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 Novel merupakan karya sastra yang mengungkapkan berbagai aspek di 

dalam masyarakat, yang dibangun melalui unsur intrinsik dan ektrinsik serta nilai 

pendidikan. Novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro merupakan sebuah totalitas 

yang terbangun oleh berbagai unsur intrinsiknya yang koherensif dan padu. 

Dengan mencermati dan mempelajari alur, latar, tokoh, gaya, pusat pengisahan, 

amanat dan tema pada novel ini akan didapatkan nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung di dalamnya sehingga mampu mempengaruhi perkembangan peserta 

didik menjadi masyarakat yang berakhlak mulia atau berbudi luhur. Nilai-nilai 

pendidikan itu jika digali dan diajarkan dapat membentuk watak siswa yang 

berbudi luhur dan dapat menempa jiwa mereka menjadi pribadi-pribadi yang 

tangguh. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas novel tersebut sebagai 

objek penilitian. 

 Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini mencakup (1) 

bagaimanakah unsur intrinsik yang terdapat dalam novel 5cm karya Donny 

Dhirgantoro (2) bagaimanakah relevansi unsur intrinsik novel 5cm karya Donny 

Dhirgantoro dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA. 

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan unsur intrinsik yang terdapat dalam 

novel 5cm karya Donny Dhirgantoro (2) mendeskripsikan relevansi unsur 

intrinsik  novel 5cm karya Donny Dhirgantoro untuk dijadikan sebagai alternatif 

bahan ajar sastra di SMA.  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

objektif yang bersumber pada teks sastra sebagai bahan kajian. Analisis intrinsik 

digunakan sebagai langkah awal dalam memulai menganalisis novel 5 cm karya 

Donny Dhirgantoro. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk mengetahui 

relevansi unsur intrinsik  novel tersebut sebagai alternatif bahan ajar sastra di 

SMA.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif. Dengan metode tersebut peneliti membagi dua bagian. Pertama 

menganalisis struktur novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro khususnya tokoh, 

latar, tema, alur, pusat pengisahan, gaya bahasa, dan amanat. Kedua, 

mempergunakan hasil analisis awal sebagai pedoman dalam mengetahui 

kemungkinan novel tersebut sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA. 

 Berdasarkan hasil analisis unsur intrinsik dalam novel 5 cm karya Donny 

Dhirgantoro dapat disimpulkan bahwa novel tersebut dapat digunakan sebagai 

alternatif bahan ajar sastra di SMA karena sudah memenuhi kriteria bahan ajar 

meliputi aspek bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. 



 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan agar novel 5 cm karya 

Donny Dhirgantoro dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan ajar sastra di 

SMA, diharapkan siswa dapat menikmati, mengembangkan kepribadian, 

memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa. Secara lebih lanjut siswa diharapkan dapat memahami, 

menghayati, dan menerapkan nilai-nilai dan pesan moral dari hasil analisis novel 

tersebut dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro dapat digunakan sebagai alternatif bahan 

ajar sastra di SMA. 

 


