
Abstrak 

Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan novel laris, maka bahasa yang 
digunakan adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh para pembaca. Novel ini 
termasuk novel islami karena novel Ayat-Ayat Cinta adalah novel sastra yang 
berhasil memadukan dakwah, tema cinta dan latar belakang budaya suatu bangsa. 
Ayat-Ayat Cinta memberikan gambaran kehidupan bagi para pembaca yang selalu 
ingin dicapai oleh hamba Allah untuk menuju kehidupan yang tentram dan bijak, 
walaupun banyak sekali cobaan yang melanda.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemakaian bahasa 
dalam novel Ayat-Ayat Cinta, terutama mengenai tentang diksi dan gaya bahasa 
yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori diksi, dan teori 
makna kata. Teori-teori yang digunakan saling mendukung dan berkaitan antara 
satu dengan yang lain. untuk menganalisis suatu kata diperlukan teori makna 
untuk mengetahui arti yang terkandung di dalamnya. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dianggap 
bisa memberikan gambaran yang lebih cermat mengenai objek yang menjadi 
penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik catat. Setelah semua data 
terkumpul maka akan dilakukan klasifikasi terhadap data-data tersebut. Kata-kata 
yang terkumpul dideskripsikan berdasarkan makna yang terkandung di dalam kata 
yang digunakan dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Penelitian ini menghasilkan suatu 
deskripsi kata (diksi) yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta dan gaya bahasa 
kiasan. 

Pertama, adalah diksi dalam bahasa Jawa, bahasa Arab, dan bahasa 
Jerman. Kedua, adalah adanya gaya bahasa dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Ketiga, 
adalah peneliti menemukan pepatah dan istilah-istilah dalam bahasa Arab serta 
pepatah dalam bahasa Jawa. 

 Temuan analisis adalah hasil analisis data yang telah dikalsifikasi 
berdasarkan bahasa dan pilihan kata serta gaya bahasanya. Selain itu, peneliti juga 
menemukan peribahasa dalam bahasa Arab dan bahasa Jawa. 

Kesimpulan penelitian ini, ditemukan pemakaian diksi dalam bahasa Jawa, 
bahasa Arab, dan bahasa Jerman yang digunakan dalam novel Ayat-Ayat Cinta. 
Selain itu, gaya bahasa yang digunakan dalam novel Ayat-Ayat Cinta terdapat 4 
macam gaya bahasa dari 16 macam gaya bahasa yang ada. 
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