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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan hasil karya pemikiran kreatif dari seorang 

pengarang yang dituangkan ke dalam sebuah cerita. Pengarang menuangkan 

segala imajinasi yang dimilikinya untuk menghasilkan karya sastra. Karya sastra 

ini muncul dari perpaduan antara kenyataan sosial yang berada di lingkungan 

sekitar dengan kreatifitas tinggi dari sang pengarang. Melalui media karya sastra 

ini pengarang juga ingin mengangkat nilai- nilai kehidupan dengan tegas untuk 

dapat mengerti makna kehidupan dan hakikat hidup. 

Pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra pasti berbeda-beda. 

Perbedaan itu dapat terletak dalam jenis karya sastra yang diciptakan, yaitu bisa 

berupa novel, cerpen, puisi dan masih banyak lagi yang lainnya. Karya sastra 

berupa novel dalam penciptaannya antara pengarang yang satu dengan pengarang 

yang lain juga berbeda, terutama berbeda dalam penciptaan cerita fiksi yang 

ditampilkan, metode yang digunakan, dan bahasa yang digunakan. Seperti 

pendapat Waluyo (2002: 68) yang menyatakan bahwa karya sastra hadir sebagai 

wujud nyata imajinasi kreatif dari seorang sastrawan dengan proses yang berbeda 

antara pengarang satu dengan pengarang yang lain, terutama dalam penciptaan 

cerita fiksi. Peristiwa tersebut bersifat individualis artinya cara yang digunakan 
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oleh tiap-tiap pengarang dapat berbeda. Perbedaan itu meliputi beberapa hal, 

diantaranya metode, munculnya proses kreatif, dan cara mengekspresikan apa 

yang ada dalam diri pengarang. 

Namun, selain perbedaan antara pengarang satu dengan pengarang yang 

lain banyak juga pengarang yang menciptakan karya sastra dilandasi atau didasari 

oleh karya sastra pengarang lain. Hal ini dinamakan interteks, interteks akan 

menciptakan kemiripan cerita yang terkandung antara karya sastra yang satu 

dengan karya sastra yang lain. Tetapi kemiripan yang terdapat dalam karya sastra 

yang dihasilkan bukan merupakan suatu penjiplakan. Seperti pendapat Jabrohim 

(2001: 136) menyatakan bahwa intertekstual berarti setiap teks sastra dibaca harus 

dengan latar belakang teks-teks lain, tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-

sungguh mandiri, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacanya tidak dapat 

dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, teladan, dan kerangka. 

Berdasar uraian di atas penulis akan mengkaji dua buah karya sastra tulis 

berupa novel. Novel yang akan dikaji ada dua novel yaitu Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata dan novel Negeri Lima Menara karya A. Fuadi. Novel Negeri 

Lima Menara muncul setelah terbit novel Laskar Pelangi, hal ini dapat dilihat 

pada tahun terbit kedua novel. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit 

pada tahun 2005 dan Negeri Lima Menara karya A Fuadi terbit pada tahun 2009. 

Cerita yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara mengandung 

kemiripan dengan novel Laskar Pelangi.  



3 
 

Seperti dikatakan Riffaterre (dalam Endraswara, 2008: 132) kajian 

intertekstual, pada akhirnya harus masuk ke dalam wilayah hipogram. Hipogram 

itu adalah modal utama dalam sastra yang melahirkan karya sastra berikutnya. 

Hipogram adalah karya sastra yang menjadi latar kelahiran karya berikutnya, dan 

karya berikutnya dinamakan transformasi.  

Novel Laskar Pelangi dan Negeri Lima Menara dipilih dalam penelitian 

ini karena kedua novel tersebut mengandung banyak kesamaan. Ide cerita atau 

tema yang terdapat di dalam kedua novel tersebut sejalan. Selain itu, juga terdapat 

alur cerita yang sejalan. Selain itu, persamaan kedua novel ini terletak pada 

ceritanya yang menggambarkan perjuangan untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak. 

Peristiwa yang dialami tokoh-tokoh dalan kedua novel tersebut dapat 

membuka pandangan bahwa pendidikan sangatlah penting. Untuk bisa 

mendapatkan pendidikan yang layak harus berjuang dengan keras agar 

keberhasilan dapat dicapai. Tidak hanya pendidikan, namun kebersamaan antar 

sahabat pun harus dijalin dengan baik, karena keberhasilan itu tidak akan 

terwujud jika tidak ada orang-orang yang mendukung dan memotivasi. Kelebihan 

kedua novel ini juga terletak pada penggambaran cerita yang nyata dan jelas. 

Novel tersebut berisi perjuangan beberapa anak untuk mendapatkan pendidikan 

agar dapat meraih cita-cita dan keberhasilan. 



4 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menyusun 

judul dalam penelitian ini yaitu  “Hubungan Intertekstual antara Novel Negeri 

Lima Menara karya A. Fuadi dan Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembahasan dalam suatu penelitian diperlukan adanya pembatasan 

masalah. Dengan adanya pembatasan masalah ini, pembahasan dalam penelitian 

tidak meluas. Adapun membatasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian 

membahas hubungan intertekstual antara dua novel yaitu Negeri Lima Menara 

karya A. Fuadi dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Hubungan intertekstual 

difokuskan pada pembahasan mengenai bentuk intertekstual dari segi struktur, 

dari segi pusat pengisahan, dan masalah pendidikan agama dalam kedua novel. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini ada tiga masalah yang akan dibahas. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Negeri Lima Menara karya A. 

Fuadi? 

2. Bagaimana struktur yang membangun novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata? 

3. Bagaimana bentuk intertekstual yang terdapat dalam novel  Negeri Lima 

Menara karya A. Fuadi dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tiga tujuan yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Negeri Lima Menara karya 

A. Fuadi. 

2. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata. 

3. Mendeskripsikan bentuk intertekstual yang terdapat dalam novel Negeri Lima 

Menara karya  A. Fuadi dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pembaca. 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Membantu pembaca agar dapat memperluas pengetahuan terutama dalam 

bidang bahasa dan sastra Indonesia, khususnya bagi pecinta sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca dan Pecinta Sastra 

Dapat digunakan pembaca dan pecinta sastra sebagai bahan perbandingan 

dengan penelitian lain dalam menganalisis studi interteks. 



6 
 

b. Bagi Mahasiswa 

Membantu mahasiswa untuk menemukan gagasan atau ide yang kreatif di 

masa mendatang. 

c. Bagi Dunia Pendidikan 

Dapat digunakan guru bahasa dan sastra di sekolah sebagai bahan ajar. 

d. Bagi Perpustakaan 

Sebagai bahan tambahan koleksi untuk perpustakaan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan bacaan pengunjung.  

e. Bagi Peneliti 

Membantu peneliti memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai 

dunia bahasa dan sastra Indonesia. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang 

relevan dengan topik penelitian. Penelitian-penelitian tersebut diuraikan sebagai 

berikut:  

Analisis mengenai novel Laskar Pelangi sebelumnya telah dilakukan, antara 

lain oleh Sutri (2009) yang berjudul “Dimensi Sosial dalam Novel Laskar Pelangi 

karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra”. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa dimensi sosial, kesenjangan perekonomian, dan kemiskinan 

dalam novel Laskar Pelangi mencakup dua hal yaitu (1) kemiskinan temporal 
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yang terdiri dari kekurangan materi dan batas kemiskinan ke tahap sejahtera 

tergambar jelas dari setiap untaian kisah dalam novel Laskar Pelangi, (2) 

kemiskinan struktural yang terdiri dari kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan 

sosial, ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam 

masyarakat. 

Djafar (2008) dalam analisisnya yang berjudul “Dari Aspek Saintifik 

Tetralogi Laskar Pelangi”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Laskar 

Pelangi merupakan novel bergaya saintifik karena mensastrakan Fisika, Kimia, 

Biologi, dan Astronomi, (2) adanya penegasan perbedaan antara Astronomi dan 

Astrologi dalam novel Laskar Pelangi, (3) serta tokoh Mahar dan Flo yang 

mengidap over belief (keinginan yang berlebihan) yang tergabung dalam societeit 

Limpai. 

Sumardjo (2008) dalam analisisnya “Kritik Buku: Biografi Atau Novel, 

Fakta atau Fiksi?”. Pengamat sastra ini memberikan simpulan bahwa Laskar 

Pelangi sebagai biografi atau otobiografi (memoar) dari sebagian episode hidup 

Andrea Hirata dan Laskar Pelangi merupakan realitas (fakta) kehidupan Andrea 

Hirata.  

Nugroho (2008) meneliti dengan judul ”Kajian Intertekstual  Unsur 

Peristiwa dan Perwatakan Saijah dan Adinda dalam Novel Max Havelaar dan 

Balada Orang-Orang Rangkasbitung”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

(1) novel Max Havelaar yang diciptakan pada tahun 1860 dalam bahasa Belanda, 
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dan tahun 1972 terbit dalam bahasa Indonesia, (2) balada Orang-orang 

Rangkasbitung karya Rendra yang diterbitkan pada tahun 1993, bukan mencari 

jawaban. 

Titik Purwaningsih (2006) dengan judul ”Perbandingan Nilai Edukatif dan 

Karakteristik Tokoh Wanita dalam Novel La Barka karya Nh. Dini dengan 

Larung karya Ayu Utami: Tinjauan Intertekstualitas”. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa intertekstualitas dapat dilihat dari analisis struktur kedua 

novel tersebut. Adapun berdasarkan perbandingan nilai edukatif dan karakter 

tokoh wanita melalui tinjauan intertekstual dapat dikemukakan kesimpulan bahwa 

nilai edukatif dalam novel La Barka dan Larung dapat dilihat dari pendidikan 

agama, sosial, moral dan estetika. Persamaan nilai edukatif dalam novel La Barka 

dan Larung terletak pada nilai pendidikan agama dan sosial. Sedangkan 

perbedaan nilai pendidikannya terletak pada nilai pendidikan moral dan estetika.  

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya adalah pengkajian dilakukan pada karya sastra berupa novel, yaitu 

Laskar Pelangi dan Negeri Lima Menara, selain itu persamaan juga tampak 

dalam pengkajian intertekstual. Adapun perbedaannya adalah peneliti akan 

melakukan penelitian untuk mengungkapkan hubungan intertekstual antara novel 

dengan novel. Dan novel yang akan dikaji hubungan intertekstualnya adalah 

novel Negeri Lima Menara dan Laskar Pelangi. 
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G. Landasan Teori 

1. Pendekatan Struktural 

Analisis struktural merupakan tahap awal dalam penelitian sastra yang 

penting dilakukan, tetapi bukan berarti analisis struktural merupak`an jalan 

untuk menganalisis makna yang terkandung dalam karya sastra. Oleh sebab 

itu, peneliti jangan terjebak dalam analisis struktural sebab tujuan utama 

dalam penelitian adalah mengkaji makna yang terdapat dalam karya sastra. 

Pendekatan struktural dapat pula disebut dengan pendekatan intrinsik, 

yakni pendekatan yang berorientasi kepada karya sebagai jagad yang mandiri 

terlepas dari dunia eksternal di luar teks. Seperti pendapat Abrams dalam 

Nugyantoro (2007: 36) yang menyatakan struktur karya sastra menyarankan 

pada pengertian hubungan antara unsur intrinsik yang bersifat timbal balik, 

saling menentukan, saling mempengaruhi, yang secara bersama membentuk 

satu kesatuan yang utuh.  

Dalam analisis struktural, konsep fungsi memegang peranan penting. 

Artinya unsur-unsur sebagai ciri khas teori tersebut dapat berperan secara 

maksimal semata-mata dengan adanya fungsi, yaitu dalam rangka 

menunjukan antar hubungan unsur-unsur yang terlibat. Oleh karena itulah 

dikatakan bahwa struktur lebih dari sekedar unsur-unsur dan totalitasnya, 

karya sastra lebih dari sekedar pemahaman bahasa sebagai mediumnya, karya 

sastra lebih dari sekedar penjumlahan bentuk dan isinya. Unsur-unsur 
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memiliki fungsi yang berbeda dominasinya tergantung pada jenis, konvensi, 

dan tradisi sastra. Unsur tidak memiliki arti dalam dirinya sendiri, unsur dapat 

dipahami semata-mata dalam proses antar hubungannya (Ratna, 2007: 76). 

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang 

membangun karya sastra merupakan bagian dari struktur. Dan setiap unsur 

yang terkandung dalam karya sastra memiliki fungsi yang berbeda-beda 

sesuai dengan karya sastranya. 

Analisis struktural bertujuan membongkar dan memaparkan dengan 

cermat keterkaitan semua anasir karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna menyeluruh. Analisis struktural bukanlah penjumlahan 

anasir-anasirnya, melainkan yang penting adalah sumbangan apa yang 

diberikan oleh semua anasir pada keseluruhan makna dalam keterikatan dan 

keterjalinannya. Bagaimanapun juga analisis struktur merupakan tugas 

prioritas bagi seorang peneliti sastra sebelum ia melangkah pada hal-hal lain 

(Teeuw dalam Pradopo, 2003: 55). 

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis struktural 

perlu dilakukan oleh seorang peneliti karya sastra sebelum melanjutkan ke 

dalam penelitian yang lebih lanjut. Hal tersebut berfungsi untuk membongkar 

dengan cermat seluruh unsur yang terdapat dalam karya sastra. 

Stanton (2007: 22) mendiskripsikan unsur-unsur pembangun struktur 

itu terdiri atas tema, alur, tokoh, dan latar sedangkan sarana sastra biasanya 
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terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa, dan suasana, simbol-simbol, 

imajinasi, dan juga cara-cara pemilihan judul di dalam karya sastra. Fungsi 

sarana sastra adalah memadukan fakta sastra dengan tema sehingga makna 

karya sastra itu dapat dipahami agar jelas. 

Menurut pendapat di atas unsur-unsur intrinsik karya sastra terdiri dari 

tema, alur, tokoh, dan latar. Unsur ekstrinsik karya sastra terdiri dari sudut 

pandang, gaya bahasa, dan suasana, simbol, imajinasi, dan cara pemilihan 

judul. 

Analisis struktur karya sastra yang dalam hal ini fiksi dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan 

hubungan antar unsur intrinsik fiksi yang bersangkutan. Mula-mula 

diidentifikasi dan dideskripsikan bagaimana keadaan peristiwa-peristiwa plot, 

tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Analisis stuktur 

bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar 

berbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah 

kemenyeluruhan (Nurgiantoro, 2007: 37). 

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis struktur 

dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur-

unsur intrinsik dan eksrtinsik di dalamnya. Hal tersebut bertujuan agar analisis 

struktur dapat memaparkan seluruh unsur-unsur yang saling berkaitan. 
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Robert Stanton (2007: 22-24) menyatakan bahwa struktur terdiri atas 

tema, fakta cerita, dan sarana cerita. 

a. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam 

pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu 

diingat. Tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan 

sehingga nantinya aka nada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. 

Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan 

berdampak. Bagian awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai dan 

memuaskan berkat keberadaan tema. Tema merupakan elemen yang 

relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita adalah makna 

sebuah cerita yan khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan 

cara yang sederhana. 

b. Fakta cerita adalah terdiri atas karakter, alur, dan latar. Elemen-elemen ini 

berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika 

dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan “struktur faktual”  

atau “tingkatan faktual” cerita. 

c. Sarana sastra dapat diartikan sebagai metode (pengarang) memilih dan 

menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. Pengarang 

meleburkan fakta dan tema dengan bantuan sarana-sarana sastra seperti 

konflik, sudut pandang, simbolisme, ironi, dan sebagainya. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

struktur bertujuan untuk memaparkan unsur-unsur yang membangun karya 

sastra. Unsur tersebut berupa unsur intrinsik yang meliputi tema, alur, 

penokohan, dan latar. Analisis struktur sangat diperlukan untuk memaparkan 

secermat mungkin seluruh unsur yang terkandung dalam karya sastra secara 

bersama untuk menghasilkan perpaduan menyeluruh yang saling berkaitan. 

2. Teori Intertekstual 

Secara luas intertekstual diartikan sebagai jaringan hubungan antara 

satu teks dengan teks yang lain. Lebih dari itu, teks itu sendiri secara 

etimologis berarti tenunan, anyaman, penggabungan, susunan, dan jalinan 

(Ratna, 2007: 172). Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

intertekstual adalah hubungan antara teks yang satu dengan teks yang lain 

yang saling berhubungan. Teks itu sendiri adalah susunan kata yang 

membentuk makna. 

Penelitian dilakukan dengan cara menemukan hubungan-hubungan 

bermakna di antara dua teks atau lebih. Teks-teks yang dikerangkakan sebagai 

intertekstual tidak terbatas sebagai persamaan genre, intertekstual 

memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya bagi peneliti untuk 

menemukan  hipogram. Intertekstual dapat dilakukan antara novel dengan 

novel, novel dengan puisi, novel dengan mitos (Ratna, 2007: 172-173). 



14 
 

Pendapat di atas berkesimpulan bahwa intertekstual memberikan 

kemungkinan yang sangat luas untuk peneliti dalam menemukan hipogram. 

Intertekstual tidak hanya dilakukan novel dengan novel namun novel dengan 

puisi juga dapat dilakukan selain itu novel dengan mitos pun dapat dilakukan. 

Menurut Kristeva (dalam Ratna, 2007: 173) setiap teks harus dibaca 

atas dasar latar belakang teks-teks lain. Pemahaman secara intertekstual 

bertujuan untuk menggali secara maksimal makna-makna yang terkandung 

dalam sebuah teks. Menurut pendapat di atas interteksual menggunakan dua 

karya sastra yang setiap teksnya berdasar latar belakang teks lain. Selain itu 

intertekstual digunakan untuk memaparkan makna yang terkandung di dalam 

teks dengan maksimal. 

Jabrohim (2001: 135-136) menyatakan bahwa suatu teks itu penuh 

makna bukan hanya karena mempunyai struktur tertentu, suatu kerangka yang 

menentukan dan mendukung bentuk, tetapi juga karena teks itu berhubungan 

dengan teks lain. Sebuah teks lahir dari teks-teks lain dan harus dipandang 

sesuai tempatnya dalam kawasan tekstual, inilah yang disebut intertekstual. 

Prinsip intertekstual berarti bahwa setiap teks sastra dibaca dan harus dengan 

latar belakang teks-teks lain, tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-

sungguh mandiri, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacanya tidak dapat 

dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, teladan, kerangka, tidak 

dalam arti bahwa teks baru hanya meneladani teks lain atau mematuhu 

kerangka yang telah diberikan lebih dahulu, tetapi dalam arti bahwa dalam 
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penyimpangan dan transformasipun model teks yang sudah ada memainkan 

peranan penting. Menurut pendapat di atas setiap teks tidak dapat sungguh-

sungguh mandiri dalam arti setiap teks didasari teks-teks yang lain. Teks yang 

lain tersebut digunakan sebagai teladan dalam menciptakan teks yang lainnya. 

Menurut teori intertekstual, pembacaan yang berhasil justru apabila 

didasarkan atas pemahaman terhadap karya-karya terdahulu. Dalam interteks, 

sesuai dengan hakikat teori-teori pascastrukturalis, pembaca bukan lagi 

merupakan konsumen, melainkan produsen, teks tidak dapat ditentukan secara 

pasti sebab merupakan struktur dari struktur, setiap teks menunjuk kembali 

secara berbeda-beda kepada lautan karya yang telah ditulis dan tanpa batas, 

sehingga teks jamak. Secara praktis aktivitas interteks terjadi melalui dua 

cara, yaitu: a) membaca dua teks atau lebih secara berdampingan pada saat 

yang sama, b) hanya membaca sebuah teks tetapi dilatarbelakangi oleh teks-

teks lain yang sudah pernah dibaca sebelumnya (Ratna, 2007: 174). 

Menurut pendapat di atas dalam interteks, pembaca bukan lagi 

merupakan konsumen yang hanya membaca karya sastra, melainkan sudah 

menjadi produsen yang dapat memberikan makna bahkan menemukan makna 

yang berbeda-beda. Interteks dapat terjadi dengan dua cara yaitu membaca 

dua teks secara berdampingan dan membaca satu teks tetapi pernah pembaca 

teks lain sebelumnya. 

Studi intertekstual menurut Frow (dalam Endraswara, 2008: 131) 

didasarkan beberapa asumsi kritis: (1) konsep intertekstual menuntut peneliti 
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untuk memahami teks tak hanya sebagai isi, melainkan juga aspek perbedaan 

dan sejarah teks, (2) teks tak hanya struktur yang ada, tetapi satu sama lain 

juga saling memburu, sehingga terjadi perulangan atau transformasi teks, (3) 

ketidakhadiran struktur teks dalam rentang teks yang lain namun hadir juga 

pada teks tertentu merupakan proses waktu yang menentukan, (4) bentuk 

kehadiran struktur teks merupakan rentangan dari yang eksplisit sampai 

implisit. Teks boleh saja diciptakan kebentuk lain: di luar norma ideologi dan 

budaya, di luar genre, di luar gaya dan idiom, dan di luar hubungan teks-teks 

lain, (5) hubungan teks satu dengan teks yang lain boleh dalam rentang waktu 

lama, hubungan tersebut bisa secara abstrak, hubungan interteks juga sering 

terjadi penghilangan-penghilangan bagian tertentu, (6) pengaruh mediasi 

dalam intertekstual sering mempengaruhi juga pada penghilangan gaya 

maupun norma-norma sastra, (7) dalam melakukan identifikasi intertekstual 

diperlukan proses interpretasi, (8) analisis intertekstual berbeda dengan 

melakukan kritik, melainkan lebih terfokus pada konsep pengaruh. 

Kajian intertekstual, pada akhirnya harus masuk ke dalam wilayah 

hipogram. Hipogram adalah modal utama dalam sastra yang melahirkan karya 

berikutnya. Hipogram adalah karya sastra yang menjadi latar kelahiran karya 

berikutnya. Karya berikutnya dinamakan karya trasformasi. Hipogram karya 

sastra meliputi (1) ekspansi, yaitu perluasan atau pengembangan karya. 

Ekspansi tidak sekadar repetisi, tetapi termasuk perubahan gramatikal dan 

perubahan jenis kata, (2) konversi yaitu pemutarbalikan hipogram atau 
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matriknya. Penulis akan memodifikasi kalimat ke dalam karya barunya, (3) 

modifikasi yaitu perubahan tataran linguistik, manipulasi urutan kata dan 

kalimat. Dapat saja pengarang hanya mengganti nama tokoh, padahal tema 

dan jalan ceritanya sama, (4) ekserp yaitu semacam intisari dari unsur atau 

episode dalam hipogram yang disadap oleh pengarang. Ekserp biasanya lebih 

halus dan sangat sulit dikenali, jika belum terbiasa membandingkan karya 

(Endraswara, 2008: 132). 

Menurut paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kajian 

interteks terdapat hipogram. Hipogram adalah karya yang menjadi latar 

kelahiran karya-karya berikutnya. Dalam hipogram karya sastra meliputi 

ekspansi, konversi, modifikasi, dan ekserp. 

Sastra bandingan merupakan studi intertekstual sebenarnya saling 

menunjang. Kedua bidang ini memiliki tujuan yang kurang lebih sama. 

Keduanya memiliki prinsip, antara lain: (a) sebuah teks mengandung berbagai 

teks lain, (b) menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik, (c) karya pengarang 

sebenarnya lahir tidak dalam kekosongan, sehingga pengaruh karya lain 

sangat dimungkinkan (Endraswara, 2008: 135). 

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip interteks ada 

tiga yaitu sebuah teks mengandung teks yang lain, analisisnya berupa unsur 

intrinsik dan ekstrinsik, dan karya sastra pengarang dimungkinkan terdapat 

pengaruh karya yang lain. 



18 
 

Kristeva (dalam Junus, 1985: 87) tentang intertekstual dapat 

dirumuskan sebagai berikut: (a)kehadiran secara fisikal suatu teks dalam suatu 

teks lainnya, (b) pengertian teks bukan hanya terbatas kepada cerita, tapi juga 

mungkin berupa teks bahasa, (c) adanya petunjuk yang menunjukkan 

hubungan persambungan dan pemiasahan antara suatu teks dengan teks yang 

telah terbit lebih dulu. Dengan begitu, bukan tidak mungkin penulisannya 

(telah) membaca suatu teks yang terbit lebih dulu dan kemudian 

memasukkannya ke dalam teks yang ditulisnya, (d) dalam membaca suatu 

teks, kita tidak hanya membaca teks itu saja, tapi kita membacanya 

berdampingan dengan teks-teks lainnya, sehingga interpretasi kita 

terhadapnya tak dapat dilepaskan dari teks-teks lain itu. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

intertekstual sastra bertujuan untuk memaparkan dengan cermat hubungan 

antara teks yang satu dengan teks yang lain. Penelitian kemudian akan masuk 

ke dalam wilayah yang dinamakan hipogram. Peneliti dapat menemukan 

hipogram dengan cara membaca kedua teks tersebut dan menemukan 

maknanya. 
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H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam mengkaji intertekstual dalam novel Negeri Lima Menara dan 

Laskar Pelangi digunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian 

sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana. Analisis ini 

mendeskripsikan kata, kalimat, dan fakta-fakta dalam novel Negeri Lima 

Menara dan Laskar Pelangi. 

Metode kualitatif adalah metode yang secara keseluruhan 

memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan model penyajian dalam bentuk 

deskriptif dan mempertahankan hakikat nilai-nilai (Ratna, 2007: 46-47). 

Metode kualitatif memberikan perhatian terhadap data ilmiah. Data 

berhubungan dengan konteks keberadaan melibatkan sejumlah besar gejala 

sosial yang relevan.  

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menyajikan 

temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam 

mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi (Sutopo, 2006: 

139). Pengkajian deskriptif menyarankan pada pengkajian yang dilakukan 

semata-mata hanya berdasarkanpada fakta atau fenomena yang secara empiris 

hidup pada penuturnya (sastrawan). Artinya yang dicatat dan dianalisis 

adalah unsur-unsur dalam karya sastra seperti apa adanya. 
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Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian dasar yang 

memfokuskan pada deskripsi tentang hubungan interteks pada novel. Dengan 

demikian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 

2. Objek Penelitian 

Sangidu (2004: 61) menyatakan bahwa objek penelitian sastra adalah 

pokok atau topik penelitian sastra. Semua penelitian mempunyai objek yang 

diteliti. Objek penelitian adalah unsur-unsur yang bersama-sama dengan 

sasaran penelitian membentuk data dan konteks data. Objek penelitian itu 

penting bahkan merupakan jiwa penelitian, apabila objek penelitian tidak ada, 

maka tentu saja penelitan tidak akan pernah ada. Objek dalam penelitian ini 

adalah hubungan intertekstual dalam novel Negeri Lima Menara karya A. 

Fuadi dan Laskar Pelangi karya Adrea Hirata.  

3. Data dan Sumber  Data 

a. Data 

Pengertian data dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

keterangan, bahan – bahan, pendapatan (Suharso dkk, 2005: 118). Berarti 

data adalah semua informasi atau bahan yang harus dicari atau 

dikumpulkan dan dipilih penulis.  

Sutopo (2006: 73) menyatakan data pada dasarnya merupakan 

bahan mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dari dunia yang 
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dipelajarinya. Data merupakan bahan yang telah disajikan yang 

dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari jawaban atas masalah yang ada.  

Data penelitian sastra adalah kata-kata, kalimat dan wacana (Ratna, 

2007: 47). Adapun data penelitian ini adalah data yang berupa kata, 

kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Negeri Lima Menara dan 

Laskar Pelangi yang diklasifikasikan sesuai dengan analisis yang dikaji 

yaitu hubungan intertekstual dalam novel Negeri Lima Menara karya A 

Fuadi dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 

b. Sumber Data 

Menurut Sutopo (2006: 56) pemahaman mengenai berbagai macam 

sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena 

ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan 

ketepatan dan kekayaan data atau ke dalam informasi yang diperoleh. Data 

tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Jadi sumber data itu 

harus ada sebelum ditemukan data. 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer 

dan data sekunder, adapun data yang diperoleh dari sumber data tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama, sumber asli. Sumber 

data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber 
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data oleh penyelidik untuk tujuan khusus (Siswantoro, 2004: 140). 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Negeri Lima 

Menara karya A Fuadi terbitan Gramedia Pustaka Utama, tahun 2009, 

416 hlm dan Laskar pelangi karya Andrea Hirata, terbitan Bentang, 

tahun 2006, xviii+534 hlm. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data kedua (Siswantoro, 2004: 140). 

Selain itu data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan 

penelitian yang telah dilakukan. Data sekunder membantu peneliti 

dalam menganalisis data primer dalam sebuah penelitian berupa artikel-

artikel di situs Internet (on line) yang berhubungan dengan objek 

penelitian yang difokuskan pada blog Andrea Hirata dalam “Biografi 

Andrea Hirata” dan blog Ahmad Fuadi dalam “Biografi Ahmad Fuadi”.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pustaka dan catat. Teknik pustaka yaitu studi tentang sumber-sumber 

yang digunakan dalam penelitian sejenis, dokuman yang digunakan untuk 

mencari data-data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, 

buku, majalah, gambar, san data-data yang bukan angka (Moleong. 2005: 11).  

Teknik simak adalah suatu metode pemerolehan data yang dilakukan dengan 
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cara menyimak suatu penggunaan bahasa (Sudaryanto dalam Mahsun, 2005: 

90). 

Pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan dan penyimakan 

novel Negeri Lima Menara dan Laskar Pelangi secara cermat, terarah, dan 

teliti. Pada saat melakukan pembacaan tersebut peneliti mencatat data-data 

yang berhubungan dengan intertekstual yang ditemukan dalam kedua novel 

tersebut. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan secara terus 

menerus, sejak pengumpulan data di lapangan sampai waktu penulisan 

laporan penelian. Hal ini dikarenakan pengumpulan data sebagai jalan 

menuju terciptanya penulisan laporan penelitian yang dilakukan. Analisis 

data merupakan kegiatan yang berjalan dari awal hingga akhir penulisan 

penelitian yang berlangsung terus menerus. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pembacaan heuristik dan hermeneutik. Menurut Riffaterre (dalam Sangidu, 

2004: 19) pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh 

pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat 

tanda-tanda linguistik. Pembacaan heuristik dapat juga dilakukan secara 

struktural (Pradopo dalam Sangindu, 2004: 19). Pembacaan ini berasumsi 
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bahwa bahasa bersifat referensial, artinya bahasa harus dihubungkan dengan 

hal-hal nyata. 

Pembacaan hermeneutik atau retroaktif merupakan kelanjutan dari 

pembacaan heuristik untuk menyampaikan makna. Metode ini merupakan 

cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan bekerja secara terus-menerus 

lewat pembacaan teks sastra secara bolak-balik dari awal sampai akhir 

(Riffaterre dan Culler dalam Sangidu, 2004: 19). 

Langkah awal analisis novel Negeri Lima Menara dan Laskar Pelangi 

yaitu memaparkan strukturalnya dengan menggunakan metode pembacaan 

heuristik, pada tahap ini pembaca dapat menemukan arti atau makna. Tahap 

ini juga mengungkapkan satu persatu hasil analisis struktural masing-masing 

novel, sehingga dapat diketahui struktur yang membangun novel Negeri Lima 

Menara dan Laskar Pelangi. 

Selanjutnya dilakukan pembacaan hermeneutik, yaitu peneliti bekerja 

secara terus menerus lewat pembacaan teks sastra secara bolak-balik dari 

awal sampai akhir. Novel Laskar Pelangi adalah novel yang pertama dibaca 

secara terus menerus, bolak-balik dari awal sampai akhir. Kemudian novel 

Negeri Lima Menara yang dibaca secara terus menerus, bolak-balik dari awal 

sampai akhir, hal ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan interteks 

pada novel Negeri Lima Menara dan Laskar Pelangi yang lebih difokuskan 
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pada transformasi dalam penokohan, sudut pandang dan masalah pendidikan 

agama kedua novel. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini menjadi lebih lengkap dan sistematis maka diperlukan 

adanya sistematika penulisan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang dipaparkan 

sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi latar belakang novel Negeri Lima Menara karya A Fuadi dan 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 

Bab III berisi hasil analisis struktural novel Negeri Lima Menara karya A 

Fuadi dan Laskar Pelangi karya Adrea Hirata, yang memuat tema, alur, 

penokohan, dan latar. 

Bab IV Pembahasan yang merupakan inti dari penelitian yang berisi 

hubungan interteks antara novel Negeri Lima Menara karya A Fuadi dan Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata. 

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran. Bagian akhir pada skripsi 

ini dipaparkan daftar pustaka dan lampiran. 

 


