” (Azizy, 2011: 120)  

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa polisindenton di 

atas adalah Zulaikha pergi dari hadapan Yusuf setelah memarahi 

Yusuf dengan ucapan atau perkataan yang sangat menyayat hati. 

Bukan hati saja yang terasa sakit, bagi siapapun yang mendengarnya 

pasti juga akan membuat telinganya sakit karena ucapannya sangat 

menusuk hati. Kerasnya kata-kata yang terlontar dari mulut Zulaikha 

lebih keras dari suara deburan ombak di pantai. Kata-kata yang keluar 

dari mulutnya sangat cepat,melebihi kecepatan angin. Semua kata-kata 

itu memenuhi hati dan pikiran Yusuf.    

4.2.2 Gaya Bahasa Perbandingan 

a. Alegori 

Alegori cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang, merupakan 

metafora yang diperluas dan berkesinambungan. Biasanya mengandung sifat-sifat 

moral atau spiritual manusia. Alegori dapat dilihat dalam petikan berikut. 
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 “Seperti ketika seorang tengah memacu kudanya dengan tidak begitu 
kencang, hati-hati dia mengendalikan lari sang kuda dengan kendali 
dikedua tanganya, tetapi dia sendiri tidak mampu terlepas dari tangan-
tangan takdir yang menghendaki musibah yang menimpanya. Dia bisa 
terjatuh dari atas kudanya, sebab kaki sang kuda telah terantuk 
sebatang pohon yang menghalang jalannya. Betapapun telah berharti-
hati, niscaya luka tetap menghinggapi.” (Azizy, 2011: 134)  

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa alegori di atas 

adalah meskipun kita selalu berhati-hati ddalam menjalani kehidupan 

di dunia ini, kita selalu memikirkan matang-matang suatu keputusan, 

kita menjalani suatu kegiatan atau hal dengan penuh pertimbangan 

dan kehati-hatian. Segala sesuatu telah terencana dengan baik, namun 

tetap takdir dan rencana Allah adalah yang berlaku. Kita sebagai 

hamba-Nya tidak bisa menghindar dari takdir yang telah ditetapkan 

oleh Allah.   

b. Alusio 

Alusio adalah gaya bahasa Pemakaian ungkapan yang tidak diselesaikan 

karena sudah dikenal. Alusio terdapat pada petikan di bawah ini. 

“Cinta memang membutuhkann perjuangan.Walau dalam perjuangan 
itu sang pecinta mati sekalipun, cinta akan tetap hidup. Cinta 
membutuhkan pengorbanan. Cinta membuat perpaduan yang aneh 
antara harga diri dan kenekatan; antara kesabaran dan kehilangan rasa 
malu. Cinta mendatangkan keanehan-keanehan, dan terkadang dia 
menyapa hati seseorang secara aneh pula.” (Azizy, 2011: 246)  

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa alusio di atas 

adalah cinta membutuhkan pengorbanan dan perjuangan untuk 
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mendapatkannya. Di dalam proses untuk mendapatkan cinta, terdapat 

banyak halangan dan rintangan yang mengahadang. Berbagai bentuk 

pengorbanan dalam memperoleh cinta. Namun, sang pecinta tidak 

pernah merasa lelah dan putus asa untuk mendapatkannya. Cinta akan 

tetap hidup walaupun sang pecinta mati. 

c. Hiperbola 

Hiperbola gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang 

berlebihan, dengan membesar-besarkan suatu hal. Gaya bahasa ini dapat dilihat 

pada petikan berikut. 

“Betapapun langit kota semakin lama semakin kotor oleh polusi, 
kebisingan dan kemacetan, juga oleh kejahatan dan kebiadaaban, itu 
seribu kali lebih baik daripada tempat dimana kedua kakiku sekarang 
ini berpijak; dimana nyanyian suara burung kematian, dimana 
hembusan angin yang manri-narikan dedaunan seperti tarian hantu, 
dimana suara seruling dari puncak bukit sana laksana terompet izrail 
yang menandakan kehancuran. ” (Azizy, 2011: 134) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa hiperbola di atas 

adalah seseorang akan selalu melebih-lebihkan situasi keadaan yang 

mereka anggap buruk, karena mereka merasa asing dengan keadaan 

atau situasi tersebut. Sama halnya ketika tokoh Zulaikha baru pertama 

kali datang ke Desa Telagasari, ia merasakan bahwa lingkungan 

perkotaan yang terkenal dengan polusi udaranya yang semakin 

tercemar, jalanan yang macet dan kebisingan, ditambah lagi oleh 

kejahatan dan kebiadaban yang merajalela, itu jauh lebih baik dari 
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pada sebuah desa yang baru pertama kali mereka kunjungi. Sebuah 

desa kecil dan terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara. 

Pada petikan selanjutnya: 

“Tak ada kata dari seluruh bahasa di dunia ini yang sanggup 
menggambarkan penderitaan Zulaikha menanti balasan surat dari 
Yusuf.” (Azizy, 2011: 134) 
 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa hiperbola di atas 

adalah sebuah penderitaan atau beban masalah yang diadapi oleh 

seseorang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti, penderitaan 

Zulaikha yang sangat mendalam karena menunggu balasan surat dari 

Yusuf yang tidak juga datang.     

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“Bagai petir yang menyambar di siang hari, hati Atikah terasa 
tersambar oleh petir perkataan Yusuf. Berkali-kali dia menelan ludah. 
Hatinya semakin terasa teriris-iris. Perasaannya hancur lebur. Dia ingin 
menangis.” (Azizy, 2011: 251) 
 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa hiperbola di atas 

adalah kadangkala kejujuran mendatangkan kepahitan bagi seseorang.  

Kejujuran Yusuf yang bercerita kepada Atikah, mengenai tujuannya 

pergi ke kantor pos untuk mengirim balasan surat buat Zulaikha 

membuat hati Atikah menjadi sakit karena merasa cemburu dan iri 

terhadap Zulaikha. Perakataan Yusuf tersebut disamakan seperti suara 

petir yang begitu keras dan menakutkan di siang. 
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d. Metafora 

Metafora adalah adalah gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, 

padat, dan tersusun rapi. Perbandingan yang implicit, jadi tanpa kata pembanding. 

Metafora terdapat pada petikan berikut. 

 “…Hutan belantara menjadi selimutnya. Ketenagan dan kedamaian 
menjadi denyut nadinya. Orang asing akan berpikir seribu kali untuk 
tinggal menetap di Telagasari, seandainya saja mereka hanya 
membayangkannya dan melihatnya dari kejauhan.” (Azizy, 2011: 13)  

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa metafora di atas 

adalah janganlah melihat hanya dari satu sisi saja. Alangkah lebih jika 

kita melihat sesuatu dari berbagai sisi atau pihak agar tidak terjadi 

kesalahan. Seperti halnya Desa Telagasari  yang merupkan desa yang 

kecil dan terpencil yanag dikelilingi oleh hutan. Bagi seseorang yang 

hanya melihat dari satu sisi, maka ia akan merasa enggan untuk 

mengunjunginya. Namun, bagi seseorang yang sudah melihatnya dari 

berbagai sisi maka ia akan merasakan ketenangan, kenyamanan, dan 

kedamaian, karena itu semua merupakan hal mutalak yang mendasari 

desa tersebut.  

Pada petikan selanjutnya: 

“Jiwa pedesaaan menyemaikan akhlak dan budi pekerti yang luhur. 
semangatnya adalah kebersamaan. Nafasnya adalah kerukunan. 
Ruhnya adalah kebenaran. Bajunya keserhanaann. Jubahnya 
kepasrahan. Sahabatnya adalah kesabaran.” (Azizy, 2011: 13)  
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Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa metafora di atas 

adalah kebersamaan yang ada di Telagasri merupakan semangatnya, 

kerukunan harus antar sesama selalu dibina dan tetap ada seperti nafas 

pada manusia, kebenaran dan keadilan harus tetap ditegakkan sebuah 

ruh yang akan tetap selalu ada,  kesederhanaan para warganya akan 

selalu di kenakan atau ada pada tiap warganya, para warganya 

memiliki sifat kepasrahan, sifat kepasrahan pada diri mereka akan 

selalu tetap menempel seperti jubah yang akan menutupi rasa 

kekhawatiran dan ketakutan mereka, sedangkan kesabaran merupakan 

sahabat yang selalu ada bersama mereka. 

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“…Ketika cemara indah itu tengah tumbuh, dia telah kehilangan 
sebagian naungannya. Sang ibu adalah payung yang menaungi hujan 
dan atap yang menghalangi sengatan matahari.” (Azizy, 2011: 18) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa metafora di atas 

adalah Yusuf diibaratkan seperti pohon cemara yang berdiri kokoh 

dan indah. Sedangkan sang ibu diibaratkan sebagai payung yang akan 

selalu menjaga dan melindungi Yusuf. Sebagaimana payung yang 

berfungsi sebagai pelindung dari hujan dan panas matahari. 

e. Onomatope 

Onomatope adalah gaya bahasa yang menggunakan tiruan bunyi. Seperti 

yang teradpat pada petikan novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha di bawah ini. 
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“Wajah mereka merah padam dilalap api kemarahan. Gigi Rindu 
bergemertak seumpama ranting-ranting kecil yang diinjak-injak.” 
(Azizy, 2011: 461) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa onomatope di atas 

adalah wajah seseorang akan memerah ketika rasa amarah 

menguasainya. Ditambah dengan suara gemertak gigi yang 

menandakan kegeraman seseorang yang diamuk rasa amarah. 

f. Personifikasi 

Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-

benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-

sifat seperti manusia. Di dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha, banyak 

dijumpai gaya bahasa personifikasi, antara lain seperti petikan berikut. 

“Aku tidak merasakan adanya keramahan antara orang-orang dengan 
kota yang menaungi.” (Azizy, 2011: 9)  

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa personifikasi di 

atas adalah orang yang baru masuk atau menetap di suatu tempat atau 

lingkungan, akan selalu merasa asing berada dan tinggal di dalamnya.  

Petikan berikutnya: 

Jangan kau biarkan kedua matamu yang seperti mata kijang itu 
memerah atau terkena debu, sebab langit akan menangis jika hal itu 
terjadi pada kedua matamu. Jangan sampai kecantikanmu terluka, 
sebab bumi akan sedih jika hal itu terjadi padamu. ” (Azizy, 2011: 12)  

Makna yang terkandung:  
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Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa personifikasi di 

atas adalah seorang ibu tidak pernah ingin melihat putra-putri mereka 

mengalami hal-hal yang buruk sehingga sang ibu memberikan pesan 

atau nasehat kepada putra-putrinya, untuk selalu menjaga diri ketika 

berada di tempat yang asing.  

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“… Bintang-bintang malam seakan-akan hanya memberikan 
senyuman pada Yusuf. Senyum Yusuf membuat bulan memerah 
merona menahan malu.” (Azizy, 2011: 15) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa personifikasi di 

atas adalah sungguh Yusuf memiliki ketampanan yang tiada tara 

sehingga ketampanan yang dimiliki oleh Yusuf dapat membuat 

siapapun merasa malu dan terpesona apabila mendapat perhatian dan 

senyumannya.  

g. Simile 

Simile adalah gaya bahasa perbandingan dua hal yang pada hakikatnya 

berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Simile ditandai dengan kata dengan 

kata penghubung layaknya, umpama, seperti, bagaikan, bagai, laksana, bak, dan 

lain sebagainya. Di dalam novel Kitab cinta Yusuf Zulaikha, Taufiqurrahman 

sering kali menggunakan gaya bahasa simile. Di bawah ini ada beberapa petikan 

yang menggunakan gaya bahasa simile, diantaranya. 

“Jangan kau biarkan kedua matamu yang seperti mata kijang itu 
memerah atau terkena debu, sebab langit akan menangis jika hal itu 
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terjadi pada kedua matamu. Jangan sampai kecantikanmu terluka, 
sebab bumi akan sedih jika hal itu terjadi padamu” (Azizy, 2011: 12) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa simile di atas 

adalah jangan biarkan suatu kebaikan atau kesempurnaan yang 

dimiliki itu berkurang atau sirna oleh suatu hal yang buruk. 

Sseperti halnya kecantikan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh 

Zulaikha tidak boleh berkurang oleh suatu apapun karena hal 

tersebut akan membuat siapapun bersedih. 

Selanjutnya petikan berikut: 

 “Karena pengajaran ini, Yusuf tumbuh bagai cemara yang kokoh, 
yang memiliki otot-otot harimau, dengan sorotan mata teduh dan 
tajam laksana mata elang.” (Azizy, 2011: 19)  

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa simile di atas 

adalah berbagai pengajaran diberikan oleh Yak’kub kepada anaknya, 

Yusuf. Baik pengajaran tentang agama, moral, dan sosial. Sehingga, 

Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang religius, kuat, mandiri, penuh 

tanggung jawab, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi.     

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“Menjadi seorang gadis ibarat sekuntum mawar yang indah, wangi, 
dan lembut. Jika orang mau mendekatinya, maka dia harus berhati-
hati dengan duri-durinya.” (Azizy, 2011: 50) 
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Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa simile di atas 

adalah seorang gadis diibaratkan seperti sekuntum mawar, karena 

sebagaimana diketahui bahwa bunga mawar adalah bunga yang paling 

disenangi oleh hampir semua orang karena keindahan, bau yang 

wangi, dan kelembutannya. Setiap orang selalau berusaha untuk 

mendapatkannya. Demikian pula seorang gadis, selalu memikat hati 

lawan jenisnya dan setiap lawan jenis tersebut selalu berusaha untuk 

memilikinya. Namun, tidak mudah mendekati dan memiliki bunga 

mawar tersebut.  

h. Pars prototo 

Pars prototo adalah gaya bahasa yang mempergunakan sebagian dari 

sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan. Pars prototo terdapat pada petikan 

kalimat di bawah ini. 

 “Perasaan selalu dihantui oleh kecemasan dan kekhawatiran seakan-
akan beribu-ribu pasang mata sedang menusuk memprhatikannya.” 
(Azizy, 2011: 76) 

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa pars prototo di 

atas adalah setiap orang yang telah melakukan suatu kesalahan, pasti 

akan selalu dihantui oleh kesalahan tersebut. Seperti halnya tokoh 

Yusuf, karena rasa bersalah yang dirasakannya, maka Yusuf selalu 

terbayang oleh rasa kecemasan dan kekhawatiran. Sehingga, ia merasa 
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tidak nyaman untuk berada di luar rumak karena Yusuf menganggap 

dirinya selalu diperhatikan oleh banyak orang.  

Selanjutnya pada petikan berikut ini: 

“Sinar matahari senja mulai terhalang mega, menciptakan goresan-
goresan cahaya di angkasa. Tiga ekor burung melintas membelah 
langit persawahan, menuju cakrawala timur.” (Azizy, 2011: 62) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa pars prototo di 

atas adalah suasana sore hari, dimana sinar matahari mulai terbenam. 

Terlihat tiga ekor burung yang terbang di langit persawahan. 

i. Antropomorfisme  

Antropomorfisme adalah bentuk metafora yang menggunakan kata atau 

bentuk kata lain yang berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan 

manusia. Seperti petikan di bawah ini 

“Betapa menyenagkannya membenamkan kaki ke tanah-tanah sawah, 
menanam padi, dan menikmati makan siang di pematang. Betapa indah 
menusuk jantung hutan, mencari kayu bakar, dan menyandarkan 
punggung di batang pohon yang besar, sementara angin yang semilir 
menerpa dedaunan yang rimbun ditingkahi dengan nyanyian burung-
burung. Oh, indah yang kulihat, damai yang kurasakan. ” (Azizy, 
2011: 134)  

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa antropomorfisme 

di atas adalah bagi orang asing akan sangat menikmati suasan desa 

yang masih hijau dan bersih. Ia akan menikmati suasana ketika 

menapaki tanah persawahan, ikut mencari kayu bakar ke tengah hutan 
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dan menyandarkan tubuh di pohon yang besar sambil menikmati 

angin yang berhembus pelan.  

4.2.3 Gaya Bahasa Pertentangan 

a. Antithesis 

Antithesis (berlawanan) adalah gaya bahasa yang mengungkapkan suatu 

maksud dengan menggunakan kata-kata yang saling berlawanan. Gaya bahasa ini 

dapat dilihat pada petikan berikut. 

 “Cinta tidak harus selalu tampak dalam kebersamaan diri. Cinta 
menembus batas ruang dan waktu. Jarak sama sekali tidak ada artinya 
bagi cinta. Jauh dan dekat sama artinya bagi cinta. Jauhnya jarak justru 
akan semakin menguatkan tali-tali cinta.” (Azizy, 2011: 152)  

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa antitesis di atas 

adalah seseorang yang sedang dimabuk cinta akan selalu merasa 

bahagia. Sehingga jarak, ruang atau tempat, dan waktu bukan menjadi 

hambatan bagi sang pecinta. Bahkan jarak akan semakin menguatkan 

rasa cinta itu, karena perasaan rindu yang selalu ada.   

Selanjutnya, pada petikan berikut: 

“Jiwa pecinta sejati berkilau sebab terang cahaya cinta yang 
menyinarinya. Bahagia dan sengsara, hitam dan putih, tinggi dan 
rendah, atas dan bawah, mulia dan hina dalam kehidupan di dunia ini 
sama saja bagi sang pecinta.” (Azizy, 2011: 398)  

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa anthitesis di atas 

adalah seseorang yang memiliki cinta sejati akan selalu merasakan 

keindahan dan kebahagiaan. Tidak ada raut wajah yang mencerminkan 
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kesedihan, yang ada hanyalah rayt wajah ceria. Dunia dan 

permasalahnnya tidak berarti bagi sang pecinta, yang ada hanyalah 

bertemu, bersama dengan yang dicinta.  

b. Oksimoron 

Oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan dengan 

mempergunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa yang sama. Oksimoron 

juga dapat diartikan sebagai suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan 

kata-kata untuk mencapai efek yang berentangan. Gaya bahasa ini terdapat dalam 

petikan berikut. 

“… Atapnnya demikian kusam walaupun masih terlihat kokoh.” 
(Azizy, 2011: 14)   

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa oksimoron di atas 

adalah pada setiap kekurangan, pasti terdapat kelebihan. Sama halnya 

kekurangan pada tempat tinggal Yusuf dan ayahnya. Rumah tua 

tempat tinggal Ya’kub dan Yusuf tetap terlihat kokoh meskipun 

atapnya sudah kusam.     

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“Sahabatku, aku memang hobi membeli buku, tetapi jujur, aku tidak 
hobi membacanya.” (Azizy, 2011: 28) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa oksimoron di atas 

adalah tokoh seorang sahabat rela bekorban untuk sahabatnya 

melakukan suatu hal yang bertentangan dengan dirinya, hanya untuk 
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bisa selalalu berusaha menolong sahabatnya tersebut. Seperti tokoh 

Umar yang hobi atau suka membeli buku hanya untuk diberikan 

kepada sahabatnya, Yusuf. Padahal, Umar sendiri tidak suka atau tidak 

hobi membaca.   

c. Paradoks 

  Paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata 

dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks juga dapat diartikan sebagai gaya bahasa 

untuk mengungkapkan dua hal yang seolah-olah saling bertentangan namun 

sebenarnya keduanya benar. Paradoks dapat dilihat dalma petikan kalimat berikut 

“Cahaya wajahnya yang bersinar terang tidak sanggup 
menyembunyikan kepedihan akibat pertikaian dan tekanan keadaan.” 
(Azizy, 2011: 30)  

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa paradoks di atas 

adalah kesedihan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditutupi oleh 

seseorang. Sama halnya dengan Yusuf. Cahaya wajah Yusuf yang 

demikian terang tidak bisa menyembunyikan kesedihan akibat 

musibah yang menimpanya. 

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“Di kostnya, di jantung kota, shalat seringkali menjadi kewajiban 
yang terlupakan.” (Azizy, 2011: 29) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa paradoks di atas 

adalah di kota-kota besar, sholat sering kali dilupakan dan 
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ditinggalkan. Padahal, sholat merupakan suatu kewajiban yang harus 

dikerjakan atau dilaksanakan. 

4.2.4 Gaya Bahasa Sindiran 

a. Ironi 

Ironi adalah gaya bahasa yang menagndung makna yang bertentangan, 

dengan maksud berolok-olok atau suatu acuan yang ingin mengatakan sesutu 

dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian 

kata-katanya. Petikan berikut ini merupakan contoh gaya bahasa ironi 

“Aku yakin, Yusuf adalah pemuda yang baik. Pribadinya baik. Tetapi 
Tuhan tidak melimpahkan kebaikan pada apa yang menempel di 
dirinya. Kebaikannya hancur karena tempat dimana dia tinggal. 
Kemuliannya berkurang oleh sebab dia pemuda yang miskin. 
Ketampanannya hanya kesia-siaan belaka karena dia tidak memiliki 
harta yang dengannya akan semakin berkilau wajahnya.” (Azizy, 2011: 
198-199)  

Makna yang terkandung:  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa ironi di atas 

adalah bagi sang inang (orang tua angkat Zulaikha) Ahlak Yusuf yang 

baik, pribadi yang baik, dan ketampanan wajahnya tidak berarti apabila 

tidak ada harta kekayaan yang menempel padanya. Kekayaan adalah 

hal utama dalam kehidupan ini. Sehingga, ketampanan dan kebaikan 

tidak berarti tanpa adanya harta yang melimpah.  

b. Sarkasme 

Sarkasme merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari ironi. Ia adalah 

suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Sarkasme dapat 

saja bersifat ironis, dapat juag tidak, tetapi yang jelas adalah bahwa gaya bahasa 
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ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak di dengar. Terlihat pada petikan 

berikut ini. 

“Kau injak-injak hati, pikiran, dan perasaan Yusuf. Kau bedebah 
kurang ajar; gadis yang tidak tahu diri; bedebah…!!” (Azizy, 2011: 
462) 

Makna yang terkandung :  

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa sarkasme di atas 

adalah Zulaikha yang dianggap sebagai seorang yang tidak tahu diri 

karena telah mengkhianati cinta Yusuf. Wajah yang cantik merupakan 

topeng dari pribadi yang buruk. Ketika Zulaikha mendapatkan cinta 

Yusuf, lalu Zulaikha malah berpaling kepada  Umar.  

Selanjutnya pada petikan berikut: 

“Wajahmu cantik, tetapi kecantikanmu adalah ular. Kau kibaskan 
ekormu untuk untuk menarik mangsa, lalu kau sambar mangsa itu 
untuk kemudian kau remukkan dengan belitanmu. Jkalau aku tidak 
memandang kehormatan dan kemuliaan Yusuf, sudah kuludahi 
wajahmu yang munafik itu.” (Azizy, 2011: 463) 

Makna yang terkandung: 

Makna yang terkandung dalam kutipan gaya bahasa sarkasme di atas 

adalah wajah sering menjadi topeng bagi seseorang, sehingga 

membuat orang lain tertipu. Kecantikan Zulaikha diibaratkan seperti 

ular, karena wajah cantik Zulaikha yang dapat meraik hati pemuda dan 

setelah pemuda tersebut tertarik maka Zulaikha kemudian 

menyakitinya dengan mengkhianati pemuda tersebut.   
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4.3 Analisis Aspek Pendidikan 

Setiap novel mengandung  dan menawarkan banyak jenis dan wujud nilai 

pendidikan melalui dialog para tokoh dan ungkapan pengarang. Analisis nilai 

pendidikan yang terkandung dalam sebuah novel memudahkan dalam mengetahui 

nilai pendidikan yang terdapat dalam novel tersebut. Nilai-nilai pendidikan 

tersebut akan banyak jenis dan wujudnya berdasarkan pertimbangan dan 

penafsiran dari pihak pembaca yang berbeda-beda. Jenis-jenis nilai pendidikan 

yang ada di dalam  novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al 

Azizy berupa aspek religius, aspek moral, dan aspek sosial. Di bawah ini akan 

dipaparkan masing-masing dari aspek nilai tersebut. 

4.3.1 Nilai moral  

Nilai moral adalah suatu bagian dari nilai yang menangani kelakuan baik 

atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak 

semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan 

manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita 

sehari-hari. Sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas sebagai sikap hati 

yang terungkap dalam tindakan lahiriah. 

Dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha ini, terdapat nilai moral yaitu 

a. Ramah atau sopan santun 

Sikap ramah atau sopan santun merupakan salah satu cara untuk 

menghormati dan menghargai orang lain. Sikap ini biasanya ditujukan dengan 

ucapan atau tingkah laku. Seperti yang terlihat dalam petikan berikut. 
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“Yusuf tersenyum karena dia memang harus tersenyum kepada siapa 
pun. Apalagi kepada Atikah. Yusuf tidak tahu penderitaan cinta 
Atikah, dan yang dirasakan oleh Yusuf hanyalah Atikah adalah 
tetangganya dan sahabatnya.” (Azizy, 2011: 250) 

Pada petikan tersebut, Yusuf memiliki sifat yang ramah kepada siapaapun, 

apalagi kepada sahabatnya. Salah satu sikap sopan adalah dengan tersenyum. 

Salah satu sikap sopan yang di tunjukkan Yusuf pada petikan di atas adalah murah 

senyum. Yusuf memberikan senyuman untuk Atikah, tatkala mereka berpapasan.  

Sikap sopan atau ramah merupakan salah satu cara untuk menghormati 

atau menghargai orang lain. Sikap ini biasanya diwujudkan dengan ucapan atau 

tingkah laku yang santun. Seperti dalam kutipan berikut. 

“Umar mendekati ayahnya, diikuti ketiga gadis itu. Ketiga gadis itu 
menyapa ayah umar dengan ramah, lalu meminta izin untuk masuk ke 
dalam.” (Azizy, 2011: 63) 

 

Kedua petikan di atas merupakan sikap kesopanan atau keramahan 

sebagaimana yang tercermin dari prilaku dan tutur kata para tokoh. Dalam 

pergaulan, nilai pendidikan yang mencakup kesopanan atau keramahan perlu 

diperhatikan dan diterapkan agar orang lain tetap senang bergaul dengan kita. 

Nilai kesopanan atau ramah perlu di ajarkan pada peserta didik, agar peserta didik 

dapat saling menghormati dan menghargai. 

b. Rasa terima kasih 

Terima berarti kita mendapatkan sesuatu yang bernilai baik bagi kita. 

Sebagai ungkapan rasa syukur kita kasih atau memberikan sesuatu terhadap orang 

yang sudah memberi kita. Bisa juga rasa syukur tersebut kita berikan pada orang 

lain. Terima kasih juga dapat diartikan sebagai meyampaikan apresiasi terhadap 
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orang yang telah memberikan sesuatu. Petikan di bawah ini, terlihat ungkapan 

terima kasih yang di sampaikan oleh Rangga, salah satu mahasiswa KKN.   

“Dia ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kepala Desa beserta 
perangkatnya, juga kepada semua warga desa yang berhati mulia. Dia 
meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini telah 
melakukan kekhilafan, baik sengaja atau tidak.” (Azizy, 2011: 173) 

Ucapan rasa terima kasih yang disamapikan oleh Rangga tersebut adalah 

ungkapan tulus yang ditujukan kepada Kepala Desa beserta perangkatnya atas 

kebaikan mereka selama ini kepadanya dan mahasiswa KKN lainnya. Ungkapan 

rasa terima kasih juga di sertai dengan permintaan maaf, apabila selama ini telah 

berbuat suatu hal yang tidak menyenangkan. 

Rasa terima kasih atau ungkapan terima kasih perlu sangat penting untuk 

di ajarkan kepada peserta didik. Agar peserta didik selalu dapat menghargai 

perbuatan baik seseorang. Dengan mengucapkan terima-kasih saja dengan tulus 

dan disertai rasa atau ungkapan syukur akan bermanfaat bagi perkembangan jiwa 

kita. Jiwa kita semakin peka dan berkembang. Kebiasaan mengucapkan terima 

kasih bisa membuat jiwa kita mekar atau berkembang. Jiwa yang semakin subur 

karena selalu respon atau berapresiasi terhadap mereka yang telah memberikan 

sesuatu membuat hati ceria. Dengan cara sesederhana ini saja bisa menjadikan 

kita ceria, apalagi jika dibarengi tindakan bisa melupakan dan memaafkan 

perbuatan buruk orang lain terhadap diri kita. 

c. Rendah hati 

Tinggi hati merupakan sifat yang tercela atau tidak terpuji. Tinggi hati atau 

sifat sombong merupakan lawan dari rendah hati. Rendah hati adalah sifat yang 
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terpuji. Sifat yang tidak pernah berbangga diri dengan segalal sesuatu kebaikan 

yang pernah dikerjakan. Sifat rendah hati adalah sifat yang tidak pernah 

memamerkan kelebihan yang ada pada diri orang tersebut. Sifat rendah hati dapat 

dilihat pada petikan berikut.  

“Umar tidak pernah menampakkan dirinya sebagai anak Kepala Desa, 
lengkap dengan kelebihan dan kekayaan, dan pengaruh yang dimiliki 
ayahnya.” (Azizy, 2011: 26) 

Petikan tersebut menggambarkan sikap kerendahhatian tokoh Umar yang 

tidak pernah menampakkan kelebihannnya sebagai anak dari seorang yang kaya 

dan berpengaruh di desa tempat tinggalnya.  

Petikan di atas mengajarkan peserta didik utnuk tetap bersikap rendah hati. 

Apabila peserta didik memiliki sifat rendah hati, maka hal itu berarti bahwa 

peserta didik atau siswa diajarkan untuk tidak sombong dan dapat menjalin 

hubungan dengan semua orang meskipun berbeda gaya hidupnya. 

d. Pengendalian diri atau menahan nafsu  

Pengendalian diri atau menahan nafsu adalah tindakan menahan diri untuk 

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri sendiri dan orang 

lain, dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Jika tidak ada upaya untuk 

mengendalikan diri atau menahan nafsu maka akan terjadi hal-hal yang dapat 

menyakitkan, merugikan dan menghancurkan. 

Menahan nafsu itu tidak hanya meliputi nafsu birahi terhadap lawan jenis 

saja, tetapi juga menahan nafsu amarah dan menahan nafsu untuk melakukan 

kegiatan jahat atau buruk. Petikan berikut merupakan contoh dari mengendalikan 

diri atau menahan nafsu.   
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“…Sungguh memalukan kita datang ke rumah Yusuf. Itu bukan 
budaya kita sebagai seorang gadis terhadap seorang pemuda.” (Azizy, 
2011: 41) 

Pada petikan di atas, tokoh Zulaikha bisa mengendalikan dirinya atau 

menahan nafsunya untuk tidak berkunjung ke rumah Yusuf. Karena wanita yang 

baik adalah wanita yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merendakan 

derajatnya sebagi seorang wanita. Sikap pengendalian diri atau menahan nafsu 

juga ditujukan oleh tokoh Yusuf ketika menghadapi Atikah yang sedang dalam 

keadaan dikuasai oleh hawa nafsu yang sangat tinngi, sehingga Atikan memaksa 

yusuf untuk memeluknya. Terdapat pada petikan berikut. 

“Duhai, betapa hinanya hatimu. Engkau mengharap bukti cinta 
dengan tarikan hawa nafsu. Aku berlindung kepada Allah terhadap 
hal yang demikian.” (Azizy, 2011: 280) 

Pada petikan selanjutnya merupakan cara Yusuf untuk meredam hawa 

nafsu Atikah, yaitu: 

“Pulanglah dan datanglah ke sini dalam keadaan wudhu! Atau, jika 
tidak, aku akan meninggalkanmu. Aku akan masuk ke rumah. Ku 
tutup pintu rumahku. Kututup hatiku dari perasaan apapun 
kepadamu.” (Azizy, 2011: 280)  

 
Tokoh Yusuf meminta Atikah untuk pulang kerumah dan akan diterima 

kembali apabila Atikah dating dalam keadaan berwudhu dan nafsu yang sudah 

terkendali. Beberapa petikan di atas merupakan contoh pengendalian diri atau 

menjaga hawa nafsu. Pengendalian diri atau menahan hawa nafsu merupakan hal 

yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Karena dengan memiliki sikap 

pengendalian diri tersebut, kita akan terhindar dari perbuatan atau tindakan yang 

dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan terlebih lagi orang banyak.  
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e. Sabar menghadapi ujian 

Manusia harus sabar dan optimis agar apa yang diharapkan dapat tercapai. 

Sabar adalah salah satu sikap yang terpuji dan dianjurkan oleh agama. 

Menghadapi masalah janganlah sampai berputus asa agar masalah yang dihadapi 

cepat selesai.   

“Denga penuh sabar, Zulaikha menjawab pertanyaan-pertanyaan 
mereka. Zulaikha membuat gambaran kehidupan kota sesuaia dengan 
apa yang ada dibenaknya.” (Azizy, 2011: 99-100) 

Meskipun Zulaikha merasa capek karena seharian telah bergotong royong, 

namun ketika para gadis desa mencecarnya denagn berbagai pertanyaan mengenai 

kehidupan kota, maka dengan penuh kesabaran ia menjawab dan dan bercerita 

tentang kehidupan di kota tempat Zulaikha tinggal. Sikap sabar juga ditunjukkan 

oleh Yusuf ketika Zulaikha akan menikah dengan sahabat sejatinya, Umar. 

Dengan penuh kesabaran dan sikap lapang dada Yusuf menerima kenyataan 

tersebut dengan berkata: 

“Nggak ada yang perlu dimaafkan, sebab nggak ada yang pantas 
disalahkan. Aku bersyukur bahwa engkau akan segera menikah. 
Sebagai sahabatmu, aku berbahagia…, aku…, aku ikut berbahagia….” 
(Azizy, 2011: 468) 

Kedua petikan di atas, memberikan pesan untuk kepada kita untuk 

memiliki sifat sabar atau jangan mudah putus asa dalam menhhadapi ujian hidup. 

Kedua petikan di atas dapat dijadikan sebagai bahan ajar bagi peserta didik untuk 

selalu bersikap sabar. Sikap tersebut mengajarkan peserta didik untuk selalu 

bersabar dalam berbagai hal, terutama dalam menghadapi suatu cobaan atau ujian. 
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f. Kejujuran   

Kejujuran adalah suatu hal utama yang dibutuhkan dalam segala hal guna 

menjalani kehidupan sehari-hari. Kejujuran merupakan suatu wujud dari 

pengungkapan rasa percaya antara satu pihak dengan pihak lain. Apabila kita 

dapat selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan niscaya orang lain akan percaya 

dan menyukai kita. Sikap jujur dapat dilihat dalam petikan berikut. 

“Dan kelembutan hati Ya’kub menyebabkan dia tidak bias berbohong. 
Dia pun menjawab bahwa Yusuf sejak habis subuh tadi telah pergi ke 
tengah jantung hutan utnuk mencari kayu bakar.” (Azizy, 2011: 81) 

Petikan di atas menggambarkan kelembutan hati Ya’kub yang 

menyebabkannya tidak bisa berbohong. Sehingga, ia menjawab dengan penuh 

kepolosan tentang keberadaan Yusuf. Kejujuran adalah hal utama yang dijunjung 

oleh Ya’kub dan Yusuf. sebagaimana perkataan Yusuf ketika menjelaskan suatu 

kebenaran kepada Atikah. 

“Percayalah, Yusuf ini tidak pernah berbohong kepadamu. Yusuf 
berusaha untuk menjadikan kejujuran sebagai dasar bagi hidupnya. 
Zulaikha memang telah mengirimi aku surat. Tiga kali dia 
mengirimku surat. Surat yang pertama berisi kerinduan. Surat kedua 
dan ketiga berisi ungkapan cinta. Dalam ketiga suratnya itu, dia 
memintaku untuk membalasnya. Dia memintaku pula untuk 
menjawab apakah aku menerima cintanya atau tidak. Kemarin itu, 
tatkala kita bertemu, aku baru saja membalas ketiga suratnya. Tetapi, 
demi Allah, Atikah, aku tidak menulis jawaban cintanya itu. Aku tidak 
menerima cintanya. Pun aku tidak menolaknya. Aku percaya pada 
kehendak Allah. ” (Azizy, 2011: 268) 

Dengan penuh kejujuran Yusuf menjelaskna kejadian atau peristiwa yang 

terjadi. Tanpa dikurangi atau dilebihkan, Yusuf bercerita ke pada Atikah. Uraian-

uraian di atas mengajarkan anak didik untuk tidak berdusta, sehingga dapat 

dijadikan bahan ajar bagi peserta didik. Uraian di atas dapat dijadikan gambaran 
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bagi peserta didik untuk dapat berbicara dan bersikap jujur sesuai dengan 

kenyataan. Perlunya memelihara lidah, untuk dijadikan bahan ajar bagi peserta 

didik adalah agar dapat berbicara sesutu yang benar sehingga tidak menimbulkan 

fitnah. 

g. Pemberani 

Keberanian adalah sebuah penentuan sikap yang kuat dan siap dengan 

keyakinan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah benar.  

“Girang hati ketiga gadis itu. Jiwa petualangan dan keberanian mereka 
sebagai gadis kota menguasai. Terhadap hal-hal yang yang baru, 
mereka senang dan berkeinginannya utnuk saling tahu. Dan terhadap 
tantangan mereka girang utnuk mengahadapinya.” (Azizy, 2011: 82) 
 

Sikap para teman Yusuf yang pemberani perlu dan cocok untuk diajarkan 

kepada peserta didik agar membentuk generasi yang bermental kuat dan siap 

mengahdapi tantangan dan rintangan. Sikap pemberani yang diajarkan kepada 

peserta didik adalah sikap pemberani yang bernilai positif dan bukan yang bernilai 

negative. 

h. Menepati janji 

 Janji sama halnya dengan hutang dan hutang wajib hukumnya untuk 

dibayar atau dilunasi. Menepati janji adalah salah satu sifat terpuji. Salah satu cirri 

dari orang munafik adalah mengingkari janji, maka gara tidak tergolong ke dalam 

golongan orang-orang munafik hendaklah untuk selalu menepati janji kita. Sikap 

menepati janji terlihat pada petikan berikut. 

“Benar saja…Umar menepati janjinya. Dengan segala cara yang dapat 
ia lakukan, ia berhasil mengajak Atikah bertemu dengan Yusuf.” 
(Azizy, 2011: 266) 
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Sikap Umar yang menepati janjinya untuk mempertemukan Yusuf dengan 

Atikah. Pesan yang disampaikan pengarang melalui petikan tersebut sangat perlu 

untuk diajarkan kepada peserta didik. Pengajaran tentang menepati janji dapat 

membuat peserta didik untuk tidak mudah mengumbar janji dan tidak pernah 

mengabaikan janji.   

i. Bijaksana  

Kebijaksanaan adalah sikap dalam pengambilan keputusan dengan 

berbagai sudut pandang dan pertimbangan yang matang. Ungkapan dalam novel 

Kitab Cinta Yusuf Zulaikha mengenai sikap yang bijaksana dapat dilihat dalam 

petikan berikut. 

“Dia memerlukan waktu tiga hari tiga malam untuk menyusun kalimat 
yang sekiranya tidak akan melukai perasaan Zulaikha, tidak 
mendatangkan janji-janji atau harapan-harapan, sekaligus bisa 
menjadi obat bagi hati Zulaikha yang diamuk rindu.” (Azizy, 2011: 
247) 

Kalimat di atas menggambarkan tentang Yusuf yang melakukan 

pertimbangan dalam menulis surat jawaban untuk Zulaikha. Yusuf tidak ingin 

tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena setiap keputusan memiliki 

resiko dan resiko tersebut mencakup Yusuf dan Zulaikha, bahkan orang-orang 

disekeliling mereka. Sikap yusuf yang tidak ingin memberi harapan-harapan palsu 

yang nantinya akan membuat Zulaikha kecewa dan semakin menderita 

membuatnya untuk membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk sekedar 

membalas sebuah surat.  

“Memikirkan hal itu, Yusuf bingung sendiri. Satu sisi, dia tidak 
mengharap adanya pergunjingan dan fitnah dari warga desa; tetapi di 
sisi lain, dia tidak ingin menyinggung perasaan gadis-gadis kota itu. 
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Akhirnya dia membiacarakan masalah ini kepadan Ya’kub. ” (Azizy, 
2011: 77) 

Petikan di atas merupakan kalimat yang diucapkan Yusuf kepada ayahnya. 

Yusuf tidak ingin menyakiti perasaan teman-temannya, di lain sisi Yusuf juga 

tidak ingin mendatangkan pergunjingan. Akhirnya, dengan sikap bijaksana yang 

dimiliki Yusuf, ia pun meminta pendapat Ya’kub selaku orang tuanya.  

Nilai kebijaksanaan yang ada dalam beberapa petika  di atas sangat baik 

dan pantas untuk di ajarkan pada peserta didik untuk selalu melakukan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil 

pasti memiliki resiko jika tidak disikapi dengan baik. Selain itu juga, dalam 

mengambil keputusan hendaklah melibatkan orang lain agar resikonya ditanggung 

bersama dan penyelesaiannya dapat dengan mudah ditemukan.  

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa nilai pendidikan moral atau 

moralitas dapat dijadikan bahan ajar untuk peserta didik. Novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy mengandung nilai pendidikan moral 

yang dapat mengajarkan atau memberi contoh yang baik bagi peserta didik untuk 

dapat menjalankan dengan baik sikap ramah atau sopan santun, rasa terima kasih, 

rendah hati, pengendalian diri atau menahan nafsu, sabar, kejujuran, pemberani, 

menepati janji, dan bijaksana. 

4.3.2 Nilai Religius  

Nilai religius adalah nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber 

pada kepercayaan atau keyakinan manusia kepada Tuhan. Religus merupakan 

suatu kesadaran yang menggejala secara mendalam dalam lubuk hati manusia 

sebagai mahluk hidup. Religius tidak hanya menyanngkut segi kehidupan secara 
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lahiriah melainkan juga menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total 

dalam hubungan ke dalam keesaan Tuhan. Di dalam novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy, terdapat beberapa nilai religius yang 

dapat menjadi pembelajaran dan renungan bagi kita. Nilai-nilai religious tersebut 

akan diuraikan di bawah ini. 

a. Bersyukur  

Bersyukur adalah rasa terima kasih atas apa yang diberikan oleh Allah 

kepada kita. Dengan bersyukur berarti kita menghargai pemberian Allah. 

Ungkapan rasa syukur dalam novel ini dapat dilihat dari petikan berikut. 

“Sampai sejauh ini, Alhamdulillah belum ada kabar-kabar miring, 
Ayah. Saya belum mendengar adanya pergunjingan warga, 
uatamanya para pemuda di sini.” (Azizy, 2011: 78)  

Petikan di atas merupakan perkataan Yusuf kepada ayahnya, dikala 

ayahnya bertanya tentang suatu hal yang menimpa Yusuf dan keluarga. Rasa 

syukur Yusuf kepada Allah, karena Yusuf tidak pernah menjadi bahan gunjungan 

yang negative pada warga. Selain itu, rasa syukur diungkapkan pula tatkala Yusuf  

masih memiliki sisa barang yang tidak ikut lenyap diambil oleh pencuri.  

“Yusuf mengucapkan hamdalah. Takdir Allah tidak menghendaki 
semua yang ada pada dirinya menghilang, melenyap. Walau 
jumlah uang yang tersisa tidak seberapa, itu dia syukuri ketimbang 
semuanya hilang selenyap-lenyapnya.” (Azizy, 2011: 378)  

Kedua petikan di atas menggambarkan bahwa tokoh Yusuf adalah orang 

yang pandai bersyukur dengan mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukurnya. 

Ketika masih ada suatu kebaikan yang menghampiri Yusuf, meskipun kebaikan 

itu hanya sedikit, Yusuf tetap mengucapkan rasa syukur.  
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Uraian di atas mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dengan 

semua nikmat, karunia, dan anugerah yang Allah berikan. Ketika kita mendengar 

berita baik hendaknya juga jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah. 

Hal tersebut bertujuan agar kita sebagai manusia tidak selalu merasa kurang atas 

nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. 

Ungkpan rasa syukur pada petikan di atas  dapat dijadikan bahan ajar 

untuk anak didik karena mengajarkan pada mereka bahwa manusia hendaknya 

tidak merasa lupa diri dan selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah akan nikmat 

yang telah diberikan.    

b. Ikhlas  

Keikhlasan adalah menerima sesuatu dengan lapang dada atau melakukan 

sesutu tanpa mengharapkan imbalan. Pada petikan berikut, terlihat sikap 

keikhlasaan pada diri Ya’kub, yaitu. 

“Tak kurang-kurang Ya’kub, ayah Yusuf, menacri kata dan 
menerangkai kalimat menghibur, walau hatinya sendiri hancur-
lebur. Aduh, sungguh tiada kata yang bisa menghibur nasib 
ditinggal pergi selamanya oleh orang tercinta, kecuali meminta 
waktu untuk meluruhkan kepedihan dan duka. Ya’kub pun pasrah 
kepada kehendak waktu, berpengharapan semoga Allah Swt. yang 
bisa menghibur kepedihan itu.” (Azizy, 2011: 19) 

Keikhlasan Ya’kub menerima takdir Allah yang menghendaki ia ditinggal 

mati oleh sang istri tercinta. Betapa terluka hati seseorang yang ditinggal, apalagi 

ditinggal untuk selama-lamanya. Namun, Ya’kub dengan penuh rasa ikhlas 

menerima takdir terssebut dan pasrah denggan segala kehendak-Nya serta tidak 

lupa untuk selalu berharap supaya Allah tetap memberinya ketabahan dalam 
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mengahdapi cobaan tersebut. Sedangkan pada petikan beikut, merupakan sikap 

ikhlas yang ada pada diri Yusuf.   

“Yusuf mengucapkan hamdalah. Takdir Allah tidak menghendaki 
semua yang ada pada dirinya menghilang, melenyap. Walau 
jumlah uang yang tersisa tidak seberapa, itu dia syukuri ketimbang 
semuanya hilang selenyap-lenyapnya.” (Azizy, 2011: 378) 

Petikan tersebut menggambarkaan situasi ketika Yusuf kehilangan tas 

perbekalannya. Semua isi yang ada di dalam tas milik Yusuf hilang lenyap, di curi 

orang tatkala Yusuf sedang bersitirahat disuatu taman di kota. Yusuf menerima 

ujian tersebut dengan penuh keihklasan dan tetap berlapang dada. Yusuf masih 

bersyukur, karena yang hilang hanya tasnya saja, bukan imannya. 

Uraian petikan di atas, mengajarkan kita untuk selalu ikhlas dalam 

menghadapi ujian atau cobaan. Dengan sifat ikhlas yang kita miliki, maka kita 

akan terhindar dari keterpurukan. Sifat ikhlas perlu di ajarkan pada peserta didik, 

agar peserta didik tidak mudah putus asa dan selalu berlapang dada dalam 

menghadapi segala Sesutu yang terjadi. Ikhlas menerima cobaan dari Allah dan 

ikhlas untuk memberi dan berbagai pada orang yang membutuhkan. 

c. Mohon ampun 

Memohon ampun pada Allah atau bertaubat adalah meninggalkan dosa 

karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat 

untuk tidak mengulangi, dan berusaha menggantinya dengan perbuatan baik. 

Memohon ampun adalah salah satu perbuatan terpuji yang perlu dilakukan 

manusia yang telah berbuat salah. Dengan memohon ampunan kepada Allah dan 
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tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan itu merupakan perbuatan 

terpuji yang harus dilakukan manusia untuk lebih mendekatkan diri pada Allah.     

“Putraku…berilah maaf kepada ayahmu ini sebab dia akan 
mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas untuk 
dikatakan. Oh, Allah, berilah aku ampunan-Mu. Berilah ampunan-
Mu kepada putraku… ” (Azizy, 2011: 123) 

Tokoh Ya’kub yang memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan atau 

kekeliruan yang telah diperbuat olehnya dan putranya, Yusuf. Selain itu pada 

petikan berikut juga terdapat sikap Yak’kub yang selalu menunjukkan sikap untuk 

bertaubat aytau mohon ampun sehingga sikap tersebut juga diajarkan kepada 

putranya. 

”Yusuf, bertobatlah dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu atas 
perbuatan lisanmu kepada gadis itu. Berdo’alah kepada Tuhanmu 
agar lisanmu dijaga oleh-Nya, sehingga dengan lisan itu engkau 
selamat dari azab-Nya, dan orang-orang yang ada di sekelilingmu 
selamat dari luka akibat lisanmu itu. Segera temuilah Zulaikha. 
Ketuk hatinya agar pintu maafnya terbuka untukmu. Bawalah 
hatimu kepadanya dengan sepenuh sesal dan katakanlah bahwa 
engkau tidak akan melukai perasaannya lagi!” (Azizy, 2011: 126) 

Beberapa petikan di atas mengajarkan kita untuk selalu memohon ampun 

kepada Allah atas kesalahan yang diperbuat. Sikap Ya’kub yang selalu memohon 

ampun atas kesalahan yang dilakukan atau dikerjakan perlu diajarkan pada peserta 

didik agar tidak terus menerus melakukan perbuatan tidak baik yang dapat 

menjauhkan diri dari Tuhan. 

d. Beribadah 

Beribadah merupakan salah satu bentuk pengabdian diri kita kepada Allah. 

Ibdaha dapat membuat seseorang menjadi lebih dekat pada Sang Pencipta. 

Beberapa ibadah contoh ibadah seperti sholat, mengaji, mengeluarkan zakat, 
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bersedekah, saling tolong menolong, dan lain-lain. Petikan di bawah ini 

merupakan gambaran ibadah yang dilakukan oleh Ya’kub dan Yusuf.     

“Diajaklah Yusuf untuk selalu melewati sepertiga malam yang 
terakhir untuk mendirikan tahajjud dan membaca Al- Qur’an. 
Melaui matahari yang terbit di ufuk timur, Yusuf diajarkan 
pentingnya cahaya di atas cahaya. Melalui bulan dan bintang-
bintang, Yusuf ditunjukkan tentang betapa tinggi dan tak 
terjangkau-Nya Penguasa alam semesta. Melalui awan yang 
berarak-arak, Yusuf diajarkan pentingnnya menjadi orang yang 
istiqomah dalam memegang teguh kebenaran dan keadilan. Melalui 
kegelapan malam, Yusuf diajarkan bagaimana menyelamtkan hati 
dan akal dari godaan setan yang terkutuk.” (Azizy, 2011: 21) 

Petikan diatas, menggabrakan bahwa Ya’kub selalu mengaajak Yusuf 

untuk beribadah sholat tahajjud dan membaca al-Qur’an ditengah malam. 

Semenjak kecil, Yusuf dididik untuk menjadi pribadi yang taat beribadah. 

Berbagai pengjaran tentang ilmu agama dan ilmu lainnya telah diajarkan Ya’kub 

kepada putranya tersebut. Pada petikan selanjutnya, Zulaikha yang sudah mulai 

merasa tenang hidupnya karena telah kembali mengingat Tuhannya dengan 

beribadah. 

 “Sekarang, Zulaikha lebih merasa tenang hidupnya. Dia sudah 
kembali ingat kepada Tuhannya. Dia selalu basahi wajah, telapak 
tangan, dan kakinya dengan air wudhu. Setiap habis magrib, tak 
lupa dia mengaji ayat-ayat al-Qur’an.” (Azizy, 2011: 320)  

Zulaikha yang selama ini telah lupa kepada Tuhannya, akhirnya kembali 

mengingat-Nya. Zulaikha lebih mendekatkan diri pada Tuhan melalui ibadah yang 

dikerjakannya. Karena dengan jalan itu, ia merasa lebih tenang dalam menghadapi 

suatu masalah. Peserta didik sangat perlu untuk diajarkan tentang beribadah, baik 

dari segi arti ibadah, conoth ibadah, dan tata cara beribadah, serta dapat melatih 
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peserta didik juga agar mereka sejak sedini  mungkin bisa mengerjakan ibadah 

yang diperintahkan. 

e. Tawakkal pada Allah  

Tawakkal atau pasarah adalah menyempurnakan keyakinan kepada Allah. 

Keyakinan itu takkan terjadi kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah, dengan 

mempercayai sepenuhnya terhadap apa yang dijanjikan, serta yang diridhoi Allah. 

Sikap tawakkal dalam dilihat dalam petikan berikut.  

“Aku katakana apa yang ada di hatiku. Jika Allah menghendaki 
aku dan dia bertemu dn bersatu dalam cinta, kami tidak bisa 
menolaknya dan harus mensyukurinya. Tetapi, jika Allah membuat 
takdir kami tidak bisa bersatu dalam cinta, itulah takdir yang 
sebaik-baiknya. Kita harus pasrah kepada kehendak Allah. Itu saja 
intinya.” (Azizy, 2011: 256) 

Kepasrahan Yusuf di dalam menghadapai persoalan cinta dengan lawan 

jenis. Yusuf menyerahkan jodoh pada Dia yang Maha Mengatur segalanya. 

Karena dengan bertawaakkal atau berpasrah diri, maka seseorang tidak akan 

merasa resah dan gelisah ataupun bimbang dalam menghadapi suatu 

permasalahan.  

“Nggak usah dipahami. Biarkan saja perkataanku seperti itu. 
Terima saja. Tiada hidup yang lebih indah kecuali pasrah kepada 
kehendak Allah. Kehendak-Nya adalah sebaik-baik kehendak. Jika 
Allah memutuskan sesuatu dalam takdir-Nya, itulah sebaik-
baiknya jalan bagi kita manusia.” (Azizy, 2011: 257) 

Kedua petikan di atas menunjukkan bahwa segala yang telah kita lakukan 

hasilnya ada di tangan Tuhan. Jangan terlalu berprasangka buruk pada sesuatu 

yang belum tentu diketahui kebenarannya. Manusia hanya menjalankan 
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kewajibannya dengan baik dan benar, tetapi Tuhannlah yang menentukan hasil 

akhir dari usaha kita.  

Sikap tawakal atau berserah diri yang terdapat dalam novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha ini, dapat menjadi bahan ajar, karena mengajarkan peserta didik 

kita bahwa apapun yang telah dilakukan hendaknya dapat memasrahkannya 

kepada Tuhan. Sekuat apapun berusaha dan berdoa, hasilnya tetap di tangan Yang 

Kuasa.   

f. Keyakinan pada Allah 

Keyakinan pada Allah merupakan sutu kewajiban manusia. Dengan 

menanamkan keyakinan pada Allah , maka manusia akan terhindar dari perbuatan 

tidak baik atau tercela. Di dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha ini, tokoh 

Yusuf memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi terbukti dari petikan 

perkataan Yusuf berikut.  

“Aku yakin kepada Allah Swt. Aku berdoa kepada-Nya supaya ibu 
Atikah dijauhkan dari kemarahan dan kebenciaan kepadaku, dan 
supaya Atikah akan menemukan cinta sejatinya.” (Azizy, 2011: 
298-299)  

Pada petikan di atas, dengan sifat Rahman dan rahim pada diri Allah, 

Yusuf  yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doanya. Selain itu, gambaran 

tentang sifat yakin Yusuf terhadap Allah juga terlihat pada petikan berikut. 

“Sekian lama Yusuf mencari ketenangan dan kedamaian hati 
dengan dzikir dan istigfar. Pikirannya tidak ia biarkan untuk 
membayangkan ketakutan dan kengeriann akibat kehilangan tas 
dan perbekalannya itu. Dia masih punya Allah. Allah ada 
dihatinya. Allah pasti akan membukakan jalan yang baik baginya. 
Dia tidak ingin berputus asa dari kasih sayang Allah.” (Azizy, 
2011: 377)  
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Yusuf yang tengah mendapat musibah kehilangan tas perbekalannya, 

masih tetap yakin pada kebesaran Allah bahwa Allah akan memberikan jalan yang 

terbaik baginya. Oleh karena itu, ia tidak ingin berputus asa dari kasih sayang 

Allah. Sifat yakin terhadap tuhan sangat perlu unutk diajarkan kepada peserta 

didik kita, karena dengan memiliki sifat yakin terhadap-Nya maka peserta didik 

dilatih untuk tidak pernah merasa bersedih hati atau berputus asa. 

g. Percaya pada takdir 

Percaya pada takdir Allah merupakan salah satu dari rukun iman di dalam 

islam. Percaya paka takdir adalah percaya pada segala bentuk ketentuan Allah, 

percaya bahwa segala Sesutu yang terjadi dan menimpa dirinya itu merupakan 

kehendak atau takdir-Nya. Pada petikan di bawah ini, terlihat adanya sikap 

percaya pada takdir yang ditunjukkan oleh Ya’kub sebagaimana tuturannya 

berikut.    

“Aku adalah seorang muslim dan takdir Allah menghendaki aku 
lahir sebagai seorang laki-laki dan sebagai ayahmu. Dengan 
segenap kekurangan, kelemahan, dan kealpaan, aku berusaha 
memerankan diri menjadi seorang ayah yang sebaik-baiknya 
dengan islam sebagai asasnya. ” (Azizy, 2011: 124)  

Ya’kub yang sangat yakin akan takdir Allah yang menghendaki ia lahir 

sebagai seorang laki-laki dan menjadi seorang ayah dari Yusuf. Dengan segala 

kekurangan yang dimilikinya sebagai seorang manuisa, maka ia berusaha untuk 

bisa menjalani takdirnya tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ayahnya 

yang memiliki kepercayaan yang tinggi pada kehendak Allah, maka demikian 

pula halnya dengan Yusuf yang juga memiliki kepercayaan yang tinggi pula 
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kepada takdir atau ketentuan Allah. Terlihat dari ungkapan Yusuf dalam petikan 

berikut.  

“Jika Allah menghendaki kita bertemu dalam jiwa, tentu kita tidak 
akan bisa lari darinya. Namun, jika Allah menetapkan kita tidak 
bisa bersatu, kita pun harus menerima takdir yang demikian ini 
dengan ikhlas dan rasa bangga.” (Azizy, 2011: 249) 
 

Kayakina Yusuf akan takdir Allah dalam hal jodoh sangat kuat dan tidak 

bisa tergoyahkan oleh siapapun. Yusuf akan selalu berusahan menerima takdir 

Allah dengan penuh rasa ikhlas dan bangga. Karena ia yakin bahwa takdit atau 

ketentuan Allah adalah yang terbaik baginya. Keyakina terhadap takdir atau 

ketentuan Allah sangat perlu di ajarkan pada oeserta didik, agar peserta didik tidak 

pernah mengeluh dalam menerima apa yang ada pada diri mereka dan sekeliling 

mereka. Itu semua supaya dapat melatih mereka untuk bersikap selalu bersyukur 

dengan apa yang ada. 

h. Berdoa 

Secara bahasa do’a mempunyai pengertian menyeru, meminta, dan 

mendakwa. Adapun menurut istilah berdoa memiliki maksud memohon atau 

meminta sesuatu yang baik kepeada Tuhan Yang Maha Pemurah dengan 

menggunakan bahasa  yang diperbolehkan  dan adab-adab yang baik. berdoa 

kepada Tuhan merupakan salah satu perbuatan terpuji  sebagai sarana pendekatan 

manusia kepada Tuhannya. Hal ini dapat dilihat pada petikan berikut. 

“Benar juga. Tapi…mari kita berpikir positifnya. Mari kita berdoa 
kepada Allah supaya mereka tidak memberi perasangka yang 
demikian itu padamu. Semoga Allah melindungi kita dari 
pergunjingan dan fitnah, Ayah. Aamiin ya Rabbal’alamiin…” 
(Azizy, 2011: 79) 
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Petikan tersebut merupakan ajakan Ya’kub kepada Yusuf untuk berdoa 

memohon perlindungan agar terhindar dari prasangka buruk seseorang dan 

terhindar dari fitnah yang keji. Selain itu. Ya’kub juga meminta Yusuf untuk 

berdoa kepada Allah supaya lisannya dipelihara dari perkataan-perkataan yang 

kotor. Sebagaimana petikan tuturan Ya’kub berikut ini.   

”Yusuf, bertobatlah dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu atas 
perbuatan lisanmu kepada gadis itu. Berdo’alah kepada Tuhanmu 
agar lisanmu dijaga oleh-Nya, sehingga dengan lisan itu engkau 
selamat dari azab-Nya, dan orang-orang yang ada di sekelilingmu 
selamat dari luka akibat lisanmu itu. Segera temuilah Zulaikha. 
Ketuk hatinya agar pintu maafnya terbuka untukmu. Bawalah 
hatimu kepadanya dengan sepenuh sesal dan katakanlah bahwa 
engkau tidak akan melukai perasaannya lagi!” (Azizy, 2011: 126) 
 

Uraian dan petikan di atas, mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi 

dan menimpa diri kita atau orang lain, hendaknya kita jangan lupa untuk selalu 

berdoa memohon ampunan, pemeliharaan, dan petunjuk kepada Tuhan. Bukan 

kepada dukun atau benda-benda lain  yang dianggap keramat. Karena tindakan 

meminta kepada selain Tuhan dalam agama islam khususnya merupakan adalah 

tindakan syirik dan termasuk kedalam golongan orang musrik. Tindakan atau 

sikap yang tegambar dalam petikan tersebut dapat dijadikan bahan ajar bagi 

peserta didik, karena mengajarkan peserta didik untuk selalu berdoa kepada Tuhan 

sesuai dengan kepercayaan masing-masing.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa nilai pendidikan pada aspek religius 

dalam novel Kitab Cinta yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy dapat 

diterima dan dijadikan bahan ajar bagi anak didik, karena mengajarkan anak didik 

utuk selalu bersyukur, berdoa, memohon ampun, percya pada takdir, percaya pada 
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Tuhan, dan tawakal. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat selalu mendekatkan 

diri pada Tuhan serta mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.  

4.3.3 Nilai Sosial 

Nilai sosial mengacu pada hubungan individu dengan individu yang lain 

dalam suatu masyarakat. Nilai sosial tersebut dapat berupa cara bersikap, cara 

menyelesaikan masalah, menghadapi situasi, dll. Nilai pendidikan sosial akan 

menjadikan manusia sadar akan pentingnya kehidupan berkelompok dalam ikatan 

kekeluargaan antara satu individu dengan individu lainnya. Di dalam novel Kitab 

Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy ini, terdapat beberapa nilai 

sosial yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada peserta didik, antara lain.  

a. Kerjasama  

Prilaku sosial yang berbentuk kerjasama merupakan wujud saling 

membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan terselesainya pekerjaan. Saling membantu untuk 

kepentingan bersama hendaknya dapat dimiliki oleh setiap orang. Kita sebagi 

mahluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Untuk itu jangan sampai kita hanya 

memikirkan kepentingan diri sendiri. Sebagaimana dalam petikan berikut ini. 

“ Bermula dari pertemuan beberapa malam yang telah lalu antara 
kami dengan para pemuda dan pemudi Desa Telagasri. Pertemuan 
itu bertujuan untuk membentuk organisasi kepemudaan.” (Azizy, 
2011: 38) 
 

Petikan di atas dapat dilihat, bahwa para pemuda desa dan para 

mahasiswa-mahasiswi KKN melakukan kerjasama untuk membentuk suatu 
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organisasi kepemudaan. Selain itu pada petikan yang lain juga terlihat gambaran 

tentang adanya kerjasama, yaitu sebagai berikut. 

“Sesuai dengan keputusan rapat tadi malam, Dicky, Doni, dan 
Rangga dan warga dari RT 4 akan bergotong royong memperbaiki 
selokan.” (Azizy, 2011: 96) 

Setelah melakukan rapat oleh para mahasiswa, mahasiswi, dan warga 

untuk bekerjasama memperbaiki selokan di desa tersebut. Sikap kerjasama yang 

ditujukan oleh para mahasiswa dan warga sekitar terlihat sangat baik, 

sebagaimana terdapat pada petikan berikut. 

“Ketika waktu dzuhur hampir tiba, Zulaikha dan para ibu RT 4 itu 
membawa semua makanan dan jajanan menuju tempat gotong 
royong. Zulaikha menjinjing dua buah teko di kedua tangannya. 
Seorang ibu memintanya untuk tidak membawanya, tetapi 
Zulaikha senang bias membawa teko tersebut.” (Azizy, 2011: 97) 

Kedua petikan tersebut memberikan gambaran bahwa para warga dan para 

pemudan serta mahasiswa KKN bekerjasama untuk bergotong royong dalam 

memperbaiki lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, Zulaikha beserta para ibu, 

bekerjasama untuk menyiapkan makanan dan minuman. 

Kutipan di atas menunjukkan sikap kerjasama atau gotong rorong yang 

terdapat dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha yang bisa mengajarkan peserta 

didik untuk saling bekerjasama dalam membuat suatu kebaikan untuk orang 

banyak agar kesulitan-kesulitan yang menghadang dapat teratasi jikalu dikerjakan 

secara bersama-sama. 
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b. Tolong menolong 

Tolong menolong adalah sikap saling membantu antar sesama. Dengan 

sikap ini, manusia tidak akan merasa kesulitan dalam melakukan sesuatu. Sikap 

ini pun dapat mempererat rasa persaudaraan antar sesama. Seperti pada kutipan 

berikut. 

“Jika mereka tidak ditolong oleh Yusuf, entah apa jadinya. 
Mungkin, mereka sudah lemas; atau terkena gigitan ular atau 
kalajengking atau menjadi santapan binatang buas di hutan sana. 
Beruntung ada Yusuf. Beruntung bertemu dengan Yusuf.” (hal. 
106, KCYZ) 

Petikan tersebut menggambarkan sikap Yusuf yang menolong teman-

temannya dikala para temanya berada dalam bahaya. Bahaya yang menimpa para 

temannya Yusuf itu ketika mereka berada di tengah hutan dan tersesat serta 

hampir menjadi santapan binatang buas. Selain itu, Yusuf juga pernah menolong 

seorang ibu pengemis yang menggendong anaknya di tengah jalan guna meminta 

sepeser uang. Sebagaimana yang terlihat pada petikan berikut. 

“Lalu tanpa berpikir apapun juga, Yusuf memberikan semua uang 
yang tadi dia dapatkan dari pekerjaannya menyemir sepatu. Kepada 
ibu itu Yusuf berkata, Terimalah ini, Ibu. Semoga uang ini 
bermanfaat bagi Ibu.” (hal.395, KCYZ) (Azizy, 2009: 395) 

Yusuf menolong seorang ibu yang sedang menggendong bayinya dengan 

memberi semua uang yang ia miliki. Yusuf yang memiliki jiwa penolong, tanpa 

pikir panjang lebar langsung memberikan semua uangnya kepada ibu pengemis 

itu.  

Adanya rasa tolong menolong antar sesam dapat mewujudkan kehidupan 

yang sejahtera. Untuk itu, tolong menolong sangat dibutuhkankarena dapat 
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meringankan beban orang dalam kesulitan. Tolong menolong dalam hal kebaikan 

adalah perbuatan terpuji. Jadi, sikap tolong menolong yang ada dalam novel Kitab 

Cinta Yusuf Zulaikha ini dapat mengajarkan anak didik untuk saling tolong 

menolong kepada orang yang membutuhkan dengan segala kerendahan hati dan 

keikhlasan kita. 

c. Kepedulian 

Sikap peduli tehadap sesama sangat dibutuhkan dalam lingkungan sosial. 

Karena sikap kepedulian adalah suatu sikap yang terpuji dan patut di terapkan. 

Sebagaimana yang tergambar dalam petikan berikut. 

 “Betapa bingung dan cemas Zulaikha melihat ketiga sahabatnya 
yang tak juga pulang. Sebentar lagi magrib akan tiba. Zulaikha 
sudah bertanya ke sana kemari keman perginya ketiga sahabatnya 
itu.” (Azizy, 2011: 95) 

Petikan tersebut menggambarkan sikap kepedulian Zulaikha terhadap 

teman-temannnya ketika teman-temannya belum juga pulang. Sikap 

kepeduliaanya itu, menyebabkan ia menelusuri kampung hanya untuk mengetahui 

keberadaan teman-temannya. Selain itu, sikap kepedulian ditujukan juga oleh 

Umar kepada Yusuf, terlihat pada petikan berikut. 

“Maka, bangkitlah duh Sahabatku. Bangkitlah! Terangi bumi kita 
ini kembali dengan cahaya yang memancar di wajahmu. Lihatlah, 
betapa buruknya wajah desa kita ketika engkau tampakkan wajah 
kesedihan dan duka seperti itu. Angin rasanya tidak mau bersemilir 
melihat engkau ambruk seperti itu. Burung-burung tidak mau 
berkicau sebab ikut merasakan beban kesedihanmu. Bangkitlah.” 
(hal.162, KCYZ) 

Sikap umar yang peduli terhadap Yusuf ditujukan dengan member 

semangat kepada Yusuf tatkala Yusuf mengalami sutu ujian atau masalah. Sikap 

saling peduli antar sesama sangat perlu dan patut diajarkan kepada peserta didik, 
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karena dengan memiliki sifat yang demikian makan akan tercipta suatu hubungan 

yang harmonis dan saling menyayangi. Selain itu, sikap kepedulian juga perlu 

diajarkan kepada peserta didik untuk melatih mental mereka agar menajadi 

generasi yang peka terhadap keadaan sesame dan lingkungan sekitar. 

d. Persahabatan 

Persahabatan merupakan jalinan ikatan antar dua insan atau lebih, yang 

saling memiliki kepercayaan, kesetiaan, kasih dan sayang. Sahabat merpakan 

teman sejati, dan sudah seperti saudara. Di dalam novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha ini, Umar merupakan sahabt sejati bagi yusuf. semenjak kecil, jalinan 

persahabatan diantara mereka terbentuk. Sebagaimana petikan gambaran Umar 

tentang Yusuf berikut ini. 

 “Bahkan sebaliknya, dimatanya, Yusuf bukanlah sekedar manusia, 
melainkan dia merupakan jelmaan malaikat yang turun ke bumi. 
Kegembiraan Yusuf adalah kegembiraan Umar. Kesedihan Yusuf 
adalah kesedihan umar. Umarlah yang belsan tahun silam, tampak 
begitu berduka di antara duka pemuda dan warga desa tatkala 
ibunda yusuf dipanggil Yang Maha Kuasa.” (Azizy, 2011: 26)  

Petikan di atas menggambarkan jalinan persahabatan diantara Umar dan 

yusuf yang sangat erat, bahkan Yusuf merupakan sahabat sejati bagi Umar. 

Begitupula sebaliknya, Umar adalah sahabat sejati bagi Yusuf. mereka berdua 

selalu saling membangakan satu sama lain, dan selalu saling merasakan apa yang 

dirasakan oleh satu sama lain. Ketika Yusuf terjatuh, umar pun segera 

menolongnya dan berkata. 

“Kamu nggak apa-apa sahabatku? Nggak, nggak apa-apa. ” (Azizy, 
2011: 46) 
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Selain itu, ketika Yusuf dilanda sutu maslah dan Yusuf terpuruk di 

dalamnya, maka sahabat sejatinya yaitu Umar segera menghiburnya dan memberi 

semangat padanya. Sebagaimana petikan ungkapan Umar berikut.  

 “Maka, bangkitlah duh Sahabatku. Bangkitlah! Terangi bumi kita 
ini kembali dengan cahaya yang memancar di wajahmu. Lihatlah, 
betapa buruknya wajah desa kita ketika engkau tampakkan wajah 
kesedihan dan duka seperti itu. Angin rasanya tidak mau bersemilir 
melihat engkau ambruk seperti itu. Burung-burung tidak mau 
berkicau sebab ikut merasakan beban kesedihanmu. Bangkitlah.” 
(Azizy, 2011: 162) 

Beberapa petikan di atas dan dari uraian yang telah diapaparkan, bahwa 

betapa berharganya seorang sahabat. Seorang teman belum tentu bisa menjadi 

sahabat, namun seorang sahabat dapat menjdai teman yang setia. Seorang sahabat 

selalu seia sekata dengan sahabatnya. Persahabatan perlu di contohkan pada 

peserta didik, agar mereka dapat memahami betapa pentingnya seorang sahabat 

dan supaya mereka dapat sedini mungkin menjalin suatu pertemanan yang 

akhirnya akan menjadi sahabat. 

e. Silaturahmi 

Silaturrahmi adalah suatu hal atau kegiatan yang dilakukan untuk 

mempererat tali persaudaraan. Silaturahmi merupakan hal yang dianjurkan dlam 

agama terutama agam sialm, karena dengan bersilaturahmi maka hubungan 

kekeluargaan kita akan semakin erat, selain itu silaturahmi juga dapat 

memperpanjang usia. Para tokoh dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha ini 

sering melakukan silaturahmi antar sesama. Seperti yang dilakukan oleh Dicky, 

Rindu, Intan, Dewi, Rangga, dan Zulaikha, yang terlihat pada petikan berikut. 
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Banyak rumah warga yang telah sering didatangi mereka. Baik 
hanya untuk sekedar bersilaturrahmi maupun untuk urusan-urusan 
kegiatan kerja.” (Azizy, 2011: 41) 

Telah banyak rumah warga yang dikunjungi oleh mereka, denjgan tujuan 

utama untuk bersilaturrahmi. Sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh 

Rangga pada petikan beikut.  

“Sekarang-sekarang ini, kami harus lebih banyak melakukan 
silaturrahmi ke tokoh-tokoh masyarakat di sini. Selain itu, demi 
untuk melepaskan kepenatan, kami semalam telah merencanakan 
untuk pergi ke sungai; mencari ikan dan memercikan air sungai 
yang demikian jernih itu ke wajah kami. Jika engkau ingin bertemu 
dengan Zulaikha, ikutlah aku.” (Azizy, 2011: 138) 

Petikan di atas memberi pesan kepada kita, untuk selalu menyambugn tali 

silaturahmi. Silaturahmi juga memudahkan kita dalam berbagai urusan atau 

perihal, karena dengan bersilaturahmi maka akan mendatangkan banyak 

keuntungan. Bersilaturahmi merupakan kegiatan yang perlu di contohkan kepada 

peserta didik, agar tidak ada jarak diantara mereka serta supaya peserta didik 

dapat saling mengenal dan memahami.   

f. Saling memaafkan  

Memafkan adalah sikap untuk dapat menerima penyesalan dari siapa saja 

yang telah melakukan kealahan pada kita, baik disengaja maupun tidak. Dengan 

salaing memaafkan kita akan menjadi lebih dihargai, dan dohormati, karena setiap 

orang memiliki kekurangan, kesalahan, dan rasa penyesalan. Seperti petikan 

perkataan Zulaikha yang meminta maaf kepada temannya atas kesalahan yang 

diperbuat. 
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“Ma’afkan aku, Rindu. Ma’afkan aku. Buka maksud aku untuk 
menyinggung hatimu. Ma’afkan aku. Aku hanya tidak mengerti 
kenapa tiba-tiba aku merasakan luka di hatiku hanya gara-gara 
masalah sepele ini… ” (Azizy, 2011: 112) 

Petikan di atas dapat dilihat bahwa Zulaikha memiliki sifat untuk selalu 

meminta maaf dikala ia berbuat slah dan menyesali kesalahannya itu. Selain itu, 

Zulaikha juga saling maaf memaafkan kepada Yusuf atas sikap mereka terhadap 

satu sama lain. Terdapat pada petikan berikut. 

“Yusuf, maukah engkau memaafkan ku, Yusuf mengangguk. Dan 
kamu? Zulaikhapun mengangguk. Zulaikha tersenyum. 
“Alhamdulillah ya Allah…! Yusuf mengangkat kedua tangannya.” 
(Azizy, 2011: 186) 

Sikap saling memaafkan seperti yang terdapat dalam petikan tersebut 

sangat perlu diajarkan kepada peserta didik agar peserta didik belajar untuk saling 

maaf memaafkan dan tidak menyimpan dendam kepada temannya atau siapa saja. 

Sikap ini akan membentuk kepribadian anak didik yang pandai bergaul dan sopan 

santun. 

g. Saling berbagi 

Saling berbagi pada sesama adalah perbutan yang sangat perlu ditanamkan 

dalam diri manusia. Orang yang mempunyai harta yang lebih, perlu dibagikan 

kepada orang yang kekurangan. Namun, bukan hanya harta kekayaan saja yang 

perlu dibagikan. Membagikan sesutu kepada orang air berupa sepotong roti, 

segelas air, dan buku juga merupakan hal yang bisa untuk dibagi. Seperti yang 

terlihat pada petikan berikut.  

Oh, iya, mau minum apa? Ma’af hanya ada air putih dan singkong 
rebus di dapur….” (hal. 44, KCYZ) 
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“Oh iya, aku juga akan ke rumah Atikah ini. Dia mau meminjam 
buku ini (kata Yusuf sambil menunjukkan buku yang dia bawa).” 
(Azizy, 2011: 104) 

Kedua petikan perkataan Yusuf di atas merupakan sifat Yusuf yang selalu 

ingin berbagi. Meskipun Yusuf dalam keadaan serba kekurangan, tapi ia masih 

bisa berbagi dalam bentuk makanan yang sederhana. Serta, meminjamkan buku 

pada Atikah, sahabtnya. Saling berbagi bukan hanya dalam hal makanan saja, 

tetapi juga dalam hal saling mensehati untuk kebaikan. Sikap seperti ini perlu 

diajarkan pada peserta didik, agar peserta didik dapat dilatih untuk tidak bersikap 

pelit dan dengki. Saling berbagi membuat seseorang menjadi banyak teman 

ataupun sahabat. 

h. Saling menjaga perasaan 

Di dalam pergaulan sehari hari dan di dalam berinteraksi, perlu adanya 

saling menjaga perasaan. Saling menjaga perasaan merupakan sikap yang terpuji. 

Hendaklah kita selalu dapat bersikap dan bertutur kata yang baik agar tidak 

menyinggung perasaan orang lain. Sikap saling menjaga perasaan dapat dilihat 

pada pada petikan perkataan yusuf berikut.  

“Seandainya saya bisa, saya ingin menjaga perasaan keduanya. 
Saya tidak mau menjadi sumber pergunjingan dan fitnah warga, 
tetapi saya juga tidak ingin menyakiti perasaan Dewi, Intan, dan 
Rindu…”  (Azizy, 2011: 78) 

Tokoh Yusuf tidak ingin melukai perasaan teman-temannya dan warga 

sekitar. Yusuf yang memiliki sikap untuk menjaga perasaan kepada semua orang, 

apalagi kepada teman atau sahabatnya, agar mereka tidak merasa tersakiti. Sikap 

menjaga perasaan juga ditujukan oleh Yusuf pada petikan berikut ini.  
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 “Tidak enak kepada warga dan tidak enak kepada Allah di atas 
sana.” (Azizy, 2011: 266)  

Kedua petikan di atas merupakan sikap Yusuf yang selalu berusaha 

menjaga perasaan teman-temannya dan para warga. Yusuf tidak ingin menyakiti 

perasaan siapapun dan juga tidak ingin adanya fitnah. Saling menjaga perasaan 

perlu ditanamkan pada peserta didik, agar mereka dapat saling membangun suatu 

hubungan yang baik antar sesame teman dan orang lain. Dengan saling menjaga 

perasaan, mereka akan terhindar dari rasa permusuhan karena saling menyakiti. 

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa nilai pendidikan sosial atau 

kemasyarakatan dapat dijadikan bahan ajar untuk peserta didik. Novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy mengandung nilai pendidikan 

kemasyarakatan yang dapat mengajarkan atau memberi contoh yang baik bagi 

peserta didik untuk dapat menjalankan dengan baik sikap kerjasama, tolong 

menolong, cinta kasih, persahabatan, saling memaafkan, dan  kesopanan atau 

keramahan. Hal itu bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui bahwa manusia 

adalah mahluk sosial yang membuthkan bantuan orang lain atau saling 

membutuhkan. 

 

4.4 Kaitan Gaya Bahasa dan Aspek Pendidikan dalam Novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha dengan Pembelajaran Sastra. 

Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan 

pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan perasaan penciptanya tentang 

hakikat kehidupan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif  dan emosional. 

Objek satra adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan 
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manusia. Dalam kegiatan pendidikan atau pengajaran sastra, masalah tujuan tidak 

boleh terpisah dari kegiatan pengajaran tersebut. Perumusan tujuan perlu dibuat 

agar arah pembelajaran itu sendiri menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara 

sistematis.  

Secara umum, pembelajaran sastra termasuk kedalam pembelajaran bidang 

afektif karena mencakup nilai-nilai yang berhubungan dengan rasa. Oleh karena 

itu, pembelajaran sastra harus sampai pada tujuan membina dan mengembangkan 

kepekaan individual terhadap nilai-nilai. Dengan kata lain, pengajaran sastra harus 

menyiratkan apresiasi sastra. Dengan demikian, pembelajaran sastra harus 

diarahkan pada pendidikan sastra, artinya pengajaran sastra haruslah mampu 

membantu pertumbuhan dan perkembangan watak kepribadian siswa menjadi 

dewasa. Menurut Aminuddin (dalam Hayati, 2012: 37 ), dijelaskan bahwa fungsi 

pembelajarn sastra antara lain : (1) memberikan informasi yang berhubungan 

dengan pemerolehan nilai-nilai kehidupan, (2) memperkaya pandangan atau 

wawasan kehidupan salah satu unsur yang berhubungan  dengan pemberian arti 

maupun peningkatan nilai kehidupan manusia itu sendiri, (3) memberikan 

pemahaman tentang nilai-nilai budaya dari setiap zaman yang melhirkan cipta 

sastra itu sendiri, dan (4) mengembangkan sikap kritis pembaca dalam mengamati 

perkembangan zamannya, sejalan dengan kedudukan sastra itu sendiri sebagai 

slah satu kreasi manusia yang mampu menjadi semacam peramal tentang 

perkembangan zaman itu sendiri di masa akan datang. 

Menurut Semi (dalam Mastuti, 2012 : 91) pengajaran sastra pada dasarnya 

bertujuan agar siswa memiliki rasa peka terhadap karya sastra yang berharga 
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sehingga merasa terdorong dan tertarik`untuk membaca. Dengan membaca sastra 

diharapkan para siswa memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik 

manusia dan kemanusiaan, mengenaai nilai-nilai dan ide-ide baru dalam 

menggunakan gaya bahasa. Pembelajarn sastra telah diterapkan dan ditetapkan 

sebagai bagian dari kurikulum (KTSP). 

Sebagai langkah awal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sastra 

di sekolah, guru sastra hendaknya mengajak dan menarik siswa agar menaruh 

minat, manaruh kecintaan, menyukai bahan yang akan diajarkan. Langkah awal 

seperti ini merupakan langkah yang mulai mengarah kepada pembinaan apresiasi 

sastra. Pengajaran sastra hendaknya diaarahkan pada kesanggupan memahami 

karya sastra dengan penuh kesungguhan. Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

sebagai salah satu hasil penciptaan karya sastra dalam dunia seni saat ini, mampu 

menyedot perhatian kalangan pecinta novel. sebagai salah satu kekayaan yang 

dimiliki.  

Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha dijadikan sebagai salah satu sumber 

bahan pembelajaran sastra di sekolah, dengan beberapa poin yang harus 

diperhatikan di dalamnya, sebagai berikut: 

1. Cerita dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha mengandung aspek 

pendidikan seperti nilai religi, nilai moral, dan nilai sosial.    

2. Dalam menyajikan cerita, pengarang menggunakan gaya nahsa yang 

menarik dan patut di ajarkan sebagai pengetahuan kepada peserta didik 

tentang bentuk gaya bahasa. 
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Analisis Gaya bahasa dan aspek pendidikan novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha sesungguhnya dapat memotivasi siswa untuk mengapresiasi sastra dan 

menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap karya sastra. Melaluui analisis tersebut, 

siswa akan memahami bentuk dan makna gaya bahasa yang terdapat dalam novel 

Kitab Cinta Yusuf Zulaikha. Selain itu, siswa juga dapat memahami nilai-nilai 

pendidikan yang ada di dalamnya, karena semua itu dikemas dalam bahasa yang 

indah dengan nilai seni sastra yang tinggi.   

Untuk menginplementasikan program pembelajaran sudah dituangkan di 

dalam silabus, guru harus menyusun Rencana Pelaksanaa Pembelajran bagi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, laboratorium, atau lapangan untuk 

setiap Kopetensi Dasar (KD). Oleh Karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP 

memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam 

upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar (BNSP, 2006:55). 

Standar Kompetensi (SK) adalah kemampuan minimal yang harus dapat 

dilakukan atau ditampilkan siswa, Musaddat dkk (dalam Nurhikmatullah, 2012: 

57). Pada pembelajaran kali ini, Standar Kompetensi (SK) yang digunakan adalah 

membaca, memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ terjemahan dengan 

Kopetensi Dasar (KD) menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/ terjemahan pada kelas XI semester I dengan alokasi waktu satu kali 

pertemuan (2 x 40 menit). 

Indikator merupakan penanda pecapaian kopetensi dasar yang ditandai 

oleh perubahan yang dapat diukur serta mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, Musaddat dkk (dalam Nurhikmatullah, 2012: 57). Indokator dalam 
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pembelajaran kali ini adalah mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik (tema, 

alur, tokoh/ penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahsa, dan amanat) dan 

ektrinsik (nilai religi, moral, dan sosial) novel Indonesia/ terjemahan. Indicator 

merupakan sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan.    

Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional dan 

ditergetkan/ dicapai dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari 

kompetensi dasar. Apabila kompetensi dasar sudah operasional, rumusan 

tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dapat terdiri atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan (BSNP, 2006: 

56). Jadi, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel inonesia/ terjemahan.  

Di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdapat media pembelajaran 

dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen sumber 

belajar atau peralatan fisik yang menagandung materi pembelajaran di lingkungan 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar, sedangkan sumber belajar adalah 

rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, 

Musaddat dkk (dalam Nurhikmatullah, 2012: 58). Dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran media yang digunakan adalah LCD, papan tulis dan kertas 

portofolio. Sedangkan, sumber belajarnya adalah LKS dan novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha karya taufiqurrahman Al Azizy. 
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Metode dapat diartikan benar-benaar sebagai metode, tetapi dapat pula 

diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada 

karakteristik pendekataan atau startegi yang dipilih (BNSP, 2006: 56). Metode 

yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah diskusi, inquiri, dan Tanya 

jawab.    

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-

langkah kegiatan setiap pertemuan.  Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan 

memuat unsur kegiatan pendahuluan/ pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Dimungkinkan dalam  seluruh  rangakaian (BNSP, 2006 :56). 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa yang terdapat dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulikha karya 

Taufiqurrahman Al Azizy adalah gaya bahasa penegasan, perbandingan, 

pertentangan, dan sindiran. Sedangkan nilai pendidikan yang terdapat pada novel 

ini adalah nilai pendidikan yang mencakup aspek moral, religius, dan sosial. 

Kemudian kaitan hasil analisis disesuaikan dengan materi pembelajaran sastra 

SMA.  

1. Gaya bahasa yang yang banyak digunakan pengarang dalam novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy adalah gaya bahasa 

perbandingan yaitu hiperbola. Gaya bahasa hiperbola digunakan pengarang 

dalam menggambarkan pribadi para tokoh dan latar (waktu, tempat, dan 

suasana) yang ada di dalam cerita. Salah satu contoh, ketika pengarang 

menggambarkan pribadi tokoh utamanya yaitu Yusuf dan Zulaikha. Pengarang 

secara berlebih-lebihan mendeskripsikan ketampanan wajah Yusuf dan segala 

sifat serta sikap yang dimilikinya. Demikian pula halnya ketika 

menggambarkan pribadi Zulaikha. Pengarang secara berlebihan 

mendeskripsikan kecaantikan Zulaikha.   

2. Nilai pendidikan dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahman Al Azizy  terdapat pada setiap bagian cerita. Namun, nilai 

pendidikan yang paling ditonjolkan oleh pengarang pada novel Kitab Cinta 
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Yusuf Zulaikha adalah nilai pendidikan pada aspek religius. Nilai pendidikan 

religius dalam novel ini meliputi, percaya pada Tuhan, percaya pada takdir, 

bertaubat atau mohon ampun, berdoa, tawakkal, dan bersyukur. Di dalam novel 

Kitab Cinta Yusuf Zulaikha, nilai pendidikan religius yang paling menonjol 

adalah percaya pada Tuhan. Nilai tersebut terlihat ketika salah satu tokoh 

utama, yaitu Yusuf memiliki kepercayaan atau keyakinan pada Tuhan yang 

sangat tinggi. Sehingga, pada setiap cerita Yusuf digambarkan sebagai seorang 

selalu berusaha untuk mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-

Nya.    

3. Gaya bahasa dan aspek pendidikan novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahman Al Azizy memiliki keterkaitan dengan pembelajaran sastra  

SMA. Karena dengan menganalisis gaya bahasa dan aspek pendidikan siswa 

lebih mudah memahami karya sastra. Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahman Al Azizy merupakan novel yang dapat memberikan inspirasi 

bagi pembaca, hal tersebut berarti bahwa peserta didik dapat mengambil dan 

merealisasikan nilai positif yang terdapat pada novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut didukung pula oleh 

kesesuaiannya dengan materi pembeljaran sastra di SMA: a) kompetensi dasar 

kelas XI semester I yaitu: menganalisis unsur intrinsik (tema, latar, alur, 

tokoh/penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat) dan ekstrinsik 

(moral, religi, dan sosial) novel Indonesia/ terjemahan dengan indikator 

menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan.  
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil analisis mengenai gaya bahasa dan apek pendidikan 

novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy dan kaitannya 

terhadap pembelajaran sastra SMA, disarankan agar nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung dalam novel ini dapat dijadikan sebagai teladan dan pedoman dalam 

bertingkah laku bagi pembacanya sehingga karya sastra yang ada dapat diapresiasi 

secara maksimal. Selanjutnya, dalam pembelajaran sastra disekolah,  guru 

sebelum memilih karya sastra tertentu, seperti novel, cerpen puisi, dan lain-lain 

yang akan menjadi materi pembelajaran, terlebih dahulu dianalisis kesesuaiannya 

dengan kompetensi dasar pembelajaran sastra agar dapat dijadikan sebagai bahan 

ajar bagi peserta didik sesuai tingkatannya. Selain itu, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi oleh peneliti berikutnya.  
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SINOPSIS  

 Kitab Cinta Yusuf Zulaikha Karya Taufiqrahman Al Azizy 

Kisah bermula dengan kehadiran tujuh orang mahasiswa dan mahasiswi 

untuk membuat penelitian di Kampung Telagasari. Kumpulan tersebut terdiri dari 

Rindu,Dewi, Intan, Zulaikha, Dicky, Doni dan Rangga. Di sana mereka telah 

bertemu dengan dua orang sahabat yang cukup akrab, Umar dan Yusuf. Umar 

merupakan seorang mahasiswa sebuah universitas di kota Jakarta. Sedangkan, 

Yusuf hanyalah seorang pemuda yang mengabdikan diri di desa karana 

kekurangan materi yang ada diri Yusuf. Yusuf berasal dari kelurga yang miskin. 

Dia tinggal bersama ayahnya di sebuah gubuk di desa Telagasari. Ibu Yusuf telah 

lama meninggal ketika usia Yusuf mencapai enam tahun. Akhirnya Yusuf hanya 

di besarkan oleh ayahnya yang bernama Ya’kub. 

Setelah beranjak dewasa Yusuf menjadi pengembala kambing. 

Ketampanan wajah Yusuf tidak membuatnya merasa malu atau enggan untuk 

mengembalakan kambing ayahnya. Wajahnya yang tampan dan menarik serta 

akhlaknya yang mulia menjadikan dia sebagi sosok pemuda yang disayangi, 

dikasihi, dan dihormati oleh warga penduduknya. Ditambah dengan ketakwaan 

Yusuf kepada Allah Swt. membuatnya menjadi idaman setiap perempuan yang 

melihatnya. Umar, yang merupakan sahabat sejati Yusuf sejak kecil hingga 

dewasa selalu senantiasa menolong Yusuf dalam banyak hal terutama dalam 

pendidikan. Umar selalu membeli buku-buku ilmu pengetahuan untuk diberiakn 

kepada Yusuf. Umar sendiri tidak berminat membacanya, dan hanya berminat 

membelikannya untuk Yusuf. Umar tahu kalau sahabatnya itu tidak mampu 

membeli buku-buku ilmu pengetahuan dan buku-buku islami yang menarik. 

Perasaan cinta Zulaikha kepada Yusuf diungkapkan melalui beberapa surat 

yang dikirim Zulaikha kepada Yusuf setelah Zulaikha selesai menjalani kegiatan 

KKN nya di desa Telagasari dan kembali ke kota. Namun, Yusuf dengan penuh 
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hati-hati membalas surat tersebut agar tidak memberikan harapan dan janji-janji 

agar melukai perasaan Zulaikha. 

Tanpa disadari pula, Atikah teman sekampung Yusuf turut mencintainya 

secara diam-diam. kejadian ini menjadi buah bibir atau omongan warga desa 

mengenai dua gadis yang mendambakan cinta Yusuf. Keadaan seperti ini tentu 

membuat Yusuf dan ayahnya Ya’kub menjadi serba salah. Apalagi lagi, Atikah 

dan ibunya menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan hati Yusuf. Maka 

tidak lama kemudian timbullah fitnah yang dibuat oleh ibu Atikah terhadap Yusuf 

yang menyebabkan Yusuf pergi ke kota agar tidak terjadi fitnah yang lebih buruk 

lagi. 

Sedangkan, Zulaikha yang sekian lama telah tergeletak lemah oleh 

perasaan rindunya kepada Yusuf, telah mengambil keputusan untuk pergi 

menemui Yusuf di desa Telagasari. Namun, ternyata kedatangannya ke desa 

Telagasari sudah terlambat, karena Yusuf telah pergi ke kota. Demi cintanya 

kepada Yusuf, Zalaikha rela untuk tinggal di desa itu untuk menunggu kepulangan 

Yusuf dari kota dan menjaga ayah Yusuf di desa. Ya’kub yang merupakan ayah 

Yusuf tidak ingin terjadi fitnah dan gunjingan lagi, hanya karena Zulaikha tinggal 

bersamanya. Akhirnya, Zulaikha tinggal bersama Atikah dan ibunya tanpa 

mengetahui bahawa Atikah dan ibunya telah berencana untuk menghancurkan 

cinta Zulaikha dan Yusuf dengan menjadikan  Umar, sahabat baik Yusuf sendiri 

sebagai orang ketiga.  

Di kota, Yusuf bekerja sebagai tukang semir sepatu disebuah Masjid. Dia 

juga mendapat kepercayaan imam masjid tersebut untuk bertugas sebagi muazzin 

dan penceramah. Itulah merupakan awal yang membawa Yusuf bertemu dan 

berkenalan dengan Ahsin Wijaya, ayah Zulaikah. Pak Ahsin sangat tertarik 

dengan akhlak Yusuf, sehingga dia menawarkan Yusuf untuk bekerja dirumahnya 

sebagai tukang kebun. Pak Ahsin telah menguji keikhlasan dan amanah Yusuf 

dengan beberapa kejadian, namun Yusuf  yang memiliki iman yang kuat selalu 

lulus dari ujian tersebut.  
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Di desa Telagasari, para warga kampong heboh membeicarakan bahwa 

Zulaikha dan Umar akan menikah. Para warga sangat membeci hal tersebut 

karena bagi mereka, Zulaikha merupakan seseorang yang munafik karena telah 

menghianati perasaan cintanya kepada Yusuf. Selain itu, Umar juga merupakan 

pagar makan tnaman karena telah berani mengkhinati  sahabatnya sendiri, yaitu 

Yusuf dengan merampas cinta Zulaikha. 

Tidak lama kemudian semuanya terbongkar pada hari pertunangan antara 

Umar dan Zulaikha. Semua tamu undangan menjadi saksi termasuk Yusuf dan 

ayahnya tentang Umar yang membongkar kenyataan bahwa Umar sengaja berbuat 

demikian, seolah-olah mencintai dan akan menikahi Zulaikha untuk keselamatan 

Zulaikha sendiri. Umar mengetahui niat jahat Atikah dan ibunya, lalu berpura-

pura mencintai Zulaikha agar Zulaikha selamat dari niat jahat tersebut. Umar juga 

mengatakan bahwa dia tidak mungkin dan tidak akan pernah mengkhianati 

sahabat sejatinya dengan mengambil cintanya. Pada akhirnya, Zulaikha pun 

kembali kepangkuan Yusuf. Acara lamaraan Zulaikha untuk Yusuf pun 

berlangsung dengan penuh suka cita dan rasa bahagia.   
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SILABUS  PEMBELAJARAN  

Nama Sekolah  :  SMA/ MA… 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas   : XI 
Semester  :  1 
Standar Kompetensi : Membaca 

7 Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/ 
Ekonomi Kreatif 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ Alat 

7.1 Menemukan 
unsur-unsur 
intrinsik  dan 
ekstrinsik 
hikayat 

 

Teks hikayat  

 ciri-ciri hikayat 
 unsur-unsur 

intrinsic ( alur, 
tema,  penokohan, 
sudut pandang, 
latar, dan amanat) 

 

 Bersahabat/ 
komunikatif  

 Kreatif  

 Kepemimpinan  
 Keorisinilan  

 Membaca teks 
hikayat  

 Mengidentifik
asi ciri 
hikayat 
sebagai 
bentuk karya 
sastra lama  

 Menemukan 
unsur-unsur 
intrinsik ( 
alur, tema,  
penokohan, 
sudut 
pandang, 
latar, dan 
amanat) 
dalam hikayat  

 Menceritakan 

 Mengidentifika
si ciri hikayat 
sebagai bentuk 
karya sastra 
lama  

 Menemukan 
unsur-unsur 
intrinsik ( alur, 
tema,  
penokohan, 
sudut pandang, 
latar, dan 
amanat) dalam 
hikayat 

 Menceritakan 
kembali isi 
hikayat dengan 
bahasa sendiri  

 

Jenis Tagihan:  
 tugas 

individu 
 tugas 

kelompok 
 ulangan 
 
Bentuk 
Instrumen: 
 uraian bebas 
 pilihan 

ganda 
 jawaban 

singkat 

4 

 

buku hikayat 
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kembali isi 
hikayat 
dengan 
bahasa sendiri  

 
7.2 
Menganalisis 
unsur-unsur 
intrinsik  dan 
ekstrinsik novel 
Indonesia/terjemah
an 

Novel Indonesia dan 
novel terjemahan 
 unsur-unsur intrinsik  

( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) 

 unsur ektrinsik  dalam 
novel terjemahan(nilai 
budaya, sosial, moral, 
dll) 

 

 Bersahabat/ 
komunikatif  

 Kreatif  

 Kepemimpinan  
 Keorisinilan  

 Membaca 
novel 
Indonesia dan 
novel 
terjemahan  

 Menganalisis 
unsur-unsur 
ekstrinsik dan 
intrinsik  ( 
alur, tema,  
penokohan, 
sudut 
pandang, 
latar, dan 
amanat) novel 
Indonsia dan 
terjemahan 

 Membanding
kan unsur 
ekstrinsik dan 
intrinsik 
novel 
terjemahan 
dengan novel 
Indonesia  

 

 Menganalisis 
unsur-unsur 
ekstrinsik dan 
intrinsik  ( 
alur, tema,  
penokohan, 
sudut pandang, 
latar, dan 
amanat) novel 
Indonsia 

 Menganalisis 
unsur-unsur 
ekstrinsik dan  
intrinsik  ( 
alur, tema,  
penokohan, 
sudut pandang, 
latar, dan 
amanat) novel 
terjemahan 

 Membandingk
an unsur-
nekstrinsik dan 
intrinsik novel 
terjemahan 
dengan novel 
Indonesia 

 

Jenis Tagihan:  
 tugas 

kelompok 
 tugas 

kelompok 
 ulangan 
 
Bentuk 
Instrumen: 
 uraian bebas 
 pilihan 

ganda 
 jawaban 

singkat 

4 

 

novel 
Indonesia 
 
novel 
terjemah- 
an 
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 Mengetahui,  
  Kepala Sekolah 
 
 
  ………………………. 
  NIP………………….. 
 
 

 

  Mataram, ………………….. 
Guru Mapel Bahasa Indonesia 

 
 

………………………. 
NIP………………….. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP )  

Sekolah : SMA/MA................. 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : XI/I 

Standar  Kompetensi : Membaca 

Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ terjemahan. 

Kompetensi dasar : Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel  

Indonesia/ terjemahan. 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1 x Pertemuan ) 

A. Indikator 

Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik (tema, alur, tokoh dan penokohan, setting, 

sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat) dan estrinsik (aspek moral, aspek religi, dan 

aspek sosial) novel Indonesia/terjemahan 

B. Tujuan Pembelajaran   

1.  Siswa mampu menganalisis bentuk gaya bahasa yang ada dalam novel Kitab 

Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman AL Azizy. 

2.  Siswa mampu menganalisis makna gaya bahasa yang ada pada kutipan-kutipan 

novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman AL Azizy. 

3.  Siswa mampu menganalisis nilai-nilai pendidikan yang ada dalam novel Kitab 

Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman AL Azizy. 

C. Materi Pokok 

1. Novel  

2. Unsur-unsur intrinsik novel (tema, alur, tokoh dan penoohan, setting, sudut 

pandang, gaya bahasa, dan amanat), khususnya  tentang gaya bahasa. 

3. Unsur ektrinsik novel (nilai moral, religi, dan  sosial). 
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D. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : kooperatif 

2. Metode pembelajaran 

a. Diskusi 

b. Inkuiri 

c. Tanya jawab 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

        1.  Kegiatan Awal 

a. Mengecek kehadiran dan kesiapan belajar siswa, ruang kelas, dan media serta 

sumber  yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

b. Mengkomunikasikan garis besar tujuan yang akan dicapai  dalam 

pembelajaran.  

c. Guru menjelaskan secara singkat mengenai unsur intrinsik dan estrinsik novel.  

2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. 

b. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

karya Taufiqurrahman Al Azizy yang telah di sampaikan pada minggu lalu. 

c. Masing-masing siswa dalam tiap kelompok membaca bagian/ bab yang telah 

ditentukan guru.  

d. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan dan menganalisis alur cerita 

dengan cara menghubungkan bagian yang didapat oleh masing-masing siswa 

dalam tiap kelompok serta menentukan unsur intrinsik dan unsur ektrinsik 

novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy tersebut. 

e. Masing-masing siswa dapat menemukan bentuk dan makna gaya bahasa yang 

terkandung di dalam petikan cerita novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha.    

f. Salah satu siswa dari tiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya 

mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha karya Taufoqurrahman al Azizy. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru dan siswa melakukan penyimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung. 
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b. Guru dan siswa melakukan refleksi dan memberi penghargaan kepada semua 

kelompok yang bekerjasama dalam menyelesaikan tugas dengan tepat.  

c. Guru menutup pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

F. Sumber belajar 

1. Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy  

2. Buku teks. 

G. Penilaian 

1. Teknik   : Tes Lisan  

2. Bentuk Instrumen :  Daftar Pertanyaan 

3. Soal/instrumen :   

a. Sebutkan bentuk-bentuk gaya bahasa yang ada dalam novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy? 

Kegiatan Skor 

- Siswa menyebutkan dengan lengkap bentuk-bentuk gaya bahasa yang ada 

dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy. 

- Siswa menyebutkan dengan kurang lengkap bentuk-bentuk gaya bahasa 

yang ada dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman 

Al Azizy. 

-Siswa menyebutkan dengan tidak lengkap bentuk-bentuk gaya bahasa yang 

ada dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al 

Azizy. 

 

     4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

             

 



153 
 

b. Uraikanlah makna dari petikan gaya bahasa yang Anda temukan! 
 

Kegiatan Skor 

- Siswa menguaraikan makna yang terkandung dalam petikan gaya bahasa 

dengan sangat logis. 

- Siswa menguaraikan makna yang terkandung dalam petikan gaya bahasa 

dengan sangat logis. 

- Siswa menguaraikan makna yang terkandung dalam petikan gaya bahasa 

dengan sangat logis. 

4 

 

2 

 

1 

 

 

c. Sebutkan aspek pendidikan beserta contoh yang terdapat pada novel Kitab 

Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy! 

Kegiatan Skor 

- Siswa menyebutkan dan memberikan contoh nilai pendidikan yang ada 

dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al 

Azizy. 

- Siswa menyebutkan dan memberikan contoh nilai pendidikan yang ada 

dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al 

Azizy. 

- Siswa menyebutkan dan memberikan contoh nilai pendidikan yang ada 

dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman Al Azizy. 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

Skor Maksimal  

No. 1 = 9  2 = 6  3 = 9 
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Penghitungan nilai akhir dalam skala 0 -100 adalah sebagi berikut: 

Nilai akhir  =   Perolehan Skor    

                        Skor maksimal     

   

 

Mengetahui      Mataram,................................ 

Kepala SMA/MA.............   Guru Mapel B. Indonesia 

 

 

.............................    .................................. 

 

 

X 100 % 


