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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu karya sastra tercipta lebih merupakan hasil pengalaman, pemikiran, 

refleksi, dan rekaman budaya pengarang terhadap suatu hal yang terjadi dalam 

dirinya sendiri dan masyarakat. Luxembung, Mieke Bal, dan Willem G. Weststijn 

(1984: 5) mengatakan bahwa sastra merupakan suatu ciptaan, sebuah kreasi, 

bukan pertama-tama sebuah imitasi. Seniman menciptakan sebuah dunia baru, 

meneruskan proses penciptaan di dalam semesta alam, bahkan 

menyempurnakannya. Sastra merupakan luapan emosi yang spontan. Wellek dan 

Werren (1995: 3) mengatakan sastra adalah suatu kegiatan kreatif sebuah karya 

seni.  

Memandang karya sastra dari segi instrinsik atau strukturnya disebut 

dengan aliran strukturalis. Kaum strukturalis lebih memandang karya sastra secara 

obyektif, yaitu tubuh karya sastra itu sendiri lepas dari latar belakang sejarah, 

lepas dari niat dan tujuan pengarang dan lepas dari pandangan pembaca karya 

sastra Teeuw (1984:50) mengatakan secara umum struktur dapat didefinisikan 

sebagai kumpulan unsur-unsur yang membangun sebuah konstruksi yang saling 

terkait dan berhubungan satu sama lain hingga membentuk sebuah totalitas yang 

utuh. 

Sejalan dengan pendapat, Eagleton (2006: 138) sistem kerja analisis 

struktural terhadap karya sastra yaitu dengan mengeluarkan isi cerita yang 
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sebenarnya dan berkosentrasi sepenuhnya pada bentuk. Penekanan strukturalis 

menurut Endaswara (2003: 51-52) mengatakan karya sastra sebagai teks mandiri. 

Penelitian dilakukan secara objektif yaitu menekankan aspek intrinsik karya 

sastra. Karya sastra dalam hal ini, novel juga memiliki unsur-unsur yang 

membangun baik dari dalam maupun dari luar. Aspek atau unsur intrinsik 

merupakan segi yang membangun karya sastra dari dalam yang mencakup tema, 

penokohan, sudut pandang dan plot. 

Menurut Ratna (2004: 336) mengatakan di antara genre karya sastra yaitu 

prosa, puisi, dan drama, genre prosalah khususnya novel yang dianggap paling 

dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial. Karena novel menampilkan 

unsur cerita paling lengkap, memiliki media paling luas, menyajikan masalah-

masalah kemasyarakatan yang juga paling luas dan bahasa novel cenderung 

bahasa sehari-hari yang paling umum digunakan dalam masyarakat. Selain itu, 

Soemardjo (1982:250) menatakan bahwa di dalam novel juga memiliki struktur 

atau unsur-unsur pembangun cerita seperti alur, tema, tokoh, setting, dan gaya 

bahasa. Melalui unsur pembangunan tersebut peristiwa-peristiwa kemasyarakatan 

dihadirkan oleh pengarang dengan gaya yang berbeda. Perbedaan tersebut berasal 

dari budaya suatu masyarakat yang sangat mungkin mempengaruhi terciptanya 

suatu karya sastra. 

Budaya dalam kaitannya dengan akal dan budi manusia, akan 

memunculkan berbagai acuan tindakan yang digunakan sebagai pedoman 

bertingkah laku yang berisi pandangan dan sikap hidup manusia. Dalam novel  

yang berjudul ”Cinta di Ujung Sajadah”, karya Asma Nadia memberi aspirasi 
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pada pembacanya untuk ingin tahu. Muslimah ini bernama Asma Nadia, ia 

dikenal sebagai penulis yang gencar mengajak kebaikan. Novel ”Cinta di Ujung 

Sajadah” yang diterbitkan pertama kali oleh PT. Lingkar Pena Kreativa pada 

bulan Agustus 2008, dan cetakan kedua, Januari 2009, dikemas nuansa religi 

dalam penceritaannya.  

Dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah” ini mengisahkan tentang anak 

perempuan, namanya Cinta. Dari kecil Cinta tidak pernah mengenal ibunya, 

bapaknya tidak pernah memberikan akses Cinta untuk mengenang ibunya 

sekalipun. Satu hal yang ada dalam pikiran Cinta, ibunya sudah meninggal. 

Hingga pada akhirnya saat Cinta berumur 17 tahun, sebuah rahasia terungkap. 

Sedikit bercerita tentang keluarga baru Cinta. mama Alia, istri baru 

papanya yang sangat cantik bersama dua saudara tirnya Cantik dan Anggun hidup 

bersama dalam satu rumah yang tidak pernah nyaman untuk ditinggali karena 

selalu saja ada ulah-ulah saudara tirinya. Hidup Cinta serasa tidak berwarna kalau 

saja tidak ada teman-teman yang setia menemani dan mau berbagi kasih ibunya 

untuk dia, dan sampai suatu saat ada seorang anak laki-laki, Makky Matahari 

Muhammad, yang datang dalam hidupnya dan berbagi banyak hal dengannya. 

Setelah 17 tahun hidup di dunia dan bermaksut untuk memberikan yang 

terbaik untuk ibu yang telah tiada dan berbakti untuk menjadi anak yang baik dia 

memutuskan untuk menutup menyempurnakan sedikit Agamanya sebagai seorang 

muslimah untuk memakai jilbab. Tepat di usia 17 tahun, saat semua teman-teman, 

keluarga merayakan ulang tahunnya, saat semua pesonanya akan terpancar 

sebagai seorang perempuan dewasa dan saat itu pula ada kado spesial dari mboh 
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Nah, embannya, sebuah foto. Foto Ayuningsih, ibunya. dan selembar surat yang  

isinya alamat terakhir ibu. ibu, masih hidup, pencarian dimulai dan ketika seluruh 

harapan menemui jalan buntu, Cinta berjuang mencari kekuatan dalam sujud-

sujud panjang. Menelusuri jejak surga yang dirindukan, hingga tuntas saat senja di 

Madinah. 

Dengan hati luka Cinta mencoba bangkit dengan sebuah kekuatan, Tak ada 

seorangpun yang bisa mengambil kebanggaannya. Dengan demikian peneliti 

mengkonsep sebuah “Judul Analisis Unsur Intrinsik” pada novel ”Cinta di Ujung 

Sajadah” karya Asma Nadia diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

masukan pada pengajaran sastra. Khususnya pengajaran apresiasi bahasa dan 

sastra pada sekolah-sekolah lanjutan. Dalam kesempatan inilah, penulis tertarik 

untuk meneliti novel tersebut melalui unsur  intrinsik. Seperti yang telah 

dijelaskan di atas bahwa aspek atau unsur intrinsik merupakan segi yang 

membangun karya sastra dari dalam yang mencakup tema, alur atau plot, setting 

atau latar, tokoh dan penokohan serta amanat. 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik 

yang terdapat pada novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma Nadia. Pada  

penelitian sebelumnya penulis menemukan pembahasan dengan judul “Analisis 

Unsur Intrinsik pada novel Yukiguni karya Kawabata Yasunari” yang 

menunjukkan bahwa penulis menggunakan teori yang sama terkait dengan 

pembahasan dalam skripsi ini.  
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Berkaitan pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Unsur Intrinsik 

Cerpen Maihime (Penari) karya Mori Ogai” yang ditulis oleh Harum Miyat Ayu 

mayasari mahasiswa jurusan Bahasa Jepang Universitas Negri Surabaya. Di 

dalam penulisan skripsinya menekankan pada tema dan amanat yang terkandung 

dalam Cerpen Maihime (Penari) Karya Mori Ogai. Antar unsur-unsur yang ada 

terjalin suatu keterkaitan, dan keterkaitan antara unsur tersebut dapat membantu 

mendeskripsikan tema dan amanat.  

Dari penelitian tentang “Analisis Unsur Intrinsik pada Novel Yukiguni 

Karya Kawabata Yasunari”, yang di tulis oleh Anggraini Fitri Yunika penulis 

dalam analisisnya menekankan kepada semua unsur intrinsik. yaitu tentang tema, 

alur, latar penokohan. Amanat dan juga keterkaitan unsur-unsur intrinsik. Dan 

dalam sekripsi Analisis Unsur Intrinsik pada Novel ”Cinta di Ujung Sajadah” 

karya Asma Nadia sekalipun menggunakan teori yang sama, penulis melanjutkan 

dari penelitian terdahulu yaitu; unsur-unsur kajian intrinsik yang ada, yang 

meliputi tema, plot atau alur, latar atau setting, tokoh dan penokohan, serta 

amanat, yang membedakan hanyalah objek dari penelitian tersebut. Kemudian 

pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Unsur Intrinsik pada Novel 

Yukiguni karya Kawabata Yasunari”, menggunakan objek material yang berbeda 

sekalipun memiliki teori yang sama. Analisis unsur-unsur yang membangun karya 

sastra dari dalam.  Dari dua penelitian sebelumnya bisa dijadikan acuan untuk 

melengkapi penelitian yang akan penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini. 
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1.2 Masalah 

1.2.1 Jangkauan Masalah  

Berdasarkan masalah di atas, Noor (2005:31) Mengatakan bahwa yang 

dimaksud segi intrinsik karya sastra ialah unsur-unsur yang secara organik 

membangun suatu karya sastra.  Dalam hal ini, novel sebagai salah satu genre 

karya sastra narasi imajinatif tersusun atas unsur-unsur intrinsik yang saling 

berkaitan, unsur-unsur intrinsik karya sastra atau prosa meliputi tokoh, latar, dan 

alur. 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka keseluruhan unsur yang 

membentuk karya sastra tersebut peneliti akan menitikberatkan pada unsur intrisik 

pada novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma Nadia. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Melihat luasnya permasalahan yang terkandung dalam uraian di atas, serta 

mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti akan membatasi 

permasalahan yang akan dibahas. Perlu diketahui bahwa penelitian yang baik 

bukan penelitian yang objek kajiannya luas maupun dangkal, melainkan penelitian 

yang objek kajiannya memfokus dan mendalam. 

Masalah yang dibatasi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut; 

 Analisis unsur intrinsik pada novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma 

Nadia yang meliputi  tema, alur atau plot, setting atau latar, tokoh dan penokohan 

dan, amanat. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya 

sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir 
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sebagai karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang 

membaca karya sastra. Kepaduan antar berbagai  unsur intrinsik inilah juga yang 

membuat sebuah novel terwujud. Atau sebaliknya jika dilihat dari sudut pembaca, 

unsur-unsur intinsik cerita yang akan dijumpai jika kita membaca sebuah novel. 

Oleh karena itu penting bagi peneliti untuk meneliti terkait unsur intrinsik pada 

sebuah novel “Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma Nadia yang pada sebelumnya 

belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. 

 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Sejalan dengan pembatasan masalah yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat dihasilkan beberapa rumusan permasalahan yang dijadikan pedoman 

dalam penelitian ini. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana tema dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma 

Nadia? 

2) Bagaimana alur atau plot dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya 

Asma Nadia? 

3) Bagaimana setting atau latar dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah”  

karya Asma Nadia? 

4) Bagaimana tokoh dan penokohan dalam novel ”Cinta di Ujung 

Sajadah” karya Asma Nadia? 

5) Bagaimana amanat dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma 

Nadia? 
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1.3 Tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan 

1.3.1 Tujuan umum 

Secara umum permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan pendeskripsian secara objektif ”Cinta di Ujung Sajadah” novel 

karya Asma Nadia. 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini untuk mendeskripsikan unsur intrinsik 

meliputi : 

1) Tema dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma Nadia? 

2) Alur atau plot dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma 

Nadia? 

3) Setting atau latar dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma 

Nadia? 

4) Tokoh dan penokohan dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya 

Asma Nadia? 

5) Amanat dalam novel ”Cinta di Ujung Sajadah” karya Asma Nadia? 

 

1.4 Penegasan istilah 

Untuk memperjelas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, perlu 

adanya penegasan beberapa istilah agar terhindari adanya kesalahan persepsi 

akibat pemakaian istilah. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka istilah yang 

ditegaskan antara lain: 
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1) Analisis adalah menguraikan sesuatu, termasuk menguraikan unsur-unsur 

dalam struktur karya sastra.  

2) Novel adalah sebuah barang baru yang kecil kemudian diartikan sebagai 

cerita pendek dalam bentuk prosa (Nurgiantoro 1995:9). 

3) Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu 

sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai 

karya sastra fiksi yang meliputi tema, penokohan, plot, setting, gaya 

bahasa (Nurgiantoro 1995:23). 

4) Tema adalah pokok pikiran dasar cerita yang dipercakapkan, di pakai 

sebagai dasar mengarang, mengubah sejarah dan sebagainya. Stantin dan 

Kenni (dalam Nurgiyantoro, 1995:67). 

5) Plot atau alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan 

seksama menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan 

penyelesaian misalnya sebuah penceritaan rentetan peristiwa yang 

penekanannya ditumpukan kepada sebab-akibat (Nurgiantoro 1995:142-

150). 

6) Setting adalah tempat suatu peristiwa dalam cerita yang bersifat 

fisikal biasanya berupa waktu, tempat dan ruang termasuk di dalam unsur 

latar adalah waktu, hari, tahun, periode sejarah, dan lain-lain (Nurgiantoro 

1995:230-233). 

7) Tokoh  adalah pemegang peran (peran utama) dalam novel Dalam arti 

tokoh-tokoh itu memiliki “kehidupan” atau berciri “hidup” (Wiyatmi, 

2006 : 30). 
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8) Penokohan adalah proses cara, perbuatan menokohkan: penciptaan citra 

tokoh dalam karya sastra (Nurgiantoro 1995:194-198). 

9) Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra; pesan yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar kepada pembaca 

(Nurgiantoro 1995:320). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


