
 
 

ABSTRAK  
 

  قسوة القصيرة لطه حسين"قصة 
  )سة تحليلية داخليةدرا(

 
Thaha Hussein lahir pada tanggal 14 November 1889 Thaha Hussein sangat 

dikagumi dan disegani atas ilmunya, sehingga ia banyak memperoleh gelar doctor 
Honoris Causa dari banyak universitas. Di antaranya Roma, Athena, lean, Madrid, 
dan Oxford. Jabatan-jabatan akademis dan non-akademis yang pernah diembannya 
diantaranya sebagai dekan fakultas Adab Jami’ah hukumiyah, menteri pendidikan 
dan pengajaran dan redaksi sastra pada surat kabar as-Siyasah.  

Setiap cerpen atau novel mempunyai 2 unsur antara lain unsur ekstrinsik yaitu 
unsur  yang terdapat pada pengarang / penulis seperti sosial, budaya, agama dan lain-
lain. Adapun unsur yang kedua adalah unsur instrinsik yaitu unsur-unsur yang 
membangun karya sastra itu sendiri yang meliputi : tema, setting, plot dan 
penokohan. Tema terbagi menjadi 2 bagian, yaitu : tema utama dan tema tambahan, 
sedang setting juga terbentuk dari 2 segi yaitu tempat dan waktu. Plot dari segi urutan 
ada plot maju dan mundur. Tokoh juga ada 2 bagian yaitu tokoh utama dan tokoh 
pembantu, adapun amanat adalah ide yang hendak disampaikan pengarang kepada 
pembaca. Unsure instrinsik inilah yang akan digunakan penulis untuk menganalisis 
cerpen dalam skripsi ini.  

Oleh karena itu pada skripsi ini penulis mengajukan judul cerpen dari 
“Kekerasan Hati” menganalisis unsur instrinsik dengan beberapa permasalahan 
berikut:Apa pengertian analisis intrinsic dalam sastra?dan Bagaimana analisis unsur 
intrinsic dalam cerpen kekerasan hati?Adapun hal yang menarik bagi penulis adalah 
mengamati sosok Thaha Hussein dan mencermati karya Thaha yakni Qaswah secara 
langsung melihat ada unsur instrinsik dalam cerpen tersebut.Dengan menggunakan  
pendekatan analisis intrinsic. Analisis intrinsic adalah salah metode strukturalisme 
yang terjalin dengan keindahan sastra itu sendiri sebagai kualitas yang otonom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 كلمة الشكر والتقدير
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

احلمد اهللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله 
  . وأصحابه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

" قسوة"اجلامعية حتت العنوان قصة  وبعد لقد متت كتابة هذه الرسالة
، وهي بعض شروط للحصول على )دارسة حتليلة داخلية(القصرية لطه حسني 

ا جبامعة سونن  الشهادة اجلامعية األوىل يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية وأد
  . أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا

  : ير العميق إىلقدويف هذه املناسبة قدمت الباحثة الشكر اجلزيل والت
صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  .1

  . احلكومية سورابايا
ا بكلية اآلداب جبامعة  .2 صاحب الفضيلة رئيس قسم اللغة العربية وأد

سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا الدكتوراندوس أغوس أديطاين 
ذ ا  . لبحثاملاجستري على اعرتافه 

صاحب الفضيلة الدكتوراندوس امحد زيدون املاجستري الذي بذل جهده  .3
 . على القيام بإشراف ومراقب يف إمتام هذه الرسالة اجلامعية

 

 و



 
 

األساتيذ الكرام الذين قد علموين خمتلف العلوم والفنون يف كليه اآلداب  .4
 . جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا

 . والديها اللذين قد ربياها كل عناية يف تربيتها مند صغرها .5
 . مجيع األصدقاء الذين ساعدوها بالتوجيه لتكملة هذه الرسالة .6

فجزاهم اهللا أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة تقبل منهم أعماهلم وجعلها 
ذخراهلم يف يوم الينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم إنه هو 

  . ميع العليمالس
 

  الباحثة
 
 

  ماريني انداة سوجياتي
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  اإلهداء
  

  : أهدى هذه الرسالة اجلامعية البسيطة 
أيب وأمي رمحهما اهللا احملرتمني واحملبوبني األعزين الذان ربيان باحلنان كل  -

  . أوقات ألن تكون ناجحة يف أمور الدنيا واآلخرة
 إخواين وإخوايت  -
ا الذين أصدقائي يف كلية ا - آلداب وأخص منهم قسم اللغة العربية وأد

  .خيدموين يف إمتام هذه الرسالة اجلامعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  الحكمة
  

ْ خَ  ُ يـ ْ كُ ر َ  م ْ م َ  ن َ تـ َ لَّ ع ْ قُ الْ  م َ  آنَ ر َ لَّ عَ  و   هُ م
Sebaik-baik  kalian semua adalah yang belajar Al-qur’an dan  

mengajarkannya (HR. Bukhari Muslim) 
   

 ح


