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ABSTRAK 

Asriyani. 2020. Analisis Unsur-Unsur Intrinsik dalam Novel Ibu Pilihan Tuhan 

Karya Rizka Azizah. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program 

Sarjana (SI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Palembang. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Sri Parwanti, M.Pd., (II) Dr. Gunawan Ismail, 

M.Pd. 

Kata Kunci: analisis, unsur intrinsik, dan novel 

Latar belakang penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis hubungan antar 

unsur intrinsik sebuah karya sastra yaitu novel. Peneliti menganalisis novel yang 

berjudul Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizal karena mendeskripsikan kehidupan 

sehari-hari yang menginspirasi para pembacanya, yang merupakan kisah nyata yang 

dialami seorang ibu. Mulai dari perjuangan seorang wanita yang berstatus sebagai 

single parent, kasus perceraian, kekerasan psikis yang dialami seorang istri, anak 

yang tidak sepenuhnya dianggap oleh ayah kandungnya sendiri yang mengalami 

kebutuhan khusus hingga pada akhirnya anak tersebut berhasil sukses. Masalah 

dalam penelitian ini adalah unsur-unsur intrinsik apa saja yang terdapat dalam novel 

Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizah. tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

unsur-unsur intrinsik yaitu berupa tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, 

gaya bahasa, latar/setting dan amanat dalam novel Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka 

Azizah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Ibu Pilihan 

Tuhan karya Rizka Azizah. Hasi penelitian menunjukkan bahwa unsur intrinsik 

dalam novel Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizah yaitu: (1) tema: tentang 

perjuangan seorang wanita yang berstatus sebagai single parent yang sukses 

membesarkan dan mendidik anak berkebutuhan khusus (tunanetra). (2) alur: alur 

maju, peristiwa diceritakan dari awal-tengah-akhir, secara berurutan mulai dari 

permulaan, pertingkaian atau konflik, puncak pertingkaian, peleraian, dan akhir. (3) 

tokoh dan penokohan dalam novel ini memiliki bentuk dan watak yang berbeda-beda, 

karakter yang dimiliki dasarnya baik. (4) sudut pandang yang digunakan dalam novel 

ini adalah sudut pandang orang pertama. (5) gaya bahasa: yang digunakan dalam 

novel ini yaitu gaya bahasa metafora, metonimia, hiperbola, alusio, simile, dan 

personifikasi. (6) amanat yang terdapat dalam novel ini adalah jangan pernah malu 

mempunyai anak yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas) karena setiap anak 

pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Karya Sastra merupakan hasil cipta masyarakat atau sastrawan yang lahir dari 

fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan membaca dan 

memahami karya sastra berarti membaca dan memahami fenomena kehidupan. 

Berbagai fenomena kehidupan tersebut dituangkan dalam bentuk karya sastra sesuai 

dengan konsep, pandangan, kemampuan, dan kreativitas pengarang meramu realitas 

kehidupan ke dalam suatu bentuk imajinatif yang  mampu memberi kenikmatan dan 

manfaat bagi kehidupan manusia (Salfia, 2015:1).  

Menurut Jabrohim (2012:19), karya sastra adalah suatu wujud kreativitas 

manusia yang tergolong konvensi-konvensi yang berlaku bagi wujud ciptaannya 

dapat menjadi kaidah. Secara etimologis, sastra sendiri diartikan sebagai alat untuk 

mengajar, buku petunjuk, ataupun buku petunjuk  pengajaran. Pengertian ini diambil 

dari asal usul kata, bahasa sanskerta. Sastra terdiri dari akar kata cas atau sas dan -tra. 

Cas dalam bentuk kata kerja  yang diturunkan memiliki arti yang mengajarkan, 

mengajar, memberikan suatu petunjuk ataupun pedoman. Akhiran –tra  menunjukkan 

sarana atau alat. Sementara itu, istilah susastra sendiri pada hakikatnya berasal dari 

awalan su yang berarti indah atau baik (Teeuw dalam Susanto, 2016:1). 

Dengan membaca karya sastra, seseorang telah berapresiasi terhadap karya 

sastra, dengan kata lain dapat menikmati cerita, dan menghibur diri sendiri untuk 

memperoleh kepuasan batin. Selain itu dengan membaca karya sastra secara tidak 
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langsung dapat membentuk manusia lebih berbudaya dan memberikan kesadaran 

tentang kebenaran serta memberikan kebutuhan seni kepada manusia. Karya sastra 

merupakan hasil pemikiran seseorang dalam fakta dan imajinatif dalam bentuk lisan 

maupun tulisan. 

Rokhmansyah (2014:2) menyatakan bahwa ada banyak batasan mengenai 

definisi sastra, antara lain: (1) sastra adalah seni; (2) sastra adalah ungkapan spontan 

dari perasaan yang mendalam: (3) sastra adalah ekpresi pikiran dalam bahasa, 

sedangkan yang dimaksud dengan pikiran adalah pandangan, ide-ide, perasaan 

pemikiran, dan semua kegiatan mental manusia; (4) sastra adalah inspirasi kehidupan 

yang dimaterikan (diwujudkan) dalam sebuah bentuk keindahan; (5) sastra adalah 

semua buku yang memuat perasaan kemanusiaan yang mendalam dan kekuatan moral 

dengan sentuhan kesucian kebebasan pandangan dan bentuk yang mempesona. 

Bentuk karya sastra sangat beraneka ragam, salah satunya berbentuk novel. 

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Salfia (2015:1) bahwa Novel sebagai salah 

satu bentuk karya sastra selalu menceritakan kehidupan manusia, menggambarkan 

jalinan peristiwa tentang kehidupan manusia dan mampu memberikan renungan 

tentang makna dan hakikat kehidupan. Novel selalu menghadirkan nilai yang mampu 

memberi pembacanya pengetahuan dan pengalaman maupun menyegarkan kembali 

suatu sejarah, budaya atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau.  

Menurut Abrams dalam Nurgiyantoro, (2015:11-12) mengemukakan bahwa 

novel berasal dari Italia novella yang dalam bahasa Jerman novelle. Secara harfiah  

novella, berarti „sebuah barang baru yang kecil‟, dan kemudian diartikan sebagai 
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cerita pendek dalam bentuk prosa. Novel merupakan gambaran dari kehidupan dan 

perilaku yang nyata dari zaman pada saat novel itu ditulis Pujiharto, (2012:8).  

Penulis memilih novel Ibu Plihan Tuhan karya Rizka Azizah ini karena 

mengungkapkan gagasan-gagasan yang berbicara mengenai kehidupan nyata seorang 

wanita yang bernama Nina yang banyak mengalami cobaan dalam hidupnya, 

diantaranya: (1) perjuangan seorang wanita yang berstatus sebagai single parent; (2) 

kekerasan psikis; (3) kasus perceraian; (4) anak berkebutuhun khusus yang sengaja 

ditelantarkan ayah kandungnya; (5) kesuksesan anak yang berkebutuhan khusus. 

Seorang anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan dan 

kehidupan layak seperti anak-anak yang terlahir secara normal pada umumnya. Anak  

berkebutahan khusus juga berhak untuk ditampilkan seperti anak-anak yang terlahir 

normal secara fisiknya, karena anak yang berkebutuhan khusus banyak menyimpan 

segudang kelebihan dibandingkan dengan kekurangan yang dimilikinya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat 

dalam novel yang berjudul Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizah yang dikemukakan 

oleh Nurgiantoro (2015:30) bahwa unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang 

membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan suatu 

teks hadir sebagai teks sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika 

orang membaca karya sastra. 

Alasan peneliti menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam novel Ibu Pilihan 

Tuhan karya Rizka Azizah karena unsur intrinsik mengungkapkan unsur yang 

berbeda di luar karya sastra yang dapat dijadika pembentuk sebuah karya sastra. 

Analisis unsur-unsur intrinsik menurut penulis sebagai cara yang baik untuk 
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menganalisis novel Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizah karena  mendeskripsikan 

kehidupan sehari-hari yang menginspirasi para pembacanya, yang merupakan kisah 

nyata yang dialami seorang ibu. Mulai dari perjuangan seorang wanita yang berstatus 

sebagai single parent, kasus perceraian, kekerasan psikis yang dialami seorang istri, 

anak yang tidak sepenuhnya dianggap oleh ayah kandungnya sendiri yang mengalami 

kebutuhan khusus hingga pada akhirnya anak tersebut berhasil sukses. Selain itu, 

novel Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizah ini merupakan novel yang dicetak 

pertama Januari 2018 yang diterbitkan oleh Loka Media bekerja sama dengan Tiara 

Femina. 

Penelitian tentang analisis unsur intrinsik sebelumnya telah diteliti oleh Nike 

Ardila Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas 

Muhammadiyah dengan judul Analisis Unsur-Unsur Intrinsik dalam Novel Pink 

Project Karya Retni. SB. Sebagai Sumbangan Materi Bagi Pengajaran Sastra Tahun 

Ajaran 2017. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang analisis unsur intrinsik. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan masalah yang timbul dari masing-

masing novel tersebut. Objek penelitian yang dilakukan Nike Ardila adalah Analisis 

Unsur-Unsur Intrinsik dalam Novel Pink Project Karya Retni. SB. Sebagai 

Sumbangan Materi Bagi Pengajaran Sastra. Sedangkan objek penelitian yang diteliti 

oleh peneliti adalah novel Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizah. 

Penulis novel 1bu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizah ini merupakan lulusan 

SI Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya Rizka Azizah mengawali 

karier menulis di majalah remaja berbahasa Inggris, High End Teen 2009. Kemudian 
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pada 2012 hingga 2017 ia menjadi Redaktur di Majalah Femina. Profesi jurnalis 

mengantarkannya ke berbagai pengalaman mengesankan sekaligus 

mempertemukannya dengan berbagai tokoh inspiratif. Namun dia, paling senang 

menuliskan profil tokoh, karena merasa mendapat ilmu dan wawasan baru dari setiap 

perjalanan hidup yang mereka alami. Sejumlah selebritas dan tokoh penting ia 

wawancarai secara ekslusif, termasuk aktor Hollywood peraih Piala Oscar: Jamie 

Foxx dan Emma Stone. 

1.2 Rumusan Masalah  

Menurut Sugiyono (2017:51), masalah penelitian merupakan di mana segala 

sesuatu yang akan diteliti dan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan 

jawabannya. Masalah dalam penelitian ini adalah unsur-unsur intrinsik apa saja yang 

terdapat dalam novel Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizah.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Menurut Jabrohim (2012:34), tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. 

Tujuan harus diperjelas agar arah penelitian dapat mencapai sasaran yang diharapkan. 

Berdasarkan permasalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan unsur-

unsur intrinsik yaitu berupa tema, alur, toko dan penokohan, sudut pandang, gaya 

bahasa, latar/setting dan amanat dalam novel Ibu Pilihan Tuhan karya Rizka Azizah. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, pembaca, peneliti, dan 

penulis. 
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1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi 

untuk dijadilkan penelitian selanjutnya. 

2) Untuk guru Bahasa Indonesia di tingkat SMA hasil penelitian ini diharapknn bisa 

menambah pengetahuan dan menjadi acuan dalam pembelajarın bahasa Indonesia  

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, acuan, dan referensi 

untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam.  
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