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Kata kunci : unsur intrinsik, bahan ajar, apresiasi sastra 
 

Novel merupakan salah satu bentuk karya fiksi yang memaparkan 
kehidupan sehari – hari secara lengkap tentang sesuatu yang dialami oleh tokoh – 
tokohnya.Unsur intrinsik novel meliputi : tokoh dan penokohan, alur, latar atau 
seting, sudut pandang, tema dan amanat. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) unsur – unsur 
intrinsik apa sajakah dalam novel berjudul Blue Bird of Paradise, (2) apakah 
mungkin novel Blue Bird of Paradise dijadikan bahan ajar di SMP. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengungkapkan unsur – unsur intrinsik 
novel Blue Bird of Paradise, (2) mengungkapkan apakah novel Blue Bird of 
Paradise sesuai sebagai bahan ajar di SMP. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
objektif yang berpandangan karya sastra merupakan sesuatu yang otonom, 
terpisah dari hal – hal diluar karya sastra itu sendiri. Dasar dari telaah dalam 
pendekatan ini yaitu aspek yang membangun karya sastra itu sendiri. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini, metode deskriptif. Metode ini mengumpulkan 
kata – kata, dicatat dan dianalisis akhirnya dideskripsikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Blue Bird of Paradise 
memiliki alur lurus atau progresif, memiliki tokoh utama dan tokoh sampingan 
yang dilukiskan secara langsung dan tak langsung, memiliki latar tempat di kelas, 
di Bandung dan sekitarnya dengan latar waktu kelas satu SMA. Novel Blue Bird 
of Paradise ditinjau dari segi bahasa, psikologi, latar budaya dan pendidikan layak 
dijadikan kemungkinan sebagai bahan ajar sastra di SMP. 

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah (1) novel Blue Bird of 
Paradise   layak dibaca siswa SMP, (2) para guru hendaknya memanfaatkannya 
sebagai kemungkinan bahan ajar apresiasi sastra untuk menunjang keberhasilan 
pengajaran sastra di SMP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


