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 . أعطتھما إیاي
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ABSTRAK  

 
 

 ألم حسان الحلو" لیالي الفجر"صة القصیرة الق
 )دراسة تحلیلیة داخلیة(

Ummu Hassan al-Hilw adalah salah seorang sastrawati di Riyad. (1390 H) dia 
mengikuti paguyuban para sastrawan Syam dari aliran sastra feminis. Lahir di Oman, 
dan menuntut ilmu disana diberbagai sekolah sampai lulus dari Universitas Yordan 
pada tahun 1979. karya-karyanya secara umum mengedepankan kehidupan  
perempuan dan pendidikan Islam. Problem-problem kemasyarakatan adalah salah 
satu topic menarik dalam setiap dialognya yang termuat dalam berbagai novel, 
cerpen, ataupun lembaran-lembaran dalam majalah, surat kabar dan Website.  
Adapun titik focus permasalahan dalam pembahasan ini adalah : 
1. Apa pengertian analisis intrinsic dan bagaimana implementasinya seperti dalam 

metode kritik sastra  
2. Bagaimana analisis unsur intrinsic dalam cerpen “Layalil Faj’r” Ummu Hassan 

al-Hilw. 

 ھـ



Dalam skripsi ini, penulis mencoba menganalisis salah satu karya cerpen Ummu 
Hassan al-Hilw “Layaalil Faj’r” dengan menggunakan pendekatan intrinsic sebagai 
pisau analisa. Analisis intrinsic adalah salah satu metode strukturalisme yang terjalin 
dengan keindahan sastra itu sendiri sebagai kualitas yang otonom. Adapun intrinsic 
karya sastra diuraikan meliputi 2 aspek yaitu estetika dan ekstra estetika. Pemusatan 
pada estetik meliputi : tema, alur, penokohan, setting, sudut pandang. Adapun 
identifikasi dari kisah “Layaalil Faj’r” sebagai berikut : mencari kebenaran Tuhan 
adalah tema yang cocok dari segi totalitas wacana, dengan mengedepankan berbagai 
karakter tokoh utama (Maria) serta tokoh tambahan antara lain : (ibu, ayahnya, orang 
Yahudi, pendeta, polisi, pengembala kambing dan isterinya, syaikh mesir) pengarang 
bercerita dengan menggunakan sudut pandang / kondisi masyarakat (penduduk) 
dengan alur lurus atau progresif. Selain itu dilengkapi dengan setting tempat antara 
lain : (Rumah, kandang kuda, gereja, Jerman, berlin, warung, Yugoslavia, Itali, 
(Penjara). Gua krit, Turki, pesawat, Mesir (Kairo)., setting waktu diantaranya : (Pagi, 
siang, sore, malam) terlihat jelas peranan masing-masing unsure intrinsiknya yang 
menjadikan tiap bagian menjadi penting serta dapat memahami karya sastra secara 
lebih baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحكمة
 

“Tampilkan jati diri kamu yang sebenarnya karena itulah yang paling penting dan 
membuat kita berbeda dan menarik, jujur pada diri sendiri tentang apapun dan seperti 

apa kita”. 
 

إن اهللا تعالي ال ینظر إلى صوركم، وال إلي أحسابكم، وال إلى "
 ) رواه الطبراني(مالكم أموالكم، ولكن ینظر إلى قلوبكم وأع

 
Artinya :  “Sesungguhnya Allah SWT. Tidaklah memandang rupamu, pangkatmu 

dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalmu”.  
(HR. Thabrani)  
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