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ABSTRAK 

 
Siti Sumiyarsih. “Analisis Struktural Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni dan Pembelajarannya di Kelas XI SMA”. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2012 

Tujuan penelitian ini adalah. (1) mendeskripsikan unsur-unsur struktural 

novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni; (2) 

mendeskripsikan hubungan antarunsur novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah, 

dan (3) mendeskripsikan pembelajaran novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah  

di SMA kelas XI. 

Teori yang digunakan adalah teori struktural Stanton (2007:22-74) yang 

menyatakan bahwa struktural cerita terdiri dari unsur tema dan masalah, fakta 

cerita mencakup tokoh dan penokohan, alur, latar, dan sarana sastra yang terdiri 

dari judul, sudut pandang, gaya bahasa dan nada, ironi, dan hubungan antarunsur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Objek penelitian ini adalah teks novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah. Fokus 

penelitian pada struktur sastra yang meliputi tema, fakta cerita, sarana sastra, 

hubungan antarunsur dan pembelajarannya di SMA. Instrumen dalam penelitian ini 

adalah kertas pencatat dan alat tulisnya. Teknik pengumpulan data digunakan 

teknik studi kepustakaan dan observasi. Analisis data dilakukan dengan metode 

analisis isi. Penyajian analisis disajikan dengan teknik informal. 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni bertemakan perjuangan cinta sejati. Fakta cerita yang 

mencakup alur, tokoh dan penokohan, dan latar. Alur menggunakan alur maju 

(progresif). Tokoh dan penokohan dibagi berdasarkan tokoh utama yaitu Mim dan 

Nun, tokoh tambahan Guru Abu, Alif, Pipin, Nun kecil. Latar menggunakan latar 

tempat: Kampus UII Yogyakarta, toko souvenir, kafe Sudut Pasir, Medinah, 

Mekah, Jabal Rahmah, Mobil, Pesawat terban. Latar waktu: pagi, siang, malam, 

bulan, tahun, dan zaman moderen, dan latar sosial: masyarakat moderen kelas 

menengah. Sarana sastra meliputi: judul, sudut pandang, gaya bahasa, dan nada 

dan ironi. Judul novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah. Sudut pandang 

digunakan persona pertama “Aku”. Gaya bahasa menggunakan majas hiperbola. 

Nada dan ironi menggunakan ironi dramatis dan nada ironis. Hubungan 

antarunsur terjalin begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan cerita yang 

padu. Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah relevan sebagai bahan 

pembelajaran dan diajarkan di SMA kelas XI karena dalam novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah  terdapat memberikan pesan yang baik bagi siswa. 

Kata kunci : analisis struktural novel, Cintaku Bersemi di Padang Arafah,           

pembelajarannya di kelas XI SMA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini akan dijabarkan tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prosa fiksi merupakan karya sastra yang sangat digemari oleh 

masyarakat. Karya sastra tersebut adalah cerpen dan novel. Novel sangat 

digemari karena ceritanya yang menarik, yang menceritakan kehidupan 

sehari-hari dan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat umum. Begitu 

pula dengan cerpen. 

Novel dibangun dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain sehingga menjadi karya sastra yang bermakna. Oleh karena 

itu, tiap unsur pembangun novel hanya akan bermakna bila ada kaitannya 

dengan keseluruhan unsur pembangun dalam novel tersebut. 

Unsur-unsur pembangun novel berupa unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Menurut Nurgiyantoro (2010:23), unsur intrinsik adalah  unsur-

unsur yang membangun sebuah karya sastra itu sendiri. Unsur yang (secara 

langsung)  turut serta membangun cerita. Kepaduan antar berbagai unsur 

intrinsik inilah yang membuat novel berwujud. Unsur yang dimaksud adalah 

tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya 

bahasa. 
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Karya sastra merupakan struktur yang kompleks, sehingga perlu 

adanya penganalisisan untuk memahami struktur tersebut. Dengan analisis 

struktural, hubungan antarunsur tersebut dapat diketahui. Metode struktural 

berada pada tumpukan teks karya sastra itu sendiri serta hubungan 

antarunsur-unsur cerita di dalam teks itu. Unsur-unsur serta cerita itu 

dianalisis, sehingga terlihat adanya hubungan antarunsur-unsur cerita.  

Analisis karya sastra secara struktural adalah analisis unsur-unsur 

struktur karya sastra dan mencari hubungan-hubungan antarunsur-unsur 

tersebut. Menurut Stanton (2007:22-74), analisis struktural terhadap karya 

sastra adalah analisis terhadap struktural ceritanya, antara lain (a) tema dan 

masalah. Tema pada novel haruslah mempertimbangkan tiap detil cerita yang 

menonjol. Detil-detil cerita tersebut dapat didefinisikan sebagai masalah, 

yang pada umumnya sesuatu yang ingin disampaikan sebagai pijakan, 

pencarian detil yang menonjol tersebut diperkirakan berada disekitar 

persoalan utama yang menyebabkan terjadinya konflik yang dihadapi tokoh 

(b) fakta cerita terdiri dari tokoh dan penokohan, alur dan latar. Untuk 

menentukan gambar pribadi atau watak tokoh, mengemukakan empat cara 

yaitu nama tokoh, uraian pengarang secara eksplisit mengenai tokoh 

percakapan atau pendapat tokoh lain, dan semua dialog dan tingkah laku 

tokoh itu sendiri. (c) Sarana sastra terdiri dari pengertian judul, sudut 

pandang, gaya bahasa dan nada dan ironi. 

Novel menceritakan kehidupan manusia dengan lingkungan dan 

masyarakat, manusia dapat dijadikan objek karya sastra. Manusia yang 

beraktivitas dalam novel disebut tokoh. Tokoh mempunyai perasaan, 
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kemauan, nafsu dan hidup dalam lingkungan manusia, memuat semua cerita 

yang akan dipakai pengarang dalam mengembangkan watak tokoh. 

Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni 

memiliki keistimewaan dan memiliki perbedaan dari novel lain. 

Keistimewaannya adalah alur cerita yang merupakan pencerminan dunia 

realitas yang dialami oleh manusia di tengah-tengah masyarakat, sehingga 

ceritanya benar-benar hidup. Penggambaran kompleksitas tokohnya begitu 

tertata seakan terjadi di dunia nyata.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Struktural Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni dan Pembelajarannya di Kelas XI SMA”. Penulis 

mengambil novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni 

sebagai bahan penelitian ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni tersebut 

sangat menarik dan layak dibaca bagi pelajar, mahasiswa, serta 

masyarakat; 

2. Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni 

sepengetahuan penulis mempunyai struktur yang lengkap, apalagi jalan 

peristiwanya atau alur ceritanya seperti realitas, maka tepat apabila dikaji 

dari segi strukturnya; 

3. Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni 

memberikan pemahaman kepada pembaca akan pentingnya unsur-unsur 

struktur karya sastra yang membentuk keutuhan karya sastra. 

4. Novel ini belum pernah dijadikan bahan analisis skripsi di UMP. 
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B. Penegasan Istilah 

Penelitian ini berjudul “Analisis Struktural Novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah Karya Ravianty Doni dan Pembelajarannya di Kelas XI SMA”. 

Berkaitan dengan judul skripsi tersebut, penulis akan menjelaskan istilah-istilah 

yang terdapat dalam judul skripsi, agar pembaca mendapat gambaran yang jelas 

dan lengkap dari penelitian ini. 

1. Analisis struktural adalah analisis yang bertujuan memaparkan secermat 

mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara 

bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan  (Nurgiyantoro, 2010:37). 

2. Pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan peserta didik yang beragam 

agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa 

dengan siswa (Suyitno dalam Muslich 2009:223). 

Jadi, makna judul skripsi “Analisis Struktural Novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah Karya Ravianty Doni dan Pembelajarannya di Kelas XI SMA”, 

adalah meneliti unsur-unsur struktural novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

Karya Ravianty Doni dan Pembelajarannya di Kelas XI SMA”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah-masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah aspek struktur pembangun (tema, fakta cerita dan sarana 

sastra) novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni? 
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2. Bagaimanakah hubungan antarunsur novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni? 

3. Bagaimanakah pembelajaran struktur novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah di kelas XI SMA?  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

       Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.   Mendeskripsikan struktur pembangun (tema, fakta cerita dan sarana 

sastra) novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni;  

b. Mendeskripsikan hubungan antarunsur novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni; 

c. Mendeskripsikan pembelajaran novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

di  kelas XI SMA; 

Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu: 

a. Segi teoretis  

Dari segi teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 

penelitian dalam bidang ilmu sastra, khususnya teori struktural dan 

pembelajarannya yang diaplikasikan pada sebuah karya sastra, yakni novel 

Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni. 

b. Segi Praktis  

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai pembelajaran novel dengan menganalisis struktural 
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dalam novel pembelajaran novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. Tiap-tiap bagian dirinci sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

                      Berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, prakata, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi terdiri atas: 

          Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan 

sistematika skripsi. 

                      Bab II memuat tinjauan pustaka dan kajian teoretis. Untuk 

mengetahui perbedaan yang khas antara kajian terdahulu dengan kajian 

yang akan dilakukan, penulis harus memaparkan tinjauan pustaka sebagai 

kajian secara kritis. Tinjauan pustaka yang peneliti gunakan yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Eka Purwanti (2010) menulis skripsi yang 

berjudul “Tinjauan Struktur Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan 

Karya Pramoedya Ananta Tour dan Kemungkinan Pembelajarannya di 

SMA” dan Lina Andriyani (2010) dalam skripsinya yang berjudul 

“Analisis Struktural Novel Burlian Karya Tere-Liye dan Pembelajarannya 
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di SMA Kelas XI”. Dalam tinjauan teoretis ini pada akhirnya dijadikan 

sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan data hasil penelitian.  

           Bab III memuat metode penelitian yang terdiri dari sumber data, 

objek penelitian, fokus penelitian, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis. 

          Bab IV memuat analisis data membahas atau menganalisis dengan 

teori struktural yang berfokus pada tema, fakta cerita yang mencakup 

tokoh dan penokohan, alur, latar, dan sarana sastra yang terdiri dari judul, 

sudut pandang, gaya bahasa dan nada, ironi dan hubungan antarunsur.  

         Bab V berisi  penutup yang terdiri dari simpulan dan saran hasil 

penelitian terhadap objek penelitian. 

1. Bagian Akhir  

Berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORETIS 

 

 
A.  Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui perbedaan yang khas antara kajian terdahulu dengan 

kajian yang akan dilakukan, penulis harus memaparkan tinjauan pustaka sebagai 

kajian secara kritis. Pemaparan ini dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan 

dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis. 

Penelitian melalui pendekatan struktur telah banyak dilakukan. Namun 

demikian, struktur tersebut hanya dipakai sebagai dasar untuk menuju ke 

pendekatan berikutnya. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Eka Purwanti 

(2010) menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Struktur Novel Sekali Peristiwa Di 

Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Tour dan Kemungkinan Pembelajarannya 

Di SMA”. Dalam penelitian tersebut, peneliti membahas tentang struktur novel, 

yang meliputi: tema dan amanat, alur atau plot, latar atau setting dan tokoh. Satu 

struktur tidak dibahas unsur pusat pengisahan. 

Peneliti ini mempunyai persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh 

penulis, yaitu menggunakan teori struktur, namun dalam penelitian tersebut 

strukturnya tidak lengkap. 

Lina Andriyani (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Struktural 

Novel Burlian Karya Tere-Liye dan Pembelajarannya di SMA Kelas XI”. Dalam 

penelitian yang dilakukan Lina Andriyani, terdapat kesamaan kajian struktur novel 

yang  meliputi: tokoh  dan  penokohan,  serta  latar.  Hal  ini  digunakan  oleh  Lina 
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Andriyani untuk mengkaji tentang moral dan susila serta kewajiban yang 

berhubungan dengan perilaku tokoh dalam novel. 

Penelitian yang dilakukan Lina Andriyani tersebut terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan yang dilakukan penulis. Persamaannya adalah menggunakan 

teori struktur meliputi  tema, tokoh, alur atau plot, dan latar atau setting. Perbedaan 

yang paling mendasar antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian 

sebelumnya adalah penulis tidak meneliti kemungkinan pengajaran novel di  SMU. 

Selain itu, struktur novel lebih difokuskan pada tokoh untuk menuju ke pendekatan 

psikologi sastranya. 

Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian tentang 

Analisis Struktural Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah Karya Ravianty 

Doni sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan di UMP. Oleh karena itu, 

penulis merasa perlu untuk menelitinya.  

 

B.  Kajian Teoretis 

1. Struktur Sastra 

Untuk memahami sebuah karya sastra baik yang berbentuk prosa 

maupun puisi, dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satu diantaranya 

adalah pendekatan struktural, yaitu memahami karya sastra dengan 

memperhitungkan struktur-struktur atau unsur-unsur pembentuk karya 

sastra. 

Metode struktural berada pada tumpukan teks karya sastra itu sendiri 

serta hubungan antarunsur-unsur cerita di dalam teks itu. Unsur-unsur cerita 

itu dianalisis sehingga terlihat adanya hubungan antarunsur cerita. Cerita 
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diteliti sesuai dengan teks yang ada dan tidak berdasarkan pada hal-hal yang 

lain atau kenyataan di luar karya sastra itu, juga penelitian karya sastra itu 

dihubungkan dengan fakta sejarah, adat istiadat ataupun nilai agama.  

Analisis struktural merupakan prioritas pekerjaan pendahuluan 

apabila hendak menganalisis sebuah karya sastra dari sudut apapun. Hal 

tersebut yang menjadi kelebihan dari analisis struktural. Sedangkan 

kelemahan analisis struktural adalah melepaskan karya sastra dari rangka 

sejarah sastra, mengasingkan karya sastra dari rangka budaya. 

Menurut Nurgiyantoro (2010:37), pada dasarnya analisis struktural 

bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar 

berbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah 

keseluruhan. Analisis struktural tidak cukup dilakukan hanya sekedar 

mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi, misalnya peristiwa plot, tokoh, 

latar atau yang lain. Namun yang lebih penting adalah melanjutkan 

begaimana hubungan antarunsur itu, dan sumbangan apa yang diberikan 

terhadap tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. 

Stanton (2007:11-36), membedakan unsur pembangun sebuah novel 

ke dalam tiga bagian yaitu : fakta cerita, tema dan sarana sastra. Ketiga 

unsur tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam rangkaian 

keseluruhan cerita, bukan sebagai suatu yang berdiri sendiri dan terpisah 

satu dengan yang lain (Nurgiyantoro, 2010:25). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori struktural dari 

Stanton, karena membagi unsur pembangun sebuah novel ke dalam tiga 

bagian yaitu : tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Fakta cerita terdiri dari 



 
 

11 
 

tokoh dan penokohan, alur, dan latar. Sarana sastra terdiri dari judul, sudut 

pandang, gaya bahasa dan nada dan ironi. Dari ketiga bagian tersebut 

tampak lebih lengkap dan terstruktur baik. Selain teori Stanton juga 

digunakan oleh tokoh-tokoh lain seperti Nurgiyantoro. 

a. Tema dan Masalah 

Setiap karya fiksi tentulah mengandung atau menawarkan tema, 

namun apa isi tema itu sendiri tak mudah ditunjukkan. Ia harus dipahami 

dan ditafsirkan melalui cerita dan data-data yang lain dan itu merupakan 

kegiatan yang sering tidak mudah dilakukan. Kesulitan itu sejalan dengan 

yang sering kita hadapi jika kita diminta untuk mendefinisikan  tema 

(Nurgiyantoro, 2010:66). 

Tema dibedakan menjadi dua yaitu tema mayor dan minor. Tema 

mayor adalah masalah penting (dominan) yang mengurai suatu karya 

sastra, sedangkan tema minor adalah masalah yang merupakan cabang 

dari tema mayor. 

Nurgiyantoro (2010:68), tema merupakan keseluruhan yang 

didukung cerita, dengan sendirinya ia akan “tersembunyi” dibalik cerita 

yang mendukungnya.   

Menurut Stanton dan Keny tema adalah makna yang terkandung 

oleh sebuah cerita, sedangkan Baribin menyatakan bahwa tema 

merupakan suatu gagasan sentral, sesuatu yang hendak diperjuangkan 

dalam suatu tulisan atau karya fiksi (dalam Nurgiyantoro, 2010:67). 

Untuk menemukan tema sebuah karya fiksi, maka haruslah 

disimpulkan dari keseluruhan cerita, tidak hanya berdasarkan bagian-
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bagian tertentu cerita. Tema, walau sulit ditentukan secara pasti, 

bukanlah makna yang “disembunyikan”, walau belum tentu juga 

dilukiskan cerita dengan sendirinya ia akan “tersembunyi” di balik cerita 

yang mendukungnya. 

Pendapat di atas juga didasarkan pada pengertian tema menurut 

Stanton (2007:21), tema sebagai makna sebuah cerita yang secara khusus 

menerangkan sebagian besar unsur dan cara yang sederhana. Tema 

kurang lebih dapat bersinonim dengan ide utama (central idea) dan 

tujuan umum (central purpose) (dalam Nurgiyantoro, 2010:70). 

Masalah merupakan sarana untuk membangun tema. Tema 

berangkat dari masalah-masalah yang menjadi permasalahan cerita 

sehingga membentuk keseluruhan isi cerita. Masalah-masalah yang 

menjadi permasalahan isi cerita sangat mendukung tema. 

Tema minor dapat diangkat dari masalah-masalah, sedangkan 

tema mayor pada hakikatnya merupakan aktivitas memilih, 

mempertimbangkan, dan menilai masalah yang terdapat pada novel. 

Masalah-masalah yang menjadi perasalahan isi cerita bersifat mendukung 

dan mencerminkan makna (tema) utama. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama mendasari karya sastra, tema 

sendiri dibangun oleh masalah-masalah yang ada dalam cerita. Pada 

penelitian tema dan masalah, peneliti menggunakan teori Stanton. 

b. Fakta Cerita 
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Fakta cerita meliputi tokoh dan penokohan, alur, dan latar. 

Berikut hal tersebut dibicarakan satu persatu. 

1) Tokoh dan penokohan 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:165), tokoh cerita 

dimaksudkan untuk orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas 

moral dan kecenderungan tertentu yang diekspresikan dalam ucapan 

dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Nurgiyantoro (2010:176-191), membedakan tokoh yaitu : 

tokoh utama dan tokoh tambahan, tokoh protagonis dan tokoh 

antagonis, tokoh sederhana dan tokoh bulat, tokoh statis dan tokoh 

berkembang, tokoh tropikal dan tokoh netral. 

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritanya dan 

paling banyak diceritakan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya 

dimunculkan beberapa kali dalam cerita. Tokoh protagonis adalah 

tokoh yang kita kagumi yang salah satu jenisnya secara populer 

disebut tokoh hero yang merupakan pengejewantahan norma-norma 

yang ideal bagi kita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang selalu 

menyebabkan konflik bagi tokoh protagonis. Tokoh sederhana adalah 

tokoh yang hanya mempunyai satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat 

watak tertentu saja. Tokoh bulat adalah tokoh yang menampilkan 

watak dan tingkah laku yang bermacam-macam. Tokoh statis adalah 

tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan atau 

perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa 
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yang terjadi. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami 

perubahan dan perkembangan sikap, watak, dan tingkah lakunya. 

Tokoh tropikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan 

individualitasnya, dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan 

atau kebangsaannya. Tokoh netral adalah tokoh cerita yang 

bereksistensi  demi cerita itu sendiri (Nurgiyantoro, 2010:176-190). 

Menurut Nurgiyantoro (2010:176), dilihat dari segi peranan 

tokoh dalam sebuah cerita ada yang tergolong penting dan 

ditampilkan terus-menerus sehingga terasa mendominasi sebagian 

besar cerita disebut tokoh utama. Sedangkan ada tokoh yang hanya 

dimunculkan sekali atau beberapa kali dan itupun relatif pendek 

disebut tokoh tambahan.  

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tokoh dan 

penokohan merupakan pelaku cerita yang hadir untuk menampilkan 

suatu karakter tertentu. Dalam penelitian, peneliti menggunakan teori 

Stanton dan Nurgiyantoro. 

2) Alur 

Menurut Stanton, alur adalah cerita yang berisi urutan 

kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab 

akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya 

peristiwa yang lain (Nurgiyantoro, 2010:113). 

Menurut Keny (dalam Nurgiyantoro, 2010:130), kaidah-kaidah 

pengeplotan meliputi masalah plausibilitas (plausibility), kejutan 

(surprise), rasa ingin tahu (suspense), dan kepaduan (unity). 
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Plausibilitas (plausibility) dikaitkan dengan realitas kehidupan, 

sesuatu yang ada dan terjadi di dunia nyata. Jadi, sebuah cerita yang 

mencerminkan realitas kehidupan, sesuai dan atau tidak bertentangan 

dengan sifat-sifat dalam kehidupan faktual, atau dapat diterima secara 

akal tentu saja hal itu juga dengan mempergunakan kriteria realitas. 

Menurut Stanton, Sebuah cerita dikatakan memilki sifat 

plausibility jika tokoh-tokoh cerita dan dunianya dapat diimajinasi 

(imaginable) dan para tokoh dan dunianya tersebut serta peristiwa-

peristiwa yang dikemukakan mungkin saja dapat terjadi 

(Nurgiyantoro, 2010:131) 

Suspense akan menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. 

Menurut Abrams, suspense menyarankan pada adanya harapan yang 

belum pasti pada pembaca terhadap akhir sebuah cerita (Nurgiyantoro, 

2010:134). 

Foreshadowing merupakan penampilan peristiwa-peristiwa 

tertentu yang bersifat mendahului namun biasanya ditampilkan secara 

tidak langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang secara tiba-tiba 

bersifat mengejutkan. Maka suspense dipandang dapat memotivasi, 

menarik, dan memikat pembaca, ia haruslah dijaga terus-menerus 

“keberadaannya” dalam sebuah cerita. 

Secara garis besar, ada dua teknik penyampaian cerita yang 

dapat dipilih oleh pengarang. Pertama, plot progesif atau plot lurus, 

yaitu plot yang mengisahkan peristiwa-peristiwa secara kronologis, 

peristiwa-peristiwa yang pertama diikuti (atau menyebabkan) 
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terjadinya peristiwa-peristiwa berikutnya. Kedua, plot regresif 

(flashback) atau sorot balik adalah plot yang urutan kejadian ceritanya 

tidak kronologis, cerita tidak dimulai dari tahap awal, melainkan 

mungkin dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru kemudian 

tahap awal cerita dikisahkan (Nurgiyantoro, 2010:153-154). 

Menurut Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2010:149-150), 

membedakan tahapan plot menjadi lima bagian yaitu: tahap 

penyituasian (situation), tahap pemunculan konflik (generating 

circumstances), tahap peningkatan konflik (rising action), tahap 

klimaks (climax), dan tahap penyelesaian (denouement). 

Tahap penyituasian (situation) tahap ini berisi masalah-

masalah dan peristiwa yang menyulut terjadinya konflik mulai 

bermunculan, tahap pemunculan konflik (generating circumstances) 

tahap ini berisi masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang 

menyulut konflik mulai dimunculkan, tahap peningkatan konflik 

(rising action) tahap ini berisi konflik yang dimunculkan pada tahap 

sebelumnya semakin berkembang, tahap klimaks (climax) tahap ini 

berisi konflik atau pertentangan yang terjadi pada tokoh cerita ketika 

mencapai titik puncak, tahap penyelesaian (denouement) tahap ini 

berisi penyelesaian konflik yang sedang terjadi. 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa alur 

merupakan rangkaian cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam 

cerita, dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin 

suatu cerita. Dalam penelitian alur menggunakan teori Nurgiyantoro. 
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3) Latar 

Menurut Abrams, latar atau setting yang disebut juga sebagai 

landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, 

dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan (dalam Nurgiyantoro, 2010:216). 

Nurgiyantoro (2010:227-235) berpendapat, unsur latar dapat 

dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu berhubungan 

dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut 

biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada 

kaitannya atau dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Latar sosial 

menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan 

sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah 

dalam lingkup yang cukup kompleks. Dapat berupa kebiasaan hidup, 

adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan 

bersikap, dan lain-lain yang tergolong latar spiritual. Di samping itu, 

latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang 

bersangkutan. 

Dari pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa latar 

merupakan landas tumpu yang mengacu pada tempat, waktu dan 
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keadaan sosial. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Dalam 

penelitian latar menggunakan teori Nurgiyantoro. 

c. Sarana Sastra 

1) Judul 

Judul adalah nama yang dipakai untuk buku bab buku yang 

dapat menyiratkan secara pendek isi buku atau bab itu (Depdiknas, 

2007: 479). 

Dari pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

judul memberikan suatu gambaran makna suatu cerita, dan mengacu 

sejumlah elemen struktural fiksi. Dalam penelitian ini menggunakan 

teori Stanton. 

2) Sudut Pandang 

Sudut pandang digolongkan sebagai sarana cerita. Walau 

demikian, hal itu tidak berarti perannya dalam fiksi tidak penting. 

Sudut pandang haruslah diperhitungkan kehadirannya, bentuknya, 

sebab pemilihan sudut pandang akan berpengaruh terhadap penyajian 

cerita. Reaksi afektif pembaca terhadap sebuah karya fiksi akan 

dipengaruhi oleh bentuk sudut pandang. (Nurgiyantoro, 2010:246) 

 Adapun menurut Nurgiyantoro (2010:256), pembedaan sudut 

pandang yang telah umum dilakukan orang yaitu bentuk persona 

tokoh cerita: persona ketiga, persona pertama, dan persona campuran 

ketiga dan pertama. 
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Sudut pandang persona ketiga “dia”, narator adalah seseorang 

yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita 

dengan menyebut nama atau kata gantinya : dia, ia, mereka. 

Menurut Nurgiyantoro (2010:257), sudut pandang “dia” 

dibedakan kedalam dua golongan berdasarkan tingkat kebebasan dan 

keterikatan pengarang terhadap bahan ceritannya yaitu : (1) sudut 

pandang orang ketiga mahatahu. Dalam sudut pandang ini, narator, 

dapat menceritakan apa saja hal-hal yang menyangkut tokoh “dia”. 

Kita melihat pada teknik mahatahu tersebut bahwa narator mampu 

menceritakan sesuatu baik yang bersifat fisik, dapat diindera, maupun 

sesuatu yang hanya terjadi dalam hati dan pikiran tokoh bahkan lebih 

dari seorang tokoh. (2) Sudut pandang “dia” terbatas. Menurut 

Stanton, pengarang melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, 

dipikir, dan dirasakan oleh tokoh cerita, namun hanya terbatas pada 

seorang tokoh saja (Nurgiyantoro, 2010:259). 

Menurut Meredith dan Fitzgerald (dalam Nurgiyantoro, 

2010:216), sudut pandang persona pertama adalah sudut pandang 

yeng bersifat interia, maka jangkauannya terbatas. Dalam sudut 

pandang “aku”, narator hanya bersifat mahatahu bagi diri sendiri dan 

tidak terhadap orang-orang (tokoh) lain yang terlibat dalam cerita.  

Dari pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

sudut pandang merupakan penyebutan kata ganti nama untuk tokoh-

tokoh dalam cerita, dan posisi narator dalam cerita. Penelitian ini 

menggunakan teori Nurgiyantoro. 
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3) Gaya Bahasa dan Nada 

Gaya bahasa merupakan cara khas pengungkapan seseorang 

pengarang. Gaya seorang pengarang tidak akan sama bila 

dibandingkan dengan gaya pengarang lainnya, karena pengarang 

menyajikan hal-hal yang berhubungan erat dengan selera pribadi dan 

kepekaannya terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Setiap 

pengarang, terutama pengarang yang sudah mapan atau yang sudah 

menemukan “bentuk” kepengarangannya mempunyai ciri atau gaya 

bercerita yang berbeda dengan pengarang lain. Hal ini disebabkan 

gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis 

(pemakai bahasa). 

Menurut Sugono (2003:174), majas ialah bahasa yang 

maknanya melampaui batas yang lazim. Hal itu disebabkan oleh 

pemakaian kata yang khas atau karena pemakaian bahasa yang 

menyimpang dari kelaziman ataupun karena rumusannya yang jelas. 

Oleh karena itu, majas erat kaitannya dengan diksi. Selanjutnya, diksi 

atau pilihan kata yang tepat akan memperkuat gaya bahasa. Jadi, 

majas juga merupakan alat untuk menunjang gaya. Semakin jelas 

bahwa majas seperti simile, metafora, personifikasi bukan gaya bahasa 

melainkan salah satu unsur gaya bahasa.  

Menurut Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2010:284-285), nada 

merupakan ekspresi sikap, sikap pengarang terhadap masalah yang 

dikemukakan dan terhadap pembaca. Dalam bahasa lisan nada dapat 
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dikenali melalui intonasi ucapan, misalnya nada rendah dan lemah 

lembut, santai, meninggi dan sengit, dan sebagainya. Dalam bahasa 

tulis dipihak lain, nada sangat ditentukan oleh kualitas stile. Stile 

adalah sarana, sedangkan nada adalah tujuan. Salah satu kontribusi 

penting stile adalah membangkitkan nada. Peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa gaya bahasa dan nada merupakan ciri khas atau 

gaya seorang pengarang dalam menuangkan pikirannya ke dalam 

suatu bahasa dan sekaligus dapat memperlihatkan kepribadian 

pengarang sendiri. Dari penelitian ini, menggunakan teori Keraf.  

4) Ironi 

Ironi merupakan suatu pernyataan, kejadian yang bertentangan 

dengan apa yang diharapkan (Depdiknas, 2001:443). Menurut Stanton 

(2007:71-72), membagi ironi yang ada di dalam sastra menjadi dua 

macam, yaitu ironi dramatik (dramatic ironi) dan nada ironis atau 

ironi verbal (ironic tone or verbal irony) 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ironi merupakan 

pernyataan yang bertentangan dengan apa yang diharapkan, yang 

dibagi atas ironi dramatik dan ironi verbal. Dari penelitian ini, 

menggunakan teori Stanton. 

d.  Keterkaitan Antarunsur 

Berdasarkan analisis struktural, tampak adanya kesatuan yang utuh 

antarunsur pembangun sastra pada novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni. Dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, judul, sudut 
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pandang, gaya bahasa dan nada ada jalinan yang erat atau koherensi. Dalam 

bab ini, peneliti menguraikan keterkaitan antarunsur yaitu: 

a) Hubungan Tema dengan Plot 

Tema adalah gagasan utama atau gagasan sentral pada sebuah cerita 

atau karya sastra. Dalam penyampaian gagasan tersebut, pengarang 

menggunakan media yang dapat menceritakan cerita yang terdiri dari berbagai 

peristiwa yang terjalin dalam hubungan sebab akibat (plot). Hubungan 

tersebut harus mutlak agar tema dapat ditemukan melalui konflik-konflik 

menonjol yang termasuk bagian dari plot.  

b) Hubungan Tema dengan Tokoh dan Penokohan 

Tokoh-tokoh utama berperan sebagai pembawa gagasan utama 

sedangkan tokoh tambahan lainnya merupakan tokoh latar yang memperkuat 

penokohan utama dan gagasan yang dibawanya. Tokoh-tokoh utama 

mendapat tugas menyampaikan tema yang dimaksudkan pengarang baik 

secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui tingkah laku, pikiran, 

perasaan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh.  

c) Hubungan Tema dengan Latar 

Latar adalah suatu lingkungan/tempat terjadinya peristiwa-peristiwa 

dalam karya sastra yang meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

Latar memberikan pengaruh pada tingkah laku dan cara berfikir tokoh 

sehingga berjalan harmonis walaupun berbeda status.  

d) Hubungan Plot dengan Tokoh dan Penokohan 

Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu 

hanya dihubungkan secara sebab-akibat, peristiwa yang satu disebabkan 
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terjadi peristiwa yang lain (Stanton, 2007:26). Semakin sedikit karakter dalam 

sebuah cerita, semakin rekat dan padat pula alur yang mengalir didalamnya. 

e) Hubungan Plot dengan Latar 

Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu 

hanya dihubungkan secara sebab-akibat, peristiwa yang satu disebabkan 

terjadi peristiwa yang lain (Stanton, 2007: 26). Latar adalah suatu 

lingkungan/tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam karya sastra yang 

meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

f) Hubungan Tokoh dan Penokohan dengan Latar 

Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembaca dan 

penyampai pesan, amanat, moral/sesuatu yang sengaja ingin disampaikan 

pengarang kepada pembaca. 

g) Hubungan Judul dengan Tema 

Judul biasanya mengacu pada elemen struktural lainnya seperti tema, 

latar, konflik tokoh, simbol cerita, akhir cerita, dan sebagainya.  

h) Hubungan Judul dengan Tokoh dan Penokohan.  

Judul berhubungan dengan keseluruhan cerita salah satunya dapat 

dideskripsikan dengan tokoh cerita yang berupa nama tokoh, sikap tokoh, dan 

watak tokoh.  

2.  Pembelajaran Sastra dengan Model Pembelajaran PAIKEM di SMA  

a. Pengertian Pembelajaran Sastra 

Kehadiran novel sebagai salah satu sastra sangat dimungkinkan 

untuk diajarkan di sekolah (SMA). Salah satu kelebihan novel sebagai 

bahan pembelajaran sastra adalah cukup mudahnya karya sastra tersebut 
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dinikmati sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam 

memahami cerita secara perorangan. Namun tingkat kemampuan tiap-

tiap individu tidak sama. Ini dapat menimbulkan masalah di kelas. Disatu 

pihak guru harus berusaha meningkatkan kemampuan membaca para 

siswanya yang masih rendah, dipihak lain guru tidak ingin kemampuan 

membaca siswanya terhalang (Rahmanto, 1988: 66).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sastra 

adalah suatu aktifitas atau kegiatan mengorganisasi untuk menyusun dan 

menguji suatu rencana atau program yang memungkinkan timbulnya 

proses belajar pada diri siswa. 

Dalam pengajaran sastra, keterampilan yang dikembangan adalah 

keterampilan yang bersifat indra, yang bersifat penalaran, yang bersifat 

efektif, yang bersifat sosial dan yang bersifat religius. Oleh karenanya, 

dapatlah ditegaskan pengajaran yang dilakukan dengan benar akan dapat 

menyediakan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sehingga 

pengajaran sastra tersebut dapat mendekati arah dan tujuan pengajaran 

dalam arti yang sesungguhnya. 

 

 

b. Tujuan Pembelajaran Sastra 

Standar kompetensi adalah kemampuan siswa dalam melakukan 

suatu tugas yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, 

mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran 

tertentu, melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari 
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rancangan tertentu dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan mata 

pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda (Majid, 2011: 42-43). 

Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukan bahwa 

siswa telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan (Majid, 2011: 

43) 

Indikator adalah kompetensi dasar secara spesifik yang dapat 

dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran 

(Majid, 2011: 53) 

Rahmanto (1988: 16-24) menyatakan bahwa pembelajaran sastra 

dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupnya meliputi 4 

manfaat yaitu (1) membantu ketrampilan berbahasa, (2) meningkatkan 

pengetahuan budaya, (3) mengembangkan cipta dan rasa, (4) menunjang 

pembentukan watak. 

Tujuan pokok yang perlu dicapai dalam pembelajaran novel 

adalah peningkatan kemampuan membaca sarana intensif dan ekstensif. 

Pembelajaran sastra diarahkan untuk memperbaiki budi pekerti dan 

mempertajam kepekaan perasaan siswa. Belajar sastra adalah belajar 

menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan 

manusia di sekitarnya. 

c. Pemilihan Bahan 

Tidak semua novel dapat disajikan sebagai bahan pengajaran di 

sekolah. Sastra, termaksud novel disajikan dalam berbagai pengajaran 

terutama sebagai karya seni. Walaupun demikian, tidak semua novel 
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yang bernilai seni dapat disajiakan sebagai bahan pengajaran. Agar dapat 

memilih bahan pengajaran yang tepat, beberapa aspek perlu 

dipertimbangkan yaitu: pertama dari sudut bahasa, kedua dari sudut 

psikologi, ketiga dari sudut latar belakang (Rahmanto, 1988: 27-31). 

1) Segi Bahasa 

Penguasaan siswa terhadap bahasa sebenarnya mengalami 

berbagai tahap petumbuhan dan perkembangan. Sementara itu, dalam 

karya sastra mengalami perkembangan zaman yang meliputi aspek 

kebahasaan. 

2) Segi Psikologis  

Pemilihan bahan pembelajaran sastra hendaknya juga 

mempertimbangkan aspek psikologis siswa karena hal ini sangat 

berpengaruh terhadap minat dan keengganan anak didik dalam banyak 

hal. Perkembangan psikologis sangat berpengaruh terhadap daya 

ingat, kemampuan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan 

kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem yang 

dihadapi. 

 

3) Segi Latar Belakang  

Bahan pengajaran dipilih berdasarkan latar belakang siswa. 

Hal tersebut dimaksudkan agar masalah-masalah yang terdapat di 

dalam karya sastra itu mendekati dengan apa yang dihadapi siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Metode Pengajaran 
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Metode pembelajaran tidak disajiakan secara khusus dalam 

kurikulum. Guru dapat memilih metode yang dianggap tepat dan sesuai 

dengan tujuan, bahan dan keadaan siswa. Untuk menghindari kejenuhan, 

guru disarankan agar menggunakan metode yang beragam. Metode yang 

dapat digunakan dalam pengajaran sastra untuk menciptakan suatu iklim 

pembelajaran yang kondusif, ketepatan penggunaan metode tersebut 

sangat bergantung pada tujuan pembelajaran (Ismail, 2009: 19-21). 

Metode yang sampai sekarang masih banyak digunakan antara lain: 

metode ceramah, metode diskusi dan metode pemberian tugas. 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah cara penerangan atau penuturan 

informasi secara lisan oleh guru kepada siswa. Beberapa hal yang 

harus diperhatiakan dalam menyiapkan bahan dengan metode ceramah 

yaitu: 

a) Tujuan pembicaraan harus dirumuskan dengan jelas; 

b) Guru meneliti apakah metode ceramah sudah dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan tersebut; 

c) Bahan materi pelajaran harus jelas; 

d) Siapkan ha-hal yang perlu dijelaskan secara khusus dan siapkan 

juga media yang diperukan; 

e) Guru harus dapat menarik perhatian siswa dalam mengajar; 

f) Guru menyampaikan bahan materi peajaran dengan jelas dan dapat 

dipahami; 

2) Metode Diskusi 
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Metode diskusi adalah metode atau suatu cara penyampaian 

bahan pelajaran dimana guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengumpulkan pendapat dan membuat kesimpulan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengunakan metode 

diskusi, yaitu: 

a) Guru sebagai pembimbing diskusi yang mengatur lalu lintas 

pembicaraan; 

b) Guru harus mengetahui masalah ini dengan baik sehingga dapat 

memberikan arahan pada siswa; 

c) Guru memngembalikan masalah-masalah yang timbul pada siswa; 

d) Guru menghindarkan perdebatan belarut-larut jika ada 

ketidakcocokan. 

3) Metode Pemberian Tugas Belajar 

Metode pemberian tugas belajar adalah metode mengajar yang 

digunakan guru untuk memberikan tugas dalam mempelajari sesuatu 

kepada murid, kemudian melaporkan hasilnya. 

Pemberian tugas belajar bertujuan: 

a) Menambah pengertian hasil belajar yang diterima di sekolah;  

b) Melatih siswa untuk belajar mandiri; 

c) Melatih siswa membagi waktu secara teratur; 

d) Murid dapat menggunakan waktu luang untuk menyelesaikan 

tugasnya;  

e) Membiasakan anak berdisiplin, tidak mengabaikan tugas;  
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f) Melatih siswa untuk untuk mencari dan menemukan cara-cara yang 

tepat untuk menyelesaikan tugasnya; 

g) Memperkaya pengalaman-pengalaman sokolah dengan melalui 

kegiatan-kegiatan diluar sekolah. 

Di dalam penelitian ini, peniliti mengkhususkan keefektifan 

penggunaan pendekatan pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) sebagai alternatif 

pembelajaran sastra di SMA. Peneliti menggunakan pendekatan 

pembelajaran PAIKEM menggunakan sumber dari buku (Ismail, 2009: 

45-54) dengan judul buku Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis 

PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan). 

1) Pengertian PAIKEM 

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Istilah pembelajaran aktif 

maksudnya adalah sebuah proses aktif membangun makna dan 

pemahaman dari informasi, ilmu pengetahuan maupun pengalaman 

peserta didik sendiri. Dalam proses belajar peserta didik tidak 

semestinya diperlakukan seperti bejana kosong yang pasif hanya 

menerima kucuran ceramah sang guru tentang ilmu pengetahuan atau 

informasi. Istilah inovatif, dimaksudkan dalam proses pembelajaran 

diharapkan muncul ide-ide baru atau inovasi-inovasi positif yang lebih 

baik. Istilah kreatif, memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan 

sebuah proses pengembangan kreatifitas peserta didik, karena pada 
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dasarnya setiap individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang 

tidak pernah berhenti. Dengan demikian, guru dituntut mampu 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang beragam sehingga seluruh 

potensi dan daya imajinasi peserta didik dapat berkembang secara 

maksimal. Istilah efektif, berarti bahwa model pembelajaran apapun 

yang dipilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai 

secara maksimal. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pencapaian 

kompetensi baru oleh peserta didik setelah proses belajar mengajar 

berlangsung. Di akhir proses pembelajaran harus ada perubahan 

pengetauan, sikap dan keterampilan pada diri peserta didik. 

Sedangkan istilah menyenangkan dimaksudkan bahwa proses 

pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan 

dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, 

sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai secara maksimal. 

Disamping itu, pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan 

menjadi hadiah, reward bagi peserta didik yang pada gilirannya akan 

mendorong motivasinya semakin aktif dan berprestasi pada kegiatan 

belajar berikutnya. 

Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses 

pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus 

dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab 

pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak 
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efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain 

biasa. 

Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar 

melalui berbuat. Secara garis besar, gambaran PAIKEM adalah 

sebagai berikut: 

a) Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan 

semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, 

dan cocok bagi siswa. 

b) Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan 

belajar yang lebih menarik dan menyediakan “pojok baca”. 

c) Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan 

interaktif, termasuk cara belajar kelompok. 

d) Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

 

 

2) Yang Harus Diperhatikan dalam Melaksanakan PAIKEM 

a) Memahami Sifat Peserta Didik 

Pada dasarnya anak memiliki sifat rasa ingin tahu dan 

berimajinasi. Kedua sifat ini merupakan modal dasar bagi 

berkembangnya sikap/berpikir kritis dan kreatif. Untuk itu kegiatan 
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pembelajaran harus dirancang menjadi lahan yang subur bagi 

berkembangnya kedua sifat tersebut. 

b) Mengenal Peserta Didik Secara Perorangan 

Peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan 

yang berbeda. Perbedaan individu harus diperhatikan dan harus 

tercermin dalam pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas 

tidak harus selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan 

berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Peserta didik yang 

memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan  untuk membantu 

temannya yang lemah (tutor sebaya). 

c) Memanfaatkan Perilaku Peserta Didik Dalam Pengorganisasian 

Belajar 

Peserta didik secara alami bermain secara berpasangan atau 

kelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru 

dalam pengorganisasian kelas. Dengan berkelompok akan 

memudahkan mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran. 

 

 

d) Mengembangkan Kemampuan Berfikir Kritis dan Kreatif Serta 

Mampu Memecahkan Masalah 

Pada dasarnya hidup adalah memecahkan masalah, untuk 

itu peserta didik perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif untuk menganalisis masalah, dan kreatif untuk melahirkan 
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alternatif pemecahan masalah, jenis pemikiran tersebut sudah ada 

sejak lahir, guru diharapkan dapat mengembangkannya.  

e) Menciptakan Ruangan Kelas Sebagai Lingkungan Belajar yang 

Menarik 

Ruang kelas yang menarik sangat disarankan dalam 

PAIKEM. Hasil pekerjaan peserta didik sebaiknya dipajang di 

dalam kelas, karena dapat memotivasi peserta didik untuk bekerja 

lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik yang lain. 

Selain itu pajangan dapat juga dijadikan bahan ketika membahas 

materi pembelajaran yang lain. 

f) Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Lingkungan Belajar 

Lingkungan (fisik, sosial, budaya) merupakan sumber yang 

sangat kaya untuk bahan belajar peserta didik. Lingkungan dapat 

berfungsi sebagai media belajar serta objek belajar peserta didik. 

g) Memberikan Umpan Balik yang Baik Untuk Meningkatkan 

Kegiatan 

Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik 

merupakan suatu interaksi antara guru dan peserta didik. Umpan 

balik hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan dan kelebihan 

peserta didik daripada kelemahannya. Umpan balik juga harus 

dilakukan secara santun dan elegan sehingga tidak meremehkan 

dan menurunkan motivasi. 

h) Membedakan Antara Aktif Fisik dengan Aktif Mental 
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Dalam pembelajaran PAIKEM, aktif secara mental lebih 

diinginkan dari pada aktif fisik. Karena itu, aktifitas sering 

bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, mengemukakan 

gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental. 

3) Pelaksanaan Pembelajaran PAIKEM di SMA 

Dalam penerapan  PAIKEM oleh pendidik bisa dilihat dan 

dicermati berbagai indikasi yang muncul pada saat proses belajar 

mengajar dilaksanakan. Di samping itu, pendidik juga perlu 

memperhatikan berbagai prinsip ketika menerapkannya. Kriteria ada 

atau tidaknya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan dapat dilihat pada indikator berikut ini 

INDIKATOR  PROSES PENJELASAN METODE 

a) PEKERJAAN 

PESERTA DIDIK 

(Diungkapkan 

dengan bahasa 

peserta didik 

sendiri). 

PAIKEM 

mengutamakan agar 

peserta didik 

mampu berfikir, 

berkata-kata, dan 

mengungkap 

sendiri.. 

Guru 

membimbing 

peserta didik 

dan memajang 

hasil karyanya 

agar dapat 

saling belajar 

b) KEGIATAN 

PESERTA DIDIK 

(Peserta didik 

banyak diberi 

kesmpatan untuk 

mengalami atau 

melakukan sendiri). 

Bila peserta didik 

mengalami atau 

mengerjakan 

sendiri, mereka 

belajar meneliti 

tentang apa saja. 

Guru dan 

peserta didik 

interaktif dan 

hasil 

pekerjaan 

peserta didik 

dipajang 

untuk 

meningkatkan 

motivasi. 

c) RUANG KELAS  

(Penuh pajangan 

hasil karya peserta 

Banyak yang dapat 

dipajang di kelas 

dan dari pajangan 

Pengamatan 

ruangan kelas 

dan dilihat apa 
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didik dan alat peraga 

sederhana buatan 

guru dan peserta 

didik). 

hasil itu peserta 

didik saling belajar. 

Alat peraga yang 

sering digunakan 

diletakkan  pada 

tempat yang 

strategis. 

saja yang 

dibutuhkan 

untuk 

dipajang, 

dimana, dan 

bagaimana 

memajangnya. 

d) PENATAAN MEJA 

KURSI 

(Meja Kursi tempat 

belajar peserta didik 

dapat diatur secara 

fleksibel). 

Guru melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan berbagai 

metode, misalnya 

melalui kerja 

kelompok, diskusi, 

atau aktifitas peserta 

didik secara 

individual. 

Diskusi, kerja 

kelompok, 

kerja mandiri, 

pendekatan 

individual 

guru kepada 

murid yang 

prestasinya 

kurang baik. 

e) SUASANA BEBAS 

(Peserta didik 

memiliki dukungan 

suasana bebas untuk 

menyampaikan atau 

mengungkapkan 

pendapat) 

Peserta didik dilatih 

untuk 

mengungkapkan 

pendapat secara 

bebas, baik dalam 

diskusi, tulisan, 

maupun kegiatan 

lain. 

Guru dan 

sesama 

peserta didik 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat 

peserta didik 

lain, diskusi, 

dan kerja 

individual. 

f) UMPAN BALIK 

GURU 

(Guru member tugas 

yang bervariasi dan 

secara langsung 

member umpan 

balik  agar peserta 

didik segera 

memperbaiki 

kesalahan) 

Guru memberikan 

tugas yang 

mendorong peserta 

didik bereksplorasi 

dan guru 

memberikan 

bimbingan 

individual atau 

kelompok dalam hal 

penyelesaian 

masalah. 

Penugasan 

individual 

atau 

kelompok, 

bimbingan 

langsung dan 

penyelesaian 

masalah. 

g) SUDUT BACA Sudut baca di ruang Observasi 
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(Sudut kelas sangat 

baik bila diciptakan 

sebagai sudut baca 

untuk peserta didik) 

kelas akan 

mendorong peserta 

didik gemar 

membaca. (Peserta 

didik didekatkan 

dengan buku-buku, 

jurnal, Koran, dll) 

kelas, diskusi 

dan 

pendekatan 

terhadap 

orang tua. 

 

 

 

 

h) LINGKUNGAN 

SEKITAR 

(Lingkungan sekitar 

sekolah dijadikan 

media pembelajaran) 

Sawah, lapangan, 

pohon, sungai, 

kantor dan lain-lain 

dioptimalkan 

pemanfaatannya 

untuk 

pembelajarannya. 

Observasi 

lapangan, 

eksplorasi, 

diskusi, 

kelompok, 

tugas, 

individual, 

dan lain-lain. 

 

e. Waktu 

Waktu adalah perkiraan berapa lama mempelajari suatu materi. 

Untuk menentukan waktu perlu diperhatikan tingkat kesukaran dan 

cakupan materi (Depdiknas, 2003: 11). 

Waktu yang digunakan dalam pembelajaran dapat diatur sesuai 

dengan keleluasaan dan kedalaman materi. Seorang guru harus bisa 

mengatur dan menggunakan waktu yang tepat dengan keluasan materi 

serta kedalaman materi. Misalnya untuk menyampaikan materi yang 

panjang dan mendalam perlu waktu yang lebih lama. 

f. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah sumber yang digunakan di sini berarti 

buku-buku rujukan untuk belajar (Depdiknas, 2003: 11). Sumber belajar 

dapat berupa: 
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1) Buku-buku referensi 

a) Buku pelajaran yang diwajibkan 

b) Buku pelengkap, artinya buku yang menunjang (buku acuan) bahan 

ajar atau materi pelajaran selain buku wajib atau utama. 

2) Media cetak : surat kabar, majalah 

Media cetak sebagai sumber belajar harus mempertimbangkan 

segi bahasa, estetika, psikologi, materi dan tujuan belajar. Contoh : 

cerpen, puisi yang ada di surat kabar. 

g. Langkah-langkah Pembelajaran Sastra 

Rahmanto (1988:43) mengatakan bahwa guru hendaknya selalu 

memberikan variasi dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga siswa 

tidak jenuh dan selalu siap dalam menanggapi berbagai rangsangan. 

Tata cara penyajian yang perlu dipertimbangkan dalam 

memberikan pembelajaran sastra antara lain melalui pentahapan sebagai 

berikut: 

1) Pelacakan pendahuluan; 

Guru mempelajari terlebih dahulu materi yang akan di ajarkan 

untuk memperoleh pemahaman awal tentang novel yang akan 

disajikan sebagai bahan ajar agar dapat menentukan aspek-aspek yang 

perlu mendapat perhatian khusus, dan masih perlu dijelaskan.  

2) Penentuan sikap praktis; 

Penentuan sikap praktis yaitu menentukan informasi yang 

dapat diberikan oleh guru untuk mempermudah siswa dalam 
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memahami novel yang disajikan. Keterangan yang diberikan 

hendaknya jelas dan seperlunya. 

 

3) Introduksi; 

Pengantar yang diberikan tergantung pada setiap guru dan 

keadaan siswa. 

4) Penyajian; 

Yang dimaksud dengan tahap penyajian, yaitu menyajikan 

materi yang telah disiapkan untuk diajarkan kepada siswa. Guru 

sebaiknya menggunakan cara yang bervariasi agar materi yang 

disajikan dapat lebih menarik sehingga siswa tidak bosan. 

5) Tugas-tugas praktis; 

Pada tahap ini, siswa diberi tugas-tugas praktis diawali dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang ringan. 

h. Penilaian  

Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan hasil belajar. Hasil belajar berupa kompetensi dasar yang 

dikuasai dan yang belum dikuasai oleh siswa dan digunakan untuk 

memotivasi siswa (Depdiknas, 2003: 22) 

Penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran berdasarkan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi dapat berlangsung melalui kegiatan 

pembelajaran baik lisan maupun tulis. Penilaian dilakukan secara terpadu 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 
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Penilaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran mencakup 

kognitif, psikomotor, dan afektif  (Depdiknas, 2003: 23) 

1) Penilaian kognitif 

Hasil belajar yang bersifat kognitif lebih banyak berhubungan 

dengan kemampuan dan proses berpikir. Pelaksanaan penilaian dapat  

dilakukan dalam proses pengajaran, tes formatif, atau pada akhir 

pengajaran, tes sumatif. Tes sumatif biasanya dilaksanakan dalam 

bentuk ulangan umum atau ujian semester dengan alat penilaian yang 

berupa tes tertulis. 

2) Penilaian psikomotor 

Penilaian psikomotor adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan ativitas otot, fisik, atau gerakan-gerakan anggota badan. 

Keluaran hasil belajar yang bersifat psikomotoris adalah 

keterampilan-keterampilan gerak tertentu yang diperoleh setelah 

mengalami peristiwa belajar. 

3) Penilaian afektif 

Penilaian afektif berhubungan dengan masalah sikap, 

pandangan dan nilai-nilai yang diyakini seseorang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Metode adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya ( Arikunto, 2010: 910). Dalam hal ini dipaparkan sumber data, 

objek penelitian, fokus penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data, teknik penyajian hasil analisis. 

 

A. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek data diperoleh (Arikunto, 1998: 128). Sumber 

data dalam penelitian adalah sumber data dari mana data-data tersebut diperoleh. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber datanya adalah objek dari 

penelitian tersebut, yaitu novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni cetakan pertama dan diterbitkan oleh CAKRAWALA, Yogyakarta. Cetakan 

pertama, 2008, tebal 132 halaman. Data-data berupa kutipan-kutipan, baik kutipan 

langsung maupun tidak langsung dari novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah apa saja yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2006: 116). Objek penelitian ini adalah Analisis Struktural 

novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni dan 



 
 

41 
 

Pembelajarannya di SMA. Diterbitkan oleh CAKRAWALA, Yogyakarta. Cetakan 

pertama,  2008, tebal 132 halaman. 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada analisis struktur karya sastra (novel 

Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni) yang meliputi tema, 

fakta cerita : tokoh dan penokohan, alur dan latar, sarana sastra: judul, sudut 

pandang, gaya bahasa dan nada, ironi, keterkaitan antarunsur dan 

pembelajarannya di SMA yang meliputi tujuan pembelajaran (standar kompetensi, 

indikator, ranah tujuan, sesuai kurikulum), materi pelajaran sesuai dengan tujuan 

yang disusun secara sistematis, metode pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, 

materi, alokasi waktu dan mempertimbangkan kemampuan siswa dan evaluasi 

pembelajaran.  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah, hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2010: 203). Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini, adalah kertas 

pencatat data dan alat tulisnya. Kertas pencatat digunakan untuk mencatat data 

yang berupa kutipan-kutipan, novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni, dan buku-buku teori sastra sebagai acuan dalam penulisan 

penelitian ini. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitiaan ini menggunakan teknik observasi. 

Teknik observasi adalah usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Arikunto, 2006: 222). Dengan 

demikian, dalam teknik pengumpulan data ini yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Mencari objek penelitian; 

2. Membaca keseluruhan secara kritis dan teliti; 

3. Menentukan objek penelitian; 

4. Mengklasifikasikan unsur-unsur struktural yang akan dikaji;  

5. Mencatat data-data yang sudah diperoleh sesuai dengan objek penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis isi. 

Barelson mengatakan bahwa analisis ini merupakan teknik penelitian untuk 

mendeskripsikan secara objektif dan sistematis tentang manifestasi komunikasi 

(Bungin, 2009: 156). Penulis mengkaji isi novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni dengan pendekatan struktural.  

Adapun teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan mengolah data sesuai dengan teori struktural; 

2. Pembahasan data; 

3. Menganalisis data hasil penelitian; 

4. Menyimpulkan hasil penelitian.  
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G. Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Teknik yang 

digunakan untuk menyajikan hasil analisis data adalah teknik penyajian informal. 

Teknik penyajian informal adalah perumusan dengan menggunakan kata-kata 

biasa tanpa menggunakan data dan lambang (Sudaryanto, 1993: 145). Jadi, teknik 

penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini dipaparkan dengan kata-kata. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL 

PENELITIAN 
 

A. Penyajian Data 

Sebelum melakukan analisis struktural, terlebih dahulu penulis sajikan 

data-data tentang struktur tersebut yang berupa kutipan-kutipan langsung dari 

objek penelitian. Berikut data yang diambil dari penelitian. 

1. Kajian Struktur Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

Data hasil penelitian novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

disajikan dalam bentuk tabel. Berikut data hasil penelitian. 

Tabel 1 

Kajian Struktural Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

No. Unsur-unsur struktural sastra Halaman Penyajian Data 

1. Tema dan masalahnya  

 a. Masalah cinta segi tiga 58 

b. Masalah patah hati 63, 65, 67 

c. Masalah cinta sejati 75, 85 

d. Masalah keluarga yang tidak 

bahagia 

48, 71 

e. Masalah kesetiaan cinta 75, 85 

f. Masalah setiakawan  83 

2. Fakta cerita  

 a. Alur   

Peristiwa  5-12, 13-16,  17-26, 27-37, 

38-51, 52-60, 61-72, 73-77, 

78-88, 89-94, 95-100, 101-

118, 119-123, 124-131 

Perkembangan alur 5-6, 11,14, 19, 20, 24, 40-41, 
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58, 85, 97, 117, 120, 122 

Teknik pengeplotan 38, 46, 58, 59, 70, 71, 85 

b. Tokoh dan penokohan 11, 13, 20, 23, 30, 33, 35, 37, 

40, 55, 57, 60, 85, 117 

c. Latar   

Latar tempat 5-6, 8, 10, 13, 17, 20, 23, 27, 

32, 38, 40, 42, 44, 75, 76, 

115, 118 

Latar waktu 10, 13, 22, 27, 36, 38, 39, 40, 

44, 70, 75, 78, 89, 95 

Latar social 10, 11, 15, 24 

3. Sarana sastra  

 a. Judul  1 

b. Sudut pandang 13, 40, 57, 85, 117 

c. Gaya bahasa dan nada 8, 15, 34, 35, 42, 47, 69, 76 

d. Ironi  11, 60 

 

2. Hubungan Antarstruktur Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

Hubungan antarstruktur novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

penulis sajikan datanya dalam bentuk tabel. Berikut tabelnya. 

Tabel 2 

Hubungan Antarunsur Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

No. Hubungan antarunsur Penyajian data 

1. Hubungan judul dengan tema 118 

2. Hubungan tema dengan alur 19, 58 

3. Hubungan tema dengan latar 118 

4. Hubungan tema dengan tokoh dan 

penokohan  

118 

5. Hubungan alur dengan latar 20, 32, 115 

6. Hubungan alur dengan tokoh dan 

penokohan  

115, 117 

7. Hubungan latar dengan judul 115 

8. Hubungan latar dengan tokoh dan 

penokohan 

10, 117 
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3. Pembelajaran Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah di SMA 

Pembelajaran novel di SMA dapat dikatakan sama dengan jenis 

prosa lainnya. Belajar sastra atau novel berkaitan dengan strategi mengajar 

dan strategi belajar. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

 

Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas /Semester XI (sebelas) / 1 (dua) 

Program Umum  

Alokasi Waktu 3  x  45 menit  

 

 

Standar Kompetensi 7.    Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan 

Kompetensi Dasar 7.2  Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan 

Aspek Pembelajaran Membaca 

Indikator Pencapaian Kompetensi  

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausah

aan/ 

Ekonomi 

Kreatif 

 Mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik  novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni 

 Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik 

(tema,  penokohan, alur, latar, sudut pandang, 

dan amanat) dan ekstrinsik  novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni 

 Mampu menemukan hubungan antarunsur 

intrinsik dan ekstrinsik pada  novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni 

 Bersahabat/ 

komunikati

f  

 Kreatif  

 

 Kepemi

mpinan 

 Keorisini

lan  

Materi Pokok Pembelajaran Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni 

 Unsur-unsur intrinsik  ( alur, tema,  

penokohan, sudut pandang,  

 latar, dan amanat) 
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Unsur ektrinsik  dalam novel (budaya, sosial, 

pendidikan, dll) 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI  PEMBELAJARAN  

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Memahami novel Cintaku 

Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty 

Doni 

 Menganalisis unsur-

unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel 

Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya 

Ravianty Doni 

 Siswa dapat 

Mampu 

menganalisis unsur-

unsur intrinsik 

(alur, tema,  

penokohan, sudut 

pandang, latar, dan 

amanat) dan 

ekstrinsik  novel 

Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah 

karya Ravianty 

Doni . 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN Nilai Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

Pembuka (Apersepsi)  Siswa ditanya mengenai 

pengertian novel Indonesia & 

terjemahan 

 Siswa ditanya tentang 

perbedaan novel Indonesia & 

terjemahan 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 

Inti Eksplorasi 

 Siswa membaca novel 

Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni 

Elaborasi 

Siswa berdiskusi untuk : 

 Menyebutkan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik dari 

novel  Cintaku Bersemi di 

 Kreatif 
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Padang Arafah karya 

Ravianty Doni 

 mengidentifikasi unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel  

Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni 

 menganalisis unsur-unsur 

intrinsik  ( alur, tema,  

penokohan,   sudut pandang, 

latar, dan amanat) dan 

ekstrinsik novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni 

 menemukan hubungan 

antarunsur novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni 

 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya  

 Siswa lain menanggapi 

presentasi hasil diskusi 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, 

Siswa: 

 Menyimpulkan tentang hal-

hal yang belum diketahui  

 Menjelaskan tentang hal-hal 

yang belum diketahui. 

Penutup 

(Internalisasi & 

persepsi) 

 Siswa diminta menjelaskan 

manfaat pembandingan novel 

Indonesia dan novel 

terjemahan 

 Siswa diminta 

mengungkapkan pengalaman 

hidupnya yang sesuai dengan 

isi salah satu novel 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 

METODE DAN SUMBER BELAJAR 

 

 

 

Sumber 

Belajar 

  V Pustaka rujukan Alex Suryanto dan Agus 

Haryanta. 2007. Panduan 

Belajar Bahasa dan Sastra 

Indonesia untuk SMA dan MA 

Kelas XI Jakarta : ESIS-

Erlangga halaman 99-104 
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Mahayana, Maman S.,Oyon 

Sofyan, Achmad Dian. 1992. 

Ringkasan dan Ulasan Novel 

Indonesia Modern. Jakarta : PT 

Grasindo 

 

 

Metode 

  V Presentasi  

  V Diskusi Kelompok  

  V Inquari  

 

 

PENILAIAN 
 

 

 

 

Teknik dan 

Bentuk 

  V Tes  Lisan  

  V Tes Tertulis   

  V Tagihan Hasil Karya/Produk: karya siswa 

  V Pengukuran Sikap 

  V Penilaian diri 

INSTRUMEN /SOAL 

Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari 

 

RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI 

1. Sebutkan unsur-unsur intrinsi dan ekstrinsik pada novel Cintaku  Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni. 

2. Identifikasikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni ! 

3. Analisislah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni dengan bukti kalimatnya ! 

4. Bagaimana hubungan antarunsur yang ada dari novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni? 

 

 

RUBRIK PENILAIAN ANALISIS UNSUR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK 

NOVEL INDONESIA DAN TERJEMAHAN 

 

        Kompetensi Dasar :    Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel  Indonesia/terjemahan  

        Nama Siswa  : 

        Kelas/No. Absen : 

        Tanggal Penilaian : 
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UNSUR YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Analisis Unsur 

Intrinsik 

  1 Ketajaman analisis      

  2 Kelengkapan unsur yang dianalisis      

  3 Keruntutan penyajian hasil analisis      

  4 Sistematika penyajian hasil analisis      

  5 Bahasa penyajian hasil analisis      

 

 

 

 

Analisis Unsur 

Ekstrinsik 

6 Ketajaman analisis      

7 Kelengkapan unsur yang dianalisis      

8 Keruntutan penyajian hasil analisis      

9 Sistematika penyajian hasil analisis      

10 Bahasa penyajian hasil analisis      

 

JUMLAH SKOR (Maksimal 100) 

 

 

 

           

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Drs. Darsono 

                   Purworejo,   Juli 2012 

 

               Guru Mata Pelajaran 

 

 

              Siti Sumiyarsih 

 

  

B. Pembahasan Data 

1. Struktur Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni 

a. Tema dan Masalah 

1)  Pengertian Tema dan Masalah  

       Karya sastra mengandung gagasan yang ingin disampaikan 

pengarang kepada pembaca. Gagasan, ide atau pikiran utama yang 
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mendasari suatu karya sastra disebut tema. Tema dibedakan menjadi 

dua yaitutema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah masalah 

penting (dominan) yang menguraikan karya sastra, sedangkan tema 

minor adalah masalah yang merupakan cabang dari tema mayor.  

Hartoko dan Rahmanto dalam Nurgiyantoro (2010:68), untuk 

menemukan tema sebuah karya fiksi,ia harus simpulkan dari 

keseluruhan cerita tidak hanya berdasarkan bagian-bagian tertentu 

cerita. Tema walaupun sulit ditentukan secara pasti, bukanlah makna 

yang “disembunyikan”, walaupun belum tentu dilukiskan secara 

eksplisit. Jadi tema adalah sebuah karya fiksi yang bisa ditampilkan 

implisit dalam cerita. 

         2) Masalah-masalah 

Masalah merupakan sarana untuk membangun tema sehingga 

timbul masalah-masalah yang mendukung tema. Dalam novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah terdapat beberapa masalah yang 

membangun tema yaitu masalah cinta segi tiga, masalah patah hati, 

masalah cinta sejati, masalah keluarga yang tidak bahagia, masalah 

kesetiaan cinta, masalah kesetiakawan. 

1) Masalah Cinta segi tiga 

Mim adalah seorang gadis berusia dua puluh tahun yang 

dicintai oleh dua orang. Guru Abu adalah orang yang sangat Mim 

sukai. Ia adalah guru musik Mim. Guru Abu  juga menyukai Mim. 

Ia berniat melamar Mim dan mengungkapkan perasaan cintanya 

kepada Mim. Akan tetapi ketika Guru Abu sedang menyatakan 
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cinta kepada Mim, secara bersamaan ada orang yang menyatakan 

cinta kepada Mim. Hal tersebut membuat Guru Abu dan Mim 

terkejut karena tidak menyangka akan ada orang ketiga diantara 

mereka. Mim dan Guru Abu lebih terkejut lagi ketika mengetahui 

bahwa orang ketiga tersebut adalah Nun, remaja tujuh belas tahun 

yang belum lama dikenal oleh Mim. 

“Mim, aku mencintaimu Mim,” ucap dua suara 

bersamaan. Baik Mim maupun guru Abu sama-sama kaget 

ada orang ketiga di antara mereka. Pria pemain seruling 

bambu berdiri di hadapan Mim sambil menyerahkan 

setangkai mawar merah yang harum pada Mim. “Nun???”, 

ucap Mim dan Guru Abu bersama terheran-heran pada 

pria asing ini yang tak lain adalah Nun.” (CBPA, 2008: 

58) 

 

  Dengan kehadiran dua orang laki-laki yang 

menyampaikan perhatiannya secara bersamaan kepada seorang 

wanita yang bernama Mim, Mim merasa gelisah untuk  memilih 

di antara keduanya.  

Mim merasa bingung antara memilih Guru Abu atau Nun. 

Hati Mim ingin memilih kedua-duanya. Akan tetapi tidak 

mungkin ia harus membuat keputusan dan memilih salah satu di 

antara keduanya. Pada akhirnya Mim memilih Guru Abu orang 

yang ia sukai. 

2) Masalah Patah Hati 

Nun yang patah hati pun akhirnya sakit. Sakit yang ia 

derita sangat aneh karena secara medis Nun baik-baik saja. 

Kemudian dokter menemukan cara untuk mengetahui penyebab 
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sakit Nun. Dokter pun menyuruh Paman Hasan, pamannya Nun 

untuk menyebutkan nama-nama tempat, jalan, orang-orang yang 

dikenal. Kemudian dokter menyimpulkan bahwa sakit Nun adalah 

avicena, sebuah penyakit cinta dimana penderitanya mengalami 

ketidakteraturan denyut nadi ketika mendengar hal yang 

berhubungan dengan orang yang dicintai. Dokter memberi resep 

kepada Paman Hasan untuk menemui seorang gadis pada alamat 

yang telah di tulis dokter. Gadis yang dimaksud adalah Mim. 

Setelah bertemu dengan Mim, Nun pun berangsur pulih dari 

sakitnya. 

“Gejala penyakit yang diderita Nun adalah gejala penyakit 

yang disebut avicena dalam Qanun dan seksi yang 

ditunjukkan oleh al-Ishq yang artinya cinta dengan gejala 

khususnya ketidakteraturan denyut nadi….” (CBPA, 2008: 

63) 

 

“Mim, Nun sedang sakit. Aku datang ke sini 

membutuhkan pertolonganmu kalau kamu tidak keberatan. 

Aku ingin menjemputmu untuk menemui Nun, Insya 

Allah dengan kehadiranmu derita Nun bisa berkurang,” 

jelas Paman Hasan. Mim dan Alif kaget mendengar Nun 

sakit.” (CBPA, 2008: 65) 

 

“Ekspresi kaget dan senang tampak di wajah Nun melihat 

kejutan Pamam Hasan datang bersama Mim dan Alif. 

Tetapi nun berusaha menahan luapan bahagia hatinya 

seperti tidak terjadi apa-apa dan berusaha bersikap cool 

sehingga Nun jadi tampak canggung sekali.” (CBPA, 

2008: 67) 

 

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa sebagai orang 

tua paman Hasan berusaha membuat anak yang dia sayangi seperti 

anaknya sendiri yang sedang sakit lekas sembuh untuk menemui 
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Mim. Sehingga penyakit yang diderita Nun cepat sembuh dengan 

datangnya Mim, orang yang dicintai Nun.   

3) Masalah cinta sejati 

Setelah Nun sembuh, ia memutuskan untuk kembali 

kepada ibunya di Istambul, Pakistan. Ketika ia pamit kepada Mim, 

Nun berpesan supaya Mim selalu mengikuti kata hatinya. Nun 

juga berjanji suatu saat akan menjemput Mim. 

“Selamat tinggal Mim,” ucap Nun pada Mim secara 

pribadi. Tanpa Mim sadari, Mim terhanyat emosi. Setetes 

air mata jatuh di pipi Mim. “Jangan sedih Mim. Ikutilah 

apa yang dikatakan oleh hatimu Mim, dan Insya Allah 

Nun akan menemui Mim di sana, dalam suara hatimu,” 

bisik Nun sungguh-sungguh.” (CBPA, 2008: 75) 

 

Setelah Nun pergi, Mim baru merasakan bahwa orang 

yang ia cintai bukanlah Guru Abu, melainkan adalah Nun. Mim 

pun menunggu Nun datang menjemputnya walau ia tahu pesawat 

yang membawa Nun mengalami kecelakaan, dan Nun tidak pernah 

ditemukan, namun Mim yakin sekali bahwa Nun masih selamat. 

“Semenjak pesawat yang ditumpangi Nun dan Paman 

Hasan mengalami kecelakaan, Mim tetap menunggu 

Nun.” (CBPA, 2008: 85) 

 

“Semenjak Nun pergi meninggalkan Mim 10 tahun yang 

lalu, Mim tidak dapat melupakan Nun. Mim menyadari 

rasa cintanya justru setelah orang yang dicintainya pergi 

dari dirinya.” (CBPA, 2008: 85) 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa cinta yang sejati 

sering kali dirasakan setelah orang yang benar-benar dicintai telah 

pergi. Rasa kehilangan akan menyadarkan orang bahwa ia telah 

kehilangan orang yang dicintai. 
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4) Masalah Keluarga yang tidak bahagia 

Nun berasal dari keluarga yang tidak bahagia sehingga 

membuatnya menjadi seorang yang pemurung. Hubungan orang 

tuanya tidak harmonis yang berakibat pada Nun. Nun dititipkan 

kepada Paman Hasan sebagai walinya. 

“Sampai saat ini belum ada titik temu antara Nyuma dan 

Abdul. Sampai detik ini mereka memberi perhatian cinta 

kasih pada Nun dengan cara masing-masing. Aku 

memutuskan untuk membawa Nun menenangkan 

kebingungannya akan situasi ini dengan tinggal di 

Indonesia sejak Nun berusia 9 tahun,” jelas Paman 

Hasan.” (CBPA, 2008: 48) 

 

“Tapi tidak punya rumah dengan orang yang Nun berharap 

sangat mencintai Nun. Mereka tidak peduli pada Nun. 

Mereka tidak menanyakan Nun. Nun merasa sedih. Jika 

Nun mau makan, tidak ada sentuhan ibu memberi 

makanan dengan penuh cinta. Ke mana Nun harus pergi? 

Ketika Nun menangis, Nun tidak punya bahu untuk 

bersandar. Ketika Nun tersenyum, Nun tersenyum pada 

diri sendiri,” ungkap Nun menahan emosinya.” (CBPA, 

2008: 71) 

 

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa Nun merupakan 

seorang yang kurang kasih sayang dari kedua orang tua yang 

mementingkan ego masing-masing. Orang tua Nun tidak 

mempedulikan kondisi anaknya yang sangat mengharap kasih 

sayang orang tua. Sehingga Nun menjadi korban akibat dari 

ketidakharmonisan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang 

saling mempertahankan pendiriannya masing-masing. 

5) Masalah Kesetiaan Cinta 

Nun kembali ke Pakistan untuk kembali kepada ibunya. 

Selepas kepergian Nun itulah, Mim baru menyadari bahwa orang 
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yang selama ini ia cintai bukanlah Guru Abu melainkan Nun. Ia 

pun tetap menunggu Nun walau Mim tahu bahwa pesawat yang 

ditumpangi Nun mengalami kecelakaan dan Nun tidak pernah 

ditemukan. 

“Selamat tinggal Mim,” ucap Nun pada Mim secara 

pribadi. Tanpa Mim sadari, Mim terhanyut oleh emosinya. 

Setetes ait mata jatuh di pipi Mim. Jangan sedih Mim. 

Ikutilah apa yang dikatakan oleh hatimu Mim, dan Insya 

Allah Nun akan menemukan Mim di sana, dalam suara 

hatimu.” (CBPA, 2008: 75) 

 

“Semenjak pesawat yang ditumpangi Nun dan Paman 

Hasan mengalami kecelakaan, Mim tetap menunggu Nun. 

Pihak penerbangan menyatakan ada beberapa orang yang 

hilang dalam kecelakaan naas itu, diantaranya termasuk 

Nun dan Paman Hasan…. Semenjak Nun pergi 

meninggalkan Mim 10 tahun yang lalu, Mim tidak dapat 

melupakan Nun. Mim menyadari rasa cintanya justru 

setelah orang yang dicintainya pergi darinya.” (CBPA, 

2008: 85) 

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa Mim 

merupakan gadis yang setia terhadap kekasihnya yang pulang ke 

negara asal walaupun dalam penerbangan terjadi kecelakaan Mim 

tetap meyakini bahwa kekasihnya masih selamat, sehingga Mim              

tetap menunggu Nun yang telah pergi meninggalkan selama 10 

tahun. Dengan setia Mim tetap menunggu Nun dengan sabar 

berharap bahwa Nun masih hidup dan selamat.  

6) Masalah kesetiakawanan 

Sikap Mim dan Guru Abu dalam menjalin persahabatan 

perlu dicontoh oleh kita. Mim dan Guru Abu pernah menjalin 

cinta tetapi ikatan cinta mereka putus setelah Mim menyadari 

bahwa orang yang dicintainya adalah Nun. Hal tersebut tidak 
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membuat persahabatan di antara Mim dan Guru Abu terputus. 

Mim sering membantu Guru Abu merawat anaknya yang telah 

ditinggal mati oleh istrinya. 

“Terimakasih Mim. Nun merasa bahagia tinggal 

bersamamu. Aku percaya padamu menjaga Nun kecilku 

bila aku benar-benar tidak bisa membawanya bekerja. Nun 

sudah menganggapmu sebagai ibu kandungnya sendiri,” 

kata Guru Abu berbincang sejenak menjelang pulang ke 

rumahnya. Mim tersenyum.” (CBPA, 2008: 83) 

 

Hubungan Mim dan Guru Abu memberi kita pelajaran 

sehingga perlu sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari 

walaupun hubungan tidak sampai pada jenjang pernikahan namun 

Mim tetap menjaga tali persaudaraan yang begitu kuat tanpa harus 

dengan permusuhan.   

Dari masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa tema novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

adalah dengan cinta sejati dan perjuangan, Allah swt akan 

mempertemukan kembali walau terpisah jarak dan waktu. 

b. Fakta Cerita 

Fakta cerita pada novel Cintaku Bersemi di Padang Aafah 

karya Ravianty Doni terdiri dari alur, tokoh dan penokohan, dan latar. 

1) Alur  

Alur merupakan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh 

cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Sebuah peristiwa 

akan mengakibatkan terjadinya peristiwa lain. 
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Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni dibagi secara jelas dalam beberapa peristiwa, yaitu dari P1 

sampai dengan P14. Akan tetapi, peristiwa yang terakhir hanya 

sebagai penutup yang menceritakan akhir dari peristiwa. Berikut 

ini peristiwa-peristiwa tersebut. 

P 1 Dasi Merah Ayah 

Mim yang sedang mengerjakan skripsinya mempunyai 

banyak revisian. Ketika akan mengerjakan revisian skripsinya ia 

mengikat dasi merah ayahnya di dahi dengan harapan ia akan 

lebih semangat dalam mengerakan skripsi. (CBPA, 2008: 5-12) 

P 2  Guru Abu 

Hujan sedang turun ketika Mim turun dari bus akan ke kelas 

musik. Ia pun menggunakan payung globenya. Ia diikuti beberapa 

orang yang tidak membawa payung. Orang terakhir adalah remaja 

pria yang memaksa Mim mengantarkannya sampai ke depan 

rumah remaja itu. Setelah itu baru Mim berangkat ke kelas 

musiknya.  

Hari yang hujan membuat Mim belum terlambat masuk 

karena guru Abu, guru musiknya menunda masuk kelas sampai 

satu jam. Mim masih mempunyai waktu sepuluh menit sebelum 

kelas dimulai. Ia mencoba-coba alat musik yang ada di kelas. 

kemudian Mim memetik gitar. Pada saat itulah Guru Abu masuk 

ke kelas dan memuji permaianan gitar Mim sehingga Mim sadar 
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bahwa gurunya telah datang. Kelas musik pun dimulai. (CBPA, 

2008: 13-16) 

P 3 Sudut Pasir 

Dalam kelas musik selanjutnya, Mim dan Gurunya datang 

tepat waktu. Akan tetapi, jari-jari Mim kram sehingga Guru Abu 

menyuruhnya untuk istirahat sejenak. Ketika sedang istirahat Mim 

yang ingin ke kamar mandi mendapati Guru Abu sedang menari 

sendiri sehingga Guru Abu salah tingkah. Setelah kelas musik 

selesai Guru Abu mengatakan akan menjemput Mim pukul 8. 

Ajakan Guru Abu dianggap sebagai kencan oleh Mim. 

Sepulang dari kelas musik Mim menabrak seseorang. 

Ketika Mim akan menolong, orang yang tertabrak justru pergi 

begitu saja. Mim yang merasa bersalah mengejar orang itu dan 

mengikutinya sampai orang itu tiba di rumahnya. Mim ingat 

bahwa ia sudah pernah sampai di rumah itu ketika mengantar 

seorang remaja pria yang menumpang payungnya. Orang yang 

Mim trabrak merupakan orang yang sama dengan yang 

menumpang payungnya. Mim pun diajak masuk ke rumah itu. 

Mim berkenalan dengan pemilik rumah yang bernama Paman 

Hasan dan orang yang ditabrak Mim bernama Nun. 

Sepulang dari rumah Paman Hasan, Mim segera 

menyiapkan diri untuk pergi bersama Guru Abu. Guru Abu 

dapang menjemput Mim dan membawa Mim kesebuah kafe yang 

baru dibuka. Kafe itu bernama “Sudut Pasir”. Dugaan Mim bahwa 
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ia akan diajak kencan oleh Guru Abu ternyata salah. Guru Abu 

mengajak Mim ke kafe untuk ikut memeriahkan acara pembukaan 

kafe. Mim pun didaulat untuk bermain gitar bersama Guru Abu. 

(CBPA, 2008: 17-26) 

P 4 Nun 

Dua minggu setelah memeriahkan pembukaan kafe “Sudut 

Pasir” Mim sakit sehingga harus periksa ke rumah sakit. Di rumah 

sakit sempat terjadi kesalahpahaman karena Alif mendaftarkan 

Mim ke klinik anak. Hal tersebut dilakukan Alif karena marah 

kepada kakaknya yang menggunakan topi miliknya tanpa izin. 

Mim pun menghukum adiknya untuk mentraktirnya, setelah itu 

Mim pergi begitu saja meninggalkan Alif dengan penjual bunga 

yang bunganya telah dibawa oleh Mim. Alif pun membayar bunga 

itu. 

Mim sebenarnya pergi ke toilet karena ia mual-mual. 

Selepas dari toilet ia berjumpa dengan Paman Hasan. Paman 

Hasan sedang menunggu Nun yang sakit. Mim pun menjenguk 

Nun yang sedang dirawat di rumah sakit dan mendoakan Nun 

supaya cepat sembuh. Pada hari itu Nun juga sedang ulang tahun 

sehingga Mim memberi selamat kepada Nun dan ikut merayakan 

pesta kecil-kecilan yang dibuat paman Hasan. Mim memberikan 

bunga yang ia bawa kepada Nun. Mim sampai di rumah jam 9 

malam. Ia minta maaf kepada adiknya dengan cara menginstal 
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game kesukaan Alif dan memasakkan mie sepesial untuk Alif. 

(CBPA, 2008: 27-37) 

P 5 Spionase 

Ketika jalan-jalan akhir pekan di Malioboro, Mim melihat 

Guru Abu berjalan dengan seorang gadis yang cantik. Mim pun 

cemburu dan berusaha mencari tahu siapa gadis itu. Mim 

merencanakan untuk memata-matai Guru Abu. Nun yang 

mengetahui rencana tersebut pun ikut turut membantu Mim. Gadis 

cantik yang diduga Mim kekasih Guru Abu ternyata adalah 

adiknya yang bernama Pipin. Sepulang dari rumah Guru Abu, 

Mim mengantar Nun pulang. Paman Hasan pun bercerita tentang 

asal usul Nun yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. 

Nun dititipkan oleh kedua orang tuanya kepada Paman Hasan 

sebagai wali dari Nun. Keesokan harinya, Nun main ke rumah 

Mim. Ia cepat akrap dengan Alif. Mereka pun main basket 

bersama. (CBPA, 2008: 38-51) 

P 6 Giok Hijau 

Mim sudah boleh mengikuti ujian musik bulan depan. Guru 

Abu mengajak Mim untuk makan malam bersama. Mim pun 

bersedia untuk makan malam dengan Guru Abu. Ketika Guru Abu 

menjemput Mim, Mim memutuskan untuk mengenakan jilbab. 

Pada acara makan malam itu, Mim dan Guru Abu berbagi cerita. 

Kemudian Guru Abu melamar Mim dan menyatakan cintanya 

kepada Mim. Pada saat yang bersamaan, ada orang lain yang 
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menyatakan cintanya kepada Mim. Orang tersebut adalah Nun. 

(CBPA, 2008: 52-60) 

 P 7 Avicena Sindrom 

Nun sedang sakit. Penyakitnya membuat dokter bingung. 

Kemudian dokter menemukan cara untuk mengetahui penyakit 

Nun. Ia menyuruh Paman Hasan menyebutkan nama tempat, jalan, 

dan sebagainya yang berada disekitar mereka. Setelah itu dokter 

memberikan resep kepada Paman Hasan. Resep yang diberikan 

oleh dokter merupakan alamat rumah Mim. Dokter kemudian 

menjelaskan bahwa penyakit Nun adalah Avicena yaitu penyakit 

jatuh cinta, dan hanya gadis yang dicintai Nun yang bisa 

menyembuhkan penyakitnya. Paman Hasan pun berkunjung 

kerumah Mim dan meminta Mim untuk menjenguk Nun. Dengan 

senang hati Mim menerima permintaan itu. Setelah bertemu 

dengan Mim, Nun segera sembuh. Mim mengabulkan keinginan 

Nun untuk memakan masakan Mim. Setelah selesai makan Mim 

dan Nun ngobrol bersama. Mim ingin mengetahui permasalah apa 

yang sedang dialami oleh Nun sehingga ia pun berkata supaya 

Nun untuk bercerita kepadanya. Pada walanya Nun menolak dan 

hanya memegangi Mim yang ingin istirahat. Hal tersebut membuat 

Mim marah dan mereka bertengkar. Setalah itu mereka tidak 

saling bicara hanya duduk dan Nun masih memegangi tangan 

Mim. Sampai pada jam 3 pagi Mim mendapatkan Nun telah 

melepaskan pegangannya kepada Mim. Mim kemudian beranjak 
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untuk pergi ke kamarnya. Pada saat itulah Nun menyatakan 

tentang dirinya yang kesepian menjadi anak yang tidak diinginkan 

oleh kedua orang tuanya. Nun menangis dibahu Mim. (CBPA, 

2008: 61-72) 

P 8 Kuda Putih 

Diam-diam Alif melukis Mim dan Nun sedang menunggang 

kuda putih. Nun pamit kepada Mim karena ia akan pulang ke 

Islamabad. Ibunya menelepon dan mengatakan bahwa sedang 

sakit. Oleh karena itu, Nun memutuskan untuk kembali kepada 

ibunya. Mim menasihati Nun supaya mengikuti kata hatinya, 

kemudian Nun malah membalikkan nasihat tersebut kepada Mim. 

Seminggu setelah Nun berpamitan, ia berangkat ke Pakistan 

dengan diantar oleh Mim, Ali, dan Guru Abu. Dalam perjalanan 

menuju Pakistan pesawat Nun mengalami kecelakaan. (CBPA, 

2008: 73-77) 

P 9 Nun Kecil 

10 tahun kemudian seorang anak kecil menolong seorang 

ibu yang kehilangan anaknya. Anak kecil itu bernama Nun. 

Sebagai ucapan terima kasih ibu yang ditolong, ia mengantar Nun 

kecil pulang ke rumahnya yang tak lain adalah rumah Mim. Nun 

kecil merupakan anak Guru Abu dengan istrinya yang bernama 

Anna. Anna telah meninggal ketika usia Nun 3 tahun karena 

kanker. Guru Abu sering menitipkan Nun kepada Mim. Bagi Nun 

kecil, Mim sudah seperti ibunya, ketika ia rindu pada ibunya, Nun 
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kecil akan minta diantar ke rumah Mim. Sedang Mim sampai 

sekarang belum menikah. Hal tersebut membuat Guru Abu 

menjadi sedih. Ia menyarankan Mim untuk menikah karena Nun 

telah dinyatakan hilang. Akan tetapi, Mim tetap yakin pada 

perasaannya bahwa Nun masih hidup. (CBPA, 2008: 78-88) 

P 10 Orkestra Putih 

Dalam rangka memperingati hari ibu, Guru Abu 

mengadakan konser amal bagi para ibu penderita kanker. Konser 

tersebut dilaksanakan bertepatan dengan hari ibu. Konser berjalan 

dengan meriah. Konser tidak hanya dimeriahkan oleh Orkestra 

Putih, nama orkes milih Guru Abu tetapi juga dimeriahkan oleh 

Rubby Band, Jogja Marching Band Community dan Nun kecil. 

Penampilan solo Nun kecil menutup konser itu. (CBPA, 2008: 89-

94) 

P 11 Terbongkar Rahasia 

Mim, Alif, Guru Abu, Pipin, dan Nun kecil sedang 

berkumpul untuk membahas rencan mengisi liburan sekolah. 

Banyak yang mengusulkan tujuan wisata, tetapi Nun kecil 

memilih untuk ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah. Usul 

tersebut disambut baik oleh yang lain. Pada saat itulah Nun kecil 

menangkap hubungan sepesial antara Alif dengan Pipin. Alif pun 

mengakui bahwa ia dan Pipin memang saling menyukai. Guru 

Abu dan Mim pun merestui hubungan mereka dan merencanakan 
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menikahkan Pipin dan Alif di Makkah setelah selesai ibadah 

umrah. (CBPA, 2008: 95-100) 

P 12 Payung Globe 

Guru Abu, Mim, Pipin, Alif, dan Nun kecil menyiapkan diri 

untuk menjalankan ibadah Umrah. Pada hari yang telah 

ditentukan, mereka pun berangkat umrah. Dari Jeddah, rombongan 

menuju ke Madinah, setelah itu baru rombongan melanjutkan 

perjalanan ke Mekkah. Rombongan juga menyempatkan diri untuk 

berziarah ke Padang Arafah. Di Padang Arafah terdapat bukit 

yang disebut Jabal Rahmah yaitu bukit tempat bertemunya Nabi 

Adan as. dengan Siti Hajar. Cuaca yang sangat terik membuat 

Mim mengembangkan payung globe. Ketika sedang menikmati 

pemandangan, ada seorang pria yang menarik Mim dan memaksa 

Mim mengikutinya. Pada awalnya Mim memprotes sikap pria 

tersebut, tetapi ia hanya lelah sendiri kemudian ia mengikuti pria 

itu. Setelah tiba di samping tugu putih, pria itu merogoh kacamata 

hitam dan menatap Mim sambil memegangi lengan Mim. Mim 

pun menangis mengetahui siapa pria yang membawanya ke tugu 

putih. Pria itu adalah Nun orang yang dicintainya. (CBPA, 2008: 

101-118) 

P 13 Red Henna 

Hari terakhir umrah diadakan dua akad pernikahan, 

pernikahan Alif dengan Pipin, dan pernikahan Mim dengan Nun. 

Pernikahan yang pertama yaitu pernikahan Mim dengan Nun. 
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Mim mengenakan henna merah untuk menghiasi jemarinya seperti 

yang ibunya lakukan ketika menikah. Pernikahan yang kedua yaitu 

pernikahan Alif dengan Pipin dengan mas kawin seperangkat alat 

solat. Setelah umrah selesai, rombongan pun pulang ke Indonesia. 

Di rumah Guru Abu telah disiapkan syukuran menyambut 

datangnya orang-orang yang baru umrah. Nun dan Mim disertai 

dengan Paman Hasan dan kedua orang tua Mim menempati rumah 

Nun yang lama. (CBPA, 2008: 119-123) 

 

 

P 14 Cinta Pertama Nun Jacob 

Nun kecil bangun lebih awal 1 jam. Sikap Nun yang aneh 

menarik perhatian ayahnya. Guru Abu pun bertanya ada apa 

dengan anaknya. Hal tersebut membuat Nun menjadi malu. 

Kemudian Guru Abu bercerita tentang Pangeran pemalu yang 

tidak mempunyai teman karena sangat pemalu. Setelah mendengar 

cerita dari ayahnya, Nun pun mengungkapkan perasaannya bahwa 

ia sedang jatuh cinta kepada guru baru yang cantik. Ketika 

mengantar Nun ke sekolah, Guru Abu bertemu dengan guru baru 

Nun yang cantik bernama Kupu. Pertama berjumpa dengan guru 

baru anaknya, Guru Abu menjadi malu dan salah tingkah sehingga 

Nun menggodanya dengan membalikkan cerita yang tadi pagi ia 

ceritakan kepada anaknya menjadi baginda raja yang sangat 

pemalu. (CBPA, 2008: 124-131) 
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a) Struktur alur 

Dari empat belas bagian dalam novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah ini mempunyai hubungan sebab akibat. Hubungan 

sebab akibat tidak hanya dijumpai di dalam suatu bab cerita, tetapi 

dapat pula berada di bab cerita yang lain. 

Peneliti akan merinci detail-detail peristiwa yang 

mempunyai hubungan pada tiap-tiap bagian. Untuk mempermudah 

pembahasan, peneliti akan menandai detail-detail peristiwa dengan 

huruf a, b, c, dan seterusnya. 

 

Bab 1 

a) Mim sedang bimbingan skripsi dengan dosen pembimbingnya. 

Hasil pekerjaan Mim masih perlu perbaikan. 

b) Setelah selesai bimbingan, Min ingin segera pulang. Karena 

terlalu bersemangat untuk merevisi skripsinya, Mim salah 

dalam mengambil motor.  

c) Mim singgah di toko souvenir barang antik dan etnik 

langganannya untuk membeli sebuah gantungan kunci kepala 

suku asmat. 

d) Mim pulang ke rumah ketika magrib. Di rumah telah ada 

adiknya, Alif dan teman-temannya. 

e) Mereka solat berjamaah bersama dan makan malam bersama. 

f) Setelah teman-teman Alif pulang, Mim mengerjakan revisian 

skripsinya dengan mengikat dasi merah ayahnya di dahi. 

Bab 2 

a) Mim hendak ke kelas musik. Dijalan sedang hujan sehingga ia 

harus menggunakan payung supaya tidak kehujanan dalam 

menyeberang jalan. 

b) Ada tiga orang yang ikut dalam payung Mim. Ketika kedua 

orang sudah sampai seberang jalan mereka pergi begitu saja. 

Tinggal seorang remaja pria yang menarik tangan Mim dan 

memaksa Mim untuk memayunginya sampai di depan 

rumahnya. 

c) Setelah itu Mim kembali ke kelas musiknya 

d) Ternyata Mim tidak terlambat karena Guru Abu, guru musik 

Mim juga belum datang. 
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e) Sambil menunggu gurunya datang, Mim memainkan gitar 

klasik. Tidak sadar Guru Abu telah datang dan memuji 

permainan gitar Mim. 

f) Saat belajar dimulai, mata Mim tidak tertuju pada partiture 

lagu, tetapi sibuk menagumi gurunya. 

Bab 3 

a) Dilain hari, ketika di kelas musik jari tangan Mim kram 

sehingga ia tidak bisa memetik senar dengan benar. 

b) Guru Abu menyuruh Mim untuk istirahat sebentar kemudian 

pergi ke luar kelas. 

c) Mim pergi ke kamar mandi untuk membersihkan muka, di 

sana ia berjumpa dengan Guru Abu yang sedang berdansa 

sendirian. 

d) Setelah kelas musik selesai, Guru Abu mengajak Mim untuk 

pergi mala mini jam 8. Mim menganggap itu sebagai ajakan 

kencan dari Guru Abu 

e) Sepulang dari kelas musik, Mim menabrak seseorang. Orang 

itu tidak mau ditolong oleh Mim dan pergi begitu saja. 

f) Mim meminta maaf kepada orang yang dia tabrak dan 

mengikutinya terus sampai di depan rumah orang itu. 

g) Mim ingat bahwa ia pernah sampai di depan rumah itu ketika 

ia dipaksa memayungi seorang remaja pria. Orang yang 

ditabrak Mim adalah remaja yang diantarnya pulang. 

h) Remaja itu kemudian mengajak Mim masuk ke dalam 

rumahnya walau ia tidak berkata apa-apa kepada Mim. 

i) Di dalam rumah ada seorang pria yang kemudian diketahui 

adalah paman Nun, remaja yang ditabrak Mim. 

j) Dimalam harinya, Guru Abu menjemput Mim. 

k) Guru Abu mengajak Mim ke sebuah kafe yang baru di buka. 

Sudut Pasir nama kafe itu. 

l) Di kafe Guru Abu mengajak Mim untuk konser bersama 

sebagai perayaan opening kafe Sudut Pasir. 

m) Mim kecewa karena ia salah menduga tentang ajakan Guru 

Abu. Ajakan Guru Abu kepada Mim adalah untuk opening 

kafenya. 

Bab 4 

a) Dua minggu setelah launching kafe sudut pasir Sudut Pasir, 

Mim sakit sehingga harus di antar adiknya ke rumah sakit. 

b) Di rumah sakit, Alif mendaftarkan kakaknya ke klinik anak 

sehingga membuat suster dan dokter kebingungan. 

c) Kemudian Mim menemui Alif dan menjewer telinga adiknya. 

Ia menghukum adiknya untuk membayar pengobatannya dan 

makan siangnya. 

d) Ketika sedang makan siang di kantin rumah sakit, Mim 

memanggil penjual bunga dan berniat untuk membeli bunga 

itu. 
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e) Alif mengira kakaknya akan membelikannya bunga tetapi sang 

kakak malah pergi begitu saja sehingga ia terpaksa membayar 

bunga yang dibawa kakaknya. 

f) Alif menunggu kakaknya sangat lama, tetapi kakaknya tidak 

datang. Ia pun mengelilingi rumah sakit sampai tujuh kali 

tidak bertemu juga dengan kakaknya, kemudian ia 

memutuskan untuk pulang sendiri. 

g) Mim sebenarnya sedang muntah-muntah di kamar mandi, 

kemudian ia bertemu dengan Paman Hasan, pamamnya Nun. 

h) Dari Paman Hasan diketahui bahwa Nun sedang sakit sehingga 

Mim pun menjenguk Nun. 

i) Ketika Mim datang di kamar rawat, Nun sedang tidur. Paman 

Hasan meminta Mim untuk menjaga Nun sebentar karena ia 

akan pergi ke ruang dokter. 

j) Mim memegang dahi Nun, ternyata sangat panas. Ia pun 

mendoakan Nun supaya cepat sembuh sampai ia ikut tertidur. 

k) Nun yang ternyata tidak tidur sejak Mim masuk menangis 

terharu sehingga air matanya menetes di wajah Mim.  

l) Mim yang sudah bangun dari tidur memberikan bunga mawar 

yang di dapat dari penjual bunga. Nun mengucapkan terima 

kasih karena mendapat bunga yang indah di hari ulang 

tahunnya. Mim pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada 

Nun. 

m) Paman Hasan datang sambil membawa sebuah kue ulang 

tahun. Mereka merayakan ulang tahun Nun di rumah sakit. 

n) Ketika hendak pulang, Mim mendengar sebuah suara 

memanggilnya dan itu suara Nun. Mim terkejut dan juga 

senang karena ini untuk pertama kalinya Nun memanggil 

namanya. 

o) Mim sampai di rumah jam 9 malam. Ia menginstal game The 

Lort of The Ring sebagai permintamaafannya kepada Alif. 

Bab 5 

a) Ketika Mim sedang jalan-jalan di Malioboro dengan Alif, ia 

melihat Guru Abu berjalan dengan seorang wanita cantik. 

b) Mim merencanakan untuk melakukan tindakan spionase atau 

mata-mata untuk mengetahui siapa sebenarnya wanita yang 

bersama dengan Guru Abu, apakah wanita itu kekasihnya atau 

bukan. Ia berencana akan melaksanakan rencananya bersama 

dengan Nun dibantu oleh Paman Hasan. 

c) Hari yang direncanakan tiba. Mim menanyakan kepada Nun 

tentang sakit yang dideritanya, tetapi Nun mengalihkah 

pembicaraan untuk segera melaksanakan rencana spionase. 

d) Mereka berdua pun akhirnya berganti pakaian dan siap untuk 

memata-matai. 

e) Di rumah Guru Abu, Mim dan Nun melaksanakan rencana 

spionase. Akan tetapi, mereka berdua ceroboh membuat suara 
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gaduh sehingga membuat Guru Abu membuka jendela. 

Mereka berdua pun ketahuan oleh Guru Abu. 

f) Mim pun menjelaskan kedatangannya yang sedang melakukan 

tidakan penyamaran untuk mengetahui tentang wanita yang 

terlihat bersama dengan Guru Abu. 

g) Guru Abu memanggil wanita yang dimaksud yang ternyata 

adalah adik Guru Abu yang bernama Pipin. 

h) Setelah mengetahui siapa wanita yang bersama dengan Guru 

Abu, Mim dan Nun kembali ke rumah Nun. 

i) Nun besok ada ujian harus segera tidur, sedangkan Paman 

Hasan dan Mim masih mengobrol. 

j) Paman Hasan pun bercerita tentang asal usul Nun yang berasal 

dari keluarga yang broken home. 

k) Keesokan harinya, setelah Nun pulang sekolah, ia 

menghabiskan waktunya bermain ke rumah Mim. Ia bermain 

basket dengan Alif sehingga merusak bunga kesayangan 

Engkong Bobi. 

Bab 6 

a) Mim telah mendapat izin untuk melaksanakan ujian musik 

pada bulan depan. Akan tetapi, Mim justru sedih karena berarti 

ini hari terakhir Mim bertemu dengan Guru Abu. 

b) Guru Abu mengajak Mim untuk makan malam bersamanya. 

Mim menolak ajakan tersebut karena ia mengira akan diajak 

konser lagi. Namun Guru Abu menjelaskan bahwa kali benar-

benar makan malam berdua. Min pun mengiyakan. 

c) Ternyata Guru Abu salah memakai sepatunya. Ia memakai 

sepatu yang berlainan warna. Hal tersebut karena Guru Abu 

panik akan ditolak oleh Mim ajakan untuk makan malamnya. 

d) Pada malam harinya, Guru Abu menjemput Mim di rumahnya. 

Mereka berdua pun pergi makan malam bersama. Akan tetapi, 

pada kali ini Mim tidak berpenampilan seperti biasa. Mim 

memakai kerudung yang membuatnya tambah terlihat cantik. 

e) Pada acara makan malam itu, Guru Abu melamar Mim untuk 

menjadi istrinya dengan memberikan Mim sebuah cincin yang 

indah. 

f) Ketika Guru Abu mengatakan cintanya pada Mim ada orang 

yang juga mengatakan hal yang sama kepada Mim. Orang 

tersebut adalah Nun. Hal tersebut membuat Mim dan Guru 

Abu terkejut. 

g) Guru Abu dan Nun pergi meninggalkan Mim sendirian. Guru 

Abu menanyakan maksud perkataan Nun tadi. Nun pun 

mengatakan bahwa maksudnya juga sama dengan maksud 

Guru Abu. 

h) Setelah Guru Abu selesai bicara berdua saja dengan Nun, 

mereka pun kembali kepada Mim dan mencairkan kecemasan 

Mim. Mereka berdua baik-baik saja. 

Bab 7 
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a) Nun jatuh sakit. Sakit Nun membuat dokter bingung karena 

setelah menjalani pemeriksaan, Nun baik-baik saja. 

b) Setelah berpikir keras, akhirnya dokter menemukan solusi 

untuk mengetahui penyebab Nun sakit. 

c) Dokter menyuruh Paman Hasan menyebutkan nama jalan, 

rumah, nama orang yang dikenal. Setelah selesai dokter 

memberi resep kepada Paman Hasan. 

d) Paman Hasan terkejut dengan resep yang diberikan oleh 

dokter. Dokter pun menjelaskan bahwa sakit Nun disebut 

avicena, yaitu sebuah penyakit yang disebabkan karena cinta. 

Ciri-ciri penderita avicena adalah denyut nadi yang tidak 

beraturan jika mendengar sesuatu yang berhubungan dengan 

orang yang dicintai. 

e) Paman Hasan berkunjung ke rumah Mim dan meminta Mim 

untuk menjenguk Nun. Mim pun dengan senang hati 

menerima permintaan Paman Hasan 

f) Min dan Alif akhirnya berkunjung ke rumah Nun. 

g) Nun sangat bahagia menerima tamunya. Mim berjanji pada 

akan mengabulkan pernimtaan Nun. Nun pun meminta Mim 

memasak untuknya. 

h) Mim menyiapkan makan malam untuk Nun. Nun memakan 

masakan Mim dengan lahap. Menurutnya masakan Mim 

sangat enak, padahal menurut Paman Hasan dan Alif, masakan 

Mim keasinan. 

i) Malam semakin larut, Alif tidur di kamar tamu rumah Nun. 

Tinggal Nun dan Mim yang masih mengobrol berdua. 

j) Nun mengucapkan selamat kepada Mim karena akan segera 

menikah dengan Guru Abu. Mim pun mengatakan bahwa Nun 

pun suatu saat kelak pasti akan menikah. 

k) Mim akhirnya menanyakan mengapa Nun jarang sekali 

tersenyum. Nun menjawab bahwa saat ini Nun tidak dalam 

posisi untuk tersenyum. 

l) Setelah mengajak Nun berbicara tetapi Nun tidak mau 

berbicara, Mim pun beranjak untuk istirahat. Namun ketika 

akan pergi, Nun memegang lengan Mim. 

m) Mim dan Nun pun bertengkar. Akan tetapi Nun tidak mau 

melepaskan pegangan tangannya pada lengan Mim. dari jam 

11 malam hingga jam 3 pagi Nun baru melepaskan 

pegangannya pada lengan Mim. 

n) Mim yang melihat lengannya sudah tidak dipegang lagi oleh 

Nun beranjak pergi untuk istirahat. Namun Nun berteriak 

meminta Mim untuk tidak meninggalkannya. Nun merasa 

bahwa ia adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang yang ia 

cintai. Orang tuanya tidak mempeduliakan keadaan Nun, 

begitu juga dengan Mim.  

o) Hal tersebut membuat hati Mim tersentuh. Akhirnya Nun 

menangis di bahu Mim. 
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p) Paman Hasan yang melihat dari balik pintu menangis. Alif pun 

ikut terharu dengan peristiwa tersebut. 

Bab 8 

a) Alif melukis Mim dan Nun dengan pakaian serba putih dan 

sedang menunggang kuda. 

b) Nun berpamitan kepada Mim. Nun akan kembali ke 

Islamabad, Pakistan, untuk kembali kepada ibunya yang 

sedang sakit. 

c) Nun mengatakan bahwa ia mencintai Mim dan Mim tertegun 

dibuatnya. 

d) Satu minggu kemudian, Alif, Mim, dan Guru Abu mengantar 

Nun dan Paman Hasan ke bandara Adi Sutjipto. 

e) Nun pun mengucapkan salam perpisahan. Tanpa disadari Mim 

meneteskan air mata. Nun pun mengatakan kepada Mim 

supaya tidak sedih dan mengikuti kata hati Mim. 

f) Nun berjanji kepada Mim bahwa ia akan menjemput Mim satu 

hari nanti. 

g) Mim pulang setelah pesawat Nun hilang dari pandangan 

matanya. 

h) Pesawat yang ditumpangi oleh Nun, mesinnya mati satu 

setelah terbang selama 1 jam 25 menit dari Jakarta. Lima 

menit kemudian, mesin kedua pun mati. Pesawat mengalami 

turbulens. Pesawat yang ditumpangi Nun jatuh di lautan lepas. 

Bab 9 

a) Sepuluh tahun kemudian, seorang anak kecil membantu 

seorang ibu untuk menemukan anaknya yang tersesat. Anak 

kecil itu bernama Nun. 

b) Ibu yang ditolong oleh Nun kecil mengantar Nun pulang ke 

rumahnya. Nun pulang ke rumah Mim. 

c) Mim sedang masak untuk makan malam dan Nun kecil sedang 

memainkan pesawatnya ketika Abi Abu pulang. Nun pun 

bercerita bahwa ia telah menolong seorang gadis cantik yang 

hilang dari ibunya. 

d) Abi Abu pun bercerita bahwa konsernya sukses. 

e) Setelah makan, Nun kecil ketiduran di depan televisi. Guru 

Abu berterima kasih kepada Mim karena bersedia menjaga 

Nun selama Guru Abu pergi. 

f) Nun kecil adalah anak dari Guru Abu dengan seorang wanita 

yang bernama Anna. Anna telah meninggal dunia karena 

kanker saat Nun berusia 3 tahun. 

g) Guru Abu juga memberi saran kepada Mim untuk menikah. 

Menurut Guru Abu, Mim telah menyia-nyiakan hidupnya 

untuk Nun yang telah meninggal. Akan tetapi, Mim tetap pada 

keyakinannya bahwa Nun masih hidup. 

h) Setelah jam 9 malam, Guru Abu pamit kepada Mim untuk 

pulang. Alif keluar dari kamar untuk memberi Nun kecil 
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coklat. Alif sekarang sudah menjadi seorang arsitek, 

sedangkan Mim bekerja dengan orchestra Guru Abu. 

Bab 10 

a) Dalam rangka memperingati hari ibu, Guru Abu mengadakan 

konser. Nun kecil juga turut meramaikan konser tersebut. 

b) Konser dilaksanakan disebuah gedung pertunjukan. 

c) Tema konser kali ini adalah “Nyanyian Bunda” dengan 

aransemen dan konduktor oleh Abu Jacob.  

d) Alif dan teman-temannya Ruby band juga ikut mengisi acara 

ini. 

e) Konser terakhir adalah penampilan Nun Jacob. Penampilannya 

sangat memukau para penonton yang hadir. 

Bab 11 

a) Mim dan Alif berkunjung ke rumah Guru Abu. 

b) Mereka dengan keluarga Guru Abu, yaitu Nun dan Pipin 

mendiskusikan acara liburan sekolah yang akan datang. 

c) Banyak pilihan diajukan, tetapi belum terjadi kesepakatan. 

Kemudian Nun kecil memberikan pendapatnya, ia memilih 

untuk melaksanakan umrah. Usul itu disepakati oleh semua 

orang. 

d) Pada saat semua orang menyetujui usul Nun kecil, tidak 

sengaja Alif dan Pipin berpelukan. 

e) Akhirnya Nun kecil mengatakan bahwa Alif dan Pipin 

berpacaran. 

f) Hal tersebut ditanggapi oleh Guru Abu. Alif dan Pipin pun 

mengakui kalau mereka saling mencintai. 

g) Setelah Guru Abu dan Mim merestui hubungan Alif dan Pipin, 

diputuskan bahwa Alif dan Pipin akan menikah di Makkah. 

Mereka berdua pun bahagia. 

Bab 12 

a) Persiapan untuk pergi umrah dilakukan dengan sebaik 

mungkin. 

b) Dua hari sebelum berangkat umrah, dilakukan selamatan di 

rumah Mim dan Alif. Sehari sebelum berangkat umrah, 

dilakukan selamatan di rumah Guru Abu. 

c) Esoknya, Guru Abu, Mim, Alif, Pipin, dan Nun kecil 

berangkat menuju Jeddah dan kemudian dilanjutkan ke 

Madinah. 

d) Di Madinah rombongan solat di masjid Nabawi yang 

dilanjutkan dengan ziarah ke makam Nabi Muhammad saw. 

Rombongan juga berkesempatan berkunjung ke King Fahd Al-

Quran Printing, sebuah percetakan Al-Quran terbesar di dunia. 

e) Selanjutnya rombongan pergi ke Makkah untuk melaksanakan 

umrah. 

f) Pada saat rombongan di Padang Arafah, mereka kelelahan 

untuk mencapai Jabal Rahmah. Mereka pun berteduh untuh 



 
 

74 
 

menghilangkan kelelahan dengan memakai payung yang 

dibawa. Mim memakai payungnya yang bermotif globe bumi.  

g) Mim yang sedang menikmati pemandangan dikejutkan oleh 

seorang pria yang menarik tangannya dan memaksa Mim 

untuk terus berjalan di bawah payung globenya tanpa sepatah 

kata. 

h) Pada awalnya Mim mencoba protes, namun Min akhirnya 

kelelahan sendiri. Pria itu membuat Mim penasaran. 

i) Tiba-tiba pria itu merogoh kacamata hitam dan memakainya. 

Pria itu menatap Mim dan tidak melepaskan pergelangan 

tangan Mim. 

j) Mim pun menangis bahagia karena ia telah bertemu kembali 

dengan Nun, orang yang sangat dicintai oleh Mim. 

Bab 13 

a) Dua hari terakhir umrah terjadi dua pernikahan. Alif menikah 

dengan Pipin, dan Mim menikah dengan Nun. 

b) Pernikahan Alif dan Pipin memang telah dipersiapkan. 

Pernikahan Mim dan Nun yang belum dipersiapkan 

sebelumnya ternyata dapat berjalan dengan mulus atas bantuan 

dari kedutaan Indonesia yang ada di Makkah. 

c) Akhirnya rombongan kembali pulang ke Indonesia. 

Keesokanharinya, di rumah Guru Abu diadakan selamatan. 

Bab 14 

a) Nun kecil sibuk berdandan dan meniru semua gaya ayahnya. 

b) Sang ayah yang ingin tahu penyebab anaknya bersikap aneh 

bercerita tentang pangeran pemalu. 

c) Setelah bercerita, Nun kecil mengakui bahwa ia sedang jatuh 

cinta pada ibu gurunya yang cantik. 

d) Mereka pun pergi ke sekolah Nun kecil. 

e) Mobil Guru Abu hampir menabrak seorang wanita muslimah 

ketika sampai di sekolah Nun kecil. 

f) Nun kecil pun memberi salam kepada wanita tersebut yang 

ternyata adalah ibu guru yang disukainya dengan panggilan 

haney. Hal tersebut membuat ayahnya terkejut. Ibu guru 

membalas salam Nun  dengan menyebut my sweetheart. 

g) Guru Abu pun berkenalan dengan guru Nun kecil yang 

bernama Kupu-Kupu 

 

b) Jalinan Alur 

Akan peneliti jelaskan keterkaitan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah yang 

mempunyai hubungan sebab akibat satu sama lain. 
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Mim (1a) sedang bimbingan skripsi. Skripsinya masih perlu 

perbaikan. Mim terlalu bersemangat untuk memperbaiki 

skripsinya sehingga ia salah mengambil motor (1b). Motor yang 

sedang ia utak atik karena kuncinya tidak mau masuk ke kontak. 

Dalam perjalanan pulang (1c) Mim pergi ke toko souvenir barang 

antic untuk membeli sebuah gantungan kunci. Di rumahnya, Min 

sudah ditunggu adiknya beserta teman-temannya untuk shalat 

mahgrib (1d). Setelah shalat berjemaah, (1e) mereka makan 

malam bersama. (1f) Setelah teman-teman Alif pulang, Mim 

mengerjakan revisian skripsinya ditemani dasi merah ayahnya. 

Ketika Mim akan ke kelas musiknya (2a) hujan turun. Ia 

terpaksa menggunakan payung Globe buminya supaya tidak 

kehujanan dalam menyeberang jalan. Ada tiga orang yang ikut 

dalam payungnya (2b). Mereka menumpang begitu saja tanpa 

permisi. Setelah sampai di seberang jalan dua orang pergi begitu 

saja tanpa mengucapkan terima kasih. Tinggal seorang remaja 

yang masih menumpang payungnya. Remaja pria itu menyeret 

Mim supaya ikut dengannya sampai di depan rumah. Setelah 

mengantar remaja pria itu, (2c) Mim kembali ke kelas musiknya. 

Untungnya Mim  belum terlambat (2d) karena Guru Abu, guru 

musik Mim belum datang. Sambil menunggu gurunya datang, 

Mim memainkan gitar klasik (2e). Ia tidak sadar kalau Guru Abu 

telah datang dan mendengarkan permainan gitarnya. Guru Abu 

memuji permainan gitar Mim. Ketika belajar dimulai, (2f) Mim 
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tidak konsentrasi pada pelajaran, tetapi mata Mim sibuk 

mengagumi gurunya. 

Suatu hari (3a) jari tangan Mim kram sehingga dia tidak 

dapat memainkan gitar dengan baik. Guru Abu pun menyuruhnya 

untuk istirahat sebentar. Setelah menyuruh Mim istirahat (3b), 

Guru Abu pergi ke luar kelas. Setelah istirahat (3c), Mim ingin 

pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi ia menjumpai Guru Abu 

sedang berdansa sendirian. Hal tersebut membuat Guru Abu 

menjadi kikuk dan malu. Setelah pelajaran musik selesai (3d), 

Guru Abu mengajak Mim untuk pergi dengannya malam ini. Min 

menganggap ini kencannya dengan Guru Abu. 

Sepulang Mim dari kelas musik (3e), ia menabrak 

seseorang. Orang yang ditabraknya tidak mau ditolong, bahkan 

pergi begitu saja meninggalkan Mim. Mim yang merasa bersalah 

(3f) kebingungan dan terus mengikuti orang itu sambil terus 

mengucapkan permintamaafan. Mim mengikuti orang yang 

ditabraknya sampai di depan rumah. Mim ingat bahwa ia pernah 

datang ke tempat itu (3g), yaitu ketika seorang remaja pria 

memaksanya untuk mengantarkannya dengan payung pada 

peristiwa (2b). Remaja itu kemudian mengajak Mim masuk ke 

dalam rumahnya. Remaja (3h) itu tidak berkata sepatah kata pun 

kepada Mim. Di dalam rumah (3i) Mim bertemu dengan Pamam 

Hasan, pamannya Nun, remaja yang ditabrak oleh Mim tadi. 
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Di malam harinya, Guru Abu (3j) menjemput Mim. Guru 

Abu  mengajak Mim ke sebuah kafe yang baru di buka (3k), kafe 

itu bernama Sudut Pasir. Guru Abu (3l) mengajak Mim untuk 

konser bersama sebagai perayaan opening kafe miliknya. Mim 

(3m) yang mengira diajak kencan oleh Guru Abu kecewa karena 

ternyata ajakan Guru Abu bukan ajakan kencan, tetapi sebagai 

surprais kepada Mim. 

Dua minggu setelah lounching kafe Sudut Pasir (4a), Mim 

jatuh sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit oleh adiknya. Di 

rumah sakit (4b), Alif mendaftarkan Mim ke klinik anak. Hal 

tersebut membuat suster dan dokter menjadi binggung. Mim pun 

segera mengetahui bahwa kesalahan pendaftaran ini adalah 

perbuatan Alif (4c). Mim menghukum Alif untuk mentraktirnya 

makan siang dan membayar biaya pengobatan. Di kantin rumah 

sakit (4d) Mim dan Alif makan siang. Mereka menjumpai seorang 

gadis penjual bunga. Mim memanggil gadis itu dan mengambil 

beberapa tangakai. Alif (4e) yang merasa bahwa bunga itu akan 

diberikan kepadanya mengucapkan terima kasih kepada kakaknya. 

Akan tetapi, Mim malah pergi begitu saja meninggalkan Alif di 

kantin rumah sakit dan memaksa Alif membayar bunga yang 

dibawa kakaknya. Tidak hanya itu, (4f) Alif harus berputar-putar 

keliling mencari kakaknya yang tidak ia temukan. 

Sebenarnya Mim (4g) sedang muntah-muntah di toilet 

rumah sakit, kemudian ia bertemu dengan Paman Hasan. Dari 
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Paman Hasan (4h) Mim tahu bahwa Nun sedang sakit. Ia pun 

menjenguk Nun di kamar rawatnya. Ketika Mim datang (4i) Nun 

sedang tidur, Paman Hasan meminta Mim untuk menjaga Nun 

sebentar karena ia akan menemui dokter. (4j) Mim memegang 

dahi Nun, ternyata sangat panas. Ia pun mendoakan Nun supaya 

cepat sembuh sampai ia ikut tertidur. Perlakuan Mim yang tulus 

kepada Nun membuat Nun terharu (4k). peristiwa (4k) 

menimbulkan peristiwa (4l). Peristiwa (4m) memunculkan 

peristiwa (4n). Peristiwa (4f) menimbulkan peristiwa (4o) 

Ketika Mim sedang jalan-jalan di Malioboro dengan Alif, ia 

melihat Guru Abu berjalan dengan seorang wanita cantik, 

peristiwa (5a) memunculkan peristiwa (5b). Peristiwa (5c) hari 

yang direncanakan tiba. Mim menanyakan kepada Nun tentang 

sakit yang dideritanya, tetapi Nun mengalihkah pembicaraan 

untuk segera melaksanakan rencana spionase memunculkan 

peristiwa (5d) untuk berganti pakaian dan siap untuk memata-

matai. Peristiwa (5d) memunculkan peristiwa (5e) yaitu 

berjalannya rencana spionase Mim dan Nun yang ketahuan oleh 

Guru Abu. Peristiwa (5e) mengakibatkan peristiwa (5f) dimana 

Mim menjelaskan sebab dia melakukan tindakan spionase kepada 

Guru Abu. Peristiwa (5f) menimbulkan peristiwa (5g) Guru Abu 

memanggil wanita yang dimaksud yang ternyata adalah adik Guru 

Abu yang bernama Pipin. Peristiwa (5g) membuat Mim dan Nun 
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pulang (5h) kemudian Nun pun tidur karena akan ujian (5i). 

Paman Hasan bercerita tentang Nun kepada Mim (5j). 

Mim mendapat izin untuk mengikuti ujian musik bulan 

depan merupakan peristiwa (6a) yang menimbulkan peristiwa (6b) 

Guru Abu mengajak Mim  makan malam bersama. Peristiwa (6b) 

membuat Guru Abu salah tingkah (6c) sehingga kaos kaki yang 

dipakainya berbeda warna. Mim pun berdandan cantik dan 

mengenakan jilbab (6d) ketika Guru Abu menjemputnya untuk 

makan malam. Pada acara makan malam, (6f) Guru Abu melamar 

Mim. Peristiwa (6f) menimbulkan peristiwa (6g), Guru Abu 

menyatakan cinta kepada Mim bersamaan dengan Nun. Peristiwa 

(6h) memimbulkan peristiwa (6i) Guru Abu dan Nun berbicara 

kepada Nun. Peristiwa (6i) membuat hati Mim lega (6j). 

Nun jatuh sakit (7a) membuat dokter mencari solusi untuk 

menyembuhkan Nun (7b). Peristiwa  (7b) membuat terjadinya 

peristiwa (7c) paman Hasan menyebutkan tempat, nama dan 

sebagainya yang dekat dengan lingkungan sekitar. Peristiwa 

tersebut mebuat paman  Hasan terkejut (7d) dengan resep yang 

diberikan dokter. Resep yang diberikan dokter menimbulkan 

peristiwa (7e) dimana paman Hasan berkunjung ke rumah Mim 

dan meminta Mim menemui Nun. Mim (7f) pun berkunjung ke 

rumah Nun membuat Nun bahagia (7g). Peristiwa (7g) 

menimbulkan peristiwa (7h) Mim memasak untuk Nun. Malam 

semakin larut Mim dan Nun masih asik mengobrol (7i). Peristiwa 
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(7i) menimbulkan peristiwa (7j) Nun mengucapkan selamat 

kepada Mim atas pertunangannya dengan Guru Abu. Peristiwa (7j) 

menimbulkan peristiwa (7k) dan peristiwa (7l). Nun tidak 

mengizinkan Mim (7m) untuk pergi ke tempat tidur sehingga 

mereka hanya duduk berdiam diri. Peristiwa (7m) menimbulkan 

peristiwa (7n) dimana Nun mengatakan bahwa hidupnya tidak 

bahagia sebagai anak yang tidak diinginkan. Peristiwa tersebut 

membuat Mim tersentuh (7o) 

Alif melukis Mim dan Nun (8a) setelah peristiwa (7o). Nun 

berpamitan kepada Mim untuk kembali ke Pakistan (8b) dan 

mengatakan bahwa Nun mencintai Mim (8c). Peristiwa (8b) 

menimbulkan peristiwa (8d) Mim mengantar Nun ke bandara. Nun 

mengucapkan salam perpisahan (8e) kepada Mim dan berjanji 

akan menjemput Nun suatu saat nanti (8f). Mim pulang setelah 

pesawat Nun menghilang (8g). pesawat yang ditumpangi Nun 

mengalami kecelakaan (8h) 

Sepuluh tahun kemudian (9a), seorang anak kecil 

membantu seorang ibu untuk menemukan anaknya yang tersesat. 

Anak kecil itu bernama Nun. Ibu yang ditolong oleh Nun kecil 

mengantar Nun pulang ke rumahnya (9b). Nun pulang ke rumah 

Mim. Mim sedang masak untuk makan malam dan Nun kecil 

sedang memainkan pesawatnya ketika Abi Abu pulang (9c). Nun 

pun bercerita bahwa ia telah menolong seorang gadis cantik yang 

hilang dari ibunya. Abi Abu pun bercerita bahwa konsernya 



 
 

81 
 

sukses (9d). Setelah makan, Nun kecil ketiduran di depan televisi. 

Guru Abu berterima kasih kepada Mim karena bersedia menjaga 

Nun selama Guru Abu pergi (9e). Nun kecil adalah anak dari Guru 

Abu dengan seorang wanita yang bernama Anna (9f). Anna telah 

meninggal dunia karena kanker saat Nun berusia 3 tahun. Guru 

Abu juga memberi saran kepada Mim untuk menikah (9g). 

Menurut Guru Abu, Mim telah menyia-nyiakan hidupnya untuk 

Nun yang telah meninggal. Akan tetapi, Mim tetap pada 

keyakinannya bahwa Nun masih hidup. Setelah jam 9 malam, 

Guru Abu pamit kepada Mim untuk pulang (9h). Alif keluar dari 

kamar untuk memberi Nun kecil coklat. Alif sekarang sudah 

menjadi seorang arsitek, sedangkan Mim bekerja dengan orchestra 

Guru Abu. 

Dalam rangka memperingati hari ibu, Guru Abu 

mengadakan konser (10a). Nun kecil juga turut meramaikan 

konser tersebut. Konser dilaksanakan di sebuah gedung 

pertunjukan (10b). Tema konser kali ini adalah “Nyanyian Bunda” 

dengan aransemen dan konduktor oleh Abu Jacob (10c). Alif dan 

teman-temannya Ruby band juga ikut mengisi acara ini (10d). 

Konser terakhir adalah penampilan Nun Jacob (10e). 

Penampilannya sangat memukau para penonton yang hadir. 

Mim dan Alif berkunjung ke rumah Guru Abu (11a). 

Mereka dengan keluarga Guru Abu (11b), yaitu Nun dan Pipin 

mendiskusikan acara liburan sekolah yang akan datang. Banyak 
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pilihan diajukan, tetapi belum terjadi kesepakatan (11c). 

Kemudian Nun kecil memberikan pendapatnya, ia memilih untuk 

melaksanakan umrah. Usul itu disepakati oleh semua orang. Pada 

saat semua orang menyetujui usul Nun kecil (11d), tidak sengaja 

Alif dan Pipin berpelukan. Akhirnya Nun kecil mengatakan bahwa 

Alif dan Pipin berpacaran (11e). Hal tersebut ditanggapi oleh Guru 

Abu. Alif dan Pipin pun mengakui kalau mereka saling mencintai 

(11f). Setelah Guru Abu dan Mim merestui hubungan Alif dan 

Pipin (11g), diputuskan bahwa Alif dan Pipin akan menikah di 

Makkah. Mereka berdua pun bahagia. 

Persiapan untuk pergi umrah dilakukan dengan sebaik 

mungkin (12a). Dua hari sebelum berangkat umrah, dilakukan 

selamatan di rumah Mim dan Alif (12b). Sehari sebelum 

berangkat umrah, dilakukan selamatan di rumah Guru Abu. 

Esoknya (12c), Guru Abu, Mim, Alif, Pipin, dan Nun kecil 

berangkat menuju Jeddah dan kemudian dilanjutkan ke Madinah. 

Di Madinah (12d) rombongan solat di masjid Nabawi yang 

dilanjutkan dengan ziarah ke makam Nabi Muhammad saw. 

Rombongan juga berkesempatan berkunjung ke King Fahd Al-

Quran Printing, sebuah percetakan Al-Quran terbesar di dunia. 

Selanjutnya rombongan pergi ke Makkah untuk melaksanakan 

umrah (12e). Pada saat rombongan di Padang Arafah, mereka 

kelelahan untuk mencapai Jabal Rahmah (12f). Mereka pun 

berteduh untuk menghilangkan kelelahan dengan memakai payung 
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yang dibawa. Mim memakai payungnya yang bermotif globe 

bumi. Mim yang sedang menikmati pemandangan dikejutkan oleh 

seorang pria yang menarik tangannya dan memaksa Mim untuk 

terus berjalan di bawah payung globenya tanpa sepatah kata (12g). 

Pada awalnya Mim mencoba protes, namun Mim akhirnya 

kelelahan sendiri (12h). Pria itu membuat Mim penasaran. Tiba-

tiba pria itu merogoh kacamata hitam dan memakainya (12i). Pria 

itu menatap Mim dan tidak melepaskan pergelangan tangan Mim. 

Mim pun menangis bahagia (12j) karena ia telah bertemu kembali 

dengan Nun, orang yang sangat dicintai oleh Mim. 

Dua hari terakhir umrah terjadi dua pernikahan (13a) Alif 

menikah dengan Pipin, dan Mim menikah dengan Nun. 

Pernikahan Mim dengan Nun mendapat bantuan dari kedutaan 

Indonesia (13b). Rombongan kembali ke Indonesia (13 c). 

Nun kecil sibuk berdandan (14a) dan meniru semua gaya 

ayahnya yang menyebabkan peritiwa (14b). Kemudian Nun kecil 

mengakui sedang jatuh cinta (14c). mereka pun pergi ke sekolah 

(14d) dan terjadilah peristiwa (14e) yang membuat Guru Abu 

berkenalan dengan guru Nun yang baru (146) 

c) Perkembangan Alur 

(1) Tahap Penyituasian 

Pada bab 1 digambarkan keadaan Mim yang sedang 

sibuk dengan skripsinya. Mim adalah mahasiswi Fakultas 

Hukum salah satu kampus di Yogyakarta. Pada bab ini juga 
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diketahui bahwa Mim adalah seorang anak yatim piatu. Ia 

hanya tinggal dengan adiknya yang bernama alif. Walaupun 

mereka yatim piatu, mereka tidak kekurangan materi karena 

adanya warisan dari kedua orang tuanya. Orang tua Mim 

meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang. 

“Mmm… uraian Leonardo Da Vinci sebagai paragraf-

paragraf intro dalam penelitian Mim, Prof. Bams,” kata 

Mim, gadis berusia 20 tahun tersebut menjelaskan 

karya tulisnya dengan narsis pada Prof. Bams yang 

ternyata dosen pembimbing skripsi Mim. Mim kuliyah 

di Fakultas hukum salah satu perguruan tinggi swasta di 

kota Yogyakarta.” (CBPA, 2008: 5-6) 

 

“Mim dan Alif adalah anak yatim piatu dan hidup dari 

warisan ayah ibunya yang insya Allah mencukupi. 

Orang tua mereka telah meninggal sejak 5 tahun yang 

lalu dalam sebuah kecelakaan pesawat.” (CBPA, 2008: 

11) 

 

Dalam tahap ini juga diperkenalkan Mim dengan Nun. 

Perkenalan Mim dengan Nun tidak sengaja. Pada waktu Mim 

akan berangkat ke kelas Musiknya, hari sedang hujan sehingga 

ia menggunakan payung. Ada orang yang menumpang 

payungnya. Salah satu orang tersebut adalah Nun. Pada waktu 

itu Mim belum mengenal Nun, ia terpaksa mengantar Nun 

sampai rumah karena dipaksa oleh Nun. 

“Sementara 1 orang lagi, seorang remaja pria malah 

menarik tangan Mim dan memaksa Mim untuk terus 

berjalan di bawah payung globenya tanpa berkata 

sepatah kata pun pada Mim.” (CBPA, 2008: 14) 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui tahap penyituasian 

menjelaskan tentang latar belakang tokoh utama Mim. Dalam 
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tahap ini juga dikenalkan tokoh-tokoh pembantu seperti Alif 

dan Nun. Selain itu, dalam tahap penyituasian juga 

memaparkan tentang latar belakang kehidupan Mim. 

(2) Tahap pemunculan konflik 

Dalam tahap pemunculan konflik, masalah mulai 

muncul ketika secara tiba-tiba Guru Abu, guru musik Mim 

sekaligus orang yang disukai Mim, mengajak Mim pergi 

kesuatu tempat. Guru Abu hanya mengatakan akan menjemput 

Mim jam 8. 

“Setelah mengucapkan salam hendak pulang pada Guru 

Abu, langkah Mim terhenti di depan pintu kelas karena 

Guru Abu berdiri di sana. “Mim, aku akan 

menjemputmu malam ini pukul 8. Pergilah bersamaku,” 

kata Guru Abu sangat singkat pada Min.” (CBPA, 

2008: 19) 

 

“Jadi ini bukan kencan?” tanya Mim polos. “Apa?” 

Tanya Guru Abu kaget. “Oh maaf, baiklah, Mim akan 

bergabung dengan teman-teman yang lain Guru Abu,” 

kata Mim patah hati karena salah paham akan ajakan 

Guru Abu untuk pergi bersama. “Terimakasih Mim, 

kami sangat menghargai kedatanganmu dan teman-

temanmu yang lain untuk memeriahkan launching café 

kami yang baru,” ujar Guru Abu sambil tersenyum 

lagi.” (CBPA, 2008: 24) 

 

Kutipan di atas membuat Mim menduga-duga bahwa ia 

akan diajak kencan oleh Guru Abu. Akan tetapi, pada 

kenyataannya Guru Abu mengajak Mim pergi bukan untuk 

kencan melainkan untuk merayakan pembukaan kafe “Sudut 

Pasir”. Hal tersebut membuat Mim kecewa karena telah salah 

mengartikan ajakan Guru Abu. 
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Pemunculan konflik juga terjadi pada peristiwa ketika 

mim pulang dari kelas musik. Ia menabrak seseorang dengan 

sepeda motornya. Ia mencoba menolong orang yang ditabrak. 

Akan tetapi, orang yang ditabraknya menolak untuk ditolong 

dan pergi meninggalkan Mim. Mim pun bingun, lalu ia 

mengikuti orang yang ditabraknya. Mereka sampai di sebuah 

rumah kuno dan besar. Mim pun ingat bahwa ia pernah ke 

sampai di dapan rumah itu. Ia menduga bahwa orang yang 

ditabraknya itu adalah remaja yang ikut payungnya tempo hari. 

“Akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah kuno 

dan besar. “Tunggu dulu! Aku pernah ke sini,” bisik 

Mim dalam hati. “Berarti remaja pria ini adalah remaja 

pria yang pernah berteduh dengan payungku waktu 

itu,” pikir Mim mencoba mengingat-ingat.” (CBPA, 

2008: 20) 

 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pemunculan 

konflik terjadi ketika Mim kecewa karena ia salah duga 

tentang ajakan Guru Abu. Selain itu, pemunculan konflik 

terjadi ketika secara tidak sengaja Mim menabrak seseorang. 

(3) Tahap peningkatan konflik 

Dalam tahap peningkatan konflik, konflik semakin 

meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dalam peristiwa Mim 

yang cemburu karena melihat Guru Abu berjalan bersama 

dengan seorang wanita cantik ingin mengetahui siapa wanita 

itu. Ia mengajak Nun yang telah bersedia mengantarnya untuk 
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memata-matai Guru Abu. Mim dan Nun bersama-sama 

menyelidiki siapa wanita cantik yang bersama Guru Abu. 

“Mim sudah bercerita pada Nun sebelumnya mengenai 

rencananya untuk memastikan apakah wanita yang 

bersama Guru Abu kemarin adalah kekasih Guru Abu. 

Mereka berdua sepakat untuk menjalankan rencana 

spionase detektif hari ini juga.” (CBPA, 2008: 40-41) 

 

Konflik semakin mengkat ketika pada suatu malam 

Guru Abu mengajak Mim untuk makan malam. Pada saat 

makan malam itu, Guru Abu melamar Mim untuk jadi istrinya. 

Akan tetapi, pada saat Guru Abu mengatakan cinta pada Mim, 

ada orang lain yang mengatakan hal yang sama kepada Mim. 

Mim dan Guru Abu pun terkejut. Ternyata, orang itu adalah 

Nun. Guru Abu memberi Mim sebuah cincin yang indah 

sebagai wujud cintanya kepada Mim, sedangkan Nun memberi 

setangkai mawar merah sebagai wujud rasa cintanya kepada 

Mim. 

“Mim, aku mencintaimu Mim,” ucap dua suara 

bersamaan. Baik Mim maupun Guru Abu sama-sama 

kaget ada orang ketiga di antara mereka. Pria pemain 

seruling bambu berdiri di hadapan Mim sambil 

menyerahkan setangkai mawar merah yang harum 

kepada Mim. “Nun???”, ucap Mim dan Guru Abu 

bersamaan terheran-heran.” (CBPA, 2008: 58) 

 

Mim menjadi panik dengan situasi yang dialaminya. 

Dihadapannya ada dua orang yang menyatakan cinta padanya. 

Yang seorang, Guru Abu, orang yang selama ini didambanya 

menawarkan sebuah cincin yang indah. Yang seorang lagi, 

Nun, menawarkan setangkai mawar merah yang harum.  
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peningkatan 

konflik terjadi ketika Mim cemburu kepada Guru Abu. Selain 

itu, dengan adanya Nun diantara cinta Mim dan Guru Abu. 

(4) Tahap klimaks 

Setelah sepuluh tahun berlalu sejak kecelakaan pesawat 

terbang yang menimpa Nun, Mim masih tetap percaya bahwa 

suatu saat kelak Nun akan datang menjempunya, seperti janji 

Nun sebelum ia pergi. Sikap Mim diperkuat oleh alasan bahwa 

jenazah Nun dan Paman Hasan tidak pernah ditemukan, 

sehingga Mim berpendapat bahwa Nun masih hidup. 

“Semenjak pesawat yang ditumpangi Nun dan Paman 

Hasan mengalami kecelakaan, Mim tetap menunggu 

Nun. Pihak penerbangan menyatakan ada beberapa 

orang yang hilang dalam kecelakaan naas itu, 

diantaranya Nun dan Paman Hasan.” (CBDA, 2008: 

85)  

 

“Makkah!” begitulah kata-kata yang terlontar dari Mim 

dan Nun kecil menggetarkan hati Guru Abu, Alif, dan 

Pipin.” (CBPA, 2008: 97) 

 

Pada saat liburan sekolah, Nun kecil, anak Guru Abu 

memilih untuk menghabiskan liburan sekolahnya dengan 

melakukan umrah. Pada saat menjalankan ibadah umrah, di 

padang Jabal Rahmah, cuaca yang panas membuat Mim 

menggunakan payung globe bumi yang dibawanya dari 

Indonesia. Ketika sedang menikmati pemandangan, ada 

seseorang yang menyeret Mim untuk terus melanjutkan 

perjalanan. Pada awalnya Mim menolak dan ingin memprotes 



 
 

89 
 

tindakan orang tak dikenal itu. Akan tetapi, Mim lelah sendiri 

untuk memberontak dari genggaman orang asing itu. 

“Pria tadi melepas kacamatanya menunduk dan berlutut 

di hadapan Mim. Ia mengangkat tangannya, menyapu 

air mata di wajah Mim. “Nun telah berjanji menjaga 

Mim bermil-mil sebelum tidur, dan bermil-mil sebelum 

aku tidur. Nun sayang Mim,” bisik pria ini lembut.” 

(CBPA, 2008: 117) 

 

Pria yang menggandeng Mim adalah Nun adanya. 

Terjawablah sudah penantian Mim kepada Nun. Mereka 

bertemu kembali di padang Arafah. 

Dari urain di atas disimpulkan bahwa klimaks dari 

novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah adalah peristiwa 

perjumpaan kembali antara Mim dan Nun yang telah terpisah 

selama sepuluh tahun. 

(5) Tahap penyelesaian 

Mim yang telah bertemu kembali dengan Nun akhirnya 

menikah di Padang Arafah setelah umrahnya selesai. Sebagai 

wali Mim yaitu Alif yang kemudian menyusul menikah 

dengan Pipin. Pernikahan Alif dengan Pipin di Makkah sudah 

direncanakan sebelumnya, sedangkan pernikahan Mim dan 

Nun adalah pernikahan yang mendadak. Akan tetapi, 

pernikahan Mim dan Nun dapat dilangsungkan dengan baik 

dengan bantuan dari pihak kedutaan Indonesia yang juga 

sedang melaksanakan umrah. Pihak kedutaan terharu dengan 
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kisah cinta Mim dan Nun sehingga mereka setuju untuk 

membantu mengurus perizinan pernikahan Mim dan Nun. 

“Akad pernikahan yang pertama adalah pernikahan 

Mim dan Nun, Alhamdulillah sebagai wali, Nun datang 

bersama ayah ibunya yang telah rujuk dan menikah 

kembali.” (CBPA, 2008: 120) 

 

“Nun, ayah ibu Nun, serta Paman Hasan juga turut 

langsung ke Indonesia. Setelah selamatan, mereka 

kembali ke rumah lama Paman Hasan dan Nun dulu 

yang tidak ditempati. Mim diajak serta untuk tinggal 

bersama mereka. Sementara Alif membawa Pipin untuk 

tinggal di rumahnya. 10 tahun semenjak Mim dan Nun 

terpisah, Mim dan Nun mendapati diri menatap tempat 

yang tak asing. Mim dan Nun pulang.” (CBPA, 2008: 

122) 

 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa tahap 

penyelesaian terjadi ketika Mim dan Nun menikah di Padang 

Arafah setelah umroh mereka selesai. Mereka pun pulang 

kembali ke Indonesia. 

d) Teknik Pengeplotan 

Ada beberapa teknik pengeplotan yang digunakan 

pengarang dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni yaitu konflik, sorot balik, dan suspense. 

(1) Konflik 

Konflik merupakan peristiwa terjadinya pertentangan 

antara  dua pihak atau kekuatan di dalam cerita. Konflik ini 

merupakan inti dari struktur cerita yang menumbuh-

kembangkan alur. 
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Menurut Stanton (2007:16), ia membagi konflik menjadi 

dua macam, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. 

Konflik internal adalah konflik yang terjadi di dalam hati, jiwa 

seorang tokoh cerita, misalnya berbentuk pertentangan antara 

dua keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda, harapan-

harapan atau masalah lainnya. 

Konflik eksternal merujuk pada konflik yang terjadi 

antara tokoh dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Konflik 

tersebut dibagi atas konflik fisik dan sosial. Disebut konflik 

fisik apabila konflik yang terjadi disebabkan adanya 

pembenturan antara tokoh dengan lingkungan alam. Konflik 

sosial adalah konflik yang disebabkan oleh adanya kontak 

sosial antarmanusia, atau masalah-masalah yang muncul akibat 

adanya hubungan antarmanusia. 

Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni konflik internal itu terjadi pada batin Mim 

ketika harus memilih cinta siapa yang akan ia pilih, Guru Abu 

atau Nun. Mim ingin sekali menerima keduanya tetapi itu tidak 

mungkin.  

“Mim bisa merasakan cincin Guru Abu membalut jari 

manis kirinya, sementara jemari kananya menggenggam 

setangkai mawar merah Nun pada saat yang bersamaan. 

Mim sudah tidak tahan lagi, Mim memberanikan diri 

membuka matanya. Benar ini bukan dalam mimpi.” 

(CBPA, 2008: 59) 
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Adapun konflik yang dapat dikategorikan sebagai 

konflik eksternal yang berupa konflik sosial yaitu ketika Guru 

Abu dan Nun menyatakan cinta kepada Mim secara 

bersamaan. Hal tersebut menimbulkan konflik pada Mim untuk 

menentukan siapa yang akan dipilihnya antara Guru Abu dan 

Nun. 

“Ada dua pria tampan diam tak bergeming 

mempertahankan rasa hati yang tulus iklas mencintai 

Mim. Keadaan ini malah membuat Mim menjadi tambah 

bingung, dan Mim tidak tahu harus berbuat apa. Yang 

ada dalam pikiran Mim saat ini adalam pejamkan mata.” 

(CBPA, 2008: 58-59) 

 

Konflik batin juga dialami oleh Nun yang merasa 

menjadi anak yang tidak diinginkan oleh keluarganya. Ia 

merasa tidak dicintai oleh keluarganya. 

“Tapi tidak punya rumah dengan orang yang Nun 

berharap sangan mencintai Nun. Mereka tidak peduli 

pada Nun. Mereka tidak menanyakan Nun. Nun merasa 

sedih. Jika mau makan, tidak ada sentuhan ibu memberi 

makanan dengan penuh cinta. Kemana Nun harus 

pergi?” (CBPA, 71) 

 

Konflik sosial terjadi ketika Mim Guru Abu berjalan 

dengan seorang gadis yang cantik. Hal tersebut membuat Mim 

cemburu dan berusa mengetahui siapa gadis cantik itu. 

“Guru Abu menggandeng seorang wanita yang sangat 

cantik. Mim berdiri membeku tidak percaya dengan hal 

yang baru saja dilihatnya dengan tidak sengaja. Hati 

Mim mencair seperti es krim cone yang mencair di 

tangannya.” (CBPA, 2008: 38) 

Konflik sosial yang lain juga terjadi ketika Mim ingin 

mengetahui permasalahan apa yang sedang dipikirkan oleh 
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Nun sehingga Nun sakit. Akan tetapi, pertengkaran yang 

terjadi diantara mereka. 

“Kamu pikir tidak ada seorang pun yang bisa mengerti 

kamu. Kamu pikir aku bisa tahu semua tentang kamu 

seperti sebuah mukjizat dan keajaiban yang datang 

begitu saja!!! Kenapa Nun? Apa aku mengganggumu? 

Sejujurnya aku tidak peduli dengan semua itu.” (CBPA, 

2008: 70) 

 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa konflik yang 

terjadi dalam batin Mim maupun konflik sosial Mim tidak 

terlepas dari masalah cinta. 

(2) Sorot Balik 

Menurut Abrams teknik sorot balik berupa penyuguhan 

adegan-adegan konflik yang telah meruncing. Pengenangan 

kembali oleh pelaku apa yang telah terjadi sebelum peristiwa-

peristiwa itu memuncak terjadi (Nurgiyantoro, 2010:154). 

Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah, teknik 

ini digunakan pada saat Paman Hasan menceritakan tentang 

keluarga Nun. 

“Paman Hasan mengambil nafas dalam dan mulai 

bercerita. “Aku dan Nyuma ibunya Nun berasal dari 

Pakistan. Aku dan Nyuma saat itu sama-sama menjadi 

CEO di perusahaan berbeda. Saat itu kami masih sangat 

muda.” (CBPA, 2008: 46) 

 

Sorot balik juga digunakan ketika pengarang 

menceritakan peristiwa kecelakaan Nun yang membuat Mim  

memutuskan untuk menunggu Nun. 

“Semenjak pesawat yang ditumpangi Nun dan Paman 

Hasan mengalami kecelakaan, Mim tetap  menunggu 
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Nun. Pihak penerbangan menyatakan ada beberapa orang 

yang hilang dalam kecelakaan naas itu, diantaranya 

termasuk Nun dan Paman Hasan.” (CBPA, 2008: 85) 

 

(3) Suspensi 

Suspensi dapat diartikan sebagai harapan yang belum 

pasti terhadap akhir cerita. Ketegangan yang membangkitkan 

rasa ingin tahu pembaca muncul dalam beberapa peristiwa. 

Misalnya: pertama pada saat Guru Abu dan Nun bersamaan 

menyatakan cinta mereka kepada Mim. Dalam hati pembaca 

timbul pertanyaan. 

(a)  Bagaimana reaksi Mim terhadap peristiwa itu? 

(b)  Siapa yang akan dipilih oleh Mim, Guru Abu atau Nun? 

(c)  Bagaimana reaksi Guru Abu terhadap Nun? 

Berbagai pertanyaan itu muncul dan mengakibatkan 

pembaca ingin terus membaca cerita novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 

Kedua, pada saat Nun mengalami kecelakaan pesawat 

ketika akan pulang ke Pakistan akan timbul pertanyaan-

pertanyaan dari hati pembaca? 

(a)  Selamatkah Nun dari kecelakaan pesawat terbang? 

(b)  Bagaimana reaksi Mim mengetahui kecelakaan tersebut? 

Ketiga, pada saat seorang anak kecil yang 

memperkenalkan diri kepada seorang ibu yang dibantunya 
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untuk menemukan anaknya yang hilang mengaku bernama 

Nun. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya di hati pembaca. 

(a)  Siapa Nun kecil itu? 

(b)  Apakah Nun kecil itu anak Mim dengan Guru Abu? 

Keempat, pada saat Mim menjalankan ibadah umrah, 

ketika di Jabal Rahmah ada seseorang yang menarik tangan 

Mim dan membawa Mim ke tugu putih. Hal tersebut 

menimbulkan tanda tanya di hati pembaca. 

(a)  Siapa orang yang menarik tangan Mim? 

(b)  Mengapa orang itu menarik tangan Mim dan membawa    

Mim ke tugu putih? 

(c)  Apa yang akan dilakukan Mim pada orang itu? 

2) Tokoh dan penokohan 

a) Jenis tokoh 

(1) Tokoh utama dan tokoh tambahan 

(a) Tokoh utama 

Tokoh utama dalam novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah adalah Mim karena tokoh ini sering dimunculkan dalam 

cerita oleh pengarang, sehingga mengakibatkan munculnya 

konflik. Dari empat belas bab yang ada, Mim mendominasi 

seluruh cerita. 

Mim adalah seorang gadis yang cantik. Pada awalnya, 

Mim tidak berjilbab, tetapi ketika ia diajak makan malam oleh 

Guru Abu, ia memutuskan untuk berjilbab. 



 
 

96 
 

“Bel berbunyi dan pintu pun terbuka. Tampaklah seorang 

putri yang sangat anggun menggoda dengan ekspresi 

wajah yang sulit ditebak, membuat pria menawan yang tak 

lain adalah Guru Abu tak mampu berkata-kata. Guru Abu 

membukakan pintu mobil mempersilahkan Mim masuk 

dengan cantik, dan mereka pun berangkat.” (CBPA, 2008: 

23) 

“Dari arah belakang tubuh Alif, muncullah seorang wanita 

cantik yang menundukkan pandangannya di balik jilbab 

sutera hijau yang menghangatkan hati. Mim berjilbab.” 

(CBPA, 2008: 55) 

 

Mim adalah seorang gadis yang baik hati dan suka 

menolong orang lain. Ia rela berbagi payung dengan orang yang 

tidak dikenalnya tanpa ucapan terima kasih dari orang yang 

ditolongnyanya. Ia pun mengantar salah seorang yang ikut 

numpang payungnya sampai di depan rumah orang itu. 

“Langkah pertama Mim diiringi oleh 3 orang yang datang 

mengapit Mim tanpa basa basi untuk menyeberang 

bersama di bawah payung bermotif globe bumi yang 

besarnya pas-pasan, membuat Mim kaget sesak napas.” 

(CBPA, 2008: 13) 

 

Mim juga seorang yang mudah akrap dengan orang lain. Ia 

mendoakan Nun yang sedang sakit meski ia belum begitu 

mengenal Nun. Hal tersebut membuat Nun terharu. 

“Mim membaca Bismillah, Alfatehah, al-Ikhlas 3x, al-

Falaq 3x, an-Nas 3x, dan zikir di samping Nun yang 

tertidur. Mim hanya berharap pada Allah yang Maha 

Penyayang untuk menyembuhkan mereka berdua.” 

(CBPA, 2008: 33) 

 

Mim juga seorang yang pemaaf dan mudah meminta maaf. 

Ia memaafkan keisengan adiknya yang mendaftarkannya sebagai 

pasien klinik anak ketika Mim sakit. Mim yang sedang sakit pergi 

ke rumah sakit untuk berobat ditemani dengan adiknya. Namun, 
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adiknya malah mendaftarkan Mim ke klinik anak. Hal tersebut 

membuat Mim dan suster yang bertugas kebingungan. Ia juga 

meminta maaf kepada adiknya karena telah membuat adiknya 

berkeliling rumah sakit sebanyak tujuh kali ditinggal begitu saja 

oleh Mim. 

“Alif sayang, maaafin Mim sayang ya, udah bikin susah 

Alif sayang. Alif sayang ke ruang makan ya sekarang, 

Mim udah masak mie special buat Alif.” “Mim sayang, 

Alif udah maafin kok. Tapi kalau mie special sih, Alif juga 

bisa masak sendiri,” tukas Alif nyengir yang segera 

menuju ruang makan baikan lagi sama kakaknya.” 

(CBPA, 2008: 37) 

 

Mim seorang yang akan menggerakkan anggota tubuh jika 

sedang marah seperti menggoyang-goyangkan kaki dan tidak bisa 

berbicara dengan benar ketika sedang cemas. Penyakit cadelnya 

juga akan kambuh jika ia cemas. Untuk memenangkannya ia 

biasanya suka mengambil air wudhu. 

“Sementara bila Mim dilanda kecemasan akan langsunng 

tampak pada bahasa tubuh Mim seperti mengoyang-

goyangkan kaki dan nggak bisa bicara benar dan lancar 

atau lebih singkatnya gejala cadel Mim bisa kumat. Untuk 

menenangkan hati yang sedang cemas Mim mempunyai 

cara yang sama dengan Guru Abu yakni lebih suka 

berwudu berserah diri pada Allah.” (CBPA, 2008: 57) 

 

Mim juga seorang yang setia. Ia setia menunggu janji Nun 

untuk menjemputnya walau ia tahu Nun telah mengalami 

kecelakaan pada saat akan pulang ke Pakistan. Bagi Mim, Nun 

belum mati karena jenazahnya tidak pernah ditemukan selama 

sepuluh tahun ini. Ia percaya bahwa Nun masih hidup dan akan 

menepati janjinya ketika pergi meninggalkan Mim. 
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“Semenjak pesawat yang ditumpangi Nun dan Paman 

Hasan mengalami kecelakaan, Mim tetap menunggu Nun. 

Pihak penerbangan menyatakan ada beberapa orang yang 

hilang dalam kecelakaan naas itu, diantaranya termasuk 

Nun dan Paman Hasan. Tubuh mereka tidak ditemukan, 

karena itulah Mim sangat yakin bahwa Nun masih hidup.” 

(CBPA, 2008: 85) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan Mim merupakan 

seorang gadis yang baik, suka menolong, mudah bergaul, pemaaf, 

dan setia. 

(b) Tokoh tambahan 

Tokoh tambahan dalam novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah yaitu Nun, Alif, Guru Abu, Pipin, paman Hasan. Yang 

akan dibahas dalam penelitian ini hanya tiga tokoh yaitu Nun, 

Guru Abu, dan Alif. 

Nun 

Nun adalah seorang remaja pria keturunan Pakistan berusia 

17 tahun. Nun merupakan seorang yang sering sakit-sakitan. 

Penyakit yang diderita Nun adalah somatisasi yaitu sebuah 

penyakit yang diakibatkan karena kecemasan berlebihan. 

“Sang remaja pria itu lebih tinggi dari Mim dan kulitnya 

putih berwajah blasteran Indo-Pakistan.” (CBPA, 2008: 

20) 

“Ayo Nun kita berdoa bersama dan ada sesuatu yang 

khusus untukmu Nun, buatanku sendiri,” kata Paman 

Hasan Bersemangat sambil meraih kotak coklat yang 

dibawanya tadi. Kue tar mocca dengan gula hijau tampak 

sangat enak. 29 Februari hari ini, Nun berusia 17 tahun.” 

(CBPA, 2008: 35) 

“Iya, dokter bilang begitu. Somatisasi, saat di tes medis 

Nun tidak mempunyai gangguan fisiologis, tetapi Nun 

demam tinggi. Kata dokter, karena Nun terlalu cemas,” 

jelas Nun.” (CBPA, 2008: 40) 
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Nun merupakan seorang yang pandai bergaul. Ia dengan 

mudah akrab dengan Alif, adik Mim, maupun dengan Guru Abu 

yang merupakan rivalnya dalam mendapatkan cinta Mim. 

“Tampaknya Nun dan Alif cepat akrab, mungkin karena 

usia mereka cuma berbeda satu tahun sehingga serasa 

berteman dengan teman sebaya.” (CBPA, 2008: 40) 

 

Nun juga seorang yang tulus dalam mencintai Mim. Ia 

selalu mengatakan kepada Mim untuk mempercayai hati kecil. Dia 

juga seorang yang menepati janjinya. Nun berjanji kepada Mim 

akan menjemput Mim suatu saat jika Mim selalu mendengarkan 

kata hatinya. Dan janji Nun kepada Mim ditepatinya. 

“Pria tadi melepas kacamatanya menunduk dan berlutut di 

hadapan Mim. Ia mengangkat tangannya, menyapu air 

mata di wajah Mim. “Nun telah berjanji menjaga Mim 

bermil-mil sebelum tidur, dan bermil-mil sebelum aku 

tidur. Nun sayang Mim,” bisik pria ini lembut.” (CBPA, 

2008: 117) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan Nun merupakan 

seorang pemuda yang menderita penyakit yang aneh yang disebut 

somatisasi. Ia juga seorang yang mudah bergaul sehingga cepat 

akrab. Nun juga seorang yang menepati janjinya. 

Guru Abu 

Guru Abu adalah seorang guru musik di kelas musik Mim. 

Ia merupakan seorang yang sabar, penyayang dan mudah akrab 

dengan orang. Itu dapat dilihat pada saat ia mengetahui bahwa 

yang mencintai Mim tidak hanya dirinya seorang. Guru Abu yang 
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mengetahui bahwa Nun juga mencintai Mim, ia mengajak Nun 

untuk berbicara. Dengan sabar ia memberi pengertian kepada Nun. 

“Berarti Nun masih punya kesempatan menjadi suami 

Mim dong,” tukas Nun sambil bercanda. “Nuuuunnn…!!! 

Ucap Guru Abu gemas pada Nun dan merangkul Nun 

seperti saudaranya sendiri. Sebuah rangkulan sayang.” 

(CBPA, 2008: 60) 

 

Guru Abu merupakan seorang yang senang berwudu dan 

berzikir ketika ia cemas. Wajah Guru Abu akan berubah menjadi 

ungu ketika ia merasa malu atau cemas. 

“Misalnya bila hati sedang merasa cemas, wajah Guru 

Abu berubah menjadi ungu dan untuk menenangkan hati 

Guru Abu lebih senang berwudu dab berzikir.” (CBPA, 

2008: 57) 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Guru Abu 

seorang yang baik, penyabar, penuh kasih sayang sehingga apabila 

menghadapi masalah selalu pasrah kepada Allah SWT.             

Alif 

Alif adalah adik Mim. Usianya 17 tahun. Ia kuliah di 

jurusan arsitektur. Akan tetapi, ia suka meneliti suatu masalah 

yang berada jauh di luar ilmu yang ditekuni. Ia dan kelompoknya 

mengadakan penelitian tentang ekspresi kucing jika sedang 

senang, sedih, marah dan lain-lain. 

“Setiap hari Selasa Alif dan sohib-sohibnya yang sebaya 

dengan Alif yakni Uwes, Coki dan Didi memang ada 

jadwal meneliti bersama. Mereka sama-sama mahasiswa 

jurusan arsitektur, namun kasus yang mereka teliti jauh 

meleset dari bidang keilmuan mereka.” (CBPA, 2008: 11) 
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Alif adalah seorang adik yang penyayang dan pengertian 

kepada kakaknya walau terkadang juga suka membuat kesal 

kakaknya. Seperti ketika kakaknya sakit dan terpaksa harus di 

bawa ke rumah sakit, Alif mendaftarkan kakaknya ke klinik anak 

sehingga membuat suster dan dokter menjadi bingung. 

“Udah ah Mim sayang. Sekarang lepasin Alif dong,” pinta 

Alif. “Iiiihh enak aja. Jelasin dulu kenapa Alif sayang tega 

pake acara ngedaftarin Mim ke dokter anak segala. Apa 

sih maksud kemu Alif sayang? Kurang kerjaan tau nggak 

sih!!!” Mim marah.” (CBPA, 2008: 29) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Alif 

merupakan seorang adik yang senang bercanda, penyayang dan 

pengertian terhadap kakaknya. 

(2) Tokoh protagonis dan tokoh antagonis 

(a) Tokoh Protagonis 

Tokoh protagonis dalam novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni adalah Mim dan Guru Abu. Mereka 

mempunyai pemikiran yang sama dalam menghadapi permasalah-

permasalahan yang ada. 

(b) Tokoh Antagonis 

Tokoh antagonis merupakan tokoh yang beroposisi dengan 

tokoh protagonis secara fisik ataupun batin, secara langsung 

ataupun tidak langsung. Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni adalah orang tua Nun yaitu Nyuma 

dan Abdul. Mereka menyayangi Nun dengan cara yang aneh. 

Kedua orang tua Nun memilih untuk memberikan hak asuh 
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mereka kepada Paman Hasan yang hanya teman mereka untuk 

merawat Nun. 

b) Jenis watak 

(1) Tokoh berwatak bulat 

Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni tokoh yang mempunyai watak bulat adalah Mim. 

Tokoh ini mempunyai berbagai sifat yang manusiawi. Mim 

seorang yang baik hati selain itu ia juga mempunyai sifat yang 

suka usil. 

Mim mendoakan Nun yang sedang sakit tanpa diminta 

ketika ia bertemu dengan Nun di rumah sakit. Mim yang sedang 

demam dan sedang periksa ke rumah sakit bertemu dengan Paman 

Hasan. Paman Hasan sedang di rumah sakit karena ia menunggu 

Nun yang sedang sakit. Mim pun menjenguk Nun dan mendoakan 

untuk kesembuhannya. 

“Mim membaca Bismillah, Alfatehah, al-Ikhlas 3x, al-

Falaq 3x, an-Nas 3x, dan zikir di samping Nun yang 

tertidur. Mim hanya berharap pada Allah yang Maha 

Penyayang untuk menyembuhkan mereka berdua.” 

(CBPA, 2008: 33) 

 

Mim suka usil kepada Alif, adiknya. Mim meninggalkan 

adiknya begitu saja yang berada di kantin rumah sakit dengan 

seorang penjual bunga. Padahal penjual bunga dapat menghampiri 

mereka ketika dipanggil oleh Mim. Mim juga mengambil bunga 

dari penjual bunga tersebut dan dibawa entah kemana 



 
 

103 
 

meninggalkan Alif, sehingga terpaksa Alif membayar bunga yang 

telah diambil kakaknya. 

“Mim, Mim… Mim sayang mau kemana? Aduh! 

Ditinggal lagi nih. Awas kalau ketemu ntar.” Alif hendak 

mengejar Mim tapi Alif tidak sengaja melirik gadis kecil 

penjual bunga yang melongo melihat tingkah mereka 

berdua. Alif tak tega, “Gadisku, berapa semuanya?” 

(CBPA, 2008: 30) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh dalam 

novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah yang berwatak bulat 

adalah Mim karena mempunyai berbagai sifat yang manusiawi. 

(2) Tokoh berwatak datar 

Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni tokoh yang memiliki watak datar adalah Guru Abu. 

Guru Abu digambarkan sebagai seorang yang sangat baik. Bahkan 

ketika ia mengetahui ada orang lain yang mencintai kekasihnya, ia 

menyatakan bahwa siapapun yang akan menikah dengan Mim 

adalah yang terbaik untuk Mim. Guru Abu tidak pernah 

menampakkan sikap tidak suka kepada Nun yang menjadi 

saingannya dalam mendapatkan cinta Mim. 

“Berarti Nun masih punya kesempatan menjadi suami 

Mim dong,” tukas Nun sambil bercanda. “Nuuuunnn…!!! 

Ucap Guru Abu gemas pada Nun dan merangkul Nun 

seperti saudaranya sendiri. Sebuah rangkulan sayang.” 

(CBPA, 2008: 60) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Guru Abu 

merupakan tokoh yang berwatak datar  karena ia hanya memiliki 

sifat yang baik saja. 
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(3). Latar 

  Menurut Nurgiyantoro (2010: 227), unsur latar dibedakan 

ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu dan sosial. Latar 

tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu berhubungan 

dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diteritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar sosial meyaran pada 

hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial 

masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

Berdasarkan pendapat di atas, unsur latar dibagi menadi tiga 

bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Untuk 

mendapat gambaran secara lengkap mengenai latar tempat, latar 

waktu, dan latar sosial dalam novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah berikut pembahasannya. 

a) Latar tempat 

Banyak latar tempat yang ada dalam novel Cintaku Bersemi 

di Padang Arafah. Namun tidak semua latar tempat penulis 

sebutkan satu per satu, antara lain kampus, rumah Mim, rumah 

sakit, rumah Nun, rumah Guru Abu, Kafe, waroeng gudeg Bu 

Juminten, toko aksesoris antik, dan Padang Arafah.  

“Mim kuliah di Fakultas Hukum salah satu perguruan 

tinggi swasta di kota Yogyakarta.” (CBPA, 2008: 6) 

“Mim singgah sejenak di toko souvenir barang antik dan 

etnik langganannya menjelang pulang ke rumahnya. Toko 

ini terletak antara rumah dan kampusnya.” (CBPA, 2008: 

8) 
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 “Sampai di rumahnya tepat di saat azan Magrib. Mim 

menemukan saudara laki-lakinya, Alif (18 tahun) sedang 

bersiap-siap untuk salat berjamaah bersama sohib-sohib 

Alif para group peneliti funky.” (CBPA, 2008: 10) 

 

“Payung bermotif Globe bumi menjadi tameng Mim dari 

derasnya hujan yang membasahi kota Yogyakarta nan 

serasi. Mim hendak menyeberang ke halte bis di seberang 

jalan dari teras waroeng gudeg Bu Juminten tempat Mim 

sekarang berteduh.” (CBPA, 2008: 13) 

 

“Dalam pertemuan kelas Musik selanjutnya, baik Mim dan 

Guru Abu datang on time.” (CBPA, 2008: 17) 

 

“Akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah kuno 

dan besar. “Tunggu dulu! Aku pernah ke sini,” bisik Mim 

dalam hati. “Berarti remaja pria ini adalah remaja pria 

yang pernah berteduh dengan payungku waktu itu,” pikir 

Mim mencoba mengingat-ingat.” (CBPA, 2008: 20) 

 

“Sudut Pasir, Guru Abu dan Mim berhenti di Sudut Pasir 

yang tampaknya sebuah café yang baru saja dibuka.” 

(CBPA, 2008: 23) 

 

“Dua minggu setelah launching café Sudut Pasir, Mim 

sakit demam tinggi sehingga Mim harus diantar Alif adik 

laki-lakinya Mim ke rumah sakit.” (CBPA, 2008: 27) 

 “Mim banyak bertanya pada Paman Hasan, apakah sakit 

Nun disebabkan oleh kecelakaan mereka waktu lalu? 

Menurut Paman Hasan, ini bukan karena kecelakaan, Nun 

juga pernah menderita penyakit yang sama sebelumnya. 

Mim diantar Paman Hasan untuk menjenguk Nun di 

ruangan Nun sekarang dirawat.” (CBPA, 2008: 32) 

 

“Mim suka melewatkan akhir pekannya bersama Alif 

mendekati turis di Jalan Malioboro dan Keraton dalam 

rangka memperlancar bahasa inggris mereka.” (CBPA, 

2008: 38) 

 

“Somatisasi???” tanya Mim keheranan mendengar 

penjelasan Nun keesokan harinya. Mim dan Nun sedang 

terlibat pembicaraan serius tentang penyakitnya Nun 

sambil memegangi kail pancingan ikan, tepatnya 

diakuarium  Nun.” (CBPA, 2008: 40) 
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“Ada dua kepala sedang mencermati ruang kerja Guru 

Abu yang transparan dari halaman samping. Ruang kerja 

yang cool.” (CBPA, 2008: 42) 

 

“Besok Nun ada ujian di sekolahnya, jadi Nun harus 

segera tidur. Sementara Mim dan Paman Hasan bercakap-

cakap sejenak di ruang keluarga Nun dengan 2 cangkir 

kopi hangat.” (CBPA, 2008: 44) 

 

“Seminggu kemudian, Alif, Mim dan Guru Abu 

mengantarkan Nun dan Paman Hasan ke Bandara Adi 

Sucipto.” (CBPA, 2008: 75) 

 

“Excuse me my lady, coke please,” pinta Nun pada 

pramugari yang ramah. Sementara Paman Hasan mengatur 

posisi seat yang nyaman dan masih tersipu malu melihat 

Nun kesayangannya yang tak berhenti tersenyum-senyum 

sendiri.” (CBPA, 2008: 76) 

 

 “Di padang pasir ini terdapat sebuah bukit bernama Jabal 

Rahmah. Di puncak bukit tersebut terdapat tugu putih. 

Rombongan Guru Abu sedang beristirahat sejenak di 

sekitar tugu ini.” (CBPA, 2008: 115) 

 

“Tugu Putih Jabal Rahmah (bukit kasih sayang) yang 

dibangun untuk mengenang peristiwa penting bagi umat 

manusia yaitu pertemuan yang mengharukan antara nabi 

Adam as. dan Siti Hawa setelah turun dari surga dan 

dipisahkan oleh Allah selama 200 tahun. Tugu Putih Jabal 

Rahmah sebagai tempat yang sangat berarti pula bagi Mim 

dan Nun.” (CBPA, 2008: 118) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar tempat 

dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah ada latar yang 

kurang sesuai misalnya akuarium. Akuarium merupakan tempat 

ikan hias bukan untuk pancingan. Tempat yang umum untuk 

memancing ikan adalah kolam ikan. Akan tetapi, dalam novel 

terdapat peristiwa yang menggunakan latar tempat pemancingan di 

akuarium yang terdapat di rumah. Hal tersebut merupakan 

ketidaktepatan dalam membuat latar tempat sehingga novel ini 
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kurang baik dalam penyebutan latar tempat dan terlihat bahwa 

pengarang seakan kurang mengerti pemakaian tempat yang tepat 

untuk menggambarkan sebuah peristiwa. Seharusnya peristiwa 

pemancingan ikan terjadi di pinggir kolam ikan, bukan di 

akuarium. 

b) Latar waktu 

Di samping latar tempat, juga digunakan latar waktu untuk 

mendukung cerita. Latar waktu berhubungan dengan masalah 

“kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa dalam suatu cerita. 

Rangkaian peristiwa tidak mungkin terjadi jika dilepaskan dari 

perjalanan waktu, yang dapat berupa jam, hari, tanggal dan 

sebagainya yang mendukung jalannya cerita. 

Latar waktu pada novel ini terjadi di waktu magrib, 

seminggu, dua minggu, dan sepuluh tahun kemudian. 

 “Sampai di rumahnya tepat di saat azan Magrib. Mim 

menemukan saudara laki-lakinya, Alif (18 tahun) sedang 

bersiap-siap untuk salat berjamaah bersama sohib-sohib 

Alif para group peneliti funky.” (CBPA, 2008: 10) 

 

“Payung bermotif globe bumi menjadi tameng Mim dari 

deras hujan yang membasahi kota Yogyakarta nan serasi.” 

(CBPA, 2008: 13) 

 

“Terdengar musik underground di sela-sela kepanikan 

Mim yang bingung memilih baju apa yang akan dikenakan 

pada detik-detik kencan dengan Guru Abu. Mim 

menyerah, 30 menit lagi.” (CBPA, 2008: 22) 

 

 “Dua minggu setelah launching café sudut pasir, Mim 

sakit demam tinggi sehingga harus diantar Alif adik laki-

lakinya Mim ke rumah sakit.” (CBPA, 2008: 27) 
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“Jam 9 malam Mim sampai di rumah dengan taksi.” 

(CBPA, 2008: 36) 

 

“Dua jam kemudian, Alif berpindah ke komputer di 

kamarnya untuk mengerjakan tugas kuliah stupanya.” 

(CBPA, 2008: 36) 

“Mim suka melewatkan akhir pekannya bersama Alif 

mendekati turis di Jalan Malioboro dan Keraton dalam 

rangka memperlancar bahasa Inggris mereka.” (CBPA, 

2008: 38) 

 

“Pukul 8 malam, telepon di rumah Mim bordering.” 

(CBPA, 2008: 39) 

 

“Somatisasi???” tanya Mim keheranan mendengar 

penjelasan Nun keesokan harinya.” (CBPA, 2008: 40) 

 

“Besok Nun ada ujian di sekolahnya, jadi Nun harus 

segera tidur. Sementara Mim dan Paman Hasan bercakap-

cakap sejenak di ruang keluarga Nun dengan 2 cangkir 

kopi hangat.” (CBPA, 2008: 44) 

 

“Keesokan harinya sepulang sekolah, Nun menghabiskan 

waktu sorenya bersilaturahmi di rumah Mim. Mim 

memperkenalkan Nun pada Alif.” (CBPA, 2008: 44) 

 

“Tidak ada lagi yang bicara. Nun masih menahan 

pergelangan tangan Mim. Pukul 11 malam, hening. Pukul 

1 pagi, sunyi senyap. Pukul 2 pagi, Mim tertidur di sofa 

ruang baca di samping Nun yang masih memegang 

pergelangan tangan Mim dan tak berhenti menatap Mim. 

Pukul 3 pagi Mim terbangun dan menemukan Nun telah 

melepas pergelangan tangannya. (CBPA, 2008: 70) 

 

 “Seminggu kemudian, Alif, Mim, dan Guru Abu 

mengantar Nun dan Paman Hasan ke bandara Adi 

Sucipto.” (CBPA, 2008: 75) 

 

 “Sepuluh tahun kemudian. “Ada yang bisa saya bantu?” 

Tanya seorang bocah laki-laki kecil kepada seorang 

wanita cantik di taman kota yang sedang kebingungan.” 

(CBPA, 2008: 78) 

 

“Dalam rangka memperingati hari ibu, Guru Abu 

memutuskan akan mengadakan konser amal bagi para ibu 

yang menderita penyakit kanker di kota Yogyakarta. 

Orkestra putih, nama orchestra milik Guru Abu akan 
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menggelar konser bertepatan dengan hari ibu.” (CBPA, 

2008: 89) 

 

“Masing-masing berkutat mempromosikan pendapat 

masing-masing tentang liburan sekolah Nun kecil nantinya 

sekitar 3 bulan lagi.” (CBPA, 2008: 95) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar waktu 

dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah kurang dikuasai 

oleh pengarang. Hal tersebut dapat dilihat dari latar waktu yang 

digunakan. Dari semua kutipan di atas, tidak ada kutipan yang 

menjelaskan tentang suasana dimana waktu sedang berlangsung. 

Pada malam hari hanya diceritakan malam tanpa menjelaskan 

suasana pada malam itu. Jadi, pengarang kurang menguasai 

suasana dalam latar waktu yang ia gunakan dalam menyusun 

peristiwa yang terjadi dalam novelnya. 

c) Latar sosial 

Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup dalam 

lingkup yang cukup, misalnya berupa kebiasaan hidup, adat 

istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir, dan 

lain-lain yang tergolong latar spiritual. Di samping itu juga 

terdapat latar sosial berhubungan dengan status sosial yang 

bersangkutan misalnya rendah, menengah dan atas (Nurgiyantoro, 

2010: 223-234). 

Latar sosial dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

berasal dari keluarga yang berada atau kalangan menengah ke 

atas. Selain itu, tingkat pendidikan mereka pun tinggi. Tingkat 
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pendidikan yang tinggi digambarkan dengan penggunaan bahasa 

Inggris. 

Untuk mendapatkan gambaran status sosial dalam novel ini, 

berikut dipaparkan gambaran tokoh-tokoh pribadinya. 

1) Mim dan Alif 

Mim dan Alif merupakan kakak adik yang telah yatim 

piatu. Walaupun mereka yatim piatu, mereka tidak kekurangan 

suatu apapun karena warisan dari orang tua mereka yang 

mencukupi kebutuhan hidup mereka. 

“Mim dan Alif adalah anak yatim piatu dan hidup dari 

warisan kedua orang tuanya yang Insya Allah mencukupi. 

Orang tua mereka meninggal sejak 5 tahun yang lalu 

dalam sebuah kecelakaan pesawat.” (CBPA, 2008: 11) 

 

Meskipun Mim dan Alif yatim piatu, tetapi mereka tidak 

pernah hidup dalam kekurangan. Mim dan Alif sama-sama sedang 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Mim sudah pada 

semester akhir Fakultas Hukum sebuah perguruan tinggi swasta 

sedang mengerjakan skripsinya, sedangkan Alif masih di semester 

dua jurusan arsitektur.  

“Mim kuliah di Fakultas Hukum salah satu perguruan 

tinggi swasta di kota Yogyakarta.” (CBPA, 2008: 6) 

 

“Setiap hari Selasa, Alif dan sohib-sohibnya yang sebaya 

dengan Alif, yakni Uwes, coki, dan Didi memang ada 

jadwal penelitian bersama. Mereka sama-sama mahasiswa 

jurusan Arsitektur, namun kasus yang mereka teliti jau 

meleset dari bidang keilmuwan mereka.” (CBPA, 2008: 

10) 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar sosial 

tokoh Mim dan Alif berasal dari keluarga menengah ke atas yang 

mempunyai pendidikan tinggi, dan jiwa sosial yang dapat 

dicontoh oleh yang lain. 

2) Guru Abu 

Guru Abu adalah seorang guru musik yang mendirikan 

sebuah kafe bersama teman-temannya. 

“Hallo Bibe, apa Guru Abu sudah datang dari tadi?” tanya 

Mim pada seorang office lady di sekolah musik Mim. 

(CBPA, 2008: 15) 

 

“Sudut Pasir adalah café usaha bersama guru musik di 

sekolah Mim.” (CBPA, 2008: 24) 

 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa Guru Abu 

merupakan seorang guru sekaligus seorang yang gigih dalam 

memperjuangkan kehidupannya sebagai pengusaha kafe. Hal 

tersebut dapat dikategorikan bahwa Guru Abu mempunyai status 

sosial yang tinggi dan jiwa pengusaha. 

3) Nun  

Nun berasal dari keluarga yang kaya. Orang tua Nun adalah 

CEO di sebuah perusahaan. Kehidupan Nun tidak pernah 

kekurangan secara materi. 

“Aku dan Nyuma, ibunya Nun berasal dari Pakistan. Aku 

dan Nyuma saat itu menjadi CEO di perusahaan yang 

berbeda.” (CBPA, 2008: 11) 

 

Dari uraian latar sosial tokoh-tokoh novel Cintaku Bersemi 

di Padang Arafah secara pribadi dapat disimpulakan bahwa latar 
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sosial pada novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah adalah latar 

sosial menengah ke atas dengan latar pendidikan yang tinggi. 

c. Sarana Sastra 

1) Judul 

Menurut Stanton (2007:25), judul suatu cerita biasanya 

memberikan gambaran akan makna suatu cerita. Oleh karena itu, 

hubungan itu sendiri terhadap keseluruhan cerita dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: sebagai pembayangan cerita, 

berkaitan dengan tema cerita, berkaitan dengan tokoh cerita, 

berkaiatan dengan teknik penyelesaian, berkaitan dengan teknik 

latar dan waktu sebagai titik tolak konflik antarpelaku. Judul 

sering dinyatakan dalam bentuk kiasan/simbol, pepatah, dan 

merujuk pada suasana. 

Judul novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah merupakan 

sebuah latar tempat dalam cerita. Padang Arafah merupakan suatu 

padang di Jabal Rahmah di mana Nabi Adam dan Siti Hawa 

dipertemukan kembali setelah 200 tahun terpisah semenjak 

dibuang dari surga. Di situ pula Mim dan Nun dipertemukan 

kembali setelah terpisah selama 10 tahun. Nun yang diduga telah 

meninggal karena pesawat yang ditumpanginya mengalami 

kecelakaan ternyata masih hidup. Mim yang setia menunggu Nun 

pun bertemu kembali dengan Nun di Padang Arafah. Oleh karena 

itu, cinta Mim dan Nun kembali bersemi setelah 10 tahun terpisah. 
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2) Sudut Pandang 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:248), sudut 

pandang merupakan cara atau pandangan yang digunakan 

pengarang sebagai suasanan untuk menyajikan tokoh, tindakan, 

latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah 

karya fiksi kepada pembaca. Menurut Stanton (1965:26), di dalam 

cerita pengarang memilih pesan atau hubungan dalam setiap 

peristiwa atau tokoh yang diceritakannya, apakah secara 

emosional pengarang ikut terlibat atau tidak. Posisi yang 

merupakan dasar berpijak itulah yang disebut sudut pandang 

(point of view). 

Sudut pandang yang digunakan dalam novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah adalah sudut pandang orang ketiga. 

Sudut pandang persona ketiga adalah sudut pandang yang 

menempatkan penulis sebagai yang maha tahu dalam cerita 

sehingga pengetahuan tokoh cerita terhadap proses cerita terbatas. 

Para tokoh dalam cerita hanya menjalankan lakon yang telah 

ditetapkan oleh pengarang. Sudut pandang orang ketiga ini 

menggunakan kata ganti orang ketiga berupa dia, mereka, atau 

dengan menyebutkan nama tokoh. 

Kutipan-kutipan berikut adalah contoh yang terdapat di 

dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni yang menunjukkkan pengarang menggunakan sudut pandang 

orang ketiga. 
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“Langkah pertama Mim diiringi oleh 3 orang yang datang 

mengapit Mim tanpa basa basi untuk menyeberang bersama 

di bawah payung bermotif globe bumi yang besarnya pas-

pasan, membuat Mim kaget sesak napas.” (CBPA, 2008: 

13) 

 

“Sementara bila Mim dilanda kecemasan akan langsunng 

tampak pada bahasa tubuh Mim seperti mengoyang-

goyangkan kaki dan nggak bisa bicara benar dan lancar atau 

lebih singkatnya gejala cadel Mim bisa kumat. Untuk 

menenangkan hati yang sedang cemas Mim mempunyai 

cara yang sama dengan Guru Abu yakni lebih suka berwudu 

berserah diri pada Allah.” (CBPA, 2008: 57) 

 

“Semenjak pesawat yang ditumpangi Nun dan Paman 

Hasan mengalami kecelakaan, Mim tetap menunggu Nun. 

Pihak penerbangan menyatakan ada beberapa orang yang 

hilang dalam kecelakaan naas itu, diantaranya termasuk 

Nun dan Paman Hasan. Tubuh mereka tidak ditemukan, 

karena itulah Mim sangat yakin bahwa Nun masih hidup.” 

(CBPA, 2008: 85) 

 

“Tampaknya Nun dan Alif cepat akrab, mungkin karena 

usia mereka cuma berbeda satu tahun sehingga serasa 

berteman dengan teman sebaya.” (CBPA, 2008: 40) 

 

“Pria tadi melepas kacamatanya menunduk dan berlutut di 

hadapan Mim. Ia mengangkat tangannya, menyapu air mata 

di wajah Mim. “Nun telah berjanji menjaga Mim bermil-mil 

sebelum tidur, dan bermil-mil sebelum aku tidur. Nun 

sayang Mim,” bisik pria ini lembut.” (CBPA, 2008: 117) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

yang digunakan pengarang dalam novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah adalah sudut pandang orang ke tiga dengan 

menyebutkan nama tokoh. 

3) Gaya Bahasa dan Nada 

Seorang pengarang terutama pengarang yang sudah mapan 

atau yang sudah menemukan bentuk kepengarangannya, 

mempunyai ciri atau gaya bercerita yang berbeda dengan 
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pengarang yang lain. Hal ini disebabkan gaya bahasa adalah cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (Keraf, 1990:113). 

Menurut Suminto (1980:78), gaya merupakan cara khas 

mengungkapkan seorang pengarang tidak akan sama bila 

dibandingkan dengan gaya pengarang lainnya, karena pengarang 

selalu menyajikan hal-hal yang berhubungan erat dengan selera 

pribadi dan kepekaan terhadap segala sesuatu yang ada di 

sekitarnya. 

Menurut Nurgiyantoro (2010:296), pemajasan merupakan 

salah satu bentuk retorika. Pemajasan merupakan teknik 

pengungkapan bahasa, penggayabahasaan, yang maknanya tidak 

menunjuk pada makna harfiah kata-kata yang mendukungnya, 

melainkan pada yang dilambangkan, makna yang tersirat. 

Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah pengarang 

menggunakan pemajasan sebagai teknik pengungkapan bahasa, 

gaya bahasa digunakan berdasarkan langsung tidaknya makna, 

yaitu gaya bahasa retoris dan kiasan. Pengarang juga 

menggunakan unsur leksikal sebagai teknik pengungkapan bahasa 

yaitu menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. 

a) Bahasa Retoris 

Bahasa retoris yang digunakan dalam novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah adalah repetisi. Repetisi merupakan 
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gaya bahasa pengulangan kata, frasa maupun kalimat. Berikut 

kutipan gaya bahasa repetisi dalam novel ini. 

“Nun bicara, Nun bicara, Nun bicara… hore, hore, hore,” 

seru Mim dengan intonasi seperti kartun Dora.” (CBPA, 

2008: 34) 

 

Dalam kutipan di atas kata „Nun bicara‟ diulang 

sebanyak tiga kali. Pengulangan tersebut bertujuan untuk 

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam cerita. Mim 

yang bahagia karena Nun bicara kepadanya. 

b) Bahasa Kiasan 

Menurut Keraf, bahasa kiasan adalah bahasa yang 

maknanya tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan makna kata-

kata yang membentuknya (Nurgiyantoro, 2010:298). Menurut 

Pradopo (1990:61), bahasa kiasan dibentuk dengan 

mengiaskan dan menyamakan sesuatu hal dengan yang lain. 

Berfungsi untuk menarik perhatian, menimbulkan kesegaran 

hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan gambaran. 

Bahasa kiasan yang digunakan dalam novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah yaitu simile, dan personifikasi. 

Simile merupakan bahasa kiasan yang membandingkan dua 

objek yang berbeda dengan menggunakan kata pembanding 

secara langsung. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan 

berikut. 

“Ternyata Mim dan Nun sudah seperti bunglon nemplok 

di lantai marmer putih dengan posisi yang sangat 

janggal.” (CBPA, 2008: 42) 
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“…. Akhirnya pria ini bersedia mencintai Nun seperti 

pria ini mencintai Rumi kecilnya.” (CBPA, 2008: 47) 

 

Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah, simile 

yang digunakan yaitu menyamakan Mim dan Nun dengan 

Bunglon dan menyamakan Nun dengan Rumi. Fungsi majas 

simile dalam novel ini yaitu sebagai pembanding satu objek 

dengan objek yang lain.  

Personifikasi merupakan salah satu majas yang memberi 

sifat-sifat benda mati dengan sifat-sifat seperti yang dimiliki 

manusia sehingga dapat bersikap dan bertingkah laku seperti 

manusia. Berikut kutipannya. 

“Diam, sepi, hanya suara helaan napas dan detik jam 

dinding yang berbicara.” (CBPA, 2008: 69) 

 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa helaan napas 

dan detik jam dinding merupakan bentuk majas personifikasi. 

Helaan napas dan detik jam dinding dikatakan dapat berbicara 

seperti manusia. Helaan napas bukanlah sebuah benda 

melainkan udara yang keluar dari rongga paru-paru, sedangkan 

jam dinding merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara 

walau dapat mengeluarkan bunyi. Jadi, kata helaan napas dan 

detik jam dinding yang berbicara merupakan bentuk majas 

personifikasi. Efek dari pembaca yaitu mengkonkretkan 

suasana sepi yang diciptakan oleh pengarang.  
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa 

kiasan yang digunakan dalam novel Cintaku  Bersemi di 

Padang Arafah ada dua, yaitu majas simile dan majas 

personifikasi. 

c) Bahasa Asing 

         Kata-kata bahasa asing yang terdapat dalam novel 

Cintaku Bersemi di Padang Arafah adalah bahasa Inggris. 

Bahasa Inggris yang digunakan dalam novel ini merupakan 

bagian dari percakapan sehari-hari dan istilah. Berikut 

kutipannya. 

“Sweetheart.. call me Mbah Young Lady, please?” kata 

sang nenek dengan percaya diri super tinggi 

mengingatkan Mim.” (CBPA, 2008: 8) 

“Hallo Bibe, apa Guru Abu sudah datang dari tadi?” 

Tanya Mim pada seorang office lady di sekolah musik 

Mim.” (CBPA, 2008: 15) 

 

“Nun, aku menyayangimu Nun. Come my boy, happy 

birthday,” ucap Paman Hasan.” (CBPA, 2008: 35) 

 

“excuse me my lady, coke please,” pinta Nun pada 

pramugari yang ramah.” (CBPA, 2008: 76) 

 

Fungsi bahasa asing bagi pembaca membuat pembaca 

lebih tertarik pada isi novel. Terutama pembaca ingin 

mengetahui arti dari bahasa asing yang digunakan pengarang. 

Hal tersebut membuat pembaca dalam membaca tidak hanya 

sepintas baca melainkan membaca dengan sungguh-sungguh. 

 

 



 
 

119 
 

4) Ironi  

Ironi diartikan sebagai suatu pernyataan yang berlawanan 

dengan apa yang diharapkan. Menurut Stanton (2007:37), ia 

membagi ironi yang ada di dalam sastra menjadi dua macam, yaitu 

ironi dramatik (dramatic irony) dan nada ironi atau ironi verbal 

(ironic tone verbal irony). 

a. Ironi dramatik 

Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah, ironi 

dramatik dapat dijumpai dalam cerita tentang hobi Alif dan 

teman-temannya yang meneliti tentang ekspresi binatang. Alif 

dan teman-temannya yang kuliah di jurusan arsitektur 

membuat penelitian yang berbeda dari bidang mereka, yaitu 

meneliti ekspresi binatang ketika sedang sedih, senang, marah 

dan sebagainya. 

“Setiap hari Selasa Alif dan sohib-sohibnya yang sebaya 

dengan Alif yakni Uwes, Coki dan Didi memang ada 

jadwal meneliti bersama. Mereka sama-sama mahasiswa 

jurusan arsitektur, namun kasus yang mereka teliti jauh 

meleset dari bidang keilmuan mereka.” (CBPA, 2008: 

11) 

 

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa apa yang 

diteliti oleh Alif dan teman-temannya sangat jauh menyimpang 

dari latar belakang akademik mereka. Alif dan teman-

temannya merupakan mahasiswa arsitektur tetapi mereka 

meneliti sebuah bidang yang tidak berhubungan sama sekali 
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dengan pendidikan akademik mereka, bahkan objek penelitian 

mereka adalah konyol. 

b. Ironi verbal 

Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah, ironi 

verbal dapat dijumpai dalam peristiwa setelah Nun dan Guru 

Abu menyatakan cinta mereka kepada Mim. Guru Abu 

menasihati Nun tentang cinta dan pernikahan sebenarnya untuk 

menentramkan hatinya sendiri. 

“Pernikahan adalah ikatan batin yang suci atas kehendak 

dan izin Allah, Nun. Alhamdulillah bila memang benar 

aku bisa menikah dengan Mim. Tapi bila Allah 

berkehendak lain, aku juga bersyukur telah dianugerahi 

rasa cinta oleh Allah. Hanya Allah yang tahu, Nun,” 

ucap Guru Abu menenteramkan hati.” (CBPA, 2008: 60) 

 

d. Hubungan Antarunsur Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah  

              karya Ravianty Doni 

Berdasarkan analisis struktural, tampak adanya kesatuan yang utuh 

antarunsur pembangun sastra pada novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni. Dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, 

judul, sudut pandang, gaya bahasa dan nada ada jalinan yang erat atau 

koherensi. 

 Dalam bagian ini, peneliti akan mengurai hubungan antaunsur, 

yaitu: 

a) Hubungan judul dengan tema 

Novel karya Ravianty Doni yang berjudul Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah adalah sebuah novel yang menyajikan sebuah kisah 



 
 

121 
 

percintaan dua insan manusia yang dipisahkan oleh keadaan. Mim 

baru menyadari bahwa ia mencintai Nun setelah Nun pergi 

meninggalkannya. Nun yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan 

menuju Pakistan dan dikabarkan hilang tidak membuat Mim berkecil 

hati. Mim selalu optimis bahwa Nun masih hidup disuatu tempat dan 

akan datang untuk menjemputnya. Pada akhirnya Mim dan Nun 

dipertemukan kembali di Padang Arafah ketika Mim sedang 

menjalankan ibadah umrah. 

Tema novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah adalah cinta 

sejati pasti akan dipertemukan kembali walau terpisah jarak dan 

waktu. Tempat dipertemukannya kembali Mim dan Nun adalah di 

Padang Arafah. Di Padang Arafah itulah cinta Mim dan Nun 

dipersatukan sehingga membuat pengarang menggunakan latar tempat 

pertemuan sepasang kekasih itu dalam menyusun judul. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa judul mempunyai 

hubungan yang erat dengan tema yang terdapat dalam novel. Bentuk 

hubungan tema dan judul yaitu tema pertemuan sepasang kekasih 

dijadikan sebagai judul. 

b) Hubungan tema dengan alur 

Hubungan tema dengan alur dapat dilihat dari tahapan-tahapan 

peristiwa yang terjadi dalam cerita. Tema dalam novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah adalah cinta sejati pasti akan dipertemukan 

kembali walau terpisah jarak dan waktu. Cinta yang terjadi 

antartokohnya tidak terjalin begitu saja. Dalam sebuah kisah cinta 
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pastilah ada pertemuan atau perkenalan antartokohnya, kemudian ada 

tahap pendekatan, dan taham saling mencintai.  

Mim bertemu dengan Nun ketika hari sedang hujan dan Nun 

menumpang payung Mim. Pertemuan Mim dan Nun tersebut 

merupakan tahap penyituasian. Konflik mulai muncul ketika secara 

tidak sengaja Mim menabrak Nun sedangkan Nun tidak peduli dengan 

Mim yang mencemaskan Nun. Dari peristiwa tersebut akhirnya Mim 

dan Nun saling mengenal lebih lanjut. 

“Jantung Mim bertalu-talu, ia telah menabrak seseorang 

dengan sepeda motornya. “Kamu tidak apa-apa? Maafkan aku, 

ayo aku antar ke rumah sakit,” kata Mim sangat cemas.” 

(CBPA, 2008: 19) 

 

Konflik meningkat ketika Nun menyatakan cintanya kepada 

Mim bersamaan dengan Guru Abu menyatakan cinta kepada Mim. 

Hal tersebut membingungkan Mim. Klimaks dalam novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah yaitu pada peristiwa terjadinya pertemuan 

antara Mim dan Nun setelah sepuluh tahun berpisah.  

“Mim, aku mencintaimu Mim,” ucap dua suara bersamaan. 

Baik Mim maupun Guru Abu sama-sama kaget ada orang 

ketiga diantara mereka.” (CBPA, 2008: 58) 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa urutan peristiwa 

yang membentuk alur cerita mempengaruhi tema cerita. 

c) Hubungan tema dengan latar 

Latar merupakan tempat tokoh melakukan dan dikenai suatu 

kejadian. Latar bersifat memberi aturan permainan terhadap tokoh. 

Latar akan mempengaruhi tingkah laku dan cara berpikir tokoh, 
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sehingga latar dapat mempengaruhi tema. Atau sebaliknya, tema yang 

sudah di pilih akan menuntut pemilihan latar yang sesuai dan mampu 

mendukung jalannya cerita. 

Keterkaitan antara tema dengan latar cerita dalam novel 

Cintaku Bersemi di Padang Arafah dilatarbelakangi oleh latar tempat, 

latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat ini menggambarkan tempat 

tinggal tokoh utama atau tempat terjadinya sebuah peristiwa dalam 

novel. Latar waktu adalah kehidupan masyarakat moderen. 

Mim adalah seorang gadis yang dicintai oleh dua orang 

pemuda. Yang pertama adalah Guru Abu, guru kelas musik Mim, dan 

yang kedua adalah Nun, seorang yang baru dikenal oleh Mim. Guru 

Abu dan Nun menyatakan cinta kepada Mim secara bersamaan. Guru 

Abu yang sedang mengajak Mim makan malam bersama terkejut 

karena Nun hadir di antara mereka. Hal tersebut membingungkan 

Guru Abu dan Mim, terutama Mim yang cemas dengan situasi saat 

itu. Guru Abu yang bijak dapat mengendalikan suasana yang kurang 

nyaman menjadi suasana yang bersahabat sehingga Mim tidak cemas. 

Dari peristiwa tersebut Mim memutuskan untuk menerima cincin 

yang diberikan Guru Abu kepadanya sehingga secara harfiah cinta 

Guru Abulah yang diterima Mim. 

Nun kemudian memutuskan untuk kembali kepada ibunya 

karena ibunya sedang sakit dan membutuhkannya. Nun pun 

berpamitan untuk kembali ke Pakistan, Negara Nun. Mim, Alif, dan 

Guru Abu mengantar Nun kembali ke negaranya. Akan tetapi, dalam 
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perjalanan, pesawat yang Nun tumpangi mengalami kecelakaan dan 

Nun dinyatakan hilang bersama Paman Hasan. 

Sepuluh tahun berselang Mim belum juga menikah, padahal 

Guru Abu telah memiliki seorang anak. Mim tetap bersikeras untuk 

menunggu Nun datang menjemputnya. Mim percaya bahwa Nun 

masih hidup dan akan datang menjemputnya. Begitulah keyakinan 

Mim akan cintanya kepada Nun. Ia bersedia menunggu Nun yang 

telah dinyatakan hilang dalam kecelakaan pesawat. Pada saat Mim 

menjalankan ibadah umrah dengan keluarga Guru Abu, Mim 

dipertemukan kembali dengan Nun di Padang Arafah. 

“Tugu Putih Jabal Rahmah (bukit kasih sayang) yang dibangun 

untuk mengenang peristiwa penting bagi umat manusia yaitu 

pertemuan yang mengharukan antara Nabi Adam as. dan Siti 

Hawa setelah turun dari surga dan dipisahkan Allah selama 

200 tahun. Tugu Putih Jabal Rahmah sebagai tempat yang 

sangat berarti pula bagi Mim dan Nun.” (CBPA, 2008: 118) 

 

Dari latar tempat terjadinya peristiwa dapat dirumuskan tema 

cinta sejati pasti akan dipertemukan kembali walau terpisah jarak dan 

waktu. Latar pertemuan kembali Mim dan Nun adalah di Padang 

Arafah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar sebuah 

peristiwa dalam novel mempunyai hubungan yang erat dengan tema.  

d) Hubungan tema dengan tokoh dan penokohan 

Tokoh utama dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

adalah Mim. Mim merupakan seorang gadis yang setia kepada 

cintanya. Ia tetap yakin dan percaya bahwa Nun, orang yang ternyata 
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dicintainya dinyatakan hilang dalam sebuah kecelakaan pesawat. Mim 

tetap menunggu Nun dengan keyakinan bahwa Nun masih hidup dan 

akan datang untuk menjemputnya. Kesetiaan Mim kepada Nun tidak 

sia-sia karena Nun memang masih hidup. Mereka bertemu kembali di 

Padang Arafah ketika Mim sedang menjalankan ibadah umrah. 

“Pria tadi melepas kacamatanya menunduk dan bertut di 

hadapan Mim. Ia mengangkat tangannya, menyapu air mata di 

wajah Mim. “Nun telah berjanji menjaga Mim bermil-mil 

sebelum aku tidur, dan bermil-mil sebelum aku tidur. Nun 

sayang Mim,” bisik pria ini lembut.” (CBPA, 2008: 118) 

 

Tokoh Mim yang setia kepada kekasihnya, Nun, sehingga 

membentuk rumusan tema tentang kesejatian cinta. Oleh karena itu, 

dari watak tokoh utama yang setia dapat dirumuskan sebuah tema 

yaitu cinta sejati pasti akan dipertemukan kembali walau terpisah 

jarak dan waktu. 

e) Hubungan alur dengan latar 

Alur merupakan jalinan peristiwa yang terjadi dalam sebuah 

cerita yang mempunyai hubungan sebab-akibat, sedangkan latar 

merupakan tempat, waktu, dan sosial peristiwa terjadi. 

Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah berlatar belakang 

masyarakat hiterogen yang berlatar tempat di Yogyakarta. Yogyakarta 

merupakan tempat terjadinya sebagian besar peristiwa yang terdapat 

dalam cerita selain Padang Arafah. Mim yang orang Yogya bertemu 

dengan Nun yang merupakan orang warga keturunan Pakistan. 

Mim merupakan seorang mahasiswa fakultas hukum sebuah 

universitas swasta di Yogyakarta. Di suatu jalan ketika ia akan 
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berangkat ke kelas musik, Mim terpaksa mengantar Nun yang 

menumpang payungnya. Suatu saat sepulang kuliyah, Mim menabrak 

seseorang yang tidak lain adalah Nun. Orang yang ditrabak Mim tidak 

mempedulikan Mim sehingga Mim menjadi cemas dan membuntuti 

orang tersebut sampai di depan rumahnya. Setelah di depan rumah 

orang itu, Mim ingat bahwa ia pernah sampai di rumah itu yaitu ketika 

mengantar orang yang menumpang payungnya. 

“Akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah kuno dan 

besar. “Tunggu dulu! Aku pernah ke sini,” bisik Mim dalam 

hati. “Berarti remaja pria ini adalah remaja pria yang pernah 

berteduh dengan payungku waktu itu,” pikir Mim mencoba 

mengingat-ingat kembali.” (CBPA, 2008: 20) 

 

Kutipan di atas merupakan pertemuan yang kedua antara Mim 

dengan Nun. Mim tahu nama Nun setelah masuk ke dalam rumah dan 

bertemu dengan paman Hasan. Dari paman Hasan, Mim tahu bahwa 

remaja pria yang ia tabrak bernama Nun. Mim kembali bertemu 

dengan Nun ketika Mim sedang demam sehingga terpaksa ke rumah 

sakit. Mim bertemu dengan paman Hasan yang sedang menunggu 

Nun yang sedang sakit. Mim pun menjenguk Nun dan mendoakan 

Nun supaya cepat sembuh. 

“Mim banyak bertanya pada Paman Hasan, apakah sakit Nun 

disebabkan oleh kecelakaan mereka waktu lalu? Menurut 

Paman Hasan, ini bukan karena kecelakaan, Nun juga pernah 

menderita penyakit yang sama sebelumnya. Mim diantar 

Paman Hasan untuk menjenguk Nun di ruangan Nun sekarang 

dirawat.” (CBPA, 2008: 32) 

 

Dari pertemuan Mim dan Nun di rumah sakit berlanjut untuk 

saling mengunjungi. Mim mengunjungi Nun di rumahnya begitu pula 
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sebaliknya. Sampai suatu waktu Mim harus memilih diantara dua 

orang yang mencintainya yaitu Guru Abu dan Nun. Mim memutuskan 

untuk memilih Guru Abu. Hal tersebut membuat Nun jatuh sakit dan 

hanya Mimlah yang dapat menyembuhkan penyakit Nun. Setelah 

sembuh dari sakitnya Nun memutuskan untuk pulang ke Pakistan. 

Dalam perjalanan pulang ke Pakistan, pesawat yang ditumpangi Nun 

mengalami kecelakaan. Nun dan Paman Hasan dinyatakan hilang.  

Setelah Nun pergi, Mim baru sadar bahwa orang yang 

sesungguhnya ia cintai adalah Nun. Ia pun memutuskan untuk 

menunggu Nun. Satu-satunya harapan Mim adalah Nun masih hidup 

karena tidak pernah ditemukan jenazahnya. Ketika Mim menjalankan 

ibadah umrah, ia bertemu kembali dengan Nun. 

“Padang Arafah yang luas membentang dan sudah dilengkapi 

infrastruktur canggih dengan jalan-jalan lebar beraspel dan 

ditumbuhi pohon-pohon rindang. Di samping itu tersedia air 

cukup untuk berwudu serta keperluan-keperluan lainnya.” 

(CBPA, 2008: 115) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur mempunyai 

hubungan dengan latar. Dalam cerita, latar merupakan tempat, waktu 

dan suasana teradinya suatu peritiwa yang membentuk cerita. 

 

 

f) Hubungan alur dengan tokoh dan penokohan 

Menurut Kenny, alur pada hakikatnya adalah apa yang 

dilakukan oleh tokoh dan peristiwa yang terjadi dan dialami tokoh. 
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Alur adalah apa yang dilakukan tokoh dan apa yang menimpanya 

(Nurgiyantoro, 2010:172). 

Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah hubungan 

antara alur dengan tokoh dapat dilihat dengan jelas. Alur yang 

sederhana dalam cerita dapat menunjukkan karakter Mim yang setia 

kepada orang yang dicintainya. Mim yang baru menyadari cintanya 

kepada Nun setelah ditinggal pergi Nun tetap menunggun Nun 

kembali kepadanya walau ia tahu Nun dinyatakan hilang dalam 

kecelakaan pesawat. Mim yakin bahwa Nun masih hidup dan akan 

datang menjemputnya suatu hari kelak. 

“Semenjak pesawat yang ditumpangi Nun dan Paman Hasan 

mengalami kecelakaan, Mim tetap menunggu Nun. Pihak 

penerbangan menyatakan ada beberapa orang yang dinyatakan 

hilang dalam kecelakaan naas itu, diantaranya termasuk Nun 

dan Paman Hasan. Tubuh mereka tidak pernah diketemukan, 

karena itulah Mim sangat yakin bahwa Nun masih hidup.” 

(CBPA, 2008: 115) 

 

Keyakinan dan kesetian Mim menanti Nun tidak sia-sia. 

Mereka dipertemukan kembali ketika sedang menjalankan ibadah 

umrah di tanah suci. Di Tugu Putih Jabal Rahmah mereka bertemu 

kembali. Itulah akhir penantian Mim yang panjang.  

“Pria tadi melepas kaca matanya menunduk dan berlutut di 

hadapan Mim. Ia mengangkat tanganya, menyapu air mata di 

wajah Mim. “Nun telah berjanji menjaga Mim bermil-mil 

sebelum aku tidur, dan bermil-mil sebelum aku tidur. Nun 

sayang Mim,” bisik pria itu lebut.” (CBPA, 2008: 117) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur dan tokoh 

dan penokohan dalan novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 
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mempunyai hubungan yang erat. Alur cerita memberikan kesan yang 

mendalam pada watak tokohnya. 

g) Hubungan latar dengan judul 

Latar dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

mempunyai hubungan yang erat dengan judul novel. Salah satu latar 

tempat terjadinya peristiwa dalam novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah adalah Padang Arafah. Dalam cerita Padang Arafah 

merupakan tempat pertemuan kembali antara Mim dengan Nun yang 

telah terpisah selama sepuluh tahun. Latar tempat pertemuan kembali 

dua tokoh cerita di Padang Arafah yang dijadikan sebagai judul novel 

oleh penulis. 

“Padang Arafah yang luas membentang dan sudah dilengkapi 

infrastruktur canggih dengan jalan-jalan lebar beraspel dan 

ditumbuhi pohon-pohon rindang. Di samping itu tersedia air 

cukup untuk berwudu serta keperluan-keperluan lainnya.” 

(CBPA, 2008: 115) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar cerita 

mempunyai hubungan dengan judul dalam novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah. Latar tempat salah satu peristiwa yang terjadi 

dijadikan sebagai judul yaitu Padang Arafah. 

h) Hubungan latar dengan tokoh dan penokohan 

Tokoh-tokoh dalam sebuah cerita memerlukan tempat, waktu, 

dan keadaan sosial tempat mereka melakukan atau mengalami sebuah 

peristiwa. Tempat, waktu, dan keadaan sosial tersebut berpengaruh 

pula terhadap tokoh dan penokohan. 
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Dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah Mim 

merupakan seorang yatim piatu yang tinggal bersama dengan adiknya. 

Ia sangat menyayangi adiknya begitu pula sebalik. Kakak adik itu 

saling menjaga satu sama lain, walau terkadang mereka bertengkar. 

“Mim sampai di rumahnya tepat disaat azan Mahgrib. Mim 

menemukan saudara laki-lakinya, Alif (18 tahun) sedang 

bersiap-siap untuk salat berjamaah bersama sohib-sohib Alif 

para group peneliti funky.” (CBPA, 2008: 10) 

 

 Mim merupakan seorang wanita yang setia kepada 

kekasihnya. Ketika mengetahui Nun, orang yang dicintai Mim 

mengalami kecelakaan dan dinyatakan hilang tidak membuat Mim 

berpaling ke lain hati. Mim tetap yakin dan percaya bahwa Nun masih 

hidup dan suatu saat akan menjemputnya. Keyakinan Mim tidak sia-

sia. Pada saat ia sedang menjalankan ibadah umrah, ia bertemu 

dengan Nun di Padang Arafah. Mim dan Nun bertemu kembali setelah 

10 tahun terpisah. 

“Pria tadi melepas kaca matanya menunduk dan berlutut di 

hadapan Mim. Ia mengangkat tanganya, menyapu air mata di 

wajah Mim. “Nun telah berjanji menjaga Mim bermil-mil 

sebelum aku tidur, dan bermil-mil sebelum aku tidur. Nun 

sayang Mim,” bisik pria itu lemmbut.” (CBPA, 2008: 117) 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa latar mempengaruhi 

watak tokoh dalam cerita. 

 

2. Pembelajaran novel Cintaku Bersemi Di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni Kelas XI di SMA 
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Pengajaran sastra bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

mengapresiasikan karya sastra. Selain teori-teori sastra yang diajarkan  

seorang guru harus dapat menerapkan teori teori sastra yang diajarkan. 

Kegiatan mengapresiasikan sastra dapat melatih siswa dalam mempertajam 

perasaan, penalaran dan daya khayal serta kepekaan terhadap masyarakat, 

budaya dan lingkungan hidup. Pengalaman siswa dapat mengapresiasikan 

karya sastra akan berpengaruh positif pada kepekaan dan nalar siswa. 

Misalnya adanya nilai-nilai positif dalam karya satra, siswa langsung 

membaca karya sastra tersebut bukan membaca ringkasannya.  

a. Tujuan pembelajaran sastra 

 Tujuan pembelajaran umum di SMA adalah siswa mampu 

menikmati, menghayati, memahami dan memanfaatkan karya sastra 

untuk pengembangan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan dan 

kemampuan berbahasa. 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menggunakan 

kemampuan dasar dan indikator hasil belejar sebagai ganti tujuan 

pembelajaran umum dan khusus. 

1) Standar Kompetensi 

Membaca: Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ novel 

terjemahan. 

 

 

2) Kompetensi Dasar 
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Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel 

Cintaku Bersemi di Padang Arafah  karya Ravianty Doni. 

3) Indikator Hasil Belajar 

a) Mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar dan amanat) novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah; 

b) Menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar dan amanat) novel Cintaku 

Bersemi Di Padang Arafah;  

c) Menemukan hubungan antarunsur pada novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah; 

b.  Waktu 

            Waktu yang digunakan dalam pembelajaran dapat diatur sesuai 

dengan kedalaman materi. Seorang guru harus bisa mengatur dan 

menggunakan waktu secara tepat. Materi yang panjang memerlukan 

pendalaman perlu diberi waktu yang lebih lama.  

c. Materi Pembelajaran 

 Pemilihan novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah sebagai 

bahan pembelajaran bahasa dan satra Indonesia di SMA dapat dilihat 

dari segi bahasa, segi  psikologi, dan latar belakang budaya 

(Rahmanto. 1988: 27-31).  

1) Segi Bahasa 

Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni 

sebagai bahan pengajaran sastra disusun dengan menggunakan bahasa 
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Indonesia, hanya saja di dalam novel tersebut terdapat kata-kata yang 

berasal dari  bahasa Inggris . Akan tetapi, kata-kata tersebut tidak 

menjadi suatu kendala bagi siswa dalam mengapresiasikan karya 

sastra tersebut. Di samping itu, dengan adanya kata-kata tersebut 

perbendaharaan kata dari setiap siswa menjadi bertambah. Dalam 

novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah terdapat beberapa kata yang 

berasal dari bahasa Inggris, misalnya sweetheart, call me, young lady, 

please, public relation, surfing, crew, dan lain-lain. Kata-kata yang 

berasal dari bahasa Arab, misalnya bismillah, qalam, alhamdulillah, 

wallahu‘alam dan lain-lain.  

Menurut penulis, kata-kata tersebut tidak mengganggu siswa 

dalam memahami isi cerita novel tersebut. Kemampuan siswa dalam 

berbahasa akan semakin bertambah karena akan mencoba memahami 

bahasa asing. Dapat dikatakan novel tersebut dapat menambah ragam 

bahasa siswa. 

2) Segi Psikologi 

Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafaah sebagai  bahan 

pembelajaran sastra mengandung permasalahan dan nilai-nilai hidup. 

Siswa dapat dirangsang menyelesaikan masalahnya yang mungkin 

hampir sama dengan cerita di dalam novel tersebut. 

Tingkat perkembangan jiwa siswa dapat mempengaruhi 

proses belajar dalam kelas. Guru juga dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berbicara dan menghargai pendapat orang 

lain. 
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3) Segi Latar Belakang Budaya 

Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni menghadirkan cerita yang kisahnya hampir sama dengan 

kejadian nyata  yang terjadi di dalam kehidupan siswa itu sendiri. 

Novel ini mengisahkan kesadaran seorang manusia bahwa kesuksesan 

yang diraihnya tidak lepas dari kekuasaan Allah dan hanya kepada 

Allahlah kita memohon pertolongan. Sampai akhirnya manusia itu 

berusaha semakin mendekatkan diri pada Allah dengan menunaikan 

ibadah umrah bersama adik dan sahabat-sahabat terdekatnya. Dengan 

demikian, siswa dapat mengambil amanat yang disampaikan 

pengarang melalui novel tersebut. 

d. Metode Belajar 

Pembelajaran sastra mengutamakan apresiasi karya sastra 

sebagai kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus memilih 

metode pengajaran sesuai dengan bahan ajar yang disajikan. Proses 

belajar mengajar apresiasi sastra guru menggunakan metode beragam, 

yaitu ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah metode belajar dimana penyampaian 

materi dilakukan melalui penuturan dan penerangan lisan guru kepada 

siswa. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi-

materi yang bersifat teori yang menumbuhkan apresiasi siswa. 

Kegiatan belajar ini guru dapat mengambil bagian yang menarik dari 

cerita yang dibicarakan, sehingga siswa ada keinginan untuk membaca 



 
 

135 
 

sendiri seluruh cerita tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam menyiapkan bahan dengan metode ceramah: 

a) Tujuan pembicaraan harus dirumuskan secara jelas; 

b) Bahan materi pelajaran harus jelas; 

c) Siapkan hal-hal yang perlu dijelaskan secara khusus dan siapkan 

juga media yang diperlukan; 

d) Guru harus dapat menarik perhatian siswa dalam mengajar; dan 

e) Guru menyampaikan bahan materi pelajaran dengan jelas dan dapat 

dipahami. 

Sebagai metode mengajar, metode ceramah mempunyai 

kelebihan, yaitu: 

a) Memungkinkan guru memanfaatkan pengalaman-pengalaman  dan 

kebijaksanaannya; 

b) Lebih ekonomis di dalam penggunaan waktu; 

c) Mudah merangsang dan memperbesar keinginan siswa belajar; 

d) Menolong siswa untuk mampu menyimak dengan teliti dan kritis. 

Kelemahan metode ceramah, yaitu: 

a) Mendorong sisiwa hanya untuk menghafalkan fakta-fakta saja; 

b) Mendorong siswa untuk bersikap menerima guru yang mutlak dan 

benar; 

c) Cenderung menjadi proses satu arah dan peranan siswa pasif; dan 

d) Siswa yang tidak terampil dan membuat catatan akan tertinggal. 
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2) Metode Diskusi 

Metode Diskusi adalah suatu cara penyampaian bahan 

pelajaran yang disampaikan guru membantu siswa menguasai bahan 

pelajaran melalui wahana diskusi atau tukar pendapat dan informasi 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Diskusi mempunyai 

manfaat yang besar dalam rangka menumbuhkan apresiasi terhadap 

siswa. Kegiatan diskusi melibatkan siswa dalam interaksi verbal 

secara tatap muka. Melalui metode diskusi, siswa dapat berpartisipasi 

aktif dalam pertukaran gagasan dan pengalaman dalam proses belajar 

mengajar. Bahan-bahan yang didiskusikan dapat berupa unsur-unsur 

intrinsik dalam novel.  

Kelebihan metode diskusi, yaitu: 

a) Murid belajar bermusyawarah; 

b) Murid mendapat kesempatan untuk menguji tingkat pengetahuan 

masing-masing; 

c) Belajar menghargai pendapat orang lain; dan 

d) Mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. 

Kelemahan metode diskusi, yaitu: 

a) Pendapat dan pertanyaan murid dapat menyimpang dari pokok 

persoalan; 

b) Kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada 

penyelesaian; dan 

c) Membutuhkan waktu cukup lama. 
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3) Metode Pemberian Tugas Belajar 

Pemberian tugas di rumah merupakan bagian kegiatan belajar 

mengajar sastra yang tidak bisa ditinggalkan. Tugas yang diberikan 

dapat berupa membaca sebagian atau seluruh cerita yang dibaca, 

khususnya mengenai unsur-unsur, dan kesan umum mengenai cerita 

novel yang dipelajari, membuat sinopsis cerita, dan sebagainya. 

Metode ini memberi kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan 

tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh 

guru, kemudian siswa melaporkannya.  

Kelebihan metode pemberian tugas belajar (resitasi), yaitu:   

a) Memberi kesempatan murid-murid untuk belajar lebih banyak serta 

lebih luas; 

b) Mengembangkan rasa tanggung jawab; 

c) Memungkinkan hubungan sekolah dengan keluarga lebih dekat; 

d) Memperkuat motivasi belajar; 

e) Memupuk keberanian berinisiatif. 

Kelemahan metode resitasi, yaitu: 

a) Sulit menetapkan apakah tugas itu dikerjakan sendiri atau dengan 

bantuan orang lain; 

b) Ada kecenderungan untuk saling mencontoh pekerjaan lain; 

c) Dapat menimbulkan frustasi bila anak gagal menyelesaikan. 

Kegiatan belajar siswa menggunakan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan spesifikasi bahan ajar atau sesuai dengan 

kurikulum. Penggunaan metode dalam kegiatan belajar siswa sesuai 
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dengan RPP sehingga pembelajaran tidak lepas dari materi yang harus 

diajarkan. Pembelajaran novel Cintaku Bersei di Padang Arafah dapat 

diajarkan di SMA kelas XI semester 1, adapun RPP yang sesuai 

pengajaran novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah (terlampir). 

Model-model pembelajaran inovatif akan memperkaya guru 

dalam mengajar dan memotivasi siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan 

menyenangkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Konsep 

pembelajaran aktif ini sering disebut dengan Pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). Gambaran 

rancangan pembelajaran sastra dengan berbasis PAIKEM perlu 

dimulai dengan penjelasan mengenai ruang lingkup sastra itu sendiri 

sehingga siswa tahu arah dan tujuan pembelajaran tersebut. 

Pengertian PAIKEM dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Aktif maksudnya pembelajaran adalah sebuah proses aktif 

membangun makna dan pemahaman dari informasi, ilmu pengetahuan 

maupun pengalaman oleh siswa. Dalam proses belajar siswa dapat 

mengembangkan kemampuan analisis dan sintesis serta mampu 

merumuskan nilai-nilai baru yang diambil dari hasil analisis mereka 

sendiri. Guru menerangkan kepada siswa mengenai pengertian 

apresiasi sastra dan perlunya apresiasi sastra itu bagi siswa. Guru 

dapat pula mengajak siswa membaca karya sastra. Kemudian guru 

meminta mencermati hal-hal yang terdapat dalam karya sastra 

tersebut. Misalnya, guru meminta siswa menemukan aspek-aspek 

pendidikan dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 
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Ravianty Doni. Siswa dapat mengambil nilai-nilai baru dari hasil 

analisis tersebut bahwa pendidikan itu penting dan perlu 

dikembangkan.  

Inovatif maksudnya dalam proses pembelajaran diharapkan 

muncul ide-ide baru/ inovasi-inovasi positif yang lebih baik. Guru 

meminta siswa mencermati judul karya sastra yang sering berkaitan 

dengan isi karya sastra atau guru menceritakan latar belakang 

kehidupan pengarang novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah yang 

berkaitan dengan apresiasi sastra. Dalam hal ini, guru mengarahkan 

siswa ke arah apresiasi sastra. Siswa dalam proses pembelajaran 

diharapkan mampu memunculkan ide-ide baru setelah menganalisis 

karya sastra. Setelah siswa membaca novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni siswa dapat menemukan nilai-

nilai positif misalnya ketika Mim dan Alif ditinggal oleh kedua orang 

tuanya selamanya akibat kecelakaan pesawat terbang harus hidup 

berdua dengan mengatur harta yang ditinggalkan dengan tanggung 

jawab.  

Kreatif memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan 

sebuah proses mengembangkan kreativitas siswa, karena pada 

dasarnya setiap individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang 

tidak pernah berhenti. Guru mengajak siswa secara langsung 

mengapresiasi karya sastra melalui kegiatan bercerita, berperan sesuai 

naskah drama, dan sebagainya. Dalam pembelajaran sesuai naskah 

dituntut secara kreatif mengkreasikan cara bermain peran dengan 



 
 

140 
 

intonasi, lafal, ekspresi, dan gaya yang tepat. Siswa dalam melakukan 

kegiatan diskusi memiliki imajinasai yang tinggi. Misalnya dalam satu 

kelompok beberapa siswa bermain seolah-olah siswa benar-benar 

menjadi salah satu tokoh yang ada dalam novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni. 

Efektif berarti pembelajaran akan tercapai secara maksimal. 

Siswa diakhir kegiatan proses pembelajaran ada perubahan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada diri siswa. Guru 

hendaknya memahami setiap siswa yang memiliki karakter berbeda-

beda. Untuk itu perlu dirancang kegiatan belajar mengajar dengan 

suasana yang memungkinkan setiap siswa memperoleh peluang sama 

untuk menunjukkan dan mengembangkan potensinya. Supaya efektif 

guru telah memberikan tugas di rumah untuk mempelajari materi yang 

akan dibicarakan pada pertemuan yang akan datang. Dalam pertemuan 

selanjutnya guru hanya menyuruh siswanya untuk mencari unsur-

unsur struktural dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni. 

Menyenangkan maksudnya bahwa proses pembelajaran harus 

berlangsung dengan suasana yang menyenangkan dan mengesankan. 

Dalam poses pembelajaran terdapat interaksi yang ketat antara guru 

dengan siswa dengan tanpa ada perasaan tertekan. Guru telah  

mendesain materi pembelajaran dengan baik serta 

mengkombinasikannya dengan strategi pembelajaran yang 

mengedepankan keterlibatan aktif siswa di kelas. Antara guru dan 



 
 

141 
 

siswa terjalin hubungan yang baik, terjadi komunikasi yang lancar dan 

guru mampu memberikan kesan yang baik pula pada siswanya. Guru 

mengajak siswa mengkreasikan kembali apa yang sudah dipahaminya. 

Misalnya guru mengajak siswa dengan melanjutkan kembali cerita 

yang sudah happy ending menjadi sebuah cerita baru. Atau guru juga 

dapat memutarkan film yang bernuansa religius. 

Sistematika pembelajaran ketrampilan sastra berbasis  

PAIKEM, dapat  menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Penjelasan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan             

pembelajaran yang akan dicapai siswa; 

1) Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur struktural novel, yaitu 

tema, fakta cerita, dan sarana sastra. 

2) Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur struktural novel. 

b. Mempersiapkan media pembelajaran: guru mempersiapkan media 

pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran, agar siswa 

lebih mudah memahami tentang materi struktural novel.  

c. Guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok kerja; 

d. Masing-masing kelompok diberi penggalan novel Cintaku Bersemi 

di Padang Arafah karya Ravianty Doni. 

e.Masing-masing kelompok berdiskusi mencari unsur-unsur struktural 

yang terkandung dalam penggalan novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni yang diberikan kepada 

kelompoknya; 

f.  Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya; 
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g.  Hasil dari kerja kelompok didiskusikan bersama seluruh kelas; dan 

h. Guru memberikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang 

telah dibahas pada pertemuan saat itu. 

Prinsip-prinsip penerapan PAIKEM (Tim Penyusun Materi 

PLPG PAI SMA Rayon 6 IAIN Walisongo, 2009: 21-22) : 

a) Memahami sifat siswa  

Pada dasarnya anak memiliki sifat rasa ingin tahu atau 

berimajinasi. Kedua sifat ini merupakan modal dasar bagi 

berkembangnya sikap / berpikir kritis dan kreatif. Untuk itu 

kegiatan pembelajaran harus dirancang menjadi lahan yang subur 

bagi berkembangnya kedua sifat tersebut. Guru memberikan tugas 

kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.  

Guru menyuruh siswa untuk membaca novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni terlebih dahulu 

sebelum pembelajaran. Setelah itu, guru menyuruh siswa untuk 

mencari unsur-unsur struktural dalam novel tersebut. Hal ini 

dilakukan supaya siswa dapat mengembangkan sikap berpikir kritis 

yang menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

 

 

b) Mengenal siswa secara perorangan 

Dalam pembelajaran, tidak semua siswa mempunyai 

kemampuan menangkap pelajaran yang sama. Ada yang cepat, ada 
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yang lambat. Perbedaan individu tersebut yang harus diperhatikan 

dan harus tercermin dalam pembelajaran. Semua anak dalam kelas 

tidak harus selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan 

berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya.  

Untuk siswa yang mempunyai kemampuan menangkap 

pelajaran cepat, guru memberikan materi yang lebih mendalam 

tentang unsur-unsur struktural novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni. Sedangkan siswa yang mempunyai 

kemampuan menangkap pelajaran lambat, guru menyuruh siswa 

yang mempunyai kemampuan menangkap pelajaran cepat untuk 

membantu temannya yang mempunyai kemampuan menangkap 

pelajaran lambat. Karena dengan tutor sebaya pelajaran akan lebih 

mudah pahami dan siswa tidak merasa malu atau takut bertanya, 

jika kurang memahami materi. Berbeda dengan guru yang 

menerangkan. Terkadang siswa malu bahkan takut untuk bertanya. 

Dengan begitu hasil pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

c) Memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar 

Guru memanfaatkan perilaku siswa dalam 

pengorganisasian belajar dan membagi siswa dalam kelompok 

belajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan keinginan siswa karena 

dengan berkelompok akan memudahkan siswa untuk berinteraksi 

atau bertukar pikiran. 

Dalam proses belajar mengajar, terdapat dua sifat siswa 

yaitu aktif dan pasif. Aktif yang dimaksud adalah aktif dalam 
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bertanya maupun mengeluarkan pendapatnya begitu juga dengan 

pasif, pasif bertanya dan mengerluarkan pendapatnya. Tujuan guru 

membentuk kelompok adalah agar siswa yang pasif terpancing oleh 

siswa yang aktif untuk mengeluarkan pendapatnya. Dengan begitu 

akan terjadi pertukaran pendapat yang mampu memecahkan suatu 

masalah. Misalnya apa saja struktur dalam novel Cintaku Bersemi 

di Padang Arafah karya Ravianty Doni. 

d) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta 

mampu memecahkan masalah  

Pada dasarnya hidup adalah memecahkan masalah, untuk 

itu anak perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk 

menganalisa masalah, dan kreatif untuk melahirkan alternatif 

pemecahan masalah. Kedua jenis pemikiran tersebut sudah ada 

sejak lahir, guru diharapkan dapat mengembangkannya. 

Berpikir kritis dan kreatif adalah modal dasar bagi siswa 

untuk memecahkan suatu masalah. Dalam proses belajar mengajar 

terdapat siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif, ada juga yang tidak mempunyai kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif yang cenderung menyontek pekerjaan siswa yang 

mempunyai kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam hal ini 

guru menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa 

yaitu dengan sering diberi tugas dan bimbingan. Tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru tentang unsur-unsur struktural dalam novel 

Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni. Untuk 
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dapat menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan guru, 

siswa harus dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Guru juga 

memberi arahan dan bimbingan yang jelas sehingga siswa dapat 

menyelesaikan tugasnya, baik kepada siswa yang mempunyai 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif maupun kepada siswa yang 

tidak mempunyai kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dengan 

seringnya guru memberikan tugas dan bimbingan, maka  siswa 

akan tumbuh berpikir secara kritis dan kreatif sehingga dapat 

memecahkan masalah. 

e) Menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang 

menarik 

Ruang kelas yang menarik sangat disarankan dalam 

PAIKEM. Hasil pekerjaan siswa dipajang di dalam kelas, karena 

dapat memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan 

inspirasi bagi siswa yang lain. Selain itu pajangan dapat juga 

dijadikan bahan ketika melaksanakan materi pembelajaran yang 

lain.  

Guru menata ruang kelas sebelum melakukan diskusi 

kelas. Kemudian membagi siswa dalam beberapa kelompok dan 

menjalankan diskusi sesuai tempat masing-masing yang telah 

diatur oleh guru sehingga memudahkan siswanya dalam melakukan 

kegiatan diskusi tentang unsur-unsur struktural dalam novel 

Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni. Sebagian 

hasil dari diskusi atau pekerjaan individual yang mendapatkan nilai 
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bagus dipajang di depan kelas untuk mading dan supaya dapat 

memotivasi siswa lain yang kurang memahami tugas tersebut. 

f) Memanfaatkan lingkungan belajar  

Lingkungan (fisik, sosial, dan budaya) merupakan sumber 

yang sangat kaya untuk bahan belajar siswa, lingkungan dapat 

berfungsi sebagai media belajar serta objek belajar siswa. 

Lingkungan sekitar kelas dapat membantu siswa dalam belajar.  

Misalnya ketika proses pembelajaran berlangsung di luar kelas, 

siswa dapat berimajinasi untuk bermain peran. Seolah-olah siswa 

menjadi tokoh dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni. Dengan pembelajaran yang demikian, siswa 

akan lebih tertarik untuk mempelajari karya sastra dalam hal ini 

khususnya novel. 

g) Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan 

Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa 

merupakan suatu interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik 

hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan dan kelebihan siswa 

dari pada kelemahannya. Umpan balik juga harus dilakukan secara 

santun dan elegan sehingga tidak meremehkan dan menurunkan 

motivasi. Misalnya guru memberikan pertanyaan mengenai apa 

yang telah dibaca oleh siswa dan guru menyuruh siswa untuk 

mencari unsur-unsur struktural dalam novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni. Guru juga harus konsisten 

memeriksa hasil pekerjaan siswa dan memberikan komentar dan 
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catatan. Catatan guru berkaitan dengan pekerjaan siswa lebih 

bermakna bagi pengembangan diri siswa daripada hanya sekedar 

angka. 

h) Membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental  

Dalam pembelajaran PAIKEM, aktif secara mental lebih 

diinginkan dari pada aktif fisik. Karena itu, aktifitas sering 

bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, mengemukakan 

gagasan merupakan aktif mental. Guru berusaha menyuruh 

siswanya supaya aktif bertanya mengenai pelajaran yang telah 

diberikan tanpa ada perasaan takut: takut ditertawakan, takut 

disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, guru 

hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang 

datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. 

Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan PAIKEM 

yang menyenangkan. Hal ini dapat dimulai guru bertanya kepada 

siswanya mengenai hal-hal yang ada dalam novel yang telah 

dipelajari. Sebagai bukti bahwa siswa telah memahami pertanyaan 

yang diberikan guru. Siswa dapat menjawab  dengan menyebutkan 

bahwa dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni terdapat unsur struktural dalam sastra, antara lain: 

tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Fakta cerita terdiri dari tokoh 

dan penokohan, alur dan latar. Sarana sastra terdiri dari judul, sudut 

pandang gaya bahasa, nada dan ironi. Siswa juga dapat 

menjelaskan pengertian dari masing-masing unsur struktural yang 
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ada dalam novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni.  

2) Pelaksanaan Pembelajaran PAIKEM  

Dalam penerapan PAIKEM oleh guru bisa dilihat dan 

dicermati berbagai indikasi yang muncul pada saat proses belajar 

mengajar dilaksanakan. Di samping itu, guru juga perlu 

memperhatikan berbagai prinsip ketika menerapkannya. Kriteria ada 

atau tidaknya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan dapat dilihat pada indikator berikut ini :  

                         Tabel 3 Indikator Pelaksanaan Model Pembelajaran PAIKEM 

Indikator Proses Penjelasan Metodi 

a) Pekerjaan Peserta 

didik 

(Diungkapkan 

dengan bahasa 

peserta didik 

sendiri). 

PAIKEM 

mengutamakan agar 

peserta didik mampu 

berfikir, berkata-kata 

dan mengungkapkan 

sendiri. Guru  

menyuruh peserta 

didik berimajinasi 

sesuai dengan 

kemampuan peserta 

didik supaya dapat 

menghasilkan 

pekerjaan yang bagus. 

Dalam hal ini siswa 

mencari unsur-unsur 

intrinsik yang 

terkandung dalam 

novel Cintaku Bersemi 

di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni. 

Guru 

membimbing 

peserta didik 

dan memajang 

hasil karyanya 

agar dapat 

saling belajar 

agar peserta 

didik 

termotivasi 

untuk berkarya 

sesuai dengan 

kemampuan 

nya 

b) Kegiatan Peserta 

Didik 

Bila peserta didik 

mengalami atau 

Guru dan 

peserta didik 
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(Peserta didik 

banyak diberi 

kesempatan 

untuk mengalami 

atau melakukan 

sendiri). 

mengerjakan sendiri 

maka peserta didik 

belajar mencari aspek-

aspek yang 

terkandung dalam 

novel Cintaku Bersemi 

di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni. 

interaktif dan 

hasil pekerjaan 

peserta didik 

dipajang untuk 

meningkatkan 

motivasi. 

c) Ruang Kelas  

(Penuh pajangan 

hasil karya 

peserta didik dan 

alat peraga 

sederhana buatan 

guru dan peserta 

didik). 

Guru memajang hasil 

peserta didik dan 

meletakkan alat 

peraga yang sering 

digunakan di tempat 

srategis. Guru dapat  

menggunakan media 

dalam pembelajaran 

seperti laptop dan 

proyektor untuk 

mempermudah 

pembelajaran. 

Pengamatan 

ruangan kelas 

dan dilihat apa 

saja yang 

dibutuhkan 

untuk dipajang, 

dimana, dan 

bagaimana 

memajangnya. 

Hal seperti ini 

dapat 

menjadikan 

ruang kelas 

menjadi 

menarik dan 

menyenangkan   

d) Penataan Meja 

Kursi (Meja 

Kursi tempat 

belajar peserta 

didik dapat diatur 

secara fleksibel). 

Guru melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

dengan berbagai 

metode, misalnya 

melalui kerja 

kelompok, diskusi, 

atau aktifitas siswa 

secara individu. 

Sebelum memulai 

pembelajaran guru 

mengatur tempat 

duduk siswanya 

supaya mudah dalam 

melakukan diskusi. 

Diskusi, kerja 

kelompok, 

kerja mandiri, 

pendekatan 

individual guru 

kepada murid 

yang 

prestasinya 

kurang baik. 

e) Suasana Bebas 

(Peserta didik 

Peserta didik dilatih 

untuk mengungkapkan 

Guru dan 

sesama peserta 
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memiliki 

dukungan 

suasana bebas 

untuk 

menyampaikan 

atau 

mengungkapkan 

pendapat) 

pendapat secara bebas, 

baik dalam diskusi, 

tulisan, maupun 

kegiatan lain. Dalam 

hal ini setelah 

berdiskusi secara 

kelompok, kemudian 

masing-masing 

kelompok 

membacakan hasil 

diskusinya di depan 

kelas tentang unsur-

unsur intrinsik yang 

terdapat pada novel 

Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya 

Ravianty Doni. 

 

didik 

mendengarkan 

dan 

menghargai 

pendapat 

peserta didik 

lain, diskusi, 

dan kerja 

individual. 

Guru 

memberikan 

penjelasan jika 

dirasa siswa 

belum mampu 

mendiskusikan 

pekerjaannya 

dengan baik. 

f) Umpan Balik 

Guru 

(Guru memberi 

tugas yang 

bervariasi dan 

secara langsung 

memberi umpan 

balik agar peserta 

didik segera 

memperbaiki 

kesalahan) 

Guru memberikan 

tugas yang mendorong 

peserta didik 

bereksplorasi dan guru 

memberikan bimbing 

an individual atau 

kelompok dalam hal 

penyelesaian masalah. 

Dalam hal ini tentang 

novel Cintaku Bersemi 

di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni.    

Penugasan 

individual atau 

kelompok, 

bimbingan 

langsung dan 

penyelesaian 

masalah. 

g) SUDUT BACA 

(Sudut kelas 

sangat baik bila 

diciptakan 

sebagai sudut 

baca untuk 

peserta didik) 

Sudut baca di ruang 

kelas akan mendorong 

peserta didik gemar 

membaca. Dalam 

pembelajaran kali ini  

peserta didik diajak 

untuk membaca 

sinopsis novel dan 

penggalan novel, 

kemudian mencari 

Observasi 

kelas, diskusi 

dan pendekatan 

terhadap orang 

tua. 
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unsur-unsur intrinsik  

dalam novel Cintaku 

Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty 

Doni. 

h) LINGKUNGAN 

SEKITAR 

(Lingkungan 

sekitar sekolah 

dijadikan media 

pembelajaran) 

Kampus Sekolah  

dioptimalkan 

pemanfaatannya untuk 

pembelajarannya. 

Sehingga mendapatkan 

hasil belajar yang 

maksimal. 

Observasi 

lapangan, 

eksplorasi, 

diskusi, 

kelompok, 

tugas, 

individual, dan 

lain-lain. 

 

a. Langkah-langkah Pembelajaran Novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Guru memberi waktu kepada siswa untuk membaca novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni. 

b) Guru menyiapkan perangkat mengajar yang digunakan untuk 

mengajar, yang meliputi program satuan pembelajaran, rencana 

pembelajaran, lembar kerja siswa, dan lembar penilaian. 

2) Kegiatan Inti 

Guru: 

a) Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok yang terbagi 

menjadi empat kelompok; 

b) Menjelaskan struktur sastra novel berupa tema, fakta cerita, dan 

sarana sastra; 

c) Meminta siswa untuk mendiskusikan pertanyaan guru. 
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Siswa: 

a) Membaca novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni yang dibagi dalam tiap kelompok 

b) Menjawab pertanyaan-pertanyaan guru mengenai unsur struktural 

novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah  karya Ravianty Doni; 

c) Membentuk kelompok untuk mendiskusiskan pertanyaan-

pertanyaan guru dalam rangka menemukan jawaban yang 

memuaskan dengan alasan yang kuat. 

3) Kegiatan penutup 

Dalam menutup kegiatan belajar mengajar, guru 

menyimpulkan materi yang telah disampaikan dan membuat 

kesimpulan. 

b. Sumber Belajar 

Sumber belajar atau media dalam pembelajaran apresiasi sastra, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Buku pelajaran bahasa Indonesia yang diwajibkan 

Buku bahasa Indonesia SMA yang terkait dengan unsur-unsur 

intrinsik. diterbitkan oleh Erlangga dan Yudhistira dapat dipergunakan 

sebagai sumber pembelajaran sastra karena buku tersebut sudah 

memenuhi kriteria pemilihan bahan. Penggunaan kosa kata, tata 

bahasa, urutan penyampaian bahan, dan evaluasi sudah memenuhi 

standar bahan pembelajaran. 

2) Buku pelengkap 



 
 

153 
 

Buku pelengkap sebagai buku acuan materi belajar harus 

mendukung dari segi isi dan manfaat dari buku tersebut. Isi buku 

tersebut benar-benar mendukung materi yang sedang dipelajari. 

3) Media cetak 

Surat kabar merupakan media cetak yang dapat digunakan 

sebagai sumber belajar apresiasi sastra, seperti cerpen, puisi, resensi-

resensi. Selain itu juga ada majalah sastra yang memuat cerita-cerita 

sastra. 

g. Strategi Pembelajaran Sastra 

Strategi yang digunakan pada proses belajar mengajar adalah 

strategi sastra yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap penjelajahan, 

tahap interpretasi, dan tahap rekreasi. 

1) Tahap Penjelajahan 

Tahap penjelajahan ini memberi kesempatan kepada siswa 

untuk lebih memahami materi yang diberikan guru serta mampu 

mengapresiasikan karya sastra. Hal tersebut dilakukan setelah 

membaca novel Orang Miskin Dilarang Sekolah, sehingga siswa 

mendapatkan tanggapan awal tentang unsur struktural novel. siswa 

hendaknya diberikan waktu yang relatif cukup sehingga hasil yang 

dicapai dapat memuaskan. 

2) Tahap Interpretasi 

Tahap interpretasi adalah kegiatan mendiskusikan materi 

mengenai unsur struktural  dan mendiskusikan novel yang telah 

dibaca. 
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Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu: 

a) Guru menjelaskan tentang novel dan  unsur struktural  novel; 

b) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil terdiri dari 

lima orang siswa tiap kelompok; 

c) Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya. Materi diskusi 

adalah unsur struktural  novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah; 

d) Guru memberi ulasan dan penjelasan yang berupa kesimpulan. 

3) Tahap Rekreasi 

Tahap rekreasi adalah kegiatan siswa untuk merekreasikan 

kembali hal-hal yang diperolehnya dengan menggunakan bahasa 

sendiri. Adapun kegiatan yang ditempuh adalah siswa diminta untuk 

menuliskan kembali alur, tokoh, latar, sudut pandang dengan bahasa 

sendiri. 

b. Evaluasi 

Evaluasi adalah penilaian yang bertujuan untuk mengukur 

keberhasilan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. 

Alat evaluasi yang digunakan penulis yaitu menggunakan tes 

esai, karena tes esai sangat tepat digunakan untuk menilai proses 

berpikir, sehingga siswa tidak sembarangan dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. Selain itu, dapat mengurangi sikap dan tindakan 

spekulasi pada anak didik sebab tes esai ini hanya bisa dijawab jika siswa 

betul-betul menguasai materi pelajaran dengan baik jika tidak 

kemungkinan besar siswa tidak dapat menjawabnya dengan baik. Selain 
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itu, juga harus memperhatikan penilaian yang lain yaitu kognitif, afektif, 

psikomotorik dari siswa. Meskipun proses berpikir adalah faktor dalam 

tes esai, tetapi ketiga penilaian itu tidak bisa ditinggalkan saja. 

Keunggulannya: 

1) Dapat mencakup lingkupan materi yang banyak; 

2) Siswa dapat mengukur kemampuannyadalam hal menyajikan jawaban 

terurai secara bebas mengemukakan pendapatnya, dan 

mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata 

dan kalimatnya sendiri. 

Kelemahannya: 

1) Cenderung hanya mengukur kemampuan mengingat saja; 

2) Jumlah materi yang dapat ditanyakan relatif terbatas. 

Contoh soal bentuk tes esai: 

1) Sebutkan unsur-unsur struktural yang terkandung dalam novel 

Cintaku Bersemi di Padang Arafah  karya Ravianty Doni! 

2) Buatlah sinopsis novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas /Semester XI (sebelas) / 1 (dua) 

Program Umum  

Alokasi Waktu 3  x  45 menit  

 

Standar Kompetensi 7.    Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan 

Kompetensi Dasar 7.2  Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan 

Aspek Pembelajaran Membaca 

Indikator Pencapaian Kompetensi  

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausah

aan/ 

Ekonomi 

Kreatif 

 Mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik  novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni 

 Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik 

(tema,  penokohan, alur, latar, sudut pandang, 

dan amanat) dan ekstrinsik  novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni 

 Mampu menemukan hubungan antarunsur 

intrinsik dan ekstrinsik pada  novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif  

 

 Kepemi

mpinan 

 Keorisini

lan  

Materi Pokok Pembelajaran Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni 
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 Unsur-unsur intrinsik  ( alur, tema,  

penokohan, sudut pandang,  

 latar, dan amanat) 

Unsur ektrinsik  dalam novel (budaya, sosial, 

pendidikan, dll) 

 

STRATEGI  PEMBELAJARAN  

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Memahami novel Cintaku 

Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty 

Doni 

 Menganalisis unsur-

unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel 

Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya 

Ravianty Doni 

 Siswa dapat 

Mampu 

menganalisis unsur-

unsur intrinsik 

(alur, tema,  

penokohan, sudut 

pandang, latar, dan 

amanat) dan 

ekstrinsik  novel 

Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah 

karya Ravianty 

Doni . 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN Nilai Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

Pembuka (Apersepsi)  Siswa ditanya mengenai 

pengertian novel Indonesia & 

terjemahan 

 Siswa ditanya tentang 

perbedaan novel Indonesia & 

terjemahan 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 

Inti Eksplorasi 

 Siswa membaca novel 

Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni 

Elaborasi 

Siswa berdiskusi untuk : 

 Menyebutkan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik dari 

novel  Cintaku Bersemi di 

 Kreatif 
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Padang Arafah karya 

Ravianty Doni 

 mengidentifikasi unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel  

Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni 

 menganalisis unsur-unsur 

intrinsik  ( alur, tema,  

penokohan,   sudut pandang, 

latar, dan amanat) dan 

ekstrinsik novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni 

 menemukan hubungan 

antarunsur novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni 

 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya  

 Siswa lain menanggapi 

presentasi hasil diskusi 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, 

Siswa: 

 Menyimpulkan tentang hal-

hal yang belum diketahui  

 Menjelaskan tentang hal-hal 

yang belum diketahui. 

Penutup 

(Internalisasi & 

persepsi) 

 Siswa diminta menjelaskan 

manfaat pembandingan novel 

Indonesia dan novel 

terjemahan 

 Siswa diminta 

mengungkapkan pengalaman 

hidupnya yang sesuai dengan 

isi salah satu novel 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 

METODE DAN SUMBER BELAJAR 

   V Pustaka rujukan Alex Suryanto dan Agus 
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Sumber 

Belajar 

Haryanta. 2007. Panduan 

Belajar Bahasa dan Sastra 

Indonesia untuk SMA dan MA 

Kelas XI Jakarta : ESIS-

Erlangga halaman 99-104 

Mahayana, Maman S.,Oyon 

Sofyan, Achmad Dian. 1992. 

Ringkasan dan Ulasan Novel 

Indonesia Modern. Jakarta : PT 

Grasindo 

 

 

Metode 

  V Presentasi  

  V Diskusi Kelompok  

  V Inquari  

 

PENILAIAN 

 

 

 

Teknik dan 

Bentuk 

  V Tes  Lisan  

  V Tes Tertulis   

  V Tagihan Hasil Karya/Produk: karya siswa 

  V Pengukuran Sikap 

  V Penilaian diri 

INSTRUMEN /SOAL 

Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari 

RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI 

1. Sebutkan unsur-unsur intrinsi dan ekstrinsik pada novel Cintaku  Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni. 

2. Identifikasikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni ! 

3. Analisislah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni dengan bukti kalimatnya ! 

4. Bagaimana hubungan antarunsur yang ada dari novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni? 

 

RUBRIK PENILAIAN ANALISIS UNSUR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK 

NOVEL INDONESIA DAN TERJEMAHAN 

 

        Kompetensi Dasar :    Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel  Indonesia/terjemahan  

        Nama Siswa  : 
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        Kelas/No. Absen             : 

        Tanggal Penilaian : 

 

 

 

UNSUR YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Analisis Unsur 

Intrinsik 

  1 Ketajaman analisis      

  2 Kelengkapan unsur yang dianalisis      

  3 Keruntutan penyajian hasil analisis      

  4 Sistematika penyajian hasil analisis      

  5 Bahasa penyajian hasil analisis      

 

 

 

 

Analisis Unsur 

Ekstrinsik 

6 Ketajaman analisis      

7 Kelengkapan unsur yang dianalisis      

8 Keruntutan penyajian hasil analisis      

9 Sistematika penyajian hasil analisis      

10 Bahasa penyajian hasil analisis      

JUMLAH SKOR (Maksimal 100)  

           

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

Drs. Darsono 

                    

              Purworejo,   Juli 2012 

               Guru Mata Pelajaran 

 

              Siti Sumiyarsih 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 
 

 

Berdasarkan penelitian terhadap novel Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni penulis menyimpulkan sebagai berikut; 

1. Analisis  Struktur novel  Cintaku Bersemi di Padang Arafah  meliputi: tema  

dan masalah, fakta cerita (tokoh dan penokohan, alur dan latar), sarana 

sastra (judul, sudut pandang, gaya bahasa dan nada dan ironi), dan 

hubungan antarstruktur terjalin sangat erat yang meliputi hubungan tema 

dengan alur, hubungan tema dengan tokoh dan penokohan, hubungan tema 

dengan latar, hubungan alur dengan tokoh dan penokohan, hubungan alur 

dengan latar, hubungan latar dengan tokoh dan penokohan, hubungan judul 

dengan tema, hubungan judul dengan tokoh dan penokohan. 

2. Tema pada novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah adalah cinta sejati pasti 

akan dipertemukan kembali walau terpisah jarak dan waktu. 

3. Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni relevan 

untuk diajarkan di SMA terutama pada siswa kelas XI karena siswa kelas XI 

pola pikirnya lebih matang sehingga siswa dapat mengenal dan memahami 

isi novel  Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty Doni. 
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B.  Saran 

1. Bagi Guru 

Hendaknya penelitian ini dapat membantu para guru khususnya guru SMA 

dalam mengajarkan pembelajaran sastra di SMA. 

2. Bagi Siswa 

a. Melalui penelitian ini diharapkan siswa mampu mengapresiasikan novel 

Cintaku Bersemi di Padang Arafah  karya Ravianty Doni.  

b. Siswa mampu mengetahui unsur struktural dalam novel Cintaku Bersemi 

di Padang Arafah  karya Ravianty Doni.  

c. Penelitian ini dapat menambah wawasan sastra siswa. 

d. Penelitian ini dapat memperdalam ketrampilan siswa dalam berbahasa. 

3. Bagi Pembaca 

Hendaknya penelitian ini dapat lebih mudah dalam memahami skripsi yang 

ada dalam  novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah  karya Ravianty Doni.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



Lampian 1 

SILABUS  PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah : SMA/MA ......................  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester  :  1 

Standar Kompetensi : Membaca 

2. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 
 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/ 

Ekonomi Kreatif 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

7.1 Menemukan 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik 

hikayat 

 

Teks hikayat  

 ciri-ciri hikayat 

 unsur-unsur 

intrinsik ( alur, 

tema,  penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan amanat) 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif  

 Kepemimpinan  

 Keorisinilan  

 Membaca teks 

hikayat  

 Mengidentifik

asi ciri 

hikayat 

sebagai 

bentuk karya 

sastra lama  

 Menemukan 

unsur-unsur 

intrinsik ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut 

pandang, 

latar, dan 

amanat) 

dalam hikayat  

 Menceritakan 

kembali isi 

hikayat 

dengan 

bahasa sendiri  

 

 

 Mengidentifika

si ciri hikayat 

sebagai bentuk 

karya sastra 

lama  

 Menemukan 

unsur-unsur 

intrinsik ( alur, 

tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) dalam 

hikayat 

 Menceritakan 

kembali isi 

hikayat dengan 

bahasa sendiri  

 

Jenis Tagihan:  

 tugas 

individu 

 tugas 

kelompok 

 ulangan 

 

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian bebas 

 pilihan 

ganda 

 jawaban 

singkat 

4 

 

buku hikayat 



7.2 

Menganalisis 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemah

an 

Novel Indonesia dan 

novel terjemahan 

 unsur-unsur intrinsik  

( alur, tema,  

penokohan, sudut 

pandang, latar, dan 

amanat) 

 unsur ektrinsik  dalam 

novel terjemahan(nilai 

budaya, sosial, moral, 

dll) 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif  

 Kepemimpinan  

 Keorisinilan  

 Membaca 

novel 

Indonesia dan 

novel 

terjemahan  

 Menganalisis 

unsur-unsur 

ekstrinsik dan 

intrinsik  ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut 

pandang, 

latar, dan 

amanat) novel 

Indonsia dan 

terjemahan 

 Membanding

kan unsur 

ekstrinsik dan 

intrinsik 

novel 

terjemahan 

dengan novel 

Indonesia  

 

 Menganalisis 

unsur-unsur 

ekstrinsik dan 

intrinsik  ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) novel 

Indonsia 

 Menganalisis 

unsur-unsur 

ekstrinsik dan  

intrinsik  ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) novel 

terjemahan 

 Membandingk

an unsur-

nekstrinsik dan 

intrinsik novel 

terjemahan 

dengan novel 

Indonesia 

 

Jenis Tagihan:  

 tugas 

kelompok 

 tugas 

kelompok 

 ulangan 

 

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian bebas 

 pilihan 

ganda 

 jawaban 

singkat 

4 

 

novel 

Indonesia 

 

novel 

terjemah- 

an 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  ................... 

 

 

............................................... 

NIP / NIK : 

 .......................,  ............... 20..... 

Guru Bahasa Indonesia 

 

 

............................................... 

NIP / NIK : 

 



Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas /Semester XI (sebelas) / 1 (dua) 

Program Umum  

Alokasi Waktu 3  x  45 menit  

 

Standar Kompetensi 7.    Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan 

Kompetensi Dasar 7.2  Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan 

Aspek Pembelajaran Membaca 

Indikator Pencapaian Kompetensi  

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausah

aan/ 

Ekonomi 

Kreatif 

 Mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik  novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni 

 Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik 

(tema,  penokohan, alur, latar, sudut pandang, 

dan amanat) dan ekstrinsik  novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni 

 Mampu menemukan hubungan antarunsur 

intrinsik dan ekstrinsik pada  novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah karya Ravianty 

Doni 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif  

 

 Kepemi

mpinan 

 Keorisini

lan  



Materi Pokok Pembelajaran Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah karya 

Ravianty Doni 

 Unsur-unsur intrinsik  ( alur, tema,  penokohan, 

sudut pandang,  

 latar, dan amanat) 

Unsur ektrinsik  dalam novel (budaya, sosial, 

pendidikan, dll) 

 

STRATEGI  PEMBELAJARAN  

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Memahami novel Cintaku 

Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty 

Doni 

 Menganalisis unsur-

unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel 

Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya 

Ravianty Doni 

 Siswa dapat 

Mampu 

menganalisis unsur-

unsur intrinsik 

(alur, tema,  

penokohan, sudut 

pandang, latar, dan 

amanat) dan 

ekstrinsik  novel 

Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah 

karya Ravianty 

Doni . 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN Nilai Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

Pembuka (Apersepsi)  Siswa ditanya mengenai 

pengertian novel Indonesia & 

terjemahan 

 Siswa ditanya tentang 

perbedaan novel Indonesia & 

terjemahan 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 



Inti Eksplorasi 

 Siswa membaca novel 

Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni 

Elaborasi 

Siswa berdiskusi untuk : 

 Menyebutkan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik dari 

novel  Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya 

Ravianty Doni 

 mengidentifikasi unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel  

Cintaku Bersemi di Padang 

Arafah karya Ravianty Doni 

 menganalisis unsur-unsur 

intrinsik  ( alur, tema,  

penokohan,   sudut pandang, 

latar, dan amanat) dan 

ekstrinsik novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni 

 menemukan hubungan 

antarunsur novel Cintaku 

Bersemi di Padang Arafah 

karya Ravianty Doni 

 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya  

 Siswa lain menanggapi 

presentasi hasil diskusi 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, 

Siswa: 

 Kreatif 



 Menyimpulkan tentang hal-

hal yang belum diketahui  

 Menjelaskan tentang hal-hal 

yang belum diketahui. 

Penutup 

(Internalisasi & 

persepsi) 

 Siswa diminta menjelaskan 

manfaat pembandingan novel 

Indonesia dan novel 

terjemahan 

 Siswa diminta 

mengungkapkan pengalaman 

hidupnya yang sesuai dengan 

isi salah satu novel 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 

METODE DAN SUMBER BELAJAR 

 

 

 

Sumber 

Belajar 

  V Pustaka rujukan Alex Suryanto dan Agus 

Haryanta. 2007. Panduan 

Belajar Bahasa dan Sastra 

Indonesia untuk SMA dan MA 

Kelas XI Jakarta : ESIS-

Erlangga halaman 99-104 

Mahayana, Maman S.,Oyon 

Sofyan, Achmad Dian. 1992. 

Ringkasan dan Ulasan Novel 

Indonesia Modern. Jakarta : PT 

Grasindo 

 

 

Metode 

  V Presentasi  

  V Diskusi Kelompok  

  V Inquari  

 

 

 

 

 



PENILAIAN 

 

 

 

Teknik dan 

Bentuk 

  V Tes  Lisan  

  V Tes Tertulis   

  V Tagihan Hasil Karya/Produk: karya siswa 

  V Pengukuran Sikap 

  V Penilaian diri 

INSTRUMEN /SOAL 

Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari 

RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI 

1. Sebutkan unsur-unsur intrinsi dan ekstrinsik pada novel Cintaku  Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni. 

2. Identifikasikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni ! 

3. Analisislah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni dengan bukti kalimatnya ! 

4. Bagaimana hubungan antarunsur yang ada dari novel Cintaku Bersemi di 

Padang Arafah karya Ravianty Doni? 

 

RUBRIK PENILAIAN ANALISIS UNSUR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK 

NOVEL INDONESIA DAN TERJEMAHAN 

 

        Kompetensi Dasar :    Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel  Indonesia/terjemahan  

        Nama Siswa  : 

        Kelas/No. Absen             : 

        Tanggal Penilaian : 

UNSUR YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

 

 

  1 Ketajaman analisis      

  2 Kelengkapan unsur yang dianalisis      



 

 

Analisis Unsur 

Intrinsik 

  3 Keruntutan penyajian hasil analisis      

  4 Sistematika penyajian hasil analisis      

  5 Bahasa penyajian hasil analisis      

 

 

 

 

Analisis Unsur 

Ekstrinsik 

6 Ketajaman analisis      

7 Kelengkapan unsur yang dianalisis      

8 Keruntutan penyajian hasil analisis      

9 Sistematika penyajian hasil analisis      

10 Bahasa penyajian hasil analisis      

JUMLAH SKOR (Maksimal 100)  

           

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Drs. Darsono 

                    

              Purworejo,   Juli 2012 

               Guru Mata Pelajaran 

 

 

              Siti Sumiyarsih 

 

 



Lampiran 3 

PENYAJIAN DATA 

 

1. Kajian Struktur Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

Data hasil penelitian novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

disajikan dalam bentuk tabel. Berikut data hasil penelitian. 

Tabel 1 

Kajian Struktural Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

No. Unsur-unsur struktural sastra Halaman Penyajian Data 

1. Tema dan masalahnya  

 a. Masalah cinta segi tiga 58 

b. Masalah patah hati 63, 65, 67 

c. Masalah cinta sejati 75, 85 

d. Masalah keluarga yang tidak 

bahagia 

48, 71 

e. Masalah kesetiaan cinta 75, 85 

f. Masalah setiakawan  83 

2. Fakta cerita  

 a. Alur   

Peristiwa  5-12, 13-16,  17-26, 27-37, 

38-51, 52-60, 61-72, 73-77, 

78-88, 89-94, 95-100, 101-

118, 119-123, 124-131 

Perkembangan alur 5-6, 11,14, 19, 20, 24, 40-41, 

58, 85, 97, 117, 120, 122 

Teknik pengeplotan 38, 46, 58, 59, 70, 71, 85 

b. Tokoh dan penokohan 11, 13, 20, 23, 30, 33, 35, 37, 

40, 55, 57, 60, 85, 117 

c. Latar   

Latar tempat 5-6, 8, 10, 13, 17, 20, 23, 27, 

32, 38, 40, 42, 44, 75, 76, 

115, 118 

Latar waktu 10, 13, 22, 27, 36, 38, 39, 40, 

44, 70, 75, 78, 89, 95 

Latar social 10, 11, 15, 24 

3. Sarana sastra  

 a. Judul  1 

b. Sudut pandang 13, 40, 57, 85, 117 

c. Gaya bahasa dan nada 8, 15, 34, 35, 42, 47, 69, 76 

d. Ironi  11, 60 

 



 

2. Hubungan Antarstruktur Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

Hubungan antarstruktur novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

penulis sajikan datanya dalam bentuk tabel. Berikut tabelnya. 

Tabel 2 

Hubungan Antarunsur Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

No. Hubungan antarunsur Penyajian data 

1. Hubungan judul dengan tema 118 

2. Hubungan tema dengan alur 19, 58 

3. Hubungan tema dengan latar 118 

4. Hubungan tema dengan tokoh dan 

penokohan  

118 

5. Hubungan alur dengan latar 20, 32, 115 

6. Hubungan alur dengan tokoh dan 

penokohan  

115, 117 

7. Hubungan latar dengan judul 115 

8. Hubungan latar dengan tokoh dan 

penokohan 

10, 117 

 

 



Lampiran 4 

SINOPSIS 

 
Novel Cintaku Bersemi di Padang Arafah 

Karya Ravianty Doni 

  

Novel ini menceritakan tentang kisah seorang gadis bernama Mim yang 

sedang menempuh kuliah di Fakultas hukum, dengan seorang pria umur 17 tahun 

bernama Nun. Dalam perjalanan hidup Mim dan Nun mengalami berbagai 

rintangan. Mim tinggal bersama adik kesayangannya yang berumur 18 tahun, Alif 

namanya. Alif juga seorang mahasiswa jurusan arsitektur. Dari dulu, memang 

Mim dan Alif sudah ditinggal oleh kedua orang tua mereka karena kecelakaan 

pesawat lima tahun silam. Begitu pula dengan Nun, Nun merupakan pria 

belasteran Indo Pakistan berumur 17 tahun yang sejak umur 9 tahun berpisah 

dengan kedua orang tuanya karena ego masing-masing salah satu jalan terbaik  

Nun dibawa ke Indonesia dan diasuh oleh Paman Hasan. Nun ditinggal orang 

tuanya bukan karena orang tua Nun meninggal dunia tetapi karena orang tua Nun 

bercerai dan memberikan hak asuh kepada Paman Hasan.  

 Pertama kali Mim bertemu dengan Nun adalah saat Nun ikut menumpang 

payung globe milik Mim. Meskipun Nun menumpang payung kepada Mim, tapi 

Mim belum tau siapa sebenarnya pria yang menumpang di payung globe milik 

Mim. Kejadian kedua adalah ketika Mim menabrak Nun yang sedang berjalan, 

yang kemudian Mim membuntuti Nun kerumahnya. Dalam perjalanan kisah cinta 

Mim dan Nun ada sesosok pria yang ternyata juga mencintai Mim, Guru Abu 

namanya. Dia adalah guru musik Mim yang mengajari Mim bermain gitar. Saat 



Mim akan lulus dalam kelas musiknya, tiba-tiba Guru Abu mengajak Mim makan 

malam. Ketika direstoran terdapat kesan romantis Guru Abu yang diberikan 

kepada Mim.  

 Guru Abu memberikan kotak kecil berwarna hijau dari saku jasnya yang 

berisi sebuah cincin bermatakan giok hijau mungil bertahta elok dalam kotak hijau 

itu. Guru Abu menyatakan perasaannya kepada Mim. Tapi ditempat yang sama, 

jam yang sama, dan detik yang sama ada yang mengungkapkan perasaannya juga 

kepada Mim. Orang itu adalah Nun. Ada dua pria tampan diam tak bergeming 

mempertahankan rasa hati yang tulus ikhlas mencintai Mim. Guru Abu membalut 

jari kiri dengan cincin bermata giok hijau, dan disisi lain, tangan kanan Mim 

menggenggam setangkai mawar merah pemberian Nun. Ketika kejadian itu, Mim 

tidak bisa berkata-kata dan merasa bingung atas kejadian yang barusan 

dialaminya.  

 Guru Abu dan Nun berbicara empat mata. Tujuan guru Abu dan Nun 

adalah sama, yaitu sama-sama mencintai Mim dan ingin menikahi Mim. Guru 

Abu sangat bersikap dewasa kepada Nun. Dengan sikap kedewasaan Guru Abu, 

Nun tidak ragu lagi ketika Guru Abu menikahi Mim. 

 Setelah kejadian itu Nun pergi ke Islamabad Pakistan menemui Ibunya. 

Tapi penerbangan yang baru berlangsung selama 1 jam 25 menit dari Jakarta, 

pesawat yang ditumpangi Nun mengalami kecelakaan. Kejadian itu terdengar 

sampai ke telinga Mim, Mim sangat khawatir atas kejadian yang menimpa Nun. 

Tapi Mim sangat yakin, kalau Nun masih hidup.  



 10 tahun kemudian, guru Abu sudah memiliki Nun Yakob sang buah hati 

hasil dari pernikahan guru Abu dengan Anna. Tapi sayang, ketika Nun kecil 

berumur 3 tahun, Anna meninggal dunia karena mengalami kangker otak. 

 Guru Abu, Nun kecil, Mim, Alif dan Pipit berencana mangisi liburan 

sekolah dengan pergi umrah ke baitullah. Banyak sekali kejadian yang sangat 

menarik yag dialami Guru Abu sekeluarga, tapi ada satu kejadian yang dari dulu 

sudah diinginkan Mim. Setelah penantian yang sudah lama, Mim akhirnya 

dipertemukan dengan Nun di Tugu Putih Jabal Rahmah. 

Nun dan Mim tiada mampu berkata-kata 

Hanya hati yang sanggup memahami 

Menitik air maha keharuan 

Pada sebuah pertemuan 

Menguak dunia sepi  
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BIOGRAFI PENGARANG 

 

Ravianty Doni, lahir di Batu Sangkar Sumatera Barat, 11 April 1983. 

Menamatkan pendidikan SD hingga SMU di Sumatera Barat. Saat ini juga telah 

menyelesaikan kuliah di Fakultas Psikologi UII dan kembali mendalami ilmu 

kejiwaan di universitas yang sama. 

 Penulis menyenangi membaca buku, antara lain novel fiksi dan buku-buku 
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untuk relaksasi.  
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serta proposal tesis dan berusaha untuk terus menulis. Kontak dengan penulis bisa 
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