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ABSTRAK
Unsur intrinsik adalah unsur terpenting dalam membangun sebuah karya
sastra terutama novel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tema,
alur, latar, penokohan, dan amanat dalam Novel Sang Alkemis. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif. Objek yang diteliti adalah teks pada novel Sang
Alkemis. Teks tersebut dianalisis berdasarkan tema, alur, latar, penokohan, dan
amanat. Tema berdasarkan isi novel yang dibagi menjadi dua bagian. Alur yang
terbagi atas alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Latar terbagi atas latar
waktu dan latar tempat. Penokohan yang terbagi atas protagonis dan antagonis.
Dan amanat yang terbagi antara amanat tersirat dan amanat tersurat. Simpulan
dari penelitian ini adalah temadari novel Sang Alkemis adalah perjalanan
seseorang dalam mencari harta karun. Alur novel tersebut adalah alur maju, alur
mundur, dan alur campuran. Latar pada novel ini adalah latar waktu yaitu, pagi,
siang, sore, dan malam, latar tempat yaitu Tangier, Afrika, Oasis, Mesir.
Penokohan dalam novel ini adalah protagonis. Amanat yang terdapat adalah
amanat tersirat dan amanat tersurat.
Kata Kunci: Analisis, Unsur intrinsik, Novel Sang Alkemis
ABSTRACT
Intrinsic element is the most important element in building a literary work,
especially the novel. The purpose of this research is to decrypt the theme, plot,
setting, characterization, and mandate in Sang Alkemis novel. This research used
descriptive method. The object under study is the text of the Sang Alkemis novel.
The text is analyzed based on the theme, plot, setting, characterization, and
mandate. The theme is based on the content of the novel is divided into two parts.
The plot is divided into the forward plot, backward plot, and the mixture plot.
Setting is divided into time setting and place setting. Characterizations were
divided into the protagonist and antagonist. And the mandate of which is divided
between the mandate implicit and explicit mandate. Conclusion of this research is
the theme of Sang Alkemis novel is a journey of someone in searching for a
treasure. The plot of this novel are forward plot, backward plot, and the mixture
plot. The time setting on this novel are morning, afternoon, evening, and night and
the place setting are Tangier, Africa, Oasis, and Egypt. Characterizations in this
novel is the protagonist. Mandate that exists is implicit mandate and explicit
mandate.
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1. Pendahuluan
Sastra adalah sebuah aliran seni yang berwujud kata. Sastra dapat diutarakan
baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sastra menawarkan dua hal utama, yaitu
kesenangan dan pemahaman (Lakens dalam Nurgiyantoro, 2005:3). Kesenangan
yang dimaksud adalah sesuatu yang diperoleh oleh penikmat sastra tersebut yang
menimbulkan kepuasan tersendiri.
Novel merupakan karya sastra yang berisi tentang kisah hidup seseorang.
Novel merupakan karya sastra yang banyak diminati penikmat sastra. Namun,
tidak semua pembaca memahami isi novel yang dibaca. Ini karena kurangnya
pengetahuan pembaca mengenai unsur yang membangun novel tersebut.
Tema sebagai awal terbentuknya sebuah novel sering diabaikan oleh
pembacanya. Tema merupakan bibit untuk membuat sebuah alur cerita. Tanpa
adanya tema tak mungkin sebuah cerita akan terbentuk. Namun si pembaca tak
mengetahui tema novel tersebut dan lebih mementingkan jalan cerita dan isi
novel. Tema dalam novel tidak akan diutarakan secara gamblang. Tema akan
diketahui oleh si pembaca apabila ia telah membaca keseluruhan dari novel
tersebut. Pembaca sendiri yang akan menyimpulkan tema dari novel tersebut.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Tanjungpinang dengan waktudan tempatnya tidak
terikat. Hal ini disebabkan objek kajian yang berupa teks sastra.
Peneliti memilih objek penelitian berupa novel yang berjudul Sang Alkemis
karya Paulo Coelho yang terbit pada tahun 2013 dengan jumlah 213 halaman,
dengan objek kajian yang meliputi: Tema, Alur, Latar, penokohan dan Amanat.
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut moleong (2001:3)
mengatakan bahwa penelitian kuantitatif mengahasilkan data deskripsi berupa
kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskripsi yang menurut Hadari Nawawi merupakan
prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan
subjek atau objek penelitian saat sekarang. (dalam Siswantoro,2005:56).
Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan
data yang diperoleh dari novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho.
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen
adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan
dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan
kebijakan. Jadi objek kajian penelitian ini termasuk dalam dokumentasi berbentuk
cerita dalam penulisan novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho.
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil yang dilakukan setelah memperoleh data, penelitian mengananalisis
tema, alur, latar, penokohan dan amanat. Dari analisis hasil penelitian terdapat
Tema dalam novel Sang Alkemis adalah perjalanan Santiago dalam mencari harta
karun. Alur yang terdapat yaitu alur maju: dia memutuskan menunggu sampai
matahari agak condong di langit, kemudian barulah dia mengikuti dombadombanya pulang melintasi padang. alur mundur: dalam impianku,aku ada di
padang bersama domba-dombaku.tahu-tahu muncul seorang anak kecil. alur
campuran: dulu aku menemukan ini di ladang. Aku ingin menjadi bagian
warisanmu. novel sang alkemis juga memiliki latar yaitu latar tempat, latar waktu
dan latar sosial. Penokohan yang terdapat di dalam novel sang alkemis adalah
protagonis. Dan amanat yang terdapat yaitu amanat tersirat “dulu aku pernah
menggembalakan domba-dombaku di padang-padang, beberapa pasti ada yang
mati kalau bertemu ular. Tapi memang begitulah kehidupan domba dan gembalagembala” dan amanat tersurat. “kalau seseorang sungguh-sungguh menginginkan
sesuatu, seisi jagat raya bahu-membahu membantu orang itu mewujudkan
impiannya”
4. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan tema (tentang
perjalanan seorang anak yang bernama Santiago dalam mencari harta karun), alur
(alur maju, alur mundur, dan alur campuran), latar (latar waktu, yaitu pada saat
fajar, pagi, siang, matahari terbenam, dan malam, lalu latar tempat yaitu Tangier,
Afrika, Oasis, dan Mesir), penokohan (terdapat 4 tokoh yang semuanya merupakan
tokoh protagonis. Tokoh tersebut adalah Santiago, Raja Salem, Pedagang Kristal,
dan Sang Alkemis), dan Amanat (tersirat dalam novel ini terdapat 4 teks dan
amanat tersurat juga 4 teks).
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