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ABSTRACT 

This research aims for some things. Those aims are as follow to describe and explain the diction, 

sentence style, the style of discourse, imagery, figurative language, the character educational 

value short story anthology Sampan Zulaiha by Hasan Al- Banna, and relevance to learning the 

Indonesian literature in college. This research data are sourced from the anthology of short 

stories Sampan Zulaiha, interviews field notes, and syllabus. The pick out technique uses 

sampling purposive technique. Analysis data technique uses interactive technique. From this 

research can be know that, frist, diction are connotative words, concrete words,  loanwords, 

name of own and specific calling, and regional languages. The amount of data diction is 344 

data. The language of the author’s diction are expressive, impressive, aesthetic, and regional. 

Second, sentences style are the syle of climax sentence, anticlimax, repetition, paralelism, and 

antithesis. The amount of data sentence style is 50 data. The language of the author’s sentence 

style are expressive and aesthetic. Thrid, discourse style is climax, anticlimax, repetition, and 

mixing and changing discourse. The amount of data discourse style is 35 data. The language of 

the author’s discourse style are expressive, impressive, aesthetic, and regional. Fourth, figurative 

language are metaphor, personification, simile, sinekdok totem proparte and pars pototo, 

sarcasm, cynicism, hyperbole, linking, asidenton, and  polysidenton. The amount of data 

figurative language is 281 data. The language of the author’s figurative language are expressive, 

impressive, and aesthetic. Fifth, imagery are sight imagery, hearing imagery, smelling imagery, 

feeling imagery, tasting imagery, and motion imagery. The amount of data imagery is 190 data. 

The language of the author’s imagery are expressive and impressive. Sixth, the educational 

character values in short story anthology Sampan Zulaiha by Hasan Al-Banna are religious, 

preserved, creative, honest, responsible, discipline, independent, inquisitive, achievement respect, 

love motherland, tolerant, sociable, democratic, peaceful, friendly and communicative. The 

amount of data the value character education is 84 data. Seventh, stylistic aspects and values 

character education of anthology short stories by Hasan Al-Banna has relevance to the learning 

Indonesia literature in college. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan diksi, gaya kalimat, gaya wacana, bahasa figuratif, citraan antologi cerpen Sampan 

Zulaiha karya Hasan Al-Banna, serta relevansi aspek-aspek stilistika antologi cerpen Sampan Zulaiha 

karya Hasan Al-Banna dengan pembelajaran Sastra Indonesia di Perguruan Tinggi. Sumber data 

penelitian ini adalah antologi cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna, catatan lapangan hasil 

wawancara, dan silabus. Teknik cuplikan penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Analisis 

data penelitian ini menggunakan teknik interaktif. Simpulan penelitian ini, pertama, diksi antologi 

cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna adalah kata konotatif, kata konkret, kata serapan, kata 

nama diri dan sebuatan khas, serta kata yang berasal dari bahasa daerah. Jumlah diksi adalah 344 data. 

Bahasa pengarang dari segi diksi adalah impresif, ekspresif, estetis, dan kedaerahan. Kedua, gaya 

kalimatnya adalah gaya kalimat klimaks, antiklimaks, repetisi, paralelisme, antitetsis. Jumlah gaya 

kalimat adalah 50 data.  Bahasa pengarang dari segi gaya kalimat bersifat ekspresif dan estetis. 

Ketiga, gaya wacananya adalah klimaks, antiklimaks, repetisi, serta campuran dan alih kode. Jumlah 

gaya wacana adalah 35 data. Bahasanya dari segi gaya wacana bersifat estetis, ekspresif, dan 

kedaerahan. Keempat, bahasa figuratifnya adalah majas metafora, personifikasi, simile, sinekdoke 

totem proparte, sinekdoke pars prototo, sarkasme, sinisme, hiperbola, tautologi, asidenton, dan 

polisidenton. Jumlah bahasa figuratif adalah 281 data. Bahasa pengarang dari segi bahasa figuratif 

bersifat ekspresif, impresif, dan estetis. Kelima, gaya citraannya adalah citraan penglihatan, 

pendengaran, penciuman, perabaan, pencecapan, dan gerak. Jumlah citraan adalah 190 data. Bahasa 

pengarang dari segi citraan bersifat ekspresif dan impresif. Keenam, aspek-aspek stilistika dan nilai 

pendidikan karakter antologi cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna memiliki relevansi 

dengan Pembelajaran Sastra Indonesia di perguruan tinggi.  

Kata kunci: stilistika, Sampan Zulaiha, nilai pendidikan karakter, pembelajaran 
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PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan hasil pemikiran 

pengarang berdasarkan fakta atau imajinasi. 

Pemikiran tersebut dipresentasikan di dalam 

karya sastra melalui bahasa yang digunakan 

pengarang. Bahasa tersebut secara khusus 

digunakan pengarang agar dapat 

mendeskripsikan dan menarasikan hasil 

pemikirannya. Uraian tersebut sejalan dengan 

pernyataan Miller (2011:12) bahwa sastra 

menggunakan secara khusus kata-kata atau 

tanda-tanda yang terdapat di dalam kebudayaan 

manusia.   

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, 

bahasa pada dasarnya tidak hanya sebagai 

sarana pengarang agar pemikirannya dapat 

dideskripsikan dan dinarasikan, tetapi juga agar 

kekhasan bahasanya dapat ditunjukkan. Uraian 

tersebut relevan dengan pernyataan Endraswara 

(2011:72) bahwa keindahan karya sastra 

sebagian besar dipengaruhi oleh kemampuan 

penulis berolah bahasa untuk menciptakan 

keindahan khas karya sastra. Namun, satu hal 

yang harus diingat, di dalam karya sastra tidak 

boleh hanya dipentingkan kekhasan dan 

keindahan dari bahasa pengarang, tetapi juga 

bahasa harus dapat dipahami oleh pembacanya.  

  Berdasarkan pentingnya bahasa di dalam 

karya sastra, perlu dilakukan penelitian 

mengenai bahasa di dalam karya sastra. Untuk 

melakukan penelitian tersebut, menyebabkan 

harus dipilihnya objek penelitian dengan tepat. 

Atas dasar itu, antologi cerpen Sampan Zulaiha 

karya Hasan Al-Banna dipilih menjadi objek 

penelitian. Alasannya karena peneliti 

berkeinginan mempublikasikan bahasa daerah 

yang digunakan pengarang di dalam karya 

sastranya. Kaitannya dengan penelitian ini, 

antologi cerita pendek Sampan Zulaiha karya 

Hasan Al-Banna memasukkan bahasa daerah 

dan adat istiadat beberapa suku di Provinsi 

Sumatera Utara.  

Alasan lain karena antologi cerita 

pendek tersebut belum pernah diteliti dari segi 

bahasa. Padahal, cerpen-cerpen tersebut memuat 

hal-hal yang berbeda dengan karya sastra lain 

yang bernuansa kedaerahan. Perbedaan tersebut  

berupa keapikan pengarang mempresentasikan 

kedaerahannya dengan memadukan bahasa 

daerah dan penjelasan dalam bahasa Indonesia, 

menganalogikan penyebutan suatu hal, dan 

bahasa kiasan yang selalu ada di setiap bagian 

ceritanya. 

  Penelitian mengenai bahasa pengarang di 

dalam antologi cerpen Sampan Zulaiha tersebut 

memerlukan pendekatan yang tepat. Pendekatan 

stilistika adalah pendekatan yang tepat. 

Pendekatan stilistika dapat digunakan untuk 

meneliti karya sastra karena pendekatan 

stilistika secara terpadu dapat mengetahui ciri 

khas penulisan pengarang dan karyanya, 

keindahan karya sastra, dan sampai ke dalam 

ranah maksud pengarang.  

Selanjutnya, antologi cerpen tersebut juga 

pantas untuk dikaji karena memuat nilai-nilai 

kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung di dalam setiap cerita menjadi 

kekhasan dari seorang pengarang karena 

dituangkan dalam media bahasa. Nilai-nilai 

tersebut dapat diwujudkan dengan nilai 

pendidikan karakter.  

Berdasarkan pentingnya antologi cerita 

pendek tersebut untuk diteliti, penelitian ini juga 

mencakup ranah pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Kaitannya dengan penelitian 

ini, menyentuh ranah pembelajaran agar 

diketahui relevansi aspek-aspek stilistika dan 

nilai pendidikan karakter antologi cerpen 

Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna dengan 

pembelajan Sastra Indonesia. Hal tersebut 

karena bahasa dan nilai-nilai kehidupan cakupan 

dalam pembelajaran tersebut. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini mencakup analisis aspek-aspek 

stilistika dan nilai pendidikan karakter antologi 
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cerita pendek Sampan Zulaiha Karya Hasan Al-

Banna, serta relevansinya dengan pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Atas dasar itu, 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menjelaskan diksi, gaya kalimat, gaya 

wacana, bahasa figuratif, citraan, dan nilai 

pendidikan karakter di dalam antologi cerpen 

Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna. Selain 

itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui dan menjelaskan relevansi hal-hal 

yang dikaji dengan pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia. 

Berdasarkan cakupan penelitian ini, 

landasan teori di dalam penelitian ini berkaitan 

dengan stilistika dan nilai pendidikan karakter. 

Verdonk (2003:4) menyatakan stilistika 

merupakan ilmu yang membahas bahasa sebagai 

penyampai ekspresi khusus untuk gambaran 

maksud dan akibat dari bahasa tersebut. 

Selanjutnya, Al-Ma’ruf (2009:47) membatasi 

analisis dengan pendekatan stilistika, yaitu gaya 

bunyi, gaya kata (diksi), gaya kalimat, gaya 

wacana, bahasa figuratif, dan citraan. Atas dasar 

itu, aspek pertama yang diteliti adalah aspek 

diksi atau pilihan kata. Aspek kedua adalah 

aspek kalimat yang meliputi gaya penulisan 

pengarang dalam menyusun kata-kata menjadi 

kalimat di dalam karyanya. Aspek ketiga adalah 

aspek wacana. Aspek keempat yang masuk 

dalam cakupan stilistika adalah citraan. Aspek 

kelima adalah bahasa figuratif (figurative 

languange).   

Nilai pendidikan karakter yang diacu 

dalam penelitian ini adalah komponen nilai 

pendidikan karakter Kemendiknas. 

Kemendiknas dalam Wibowo (2012:43) 

menyatakan terdapat delapan belas komponen 

nilai pendidikan karakter. Komponen nilai 

tersebut adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, mengharagai prestasi, bersahabat dan 

berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan,  peduli sosial, dan tanggung 

jawab. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Tempat penelitian ini tidak terikat 

tempat. Waktu penelitian dimulai dari bulan 

Januari 2014 sampai bulan Juni 2014. Sumber 

data penelitian ini adalah sepuluh cerpen di 

dalam antologi cerpen Sampan Zulaiha, catatan 

lapangan hasil wawancara, dan silabus. Teknik 

cuplikan berupa purposive sampling. Teknik 

validitas menggunakan triangulasi teoretis dan 

sumber. Teknik analisis data menggunakan 

teknik analisis interaktif. Langkah-langkah 

penelitian ini adalah tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penyusunan laporan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Diksi Antologi Cerpen Sampan Zulaiha Karya 

Hasan Al-Banna 

  Diksi antologi cerpen Sampan Zulaiha 

karya Hasan Al-Banna ditemukan kata 

konotatif, kata konkret, kata serapan, kata nama 

diri, dan sebutan khas, serta kata yang berasal 

dari bahasa daerah. Jumlah diksi secara 

keseluruhan adalah 344 data. Berikut ini adalah 

data dan uraiannya. 

“Mmh, mengembang kelopak hati Gokma 

menikmati saat-saat daun ubi tumbuk mentah 

diceburkan ke geriak santan.” (Al-Banna, 

2011:14) 

 

Kata konotatif data tersebut ditandai 

dengan ‘mengembang kelopak hati’. 

Pemanfaatan kata konotatif tersebut sedikit 

dimanfaatkan pengarang lain. Pada umumnya di 

dalam karya-karya lain untuk mengespresikan 

kebahagiaan menggunakan kata konotatif 

‘berbunga-bunga’. Fase ‘mengembang kelopak’ 

adalah fase yang indah dari perkembangan 

bunga, yaitu dari fase kuncup menjadi kelopak. 

Selanjutnya, kata ‘hati’ adalah organ tubuh 

manusia yang biasanya sebagai simbol perasaan 

manusia. Dengan demikian, pengarang 
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menggunakan padanan kata tersebut untuk dapat 

lebih mengekspresikan kebahagiaan Gokma. 

 “Ah, pelupa betul Gokma. Kini makin parah 

malah. Dari mana jalannya ia bisa lupa soal 

sesusut jenazah—dengan perut pecah—yang 

terbujur di rumahnya belasan hari silam?” (Al-

Banna, 2011:12) 

 

Bentuk kata konkret kutipan tersebut 

ditandai dengan frasa ‘sesusut jenazah—dengan 

perut pecah—yang terbujur di rumahnya belasan 

hari silam?’. Di dalam kutipan tersebut, jenazah 

tokoh Daulat dideskripsikan dengan jelas 

sehingga pembaca dapat membayangkan 

pendeskripsian keadaan jenazah di dalam 

kutipan tersebut. Kata konkret tersebut dapat 

membuat pembaca merasa melihat jenazah 

tersebut.  

“Marolop mandor para pemecah batu.” (Al-

Banna, 2011:85) 

 

Kata serapan yang terdapat di dalam data 

tersebut adalah kata ‘mandor’. Kata tersebut 

berasal dari bahasa Portugis, yaitu ‘mandador’. 

Kata serapan ‘mandor’ digunakan di dalam 

penarasian kisah Tiurmaida. Tokoh tersebut 

dinarasikan harus bekerja sebagai pemecah batu 

karena suaminya tidak dapat bekerja.  

“Lalu, mengapa di atas abit godang sudah 

tersulam nama Doli Hasian? Bukankah nama itu 

berarti: Anak Laki-laki Kesayangan? (Al-Banna, 

2011:21)” 

 

 Kata nama diri ‘Doli Hasian’ adalah nama 

yang mencirikan seseorang bersuku Batak. Kata 

‘Doli Hasian’ bermakna anak laki-laki 

kesayangan. Nama tersebut diharapkan dapat 

menjadi nama anak Lamrina yang pada 

prinsipnya dari hasil USG berjenis kelamin 

perempuan. Atas dasar hal-hal tersebut, kata 

nama diri yang digunakan mendukung cerita 

yang diciptakan pengarang.  

“Marsius dan Tiurmaida nekat marlojong, kawin 

lari!” (Al-Banna,2011:82) 

 

 Bahasa daerah yang terdapat di dalam 

kutipan tersebut adalah ‘marlojong’. Kata 

tersebut berasal dari bahasa Batak Angkola. Arti 

dari kata tersebut adalah kawin lari. Penggunaan 

kata tersebut menyebabkan cerpen “Tiurmaida” 

dapat dinyatakan cerpen yang bernuansa 

kedaerahan.  

Gaya Kalimat Antologi Cerpen Sampan 

Zulaiha Karya Hasan Al-Banna 

Gaya kalimat antologi cerpen Sampan 

Zulaiha terdiri dari gaya kalimat klimaks, 

antiklimaks, repetisi, paralelisme, dan antitesis. 

Jumlah data gaya kalimat secara keseluruhan di 

dalam antologi tersebut adalah 50 data. Berikut 

ini beberapa data dan uraianya. 

“Bermula dari desakan anak-menantunya, Haji 

Sudung akhirnya luluh.”(Al-Banna, 2011:2) 

 

 Gaya kalimat klimaks di dalam data 

tersebut ditandai dengan kata ‘bermula’ dan kata 

‘akhirnya’. Gaya kalimat tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan waktu. Selain itu, gaya 

kalimat tersebut menunkukkan adanya proses 

untuk mencapai suatu tujuan. Penggunaan gaya 

tersebut membuat bahasa pengarang menjadi 

ekspersif dalam menyampaikan maksudnya. 

“Masa depan keluarga kita, anak-anak kita.” 

(Al-Banna, 2011:7) 

 

Gaya kalimat antiklimaks di dalam data 

tersebut ditandai dengan kata-kata ‘keluarga 

kita’ dan kata-kata ‘anak-anak kita’. 

Penggunaan kata-kata tersebut menunjukkan 

adanya penurunan maksud yang disampaikan 

dimulai dari hal yang paling umum ke maksud 

yang khusus. Penggunaan kata-kata tersebut 

membuat maksud yang disampaikan pengarang 

lebih lugas sehingga bersifat ekspresif. 

“Berjalan sudah terseok-seok, menanggung 

rematik, paru-paru basah, dan mag akut.”(Al-

Banna, 2011:2) 

 

Kata-kata yang menandai gaya kalimat 

paralelisme adalah ‘rematik, paru-paru, dan 

mag’. Kata-kata tersebut menyatakan penyakit. 

Penyakit-penyakit tersebut sering diderita oleh 

orang tua. Hal tersebut sejalan dengan penyakit 

yang diderita oleh Haji Sudung. 

“Ia tinggal banyak berdoa: Tuhan, kuasa Engkau 

yang menurunkan penyakit, kuasa Engkau pula 

yang mengangkatnya.: (Al-Banna, 2011:12) 
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 Penggunaan gaya kalimat repetisi ditandai 

dengan pengulangan frasa ‘kuasa Engkau’. Di 

dalam data tersebut, frasa ‘kuasa Engkau’ 

diulang agar maksud yang ingin disampaikan 

pengarang lebih jelas. Maksud pengarang 

tersebut adalah segala sesuatu yang terjadi di 

dunia adalah kuasa Tuhan. Selain untuk 

memperjelas maksud, pengulangan atau repetisi 

frasa tersebut membuat maksud pengarang 

berkesan lebih serius.  

“Dan, uh, foto itu, yang menyelip pada kaca 

lemari, mengapa berkali-kali menjeratkan 

kepedihan-atau mungkin juga menyorongkan 

kebahagiaan?” (Al-Banna, 2011:117) 

 Gaya kalimat antitesis di dalam kutipan 

tersebut ditandai dengan kata berantonim 

‘kepedihan’ dan ‘kebahagiaan’. Penggunaan 

gaya kalimat antitesis di dalam kutipan tersebut, 

membuat maksud yang ingin disampaikan 

pengarang lebih lugas. Maksud dari kalimat 

tersebut adalah kenangan sulit dilupakan oleh 

setiap orang.  

Gaya Wacana Antologi Cerpen Sampan 

Zulaiha Karya Hasan Al-Banna 

Gaya wacana yang terdapat di dalam 

antologi cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan 

Al-Banna adalah gaya wacana klimaks, 

antiklimaks, serta campur kode dan alih kode. 

Gaya wacana tersebut secara keseluruhan 

berjumlah 35 data. Berikut ini adalah data gaya 

wacana antologi cerpen Sampan Zulaiha. 

“Berhari-hari panas dingin tubuh Lamrina 

dibuatnya. Puncaknya, empat hari menjelang 

melahirkan, ia mendapat berita yang membuat 

tubuhnya lungkai, seperti baju yang teronggok 

di lantai. “I...bumu me...ninggal tadi ma...lam, 

kira-kira pukul sebelas...” Suara parau tulang 

Dahler yang berkabar singkat lewat telepon 

menjelang subuh. “(Al-Banna,2011:23) 

 

Gaya wacana klimaks dalam wacana 

tersebut dapat diketahui dari kalimat-kalimat 

yang dikombinasikan yang semakin meningkat 

maksud dan keadaan yang terjadi. Kata-kata 

tersebut ditandai dengan adanya kata ‘berhari-

hari’ dan ‘puncaknya’. Kata-kata tersebut 

digunakan untuk menarasikan kisah tokoh 

Lamrina yang merasa bersalah karena membuat 

ibunya putus asa mendapatkan cucu laki-laki.  

“Belakangan, madrasah, berfungsi sebagai balai 

pertemuan, untuk pengajian kaum ibu, acara 

maulid, Isra’ mi’raj, dan rapat naposo nauli 

bulung (lajang-gadis kampung). Pendek kata, 

orang-orang kampung turut menggunakannya 

untuk kepentingan beragam. Tapi begitupun, 

kalau ada atap madrasah yang koyak, atau 

dinding melunak, mereka-orang  Pasar 

Jongjong-yang biasanya lebih bersegera 

memperbaikinya. Pula tiap tahun, tepatnya 

setiap pergantian ajaran baru, orang-orang  

Pasar Jongjong bergotong royong mengecat 

madrasah, meski hanya dengan cat kapur yang 

gampang pudar.” (Al-Banna, 2011:25) 

 

Wacana tersebut dapat dinyatakan sebagai 

wacana bergaya antiklimaks karena maksud 

disampaikan pengarang semakin menurun. Di 

dalam wacana tersebut, kata ‘belakangan’ 

menandai keadaan inti yang disampaikan 

pengarang. Kalimat pertama digunakan untuk 

menarasikan madrasah yang dipakai untuk 

berbagai keperluan orang-orang di sekitar  Pasar 

Jongjong. Kalimat kedua dan seterusnya adalah 

kalimat-kalimat yang menjelaskan kegunaan  

Pasar Jongjong. Di kalimat terakhir terdapat 

frasa ‘pula tiap tahun’ yang menunjukkan 

adanya rentang waktu keadaan yang dijelaskan 

dengan kata ‘belakangan’. 

“Budak hingusan! Kasar sangat kau ni! Tiada 

budak yang berani mempersiakanku seperti ini! 

Budak hingusan!” Lelaki itu memegangi 

tangannya sendiri. Terus memaki, lalu pergi 

menyisakan hempasan pintu.” (Al-Banna, 

2011:48) 

 

Gaya wacana repetisi data tersebut 

ditunjukan dari adanya pengulangan frasa 

‘budak hingusan’. Frasa tersebut terdapat di 

kalimat pertama dan ketiga, sedangkan di 

kalimat kedua terdapat kata ‘budak’. Gaya 

wacana repetisi dengan mengulang frasa ‘budak 

hingusan’ digunakan untuk memberikan 

penekanan kekesalan dan kemarahan tokoh 

lelaki kepada tokoh budak hingusan, Rabiah. 

 “Daulat tak peduli meski Gokma kerap 

menggurauinya, “Enak kali lah Abang rasa te ni 

horbo itu, ya?” memang, Gokma terlanjur 

menamai gulai tersebut dengan sebutan te ni 

horbo karena menyerupai setumpuk kotoran 
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kerbau. Hijau tua dan kacau.” (Al-Banna, 

2011:10) 

 

Bentuk gaya wacana campur kode ditandai 

dengan bahasa daerah ‘te ni horbo’. Gaya 

wacana campur kode tersebut menciptakan 

tuturan yang sopan. Hal tersebut karena frasa 

yang digunakan itu berlatar waktu ketika tokoh 

Daulat sedang makan. Frasa ‘te ni horbo’ 

bermakna ‘kotoran kerbau’. 

“Monis pe dijalo do (beras yang berasal dari 

hasil menampih pun diterima), seloroh orang-

orang kampung.” (Al-Banna, 2011:105) 

 

Hal yang gaya wacana alih kode adalah 

pengalihan bahasa dari bahasa Batak dengan 

bahasa Indonesia. Bahasa Batak digunakan di 

dalam penarasian cara mendapatkan tiket untuk 

menonton opera Batak yang dapat diperoleh dari 

beras hasil menampih. Di dalam antologi 

tersebut, bahasa Indonesia digunakan untuk 

mengartikan bahasa Batak tersebut. 

Bahasa Figuratif Antologi Cerpen Sampan 

Zulaiha Karya Hasan Al-Banna 

Bahasa figuratif antologi cerpen Sampan 

Zulaiha karya Hasan Al-Banna adalah majas 

metafora, personifikasi, simile, sinekdoke totem 

proparte, sinekdoke pars prototo, sarkasme, 

sinisme, hiperbola, tautologi, asidenton, dan 

polisidenton. Bahasa figuratif secara 

keseluruhan berjumlah 281 data. Bahasa 

figuratif yang dominan di dalam antologi 

tersebut adalah majas hiperbola, simile, 

metafora, dan personifikasi.  

 “Tapi selekas apapun ia menyeka linangan di 

pipinya, lebih lekas lagi airmata mencipata 

telaga.” (Al-Banna, 2011:18) 

 

Bentuk hiperbola di dalam data atau kutipan 

tersebut ditandai dengan kata-kata ‘airmata 

mencipta telaga’. Hal tersebut karena ‘airmata 

mencipta telaga’ adalah penarasian keadaan 

yang berlebihan. Volume airmata yang 

dihasilkan manusia tentu tidak bisa menciptakan 

telaga. Penggunaan kata-kata tersebut 

menimbulkan suasana kesedihan yang dapat 

dirasakan pembaca. 

“Peristiwa-peristiwa itu tak ubahnya barang 

rongsokan.” (Al-Banna, 2011:1) 

 

Bentuk majas simile ditunjukkan dari kata 

‘tak ubah’. Hal tersebut karena kata tersebut 

digunakan sebagai penanda adanya bentuk 

perbandingan dua hal yang memiliki kesamaan 

bentuk. Hal yang dibandingkan di dalam kutipan 

tersebut adalah peristiwa dengan barang 

rongsokan. Peristiwa di dalam kutipan tersebut 

diartikan sebagai kenangan-kenangan yang tidak 

berguna lagi bagi kehidupan Haji Sudung. 

Barang rongsokan dapat diartikan barang-barang 

yang tidak dipakai lagi atau tidak berfungsi lagi.  

 “Hmm, Zulaiha adalah kepalan baja, atau 

pualam siksa?” (Al-Banna, 2011:69) 

 

Bentuk majas metafora di dalam data 

tersebut, dapat dilihat dari kalimat ‘Zulaiha 

adalah kepalan baja, atau pualam siksa’. Bentuk 

pemajasan tersebut bertujuan untuk 

membandingkan ‘Zulaiha’ dengan ‘kepalan baja 

atau pualam siksa’. Hal tersebut dibandingkan 

karena tokoh Zulaiha adalah tokoh yang 

memiliki karakter yang kuat. Zulaiha tidak 

pernah menangis dan menunjukkan ekspresi 

kemarahannya. Hal-hal tersebut memiliki sifat 

yang sama dengan baja. Baja adalah benda yang 

memiliki bentuk yang tidak mudah rusak.  

 “Kabut menelungkup! Derik jangkrik mendaki 

kegelapan juga menuang kelengangan.” (Al-

Banna, 2011:33) 

 

 Data atau kutipan tersebut merupakan 

bentuk majas personifikasi. Hal tersebut ditandai 

dengan kata ‘menelungkup’ dan ‘mendaki’. 

Menelungkup dinarasikan sebagai bentuk 

kegiatan kabut, sedangkan mendaki dinarasikan 

sebagai kegiatan derik jangkrik. Padahal, 

menelungkup dan mendaki adalah kegiatan-

kegiatan yang umumnya dilakukan manusia.  

Citraan Antologi Cerpen Sampan Zulaiha 

Karya Hasan Al-Banna 

Citraan yag terdapat di dalam antologi 

cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna 

adalah citraan penglihatan, pendengaran, 
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penciuman, perabaan, pencecapan, dan gerak. 

Ciraan di dalam antologi tersebut berjumlah 190 

data. Berikut ini adalah uraian mengenai citraan 

yang dominan.  

 “Masih sempat ku eja sebuah papan nama 

yang sudah terkelupas catnya: Pelabuhan 

Tawau, Sabah, Malaysia Timur.” (Al-Banna, 

2011:44) 

 

Gaya citraan kata tersebut ditandai dengan 

kata ‘eja’. Kata ‘eja’ merupakan proses sebelum 

membaca yang lazimnya dilakukan dengan 

indera melihat. Begitu pula dengan kutipan 

tersebut, kata ‘eja’ tersebut menandakan adanya 

indera untuk melihat. Hal tersebut juga 

didukung dengan adanya frasa ‘papan nama 

yang sudah terkelupas catnya’. Frasa tersebut 

adalah frasa nomina yang hanya dapat diketahui 

dengan indera melihat.  

 “Pun tatkala sendawa Daulat susul-

menyusul, Gokma terpukau!” (Al-Banna, 

2011:15) 

 

Citraan pendengaran di dalam kutipan 

tersebut ditandai oleh kata-kata ‘sendawa Daulat 

susul-menyusul’. Hal tersebut menjadi penanda 

karena sendawa hanya dapat diketahui dengan 

indera pendengaran. Penggunaan kata-kata 

tersebut membuat pembaca dapat merasa 

seolah-olah bunyi sendawa yang dikeluarkan 

oleh Daulat.  

 “Tapi ada saja riak kenangan yang 

menghentak benak Ompung Luat.”(Al-

Banna, 2011:34) 

 

Citraan gerak di dalam kutipan tersebut 

ditandai dengan kata ‘menghentak’. Kata 

tersebut dideskripsikan sebagai kegiatan 

kenangan yang pada dasarnya tidak dapat 

bergerak atau pun menghentak. Atas dasar itu, 

data tersebut dapat dikategortikan citraan gerak. 

Selanjutnya, penggunaan kata tersebut 

menimbulkan kesan estetis kutipan tersebut. 

Nilai Pendidikan Karakter Antologi Cerpen 

Sampan Zulaiha Karya Hasan Al-Banna 

Nilai pendidikan karakter di dalam 

antologi cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan 

Al-Banna ditemukan lima belas komponen nilai 

tersebut, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, cinta tanah air, mengharagai prestasi, 

bersahabat dan berkomunikatif, cinta damai,  

peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai 

pendidikan karakter di dalam antologi tersebut 

berjumah 84 data. Berikut ini adalah kutipan 

mengenai komopen nilai pendidikan karakter 

yang dominan. 

 “Daulat dan beberapa penambang yang lain 

harus menaklukkan jalan menurun, curam, 

dan tajam. Dari lokasi tambang ke bak 

penampungan berjarak hampir satu 

kilometer. Tak sedikit, Daulat harus naik 

turun sampai duapuluh kali.” (Al-Banna, 

2011:10) 

 

Wujud kerja keras data tersebut adalah 

upaya tokoh Daulat untuk mendapatkan uang 

dengan cara bekerja sebagai penambang. 

Pekerjaan tersebut mengharuskan Daulat naik 

turun bukit untuk mendapatkan hasil tambangan. 

Hal tersebut dilakukan Daulat untuk 

mendapatkan uang agar bisa menghidupi 

keluarganya.  

 “Allah Maha Pemurah! Meski melampaui 5 

bulan terasa berat, tapi menyaksikan 

keutuhan dan kesembuhan kaki suaminya, 

bergirang-girang hati Mak Odah. Tidak 

heran, dengan semampu daya, acara 

syukuran pun digelar. Doa dan harapan turut 

ditebar.” (Al-Banna, 2011:115) 

 

Bentuk nilai religius di dalam kutipan 

tersebut adalah Wujud syukur atas nikmat yang 

diberika Tuhan Yang Maha Esa. Wujud syukur 

tersebut berupa syukuran yang dilaksanakan 

oleh Mak Odah. Acara syukuran tersebut berupa 

doa bersama keluarga dan tetangga. Wujud nilai 

religius tersebut dapat membuat karakter 

pembaca yang selalu bersyukur atas nikmat 

yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 

Relevansi Aspek-aspek Stilistika dan Nilai 

Pendidikan Karakter Antologi Cerpen Sampan 

Zulaiha Karya Hasan Al-Banna dengan 

Pembelajaran Sastra Indonesia di Perguruan 

Tinggi 
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Hasil dari penelitian ini diperoleh 

relevansi aspek-aspek stilistika dan nilai-nilai 

pendidikan karakter antologi cerpen Sampan 

Zulaiha karya Hasan Al-Banna dengan 

pembelajaran Sastra Indonesia di perguruan 

tinggi. Relevansi tersebut meliputi beberapa hal. 

Hal pertama adalah aspek-aspek stilistika 

cakupan materi pembelajaran Sastra Indonesia 

di perguruan tinggi. Kosa kata antologi cerpen 

Sampan Zulaiha dapat meningkatkan kreativitas 

mahasiswa dalam mengapresiasi dan 

menghasilkan karya sastra. Perwujudan nilai 

pendidikan karakter antologi tersebut 

memudahkan mahasiswa untuk mengenali nilai 

pendidikan karakter. Antologi cerpen Sampan 

Zulaiha dapat menjadi bahan ajar matakuliah 

Kajian Fiksi atau Prosa, Stilistika, Kreativitas 

Sastra, dan Jurnalistik.  

 Berdasarkan pemapaparan hasil penelitian 

tersebut, hasil penelitian secara kuantitas dapat 

dilihat dari tabel berikut ini. Tabel tersebut 

memuat jumlah data aspek stilistika dan nilai 

pendidikan karakter. Tabel tersebut adalah 

sebagai berikut.   

 

 

 

Tabel Data Aspek Stilistika dan Nilai 

Pendidikan Karakter 

Cerpen  Aspek Stilistika  NPK 

D K W BF C 

Rumah 

Amangboru 
28 10 7 26 17 13 

Gokma  47 8 6 22 30 12 

Parompa 

Sadun 

Kiriman Ibu 

45 1 7 17 12 6 

Pasar 

Jongjong 
39 4 5 25 14 9 

Rabiah 39 9 2 43 31 11 

Sampan 

Zulaiha 
23 5 2 31 19 5 

Tiurmaida 31 5 2 27 16 7 

Horja 25 2 2 23 12 7 

Ceracau 

Ompu Gabe 
33 3 1 27 14 8 

Hanya 

Angin yang 

Terpahat di 

Rahang 

Pintu 

34 3 1 40 25 6 

Total Data  344 50 35 281 190 84 

984Data 

Keterangan: 

D : Diksi 

K : Gaya Kalimat 

W : Gaya Wacana 

BF : Bahasa Figuratif 

C : Citraan 

NPK : Nilai Pendidikan Karakter 

 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui 

aspek-aspek atau komponen yang dominan dan 

sedikit di dalam antologi tersebut. Aspek yang 

dominan adalah diksi yang berjumlah 344 data. 

Aspek yang sedikit di dalam antologi cerpen 

Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna adalah 

gaya wacana yang berjumlah 35 data. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

pembahasan mengenai hasil penelitian yang 

pertama mengenai diksi. Diksi antologi cerpen 

Sampan Zulaiha menjadi aspek yang paling 

dominan. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan 

bahasa pengarang dari segi diksi adalah bahasa 

yang impresif, ekspresif, estetis, lugas, dan 

kedaerahan. Semua hal tersebut dapat 

dinyatakan sebagai karakteristik diksi di dalam 

antologi cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan 

Al-Banna.  

Ditemukan temuan yang berbeda dengan 

hasil penelitian pada umumnya mengenai diksi. 

Hal tersebut karena di dalam antologi tersebut, 

bentuk kata konotatif juga dibentuk dari adanya 

analogi suatu hal dengan hal lain. Hasil tersebut 

menjadi pembeda dengan teori atau pun 

penelitian yang relevan mengenai kata konotatif.  

 Pembahasan kedua mengenai gaya kalimat 

di dalam antologi cerpen Sampan Zulaiha karya 

Hasan Al-Banna. Penggunaan gaya kalimat 

tersebut menggambarkan bahasa pengarang 

bersifat ekspresif. Hal tersebut karena gaya 

kalimat klimaks, antiklimaks, repetisi, 

paralelisme, dan antitesis di dalam antologi 

tersebut berfungsi untuk menekankan maksud. 

Selain itu, penggunaan gaya kalimat tersebut 

menggambarkan bahasa pengarang bersifat 
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estetis karena terdapat pengombinasian kata 

sehingga terjadinya harmonisasi bahasa.  

 Penggunaan gaya kalimat pengarang pada 

dasarnya didominasi gaya kalimat antitesis. Hal 

tersebutlah yang menyebabkan maksud 

pengarang lebih jelas sehingga bahasa 

pengarang bersifat ekspresif. Maksud 

disampaikan dengan cara penekanan bagian-

bagian yang penting di dalam antologi tersebut.  

  Selanjutnya, di dalam antologi tersebut juga 

terdapat gaya kalimat paralelisme. Penggunaan 

gaya kalimat paralelisme bertujuan menekankan 

maksud-maksud yang penting pada dasarnya 

ditunjukkan oleh adanya penggunaan kata-kata 

yang memiliki makna yang sama. Penekanan 

maksud tersebut juga ditunjukkan dengan 

penggunaan kata yang sejajar dari segi jenis 

kata. Hasil penelitian tersebut relevan dengan 

hasil penelitian Timucin (2010:133) bahwa 

terdapat bentuk paralelisme di dalam puisi “The 

Rear Guard” oleh Sassoon dalam bentuk 

kesejajaran jenis kata. Kesejajaran tersebut 

bertujuan untuk menekankan maksud yang ingin 

disampaikan pengarang. Namun, terdapat 

perbedaan dengan penelitian peneliti. Perbedaan 

tersebut adalah peneliti tidak hanya 

menganalisis paralelisme di dalam gaya kalimat, 

tetapi juga menganalisis gaya kalimat klimaks, 

antiklimaks, repetisi, dan antitesisis, sedangkan 

Timucin hanya menganalisis atau meneliti aspek 

bunyi, leksikal, paralelisme, dan kata kerja puisi 

“The Rear-Guard” dan puisi “Anthem for 

Doomed Youth .  

  Relevan dengan uraian sebelumnya, 

hasil penelitian peneliti tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian Sun (2011:1407) bahwa bentuk 

paralelisme di dalam cerpen “Theft” membuat 

tema atau pun pokok persoalan cerpen tersebut 

tergambarkan. Tema yang tergambarkan adalah 

percintaan dan persahabatan. Namun, hasil 

penelitian tersebut tetap memiliki perbedaan 

dengan hasil penelitian peneliti. Hal tersebut 

karena hasil penelitian tersebut tidak 

menemukan bentuk paralelisme berupa 

kesejajaran maksud. Berbeda dengan hasil 

penelitian peneliti bahwa bentuk gaya kalimat 

paralelisme antologi cerpen Sampan Zulaiha 

banyak dibentuk dari kata-kata yang memiliki 

kesejajaran maksud.   

  Gaya kalimat repetisi juga mendominasi 

di dalam antologi cerpen tersebut. Penggunaan 

repetisi tersebut membuat maksud dapat 

dipahami dengan jelas. Selain itu, repetisi yang 

teratur tersebut menimbulkan kesan estetis. 

Kesan estetis disebabkan bunyi-bunyi yang 

teratur. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian Aghagolzade dan Dehghan 

(2012:934) bahwa repetisi di dalam puisi 

Farrokhzad membuat maksud yang disampaikan 

pengarang dapat dipahami dengan jelas oleh 

pembaca. Namun, di dalam penelitian ini tetap 

terdapat perbedaan dengan hasil penelitian 

tersebut. Perbedaan tersebut adalah peneliti 

menemukan temuan bahwa repetisi yang teratur 

di setiap kalimat menimbulkan kesan estetis 

karena menimbulkan bunyi yang teratur. 

Temuan peneliti tersebut tidak hanya menjadi 

pembeda dengan penelitian Aghagolzade dan 

Dehghan, tetapi juga menjadi kelebihan dari 

penelitian yang dilakukan peneliti.  

 Pembahasan ketiga mengenai gaya 

wacana pengarang yang menggambarkan bahasa 

pengarang bersifat ekspresif, estetis, dan 

kedaerahan. Selain itu, gaya wacana yang 

dimanfaatkan pengarang membuat antologi 

tersebut dapat diketahui makna tersirat dan 

tersurat dari wacana-wacana tersebut. Hasil 

tersebut diperkuat dengan pernyataan 

Aghagolzade dan Dehghan (2012:930) bahwa 

stilistika adalah salah satu hal yang penting 

berkaitan dengan karya sastra. Hal tersebut 

karena stilistika bertujuan untuk mengetahui 

maksud dari karya sastra. 

Penggunaan gaya wacana di dalam 

antologi Sampan Zulaiha membuat antologi 

tersebut berbeda dengan kumpulan cerpen 
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lainnya. Hal tersebut karena pengarang secara 

konsisten memasukkan bahasa daerah di setiap 

cerpen. Hasil tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian Fujiastuti (2014:190) bahwa bahasa 

daerah yang digunakan Ahmad Fuadi di dalam 

novel Rantau 1 Muara memiliki keunikan 

tersendiri dan kekhasan tersendiri yang tidak 

banyak dimiliki sastrawan lain. 

Penggunaan gaya wacana pengarang 

menggambarkan bahasa pengarang bersifat 

ekspresif berdasarkan adanya penekanan 

maksud. Penekanan maksud diwujudkan dari 

gaya klimaks dan antiklimaks dengan 

memisahkan bagian penting dan bagian 

penjelas. Selain itu, penekanan maksud 

diwujudkan dengan gaya wacana repetisi.  

Penggunaan gaya wacana repetisi tersebut 

menunjukkan maksud yang ditekankan sehingga 

pembaca dapat mengetahui maksud pengarang. 

Penggunaan repetisi yang teratur di setiap awal 

atau di akhir wacana membuat bahasa 

pengarang bersifat estetis. Hasil tersebut relevan 

dengan penelitian Zhang (2010:160) bahwa 

repetisi di dalam wacana novel Hemingway 

membantu pembaca mengetahui maksud dan 

tema dari novel tersebut. Namun, di dalam 

penelitian Zhang, penggunaan repetisi 

dinyatakan sebagai bentuk penekanan maksud 

dan sebuah bentuk penyimpangan antara 

leksikal dan sintaksis. Berbeda dengan 

penelitian peneliti yang menemukan bentuk 

repetisi menyebabkan bahasa tidak hanya 

bersifat ekspresif, tetapi juga estetis.  

  Pembahasan keempat mengenai gaya 

bahasa figuratif antologi tersebut. Bahasa 

figuratif antologi tersebut menggambarkan 

bahasa pengarang bersifat estetis. Hal tersebut 

digambarkan dari jumlah majas yang cukup 

produktif. Bahasa pengarang juga dapat 

dinyatakan bersifat impresif dan ekspresif. 

Bahasa pengarang bersifat impresif diwujudkan 

dari adanya majas hiperbola. Hal tersebut karena 

keadaan atau peristiwa yang dilukiskan dan 

dinarasikan dengan majas tersebut membuat 

pembaca dapat merasakan hal yang dilukiskan 

dan dinarasikan. Pelukisan dan penarasian 

peristiwa tersebut memberi kesan yang 

mendalam kepada pembaca, seperti rasa bahagia 

atau pun rasa sedih.  

  Penggunaan bahasa figuratif tersebut 

membuat antologi cerpen Sampan Zulaiha 

memiliki karakteristik yang khusus. Hal tersebut 

karena ditemukan penanda majas simile yang 

lebih beragam, yaitu: menyerupa, tak obah, 

semacam, serupa, dan sama dengan. Penanda-

penanda tersebut dapat dinyatakan sebagai 

temuan di dalam penelitian ini disebabkan 

penanda-penanda tersebut tidak dicantumkan 

Minderop (2011:59), yaitu seperti, bagaikan, 

seakan-akan, laksana, ketimbang, serta daripada. 

Penanda-penanda tersebut juga tidak 

dicantumkan Keraf (2006:138), yaitu seperti, 

sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan 

sebagainya. Penanda-penanda tersebut juga 

tidak ditemukan di dalam novel Rantau 1 Muara 

karya Ahmad Fuadi berdasarkan hasil penelitian 

Fujiastuti (2014:124-127) bahwa penanda majas 

simile di dalam novel tersebut adalah seperti, 

bagai, se-, dan layaknya. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian Muryani (2013:124) 

bahwa kata penanda majas simile di dalam 

novel Lintang karya Nanarina adalah seakan-

akan, seperti, dan seolah-olah.  

 Penggunaan majas simile membuat karya 

sastra tersebut dapat dinyatakan bersifat ekpresif 

karena Al-Banna menggunakan kata-kata 

pembanding yang eksplisit. Kata-kata 

pembanding yang digunakan pengarang 

membuat membuat maksud yang ingin 

disampaikan menjadi jelas. Hasil tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian Kuolie 

(2010:175) bahwa pengarang membuat pembaca 

dapat memahami maksud yang disampaikan 

melalui majas simile puisi Zhathoja. Pengarang 

mengekspresikan ketidaksukaannya mengenai 

kebiasaan buruk orang-orang yang suka hidup 
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berlebihan yang sulit untuk dihentikan. 

Ketidaksukaan tersebut diekspresikan dengan 

kata-kata sarang semut, batang pohon, dan 

batuan dasar tanah dengan penggunaan daging 

di pesta. Penggunaan daging secara berlebihan 

adalah kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. 

Hal tersebut sama dengan ketiga hal yang 

dibandingkan yang juga sulit untuk dihancurkan.  

 Namun, di balik persamaan yang ada tetap 

terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut adalah 

penelitian Kuolie hanya berfokus terhadap 

penggunaan majas simile dan metafora puisi 

Zhathoja. Padahal, tentu terdapat banyak majas 

kiasan di dalam puisi, seperti hiperbola dan 

personifikasi.  

 Selanjutnya, penggunaan majas metafora 

juga menggambarkan bahasa pengarang bersifat 

ekspresif. Hal tersebut karena di dalam antologi 

cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna, 

majas tersebut digunakan pengarang untuk 

membandingkan benda dengan benda lain. 

Penggunaan majas tersebut membuat maksud 

menjadi jelas.  

  Pembahasan kelima mengenai citraan di 

dalam antologi tersebut. Pendeskripsian 

peristiwa, tempat, dan tokoh menimbulkan 

adanya citraan. Citraan-citraan tersebut dapat 

membuat pembaca merasakan hal yang 

dideskripsikan di dalam antologi tersebut. Hasil 

tersebut sejalan dengan pernyataan 

Nurgiyantoro (2013:411) bahwa citraan dapat 

dipergunakan untuk mengongkretkan gagasan. 

Pembahasan keenam mengenai nilai 

pendidikan karakter antologi tersebut. Nilai 

pendidikan karakter yang dominasi adalah kerja 

keras dan religius. Kelima belas nilai pendidikan 

karakter tersebut diwujudkan dengan perkataan 

dan perbuatan tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh 

tersebut bukan hanya tokoh yang berwatak baik, 

melainkan juga tokoh-tokoh yang berwatak 

jahat. Perlakuan dan perkataan tersebut dapat 

membuat pembaca memiliki karakter yang lebih 

baik jika diamalkan di dalam kehidupan nyata. 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Huitt 

dalam Ping (2009:45) bahwa karakter dan moral 

seseorang yang baik dapat membuat peserta 

didik berhasil dalam pembelajaran di sekolah. 

Pembahasan ketujuh mengenai relevansi 

aspek-aspek stilistika dan nilai pendidikan 

karakter antologi cerpen Sampan Zulaiha karya 

Hasan Al-Banna dengan Pembelajaran Sastra 

Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut, 

diwawancarai dosen dan mahasiswa. 

Berdasarkan  wawancara tersebut, diketahui 

relevansi yang dimaksudkan adalah relevansi 

dengan pembelajaran Sastra Indonesia di 

perguruan tinggi. Selain itu, untuk mengetahui 

relevansi tersebut juga berdasarkan analisis 

silabus matakuliah Kajian Fiksi Universitas 

Negeri Medan. Dari analisis silabus tersebut, 

diketahui pendekatan stilistika masuk dalam 

pengajaran pertemuan kedua dan kelima belas, 

yaitu untuk menemukan unsur intrinsik dan 

ekstrinsik, serta menghasilkan karya sastra 

berupa cerita pendek. Hasil tersebut sejalan 

dengan pernyataan Penny (2011:39) bahwa 

penerapan pendekatan stilistika dalam 

pengajaran teks sastra sangat efektif karena 

dapat sekaligus mengajarkan bahasa khususnya 

sekolah menengah dan lanjutan. 

 

  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dirumuskan 

beberapa simpulan. Pertama, diksi antologi 

cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna 

yang berjumlah 344 data berasal dari kata 

konotatif, kata konkret, kata serapan, kata nama 

diri dan sebutan khas, serta kata dari bahasa 

daerah. Bahasa pengarang dari segi diksi 

bersifat impresif, ekspresif, estetis, dan 

kedaerahan. Kedua, gaya kalimat yang 

berjumlah 50 data berasal dari gaya kalimat 

klimaks, antiklimaks, repetisi, paralelisme, dan 

antitetsis. Bahasa pengarang dari segi gaya 



 
 

48 
 

kalimat bersifat ekspresif dan estetis. Ketiga, 

gaya wacana yang berjumlah 35 data berasal 

dari gaya wacana klimaks, antiklimaks, repetisi, 

serta campur kode dan alih kode. Bahasa 

pengarang dari segi gaya wacana bersifat 

ekspresif, estetis, dan kedaerahan. Keempat, 

bahasa figuratif yang berjumlah 281 data berasal 

dari majas metafora, personifikasi, simile, 

sinekdoke pars prototo, sinekdoke totem 

proparte, sinisme, sarkasme, hiperbola, 

tautologi, polisidenton, dan asidenton. Bahasa 

pengarang dari segi bahasa figuratif adalah 

ekspresif, estetis, dan impresif. Kelima, citraan 

yang berjumlah 190 data berasal dari citraan 

penglihatan, pendengaran, penciuman, 

pencecapan, perabaan, dan gerak. Bahasa 

pengarang dari segi citraan bersifat ekspresif 

dan impresif. Keenam, nilai pendidikan karakter 

ditemukan 84 data yang berasal dari  religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah 

air, mengharagai prestasi, bersahabat dan 

berkomunikatif, cinta damai,  peduli sosial, dan 

tanggung jawab. Ketujuh, aspek-aspek stilistika 

dan nilai pendidikan karakter antologi cerpen 

Sampan Zulaiha berelevansi dengan 

Pembelajaran Sastra Indonesia di perguruan 

tinggi. 

Saran 

Peneliti menyarankan agar mahasiswa 

Bahasa dan Sastra Indonesia membaca antologi 

cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna 

karena antologi tersebut memiliki kelebihan dari 

segi bahasa dan nilai pendidikan karakter. 

Dosen dan guru  diharapkan menggunakan 

antologi tersebut sebagai bahan ajar. Peneliti 

selanjutnya diharapkan meneliti antologi 

tersebut dari segi kehidupan masyarakat 

Sumatera Utara atau pun aspek kejiwaan 

pengarang.  
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