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ABSTRAK 

 

 

Andini, Riski. 2020Analisis Struktural Novel Mushaf Cinta Karya 

Amirul Ulum. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Program Sarjana (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (I) 

Drs. H. Refson, M.Pd., (II) Supriatini, S.Pd.,M.Pd. 

 

Kata kunci:analisis, struktural, novel. 

 

Latar belakang dalam penelitian novel Mushaf Cinta Karya Amirul 

Ulum merupakan novel yang menggambarkan seorang gadis yang 

mengadakan sayembara untuk mendapatkan suami yang sesuai 

dengan kriterianya. Masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah struktural novel Mushaf Cinta karya Amirul Ulum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis struktural 

novel Mushaf Cinta karya Amirul Ulum. Metode yang 

digunakandalampenelitianiniadalahmetodedeskriptif.Hasil penelitian 

struktural yang ditemukan yaitu unsur intrinsik, yaknitema, alur, 

penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Novel 

Mushaf Cinta karya Amirul Ulum baik dibaca bagi penikmat sastra, 

karena di dalam novel ini banyak memberikan pesan yang baik yang 

dapat dijadikan pelajaran dalam menjalani kehidupan nyata.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  

Sastra kata pinjaman dari literatur Sansekerta, yang berarti “teks yang 

mengandung instruksi” atau “pedoman”, dari arti kata śās- “instruksi” dasar atau 

“mengajar”. Dalam kata Indonesia digunakan untuk merujuk pada “sastra” atau 

semacam tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Karya sastra berarti 

karangan yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang 

indah. Sastra memberikan wawasan yang umum tentang masalah manusiawi, sosial, 

maupun intelektual, dengan caranya yang khas. Pembaca sastra dimungkinkan untuk 

menginterpretasikan teks sastra sesuai dengan wawasannya sendiri. Sastra 

merupakan karya atau seni yang dapat memunculkan imajinasi seorang pengarang 

melalui pemikiran-pemikirannya sebuah karya satra menggambarkan kehidupan 

yang bersumber dari pengalaman-pengalaman dari peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari baik nyata atau hanya imajinasi yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan. “Sastra adalah karya seni yang merupakan ekspresi kehidupan manusia Dari 

keseluruhan defenisi sastra di atas, adalah berdasarkan persepsi masing-masing 

pribadi dan sifatnya deskriptif, pendapat itu berbeda satu sama lain” (Aminudin, 

2014:10). Karya sastra diasumsikan sebagai fenomena yang memiliki struktur yang 

saling terkait satu sama lain. Struktur tersebut memiliki bagian yang komplek 

sehingga pemaknaan harus diarahkan ke dalam hubungan antarunsur secara 

keseluruhan. 



2 

 

 Unsur-unsur pembentuk karya sastra meliputi tema,alur,tokoh dan 

penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat, yang akan membentuk 

satu kesatuan yang utuh. Karya sastra merupakan bagian dari seni yang berusaha 

menampilkan nilai keindahan yang bersifat imajinatif, sehingga mampu memberikan 

hiburan terhadap pembaca. Menurut Jabrohim (2012:77), karya sastra lahir di 

tengah- tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang sebagai refleksinya 

terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. 

Keutuhan unsur dalam karya sastra bukan hanya merupakan kumpulan 

benda yang berdiri sendiri, tetapi juga saling terkait lainnya. Karya sastra dibagi 

menjadi dua jenis, karya sastra yang bersifat non fiksi dan fiksi. Karya sastra non 

fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita 

nyata atau cerita kehidupan sehari hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan 

dengan kata lain faktual.  Hal-hal  yang terkandung di dalamnya adalah nyata  

dan benar-benar ada dalam kehidupan. Karya sastra non fiksi berupa puisi, lagu 

dan drama. Karya sastra fiksi adalah suatu karya sastra yang mengungkap realitas 

kehidupan, sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi. Karya sastra fiksi 

berupa komik, cerpen, esai, cerita rakyat dan novel.Salah satu bentuk karya sastra 

fiksi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah novel. Novel merupakan sastra 

yang dibangun melalui berbagai unsur instrinsik dan ekstrinsik. Unsur in sumber-

sumber di luar  karya  sastra.  Unsur-unsur  tersebut  akan  membangun novel secara 

totalitasstrinsik bersumber pada teks sastra itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik 

berasaal
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sumber-sumber di luar  karya  sastra.  Unsur-unsur  tersebut  akan  membangun 

novel secara totalitas. 

Nurgiyantoro (2015:4) menyatakan bahwa, novel sebagai sebuah karya 

sastra menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, 

dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur instrinsiknya 

sepertitema,alur,tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan 

amanat yang kesemuanya bersifat imajinatif.Penelitian sastra yang memfokuskan 

pembahasannya pada unsur instrinsik suatu karya sastra biasanya menggunakan 

pendekatan strukturalisme.Menurut Suwardi  Endaswara  (2011:49),  strukturalis 

pada  dasarnya  merupakan  cara  berfikir  tentang  dunia  yang terutama 

berhubungan  dengan  tanggapan  dan  deskripsi  struktur-struktur.   Dalam 

pandangan ini karya sastra diasumsikan sebagai fenomena yang memiliki struktur 

yang terikat satu sama lain. Kodrat struktur itu  akan  bermakna  apabila  

dihubungkan dengan struktur lain. Struktur tersebut memiliki bagian yang 

kompleks, sehingga pemaknaan harus diarahkan ke dalam hubungan antar unsur 

secara keseluruhan. Berdasarkan konsep struktural dari sebuah karya sastra terutama 

novel, penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa novel yang baik secara 

struktural adalah novel yang memiliki unsur-unsur yang  jelas  baik  itu  tema,  alur,  

penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat serta memiliki keterkaitan antar unsur-

unsur tersebut sehingga menciptakan makna yang menyeluruh Salah satu novel yang 

memiliki struktur yang baik adalah novel "Mushaf Cinta" karya Amirul Ulum yang 

merupakansastrawanIndonesia.
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Salah satu novel yang memiliki struktur yang baik adalah novel "Mushaf Cinta" 

karya Amirul Ulum yang merupakan sastrawan Indonesia. Novel ini menceritakan 

tentang tokoh “aku” yang sedang mengenyam pendidikan disebuah Pesantren, 

dimana tokoh “aku” menceritakan kisahnya selama mengenyam pendidikan di 

Pesantren dengan banyak kisah yang dilaluinya. Hingga akhirnya berhasil 

menyelesaikan pendidikannya di Nhadatul Wathan Banat (setingkat SMU), dengan 

hasil yang sangat memuaskan. Atas keberhasilannya itu, Nadhatul Wathan 

memberikan beasiswa kepadanya untuk melanjutkan pendidikan ke Mesir. Tapi 

sebelum pergi ke Mesir, Ummi Hamidah menginginkan ia menikah dahulu sebelum 

pergi ke Mesir, agar disana ada suami yang menjaganya. akhirnya menyetujui 

keinginan sang ibu, dengan syarat ia kan mengadakan sayembara untuk menemukan 

suami idamannya.Mushaf cinta, merupakan sebuah novel yang kental dengan nuansa 

kehiduapan para santri di pesantren. Warna-warni kehidupan pesantren ada disini. 

Semuanya dirangkai secara apik dan sangat menginspirasi. Novel Mushaf Cinta 

dilihat dari segi struktural memiliki tema yang baik karena didukung oleh alur yang 

baik.    

Tema yang menceritakan kisah hidup di lingkungan Pesantren, dan alur yang 

terdapat dalam novel ini sangat baik karena tahapan peristiwa tersusun secara 

berurutan. Latar pada novel juga  menarik  dan jelas. Menggunakan sudut pandang 

orang pertama yang diperankan  oleh  tokoh Aku, serta amanat yang tersampaikan  

dengan  jelas  karena  didukung  oleh  alur yang baik. Mushaf cinta, merupakan 

sebuah novel yang kental dengan nuansa kehidupan para santri di pesantren.  
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Berdasarkan uraian  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  membahas 

novel Mushaf Cinta dengan pendekatan struktural yang meneliti unsur tema, alur, 

penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat yang terkandung dalam  novel 

''Mushaf Cinta'' ini, serta mengkaji sejauh mana keterkaitan antar unsur novel 

tersebut. Untuk itu penulis akan membahasnya dalam  skripsi  dengan  

judul“Analisis Struktural Novel Mushaf Cinta Karya Amirul Ulum” 

B. Masalah Penelitian 

 

“Masalah adalah sebuah kalimat tanya atau pernyataan yang menanyakan 

yang jawabannya dicari melalui penelitian” (Kerlinge, 2006:28). Sedangkan menurut 

Sugiyono (2015:35), rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan 

dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan pengertian yang 

dikemukakan di atas, maka ini dirumuskan permasalahan untuk mengarahkan 

keseluruhan proses penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, maka yang menjadi 

permasalahan yakni: Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini  adalah 

bagaimanakah Struktural novel Mushaf Cinta karya Amirul Ulum? 

C. Tujuan Penelitian 

 

“Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan 

dalam jangka pendek dan tujuan harus diperjelas agar arah penelitian dapat mencapai 

sasaran yang diharapkan.Tujuan, ia merupakan pernyataan tentang keadaa
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diinginkan di mana organisasi atau perusahaan bermaksud untukmewujudkannya dan 

juga sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana 

organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya” (Suprapto, 

2009:104). Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian bertujuan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan kajian struktural dalam novel Mushaf Cinta karya 

Amirul Ulum 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun beberapa manfaat yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pemilihan  

 bahan ajar khususnya pelajaran Bahasa Indonesia bidang sastra. 

2. Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 

pemahaman dalam menganalisis sebuah karya sastra berdasarkan pendekatan 

struktural sastra. 

3. Penelitian lanjutan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pembanding dan 

referensi dalam mengadakan penelitian lanjut dengan memperluas aspek tujuan 

sastra dalam menganalisis novel-novel lain. 
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