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ABSTRAK 

Prata Kalingga, Rizdon. 2020. Analisis Unsur-unsur Intrinsik Novel Ibuk Karya Iwan 

Setyawan. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Sarjana 

(S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Palembang. Pembimbing: (I) Dr. H. Haryadi, M.Pd., (II) Surismiati, S.Pd., M.Pd. 

 

Kata kunci: analisis, unsur-unsur intrinsik, novel 

Latar belakang pada penelitian ini menggambarkan orang tua yang berjuang untuk 

pendidikan anak-anaknya. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan unsur-unsur 

intrinsik. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini sebagai 

berikut. (1) Tema yaitu perjuangan seorang Ibu, (2) Latar terbagi menjadi tiga yaitu 

tempat berada di dua kota dan dua negara, waktu seperti pagi, sore, dan malam, dan 

sosial merupakan kesederhanaan dan keprihatinan keluarga ekonomi menengah ke 

bawah, (3) Tokoh dan penokohan sebanyak delapan belas tokoh, (4) Alur 

menggunakan alur campuran, (5) Sudut pandang yaitu campuran, (6) Gaya bahasa 

ringan dan sederhana, (7) Amanat yaitu sebagai manusia harus berusaha, berdoa, dan 

tekun terhadap apa yang ingin dicapai. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat unsur-

unsur intrinsik yang bermanfaat untuk memotivasi, karena di dalam novel ini banyak 

memberikan pesan baik yang dapat dijadikan pelajaran dang pengetahuan dalam 

menjalani kehidupan nyata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap orang yang menikmati hasil karya sastra, memiliki pendapat yang 

berbeda dengan orang lain yang sama-sama menikmati karya sastra. Karena, dalam 

menikmati karya sastra, setiap orang dibebaskan dalam berapresiasi.Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2015:58), analisis adalah menyelidiki terhadap 

suatu peristiwa (karangan, perubahan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya. Menurut Siswantoro (2016:10), analisis adalah kegiatan menguraikan, 

membedakan sesuatu dan digolongkan menjadi kecil sehingga menjadi mudah di 

pahami. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu analyen yang berarti 

menyelesaikan dan menguraikan. Sedangkan menurut Susanto (2016:10), analisis 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian, sebab kegiatan menguraikan 

ini, yaitu memisah-misahkan sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil di 

dalam suatu entitas dengan cara mengidentifikasi, membanding-bandingkan, 

menemukan hubungan berdasarkan parameter tertentu adalah suatu upaya menguji 

atau membuktikan kebenaran.  

Mempelajari karya sastra tidak akan pernah habisnya, karena semua yang ada 

di dunia sastra ada sangkut pautnya dengan kehidupan ini. Menurut Wicaksono 

(2017:3), sastra merupakan ungkapan dari pengalaman penciptanya, berarti bahwa 

sastra tidak dapat di lepaskan dari pengalaman hidup penyair,  pengarangnya atau 

sastrawannya. Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, 
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pemikiran, perasaan, ide, semangat keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret 

yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa.Menurut Jabrohim (2015:77), karya 

sastra lahir ditengah-tengah masyarakat sebagai imajinasi pengarang serta 

refkeksinya terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. Menurut Mulyadi (2017:2), 

karya sastra adalah apresiasi berbentuk artistik dan imajinatif yang digambarkan 

sesuai yang diinginkan pengarang dengan pesan dan informasi untuk disampaikan 

kepada pembaca.Sedangkan menurut Susanto (2016:11), karya sastra adalah dunia 

rekaan yang realitas atau faktanya telah dibuat sedemikian rupa oleh pengarang. 

Sastra dibagi menjadi tiga jenis yaitu, puisi, prosa, dan drama.Sedangkan 

dilihat dari bentuknya, sastra dibagi menjadi dua yaitu, sastra tertulis dan sastra 

lisan.Karya yang dihasilkan dapat berupa novel, cerita pendek (cerpen), fabel, dan 

esai.Bahasa prosa dekat dengan bahasa sehari-hari yang termasuk prosa antara lain 

cerita pendek, novel, dan esai. 

Menurut Mulyadi (2016:203), novel adalah prosa rekaan yang panjang dengan 

menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa serta latar secara 

tersusun. Novel lahir dan bersumber dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat 

sehingga novel hampir selalu mengungkapkan suatu tatar sosial budaya 

mencerminkan masyarakatnya.Sedangkan menurut Kosasih (2014:60) 

mengemukakan bahwa novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas 

problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. 

Analisis struktur karya sastra ada dua unsur yang dibicarakan, yaitu unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik.Dalam penelitian ini hanya dibahas instrinsik saja. 

Menurut Nurgiyantoro (2015:30), unsur-unsur instrinsik adalah unsur-unsur yang 
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membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang yang menyebabkan 

suatu teks hadir sebagai teks sastra, unsur-unsur yang secara faktual, akandijumpai 

jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur 

yang (secara langsung) turut serta membangun cerita. Unsur yang dimaksud 

yaitutema, latar atau setting, tokoh dan penokohan, alur atau plot, sudut pandang, 

gaya bahasa, dan amanat.  

Iwan Setyawan lahir di kota Batu tanggal 2 Desember 1974. Lulusan terbaik 

fakultas MIPA IPB 1997 dari Jurusan Statistika. Iwan berkerja selama tiga tahun di 

Jakarta sebagai data analis di Nielsen dan Danareksa Research Institute. Ia 

selanjutnya merambah karir di New York City selama 10 tahun. Pencinta yoga, sastra. 

dan seni teater ini meninggalkan NYC Juni 2010 dengan posisi terakhir sebagai 

Direktor, Internal Client Management di Nielsen Consumer Research,New York. 

Novel 9 Summers 10 Autumnsdan novelIbukadalah karyanya yang terinspirasi dari 

perjalanan hidupnya sebagai anak seorang sopir di kota Batu. Buku pertamanya 

Melankoli kota Batu berupa kumpulan fotografi dan narasi puitis, didekasikan untuk 

kota Batu. Iwan saat ini tinggal di kota Batu, Jawa Timur. 

Kelebihan novelIbukkarya Iwan Setyawan yaitu kemampuan pengarang untuk 

menyentuh sanubari pembaca sehingga para pembaca benar-benar dapat merasakan 

perjuangan dan pengorbanan seorang Ibu.Peneliti menganalisis novel ini karena 

terinspirasi tentang perjuangan seorang Ibu untuk kesuksesan anak-anaknya. 

Kajian literatur terdahulu adalah Penelitian Nike Ardila berjudul Analisis 

Unsur-unsur Inrtinsik dalam Novel Pink Project karya Retni SB sebagai Sumbangan 

Materi Pembelajar Sastra pada tahun 2016. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 
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Nike Ardila terletak pada tujuannya yaitu peneliti terdahulu sebagai sumbangan 

materi pembelajaran sastra, sedangan penelitian ini ditujukan kepada penikmat sastra. 

Novel yang digunakan juga berbeda.Persamaan antara penelitian ini dengan 

sebelumnya yaitu sama-sama meneliti menggunakan unsur-unsur intrinsik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang dapat membantu dalam 

merumuskan masalah dalam mengumpulkan data, (Jabrohim, 2015:3). Rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimanakah unsur-unsur  intrinsik yang terdapat 

dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan peneliti adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu 

hal yang diperoleh setelah penelitian selesai, (Arikunto, 2013:97).Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan unsur-unsurintrinsik dalam novel Ibu karya Iwan 

Setyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Penikmat sastra, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan 

memberikan tambahan pengetahuan tentang unsur instrinsik yang terdapat 

dalam karya sastra. 
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2. Pengajaran sastra, diharapkan hasil penelitian ini menjadi materi dalam 

pengajaran sastra. 

3. Acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam memahami pelajaran 

sastra. 
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