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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra lahir karena adanya daya imajinasi yang di dalamnya 

terdapat ide, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Daya imajinasi inilah 

yang mampu membedakan antara karya sastra satu dengan karya sastra yang 

lainya. Hal ini disebabkan masing-masing pengarang mempunyai kemampuan 

daya imajinasi dan kepandaian untuk mengungkapkan ke dalam bentuk tulisan 

yang berbeda-beda. 

Karya sastra merupakan hasil kreativitas seorang sastrawan sebagai 

bentuk seni, bersumber dari kehidupan dipadukan dengan imajinasi 

pengarang. Hal ini wajar terjadi mengingat pengarang tidak dapat lepas dari 

ikatan-ikatan sosial tertentu dalam masyarakat sosial. Sastra merupakan 

bagian dari kelompok ilmu-ilmu humaniora, seperti halnya bahasa, sejarah, 

kesenian, filsafat, dan estetika. Keseluruhan ilmu-ilmu humaniora itu 

merupakan esensi kebudayaan. Penelitian sastra bermanfaat untuk memahami 

aspek kemanusiaan dan kebudayaan yang tertuang ke dalam karya sastra 

(Pradopo dkk, 2003: 23). Perkembangan novel di Indonesia sekarang ini 

cukup pesat, terbukti dengan banyaknya novel-novel baru yang diterbitkan. 

Novel tersebut mempunyai bermacam-macam tema dan isi yang lebih banyak 

mengetengahkan kisah romantisme anak muda. Tema dalam karya sastra sejak 

dulu hingga sekarang banyak mengangkat problem-problem sosial yang 
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terjadi pada umumnya. Bentuk karya fiksi yang terkenal dewasa ini adalah 

novel. Novel mengungkapkan suatu konsentrasi kehidupan pada suatu saat 

yang tegang, dan pemusatan kehidupan yang tegas (Semi, 1988: 32). 

Novel menyajikan  cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata, 

juga mempunyai unsur instrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel biasanya 

menceritakan tentang kehidupan manusia dengan bermacam-macam masalah 

dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesamanya. Seorang pengarang 

berusaha semaksimal mungkin mengarahkan pembaca kepada gambaran-

gambaran realita kehidupan lewat cerita yang ada dalam novel tersebut. Fiksi 

pertama-tama menyaran pada prosa naratif, dalam hal ini adalah novel dan 

cerpen, bahkan fiksi sering dianggap bersinonim dengan novel Abrams (dalam 

Nurgiyantoro, 2000: 4). 

Sebagai karya imajiner, fiksi menawarkan berbagai masalah manusia 

dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai 

permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang kemudian 

diungkapkannya kembali melalui sarana fiksi, menurut Altenbernd dan Lewis 

(dalam Nurgiyantoro, 2000: 2), dapat diartikan sebagai prosa naratif yang 

bersifat imajiner, tetapi biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang 

mendramatisasikan hubungan-hubungan antarmanusia. 

Novel merupakan salah satu ragam prosa di samping cerpen dan 

roman, selain puisi dan drama. Novel adalah prosa rekaan yang panjang, 

menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar 

belakang secara terstruktur (Sudjiman, 1990: 55). 
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Novel Pesan dari Sambu karya Tasmi.P.S mempunyai beberapa sisi 

kelebihan, sehingga sangat menarik untuk dikaji. Kelebihan novel ini terletak 

pada ceritanya yakni potret kehidupan warga Pulau Pambu yang terletak di 

pelosok Nusantara. Luas Sambu yang hanya 1,5 kilometer persegi membuat 

wajar tidak semua atlas menampilkanya. Sutarti Swesmiharti atau Mimi 

adalah seorang gadis kecil yang tinggal di Pulau Sambu. Dia lahir di Pulau 

Sambu. Walaupun dia berdarah Jawa, dia beradat Melayu mengikuti kedua 

orang tuanya yang hidup dan menetap di Pulau Sambu.  

 Novel Pesan dari Pulau Sambu menuturkan kehidupan pegawai 

rendahan PT Shell, perusahaan eksplorasi minyak yang sebelumnya bernama 

Bataafche Petroleum Maatschappij (BPM). Pulau Sambu pada tahun 1959 di 

akuisisi pemerintah Indonesia melalui pertamina. Novel ini mengajak 

pembaca bernostalgia ke masa keemasan perusahaan eksplorasi minyak, yang 

direfleksikan melalui kehidupan para warga yang tinggal di Pulau Sambu. 

Novel Pesan dari Sambu  adalah pengarang mampu mengajak pembaca untuk 

ikut terlarut dan terharu dalam kehidupan yang dialami oleh Mimi. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penilitian ini dapat mengarah 

serta mengena pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi 

ruang lingkupnya agar wilayah kajianya tidak terlalu luas yang berakibat 

penelitiannya menjadi tidak terfokus. Pembatasan penelitian dalam penelitian 

ini adalah analisis novel Pesan dari Sambu yang meliputi tema, penokohan, 

alur, dan latar. Nilai edukatif dengan kajian sosiologi sastra ditujukan untuk 
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mengkaji sejauh mana teks kesusastraan yang diduga mempunyai bentuk-

bentuk hubungan tertentu misalnya untuk menemukan hubungan-hubungan 

yang ada di antara struktur yang membangun ide, peristiwa, plot, tokoh 

(penokohan), gaya bahasa, dan lain-lain di antara teks-teks yang dikaji. Secara 

lebih spesifik, kajian sosiologi sastra dapat diartikan sebagai kajian yang 

berusaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya 

sebelumnya, yang bertujuan untuk memberikan makna secara lebih terhadap 

karya tersebut. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini mengkaji masalah 

yang ada dalam novel Pesan dari Sambu yang dirumuskan sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah struktur  novel Pesan dari Sambu karya Tasmi P.S dengan 

tinjauan sosiologi sastra? 

2. Bagaimanakah nilai-nilai edukatif dalam novel Pesan dari Sambu karya 

Tasmi P.S dengan tinjauan sosiologi sastra? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. mendiskripsikan struktur novel Pesan dari Sambu karya Tasmi P.S yang 

meliputi tema, plot, penokohan, dan latar; 

2. mendiskripsikan nilai-nilai edukatif dalam novel Pesan dari Sambu karya 

Tasmi P.S dengan tinjauan sosiologi sastra. 
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E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para 

pembaca, baik bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan apresiasi sastra khususnya pada novel. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

dan pemahaman bagi peneliti khususnya dan pembaca bagi peneliti 

umumnya mengenai penggunaan teori-teori sastra secara teknik 

analisis terhadap karya satra. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pengarang penelitian ini dapat memberikan masukan untuk 

menciptakan karya sastra yang lebih baik. 

b. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah minat baca dalam 

mengapresiasikan karya sastra.  

c. Bagi pembaca penelitian ini dengan pemahaman kajian sosiologi sastra 

dari tokoh-tokoh tersebut dapat meningkatkan pengetahuan diri 

khususnya dalam menghadapi persoalan hidup. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan sastra 

Indonesia sehingga bermanfaat bagi perkembangan sastra Indonesia. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini dipaparkan beberapa tinjauan 

pustaka sebagai berikut. Penelitian Hagarimie (UNS, 2005) untuk skripsinya 
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yang berjudul “Novel Sejarah Lusi Lindri dan Roro Mendut (Kajian 

Interstektualitas dan Nilai Edukatif)”. hasil analisis struktur dan nilai 

disimpulkan bahwa penokohan kedua novel digambarkan secara fisik, 

psikologis, dan sosiologis. Tokoh Lusi Lindri berdasarkan aspek fisik adalah 

gadis cantik rambut yang indah, kulit kuning bentuk tubuh gagah perkasa bak 

seorang lelaki. Aspek psikologis, lincah, pemberani, bertanggung jawab, peka 

perasaan, jujur, pemaaf. Aspek sosiologis, berasal dari keturunan rakyat biasa 

yang sejak kecil hidup di lingkungan bangsawan. Tokoh Roro mendut 

berdasarkan aspek fisik digambarkan sebagai gadis cantik hitam manis, 

bermata tajam mempunyai tubuh yang bagus. Aspek psikologis, berpendirian 

tegas pandai menari, mudah menarik perhatian, cerdas, terampil, ulet serta 

setia. Aspek sosiologis, berasal dari keturunan rakyat biasa, yang terbiasa 

dengan kehidupan pantai yang keras. 

Nilai edukatif yang terkandung dalam novel Sejarah Lusi Lindri dan 

Roro Mendut antara lain nilai pendidikan agama, sosial, estetis dan moral. 

Dilihat dari struktur dan nilai edukatifnya, kedua novel memiliki persamaan 

dan perbedaan. Persamaan terletak pada pada aspek (1) penokohan, dari segi 

fisik, sosiologis dan psikologis; (2) tema; (3) alur; (4) amanat; (5) nilai 

pendidikan agama. Perbedaan kedua novel terletak pada: (1) sikap hidup 

tokoh; (2) latar atau setting; (3) nilai pendidikan; sosial, estetis, dan moral.    

Penelitian Dudung Adriyono (UNS, 2005) dengan judul “Cerita 

Rakyat Kabupaten Sukoharjo (Suatu Kajian Struktur dan Nilai Edukatif)”. 

Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa di daerah Sukoharjo terdapat banyak 
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sastra lisan atau cerita rakyat. Beberapa cerita rakyat yang terkumpul antar 

lain (1) cerita rakyat “Ki Ageng Banyubiru”, (2) cerita rakyat “Ageng Banjar 

sari” , (3) cerita rakyat “ Ki Ageng Sutawijaya”, (4) cerita rakyat “Ki Ageng 

Balak”, (5) cerita rakyat “Pesanggrahan Langen Harjo”. Penelitian ini juga 

melakukan analisis struktur dan nilai budaya yang terdapat dalam lima cerita 

rakyat Kabupaten Sukoharjo. Analisis stuktur cerita meliputi tema, tokoh, 

alur, dan latar. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui juga bahwa di dalam 

cerita rakyat Kabupaten Sukoharjo terkandung nilai pendidikan yang meliputi 

pendidikan moral, nilai pendidikan adat (tradisi), nilai pendidikan agama 

(religi), nilai pendidikan sejarah (histori), dan nilai pendidikan kepahlawanan. 

Penelitian Ahadah (UMS, 2004) berjudul “Nilai-Nilai Edukatif dalam 

novel Mengejar Matahari karya Titien Wattimena: Tinjauan Sosiologi 

Sastra”. Ahadah menjelaskan  tentang analisis struktur yang meliputi tema, 

penokohan, latar, dan alur. Tema dalam penelitian ini kebersamaan adalah 

sahabat yang setia. Terlihat dari Ardi yang menjadi tokoh utama memiliki 

sahabat, yaitu Apin, Damar, dan Nino. Biarpun latar belakang mereka 

berbeda-beda, tetapi mereka tidak mempermasalahkannya. Nilai-nilai edukatif  

dalam novel Mengejar Matahari karya Titien Wattimena adalah (1) nilai cinta 

dan kasih sayang yang meliputi kasih sayang terhadap sesama dan kasih 

sayang terhadap keluarga. Terlihat dari Ardi yang begitu menghormati dan 

mengasihi ibunya dengan cara membantu ibunya sekalipun itu pekerjaan 

perempuan; (2) nilai toleransi. Sikap toleransi terhadap teman sepermainan 

walaupun di antara mereka berempat, yaitu Ardi, Apin, Damar, dan Nino 
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memiliki latar belakang yang berbeda; (3) nilai kesabaran. Sikap sabar yang 

ditunjukkan ibu dalam novel Mengejar Matahari bahwa tokoh ibu tetap sabar 

dengan keadaan tokoh bapak yang emosional; dan (4) nilai tanggung jawab. 

Sikap tanggung jawab tokoh Ardi yaitu bertanggung jawab sebagai seorang 

anak yang berkewajiban menyelesaikan pendidikannya sahingga menjadi 

orang yang sukses sesuai dengan cita-citanya. 

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa 

orisinalitas penelitian judul “Nilai  Edukatif dalam novel Pesan dari Sambu 

Karya  Tasmi.P.S: Tinjauan Sosiologi Sastra” dapat dipertanggungjawabkan. 

 

G. Landasan Teori 

Landasan teoritis digunakan sebagai kerangka kerja konseptual dan 

teoritis. Pada bagian ini peneliti memaparkan teori-teori ilmiah yang sudah ada 

yang relevan dengan masalah penelitian.  

Jabrohim (2001: 9) mengatakan bahwa istilah sastra dipakai untuk 

menyebut gejala budaya yang dapat dijumpai pada semua masarakat meskipun 

secara sosial ekonomi dan keagamaan keberadaannya tidak merupakan 

keharusan. Hal ini berarti karya sastra merupakan gejala yang universal itu 

bukan merupakan konsep yang universal pula. Kriteria kesastraan yang ada 

dalam suatu masyarakat tidak selalu cocok dengan kriteria kesastraan yang 

ada pada masyarakat lain. 

Fiksi diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat imajinatif, tetapi 

biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan 

hubungan-hubungan antarmanusia. Pengarang mengemukakan hal ini 
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berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terhadap kehidupan 

(Nurgiyantoro, 2000: 5). 

1. Sosiologi Sastra 

Pendekatan yang utama dalam penelitian novel Pesan dari Sambu 

adalah sosiologi sastra. Sosiologi berasal dari kata sosio atau society yang 

bermakna masyarakat dan logi atau logos yang artinya ilmu. Jadi, 

sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau ilmu tentang kehidupan 

masyarakat (Ekarini, 2003: 2). Masyarakat itu sendiri sebenarnya 

merupakan suatu lembaga yang di dalamnya melibatkan unsur manusia 

yang saling berinteraksi. Manusia memiliki keunikan tersendiri yang 

masing-masing individu memiliki penampilan fisik, karakter juga 

keinginan yang berbeda. 

Wellek dan Warren (dalam Ekarini, 2003: 4) mengatakan bahwa 

biasanya masalah seputar “sastra dan masyarakat” bersifat sempit dan 

eksternal. Sastra dikaitkan dengan situasi tertentu atau dengan sistem 

ekonomi, politik, dan sosial tertentu. Penelitian di lakukan untuk 

menjabarkan pengaruh masyarakat terhadap sastra dan kedudukan satra 

dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis ini terutama dipakai untuk 

pendukung filsafat tertentu.  

Menurut Sapardi Djoko Damono (dalam Jabrohim, 2001: 169), 

pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan oleh beberapa penulis disebut sosiologi sastra. Istilah ini 

pada dasarnya tidak berbeda dengan sosiosastra, pendekatan sosiolologis, 
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atau pendekatan sosio-kultural terhadap sastra. Pendekatan sosiologi sastra 

mencakup berbagai pendekatan yang menunjukkan satu ciri kesamaan, 

yaitu mempunyai perhatian terhadap sastra sebagai institusi sosial, yang 

diciptakan oleh sastrawan sebagai anggota masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sosiologi sastra 

adalah pandangan yang menyatakan bahwa karya sastra merupakan 

gambaran atau potret fenomena sosial. Dalam karya sastra fenomena 

tersebut diangkat menjadi wacana dengan proses kreatif (pengamatan, 

analisis, interpretasi, refleksi, imajinasi, evaluasi, dan sebagainya). 

Jabrohim (2001: 169) mengatakan bahwa tujuan penelitian 

sosiologi sastra adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, utuh, 

dan menyeluruh tentang hubungan timbal balik antara sastrawan, karya 

sastra, dan masyarakat. Gambaran tersebut sangat penting artinya bagi 

peningkatan pemahaman, dan penghargaan kita terhadap sastra itu sendiri. 

Ratna (332-333) mengatakan bahwa sosiologi sastra berkembang 

dengan memanfaatkan teori strukturalisme dianggap mengalami 

kemunduran, stagnasi, bahkan dianggap sebagi involusi. Analisis 

strukturalisme dianggap mengapaikan relevansi masyarakat yang justru 

merupakan asal-usulnya. Dipicu oleh kesadaran bahwa karya sastra harus 

difungsikan sama dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, maka satu-

satunya cara adalah mengembalikan karya sastra ke tengah-tengah 

masyarakat, memahaminya sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan 

system komunikasi secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang harus 
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dipertimbangkan mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat 

dan dengan demikian harus diteliti dalam kaitannya dengan masyarakat, 

sebagi berikut. 

a. Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, 

disalin oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek tersebut adalah anggota 

masyarakat. 

b. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap  aspek-aspek 

kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga 

difungsikan oleh masyarakat. 

c. Medium karya sastra, baik lisan maupun tulisan, dipinjam melalui 

kompetensi masyarakat, yang dengan sendirinya telah mengandung 

masalah-masalah kemasyarakatan. 

d. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat istiadat, dan tradisi 

yang lain, dalam karya sastra terkandung estetika, etika bahkan juga 

logika. Masyarakat jelas sangat berkepentingan terhadap ketiga aspek 

tersebut. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian sosiologi sastra 

adalah dominasi karya sastra, sedangkan ilmu-ilmu yang lain berfungsi 

sebagai pembantu. Pernyataan ini perlu dipertegas sebab objek yang 

memegang peranan adalah karya sastra dengan berbagai implikasinya, 

seperti teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Secara definitif 

penelitian sosiologi sastra menggunakan teori-teori sastra dan sosiologi. 

Dengan pertimbangan bahwa sosiologi sastra sudah menjadi suatu disiplin 



12 
 

 

yang baru, yang dengan sendirinya sudah dievaluasi sepanjang periode 

perkembangannya, maka sosiologi sastra pun  mencoba menciptakan teori-

teori yang secara khas lahir melalui kombinasi sastra dan sosiologi. 

Sampai saat ini teori yang telah diakui relevansinya terhadap analisis 

sosiologi sastra adalah strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh 

Lucien Goldman (Damono, 1978: 40-48). Teori-teori lain, di antaranya : a) 

teori-teori karya sastra sebagai cermin (Marxis umumnya), b) teori trilogi 

yaitu pengarang, karya, pembaca (Rene Wellek dan Ian Watt), c) teori 

dialogis (Mikhail Bakhtin), d) teori hegemoni (Antonio Gramsci), e) teori 

ideology (Terry Eagleton dan Frederick Jameson). 

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis sosiologi 

sastra bertujuan untuk memaparkan fungsi dan kreteria unsur-unsur yang 

membangun sebuah karya sastra yang dilihat dari gejala sosial masyarakat 

tempat karya sastra itu tercipta, khususnya tentang nilai-nilai edukatif 

yaitu, (1) nilai cinta dan kasih sayang yang meliputi (a) kasih sayang 

terhadap sesama, (b) kasih sayang terhadap keluarga, (2) nilai toleransi, (3) 

nilai kesabaran (mampu mengendalikan diri), dan (4) nilai tanggung jawab 

dalam novel Pesan dari Sambu melalui tinjauan sosiologi sastra (Tillman, 

2004: 117-213). Berdasarkan pendapat Tillman ini, nilai edukatif yang 

akan diteliti dalam novel Pesan dari Sambu karya Tasmi.P.S, antara lain 

nilai cinta dan kasih sayang, nilai toleransi, nilai kesabaran dan nilai 

tanggung jawab. 
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2. Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural dapat pula disebut dengan pendekatan 

instrinsik, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada karya sebagai jagad 

yang mandiri terkepas dari dunia eksternal di luar teks. Analisis ditujukan 

kepada teks itu sendiri sebagai kesatuan yang tersusun dari bagian-bagian 

yang saling berjalin dan analisis dilakukan berdasarkan parameter 

instrinsik sesuai keberadaan unsur-unsur internal (Siswantoro, 2005: 19). 

Analisis struktural terhadap karya sastra merupakan suatu sistem 

kerja analisis untuk membongkar dan memaparkan secara cermat, teliti, 

detail, dan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan 

aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilka/n makna menyeluruh. 

Nurgiyantoro (2000: 4) berpendapat bahwa analisis struktural 

bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antara 

berbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah 

kemenyeluruhan. Analisis struktural tidak cukup dilakukan hanya sekedar 

mendata unsur terentu senbuah karya fiksi, misalnya peristiwa, plot, tokoh, 

latar atau yang lain. Namun, yang lebih penting adalah menunjukkan 

bagaimana hubungan antara unsur itu, dan sumbangan apa yang diberikan 

terhadap tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai.  

Adapun langkah-langkah analisis struktural menurut Nurgiyantoro 

(2000: 36) adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur instrinsik yang membangun karya sastra 

secara lengkap dan jelas, mana yang tema dan mana yang tokohnya, 
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b. Mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui 

tema, unsur, penokohan, dan latar dalam sebuah karya sastra, dan  

c. Menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh 

kepaduan makna secara menyeluruh dari sebuah karya sastra. 

Dalam penelitian fiksi, Stanton (2007: 22-46) mendiskripsikan 

unsur-unsur pembangun struktur karya sastra seperti berikut. Unsur-unsur 

pembangun struktur itu terdiri atas tema, fakta cerita, dan sarana cerita. 

Fakta cerita itu sendiri atas alur, tokoh, dan latar, sedangkan sarana sastra 

biasanya terdiri  atas sudut pandang, gaya bahasa dan suasana, imaji-imaji, 

dan juga cara-cara pemilihan judul. Di dalam karya sastra, fungsi sarana 

adalah memadukan fakta sastra dengan tema sehingga makna karya sastra 

itu dapat dipahami dengan jelas. 

Unsur instrinsik (instrinsic) adalah unsur-unsur yang membangun 

karya itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang secara faktual akan dijumpai 

jika orang membaca karya sastra. Unsur-unsur struktural atau instrinsik 

karya sastra menurut Nurgiyantoro (2007: 68) meliputi hal-hal berikut. 

a. Tema, yaitu gagasan dasar secara umum menopang sebuah karya 

sastra dan yang terkandung di dalam teks. Tema menjadi dasar 

pengembangan seluruh cerita. 

b. Tokoh dan penokohan, tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan 

dalam suatu karya naratif, penokohan adalah pelukisan atau gambaran 

yang mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan dan 

bagaimana alur penempatan dan pelukisannya  dalam sebuah cerita. 
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c. Alur adalah urutan cerita, kejadian atau peristiwa yang selalu 

berdasarkan sebab akibat. Alur terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap 

penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, 

tahap klimaks, dan tahap penyelesaian. 

d. Latar atau setting adalah landas tumpu, menyaran pada pengertian 

tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

e. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang perlu dipergunakan 

pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan 

berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi 

kepada pembaca. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

Bagan kerangka berpikir 

Teori struktural sastra Pendekatan sosiologi sastra 

Tema, penokohan, alur, dan 

latar 

Nilai edukatif 

Kesimpulan 
Nilai cinta dan kasih sayang, 

Nilai toleransi, Nilai kesabaran, 

Nilai tanggung jawab. 

Novel Pesan dari Sambu 
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Dalam skema di atas, peneliti dalam menganalisis novel Pesan dari 

Sambu menggunakan teori struktural untuk menganalisis unsur intrinsik. 

Unsur intrinsik tersebut meliputi tema, penokohan, alur, dan  latar yang 

terdapat dalam novel  Pesan dari Sambu. Di samping menganalisis novel 

Pesan dari Sambu dengan menggunakan teori struktural, peneliti juga 

menganalisis dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Dengan sosiologi 

sastra, peneliti mencari nilai edukatif yang meliputi nilai cinta dan kasih 

sayang, nilai toleransi, nilai kesabaran, dan nilai tanggung jawab yang terdapat 

didalam novel Pesan dari Sambu. Dengan demikian, setelah menganalisis 

struktur dan nilai edukatif dalam novel Pesan dari sambu, peneliti 

menyimpulkan hasil analisis tersebut. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara mencapai tujuan yakni untuk 

menjawab rumusan masalah. Demikian halnya dengan  penelitian penelitian 

terhadap karya sastra harus menggunakan metode yang tepat. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 

Sutopo (2002: 8) mengemukakan bahwa metode kualitatif deskripif 

digunakan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan 

pendeskripsian yang teliti dan menggambarkan secara cermat suatu hal pada 

pengumpulan data meliputi analisis dan interprestasi. 

Moeleong (2007: 11) mengemukakan bahwa metode kualitatif 

deskriptif, datanya bukan berupa angka-angka melainkan data berupa kata-

kata, kalimat, wacana dan gambar. Dengan demikian, laporan penelitian berisi 
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kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa kata, kalimat, dan 

wacana dari novel Pesan dari Sambu.   

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah pokok atau topik sastra (Sangidu, 2004: 

61). Setiap penelitian mempunyai objek yang akan diteliti. Adapun objek 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah nilai-nilai edukatif dalam 

novel Pesan dari Sambu karya Tasmi P.S dengan tinjauan sosiologi sastra. 

2. Data dan Sumber Data 

Data adalah semua informasi atau bahan yang disediakan alam 

yang harus dicari dan dikumpulkan oleh peneliti untuk memberikan 

jawaban terhadap masalah yang dikaji. Subroto (dalam Imron, 2003: 112). 

Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, kalimat dan paragraf serta 

peristiwa yang ada dalam novel Pesan dari Sambu yang di dalamnya 

terkandung gagasan mengenai unsur-unsur cerita.  

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti 

karena ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan 

ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh (Sutopo, 2002: 

49). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder.  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber utama penelitian yuang 

diperoleh lansung dari sumbernya tanpa langsung perantara. 
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(Siswantoro, 2005: 54). Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah novel Pesan dari Sambu karya Tasmi P.S yang diterbitkan oleh 

Hikmah (PT Mizan Publika) setebal 368 halaman dan 18 bab. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

secara tidak langsung atau lewat perantara  tetapi masih berdasarkan 

kategori konsep (Siswantoro, 2005: 54). Sumber data sekunder 

merupakan data pelengkap yang digunakan dalam penelitian ini, yakni 

berupa artikel-artikel disitus internet yang berkaitan dengan objek 

penelitian yang difokuskan pada blog Tasmi P.S dalam “Biografi 

Tasmi P.S.”  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pustaka dan catat. Teknik pustaka adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Subroto, 

1992: 420). Teknik catat yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tulisan, 

maka harus dibaca, hal-hal yang penting dicatat kemudian dikumpulkan 

dan mempelajari sumber tulisan yang dapat dijadikan sebagai landasan 

teori dan acuan dalam hubungan dengan objek yang akan diteliti.  

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam novel Pesan 

dari Sambu yaitu (1) membaca secara cermat novel Pesan dari Sambu 

karya Tasmi P.S; (2) mencatat kalimat yang berkaitan dengan struktur 
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novel ,  nilai-nilai edukatif karya Tasmi P.S; dan (3) menganalisis nilai 

edukatif dalam novel Pesan dari Sambu karya Tasmi P.S. 

4. Validitas Data 

Validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dengan berbagi teknik yang benar-benar 

sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi 

penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung dari ketepatan 

memiliki sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan 

teknik pengembangan validitas datanya. 

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi 

merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat 

multiperspektif. Artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan 

tidak hanya satu cara pandang (Sutopo. 2002: 92). Patton (dalam Sutopo, 

2002: 92) menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Trianggulasi sumber, mengarahkan peneliti agar di dalam 

mengumpulkan data wajib, peneliti wajib menggunakan beragam 

sumber data yang berbeda-beda. 

b. Trianggulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan 

mengenai bagian tertentu atau keseluruhanya bisa diuji validitasnya 

dari beberapa peneliti yang lain. 

c. Trianggulasi metodologis, dilakukan peneliti dengan cara 

mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan teknik atau metode 

pengumpulan data yang berbeda. 
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d. Trianggulasi teoritis, dilakukan peneliti dengan menggunakan 

perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan yang dikaji. 

Berdasarkan keempat teknik trianggulasi di atas, maka teknik  

validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

trianggulasi sumber, yaitu peneliti melakukan penelitian terhadap novel 

Pesan dari Sambu menggunakan bermacam-macam sumber atau dokumen 

untuk menguji data yang sejenis tentang “Nilai Edukatif dalam Novel 

Pesan  dari  Sambu  Karya Tasmi P.S: Tinjauan Sosiologi Sastra ”. 

5. Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan dan 

menggolongkan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar  

(Moeleong, 2001: 103). Kegiatan analisis data ini dilakukan  dalam suatu 

proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai sejak pengumpulan 

data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

pembacaan semiotik, yaitu heuristik dan hermenuetik. Pembacaan 

heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan pembaca dengan 

menginterpretasikan teks sastra  secara referensial lewat tanda-tanda 

linguistik. Pembaca heuristik dapat dilakukan secara struktural (Pradopo 

dalam Sangidu, 2004: 10). Kerja heuristik menghasilkan pemahaman 

makna secara harfiah, makna tersurat, actual meaning (Nurgiyantoro, 

2000: 33). Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang dengan 

memberikan interprestasi yang disebut sebagai sistem pembacaan semiotik 
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tingkat kedua yakni berdasarkan konvensi sastra. Penafsiran hermeneutik 

dapat dilakukan dengan 4 langkah, yaitu menentukan arti langsung yang 

primer, menjelaskan arti-arti implisit, menentukan tema, dan memperjelas 

arti-arti simbolik dalam teks. Penafsiran bergantung pada sisi apa yang 

akan diungkap, dalam penafsiran harus ada indikator yang jalas tanpa ada 

unsur yang ditinggalkan. Bardasarkan uraian diatas, maka analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 

 

J. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat memberikan 

gambaran secara jelas mengenai langkah-langkah penelitian dan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

 Bab I memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusanmasalah, 

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II memuat latar belakang novel Pesan dari Sambu dan biografi Tasmi P.S  

Bab III memuat analisis struktur novel Pesan dari Sambu karya Tasmi P.S 

yang akan dibahas dalam tema, alur, penokohan, latar atau setting. 

Bab IV berisikan hasil dan pembahasan tentang analisis nilai-nilai edukatif  

dalam novel Pesan dari Sambu adalah (1) nilai cinta dan kasih sayang yang 

meliputi (a) kasih sayang terhadap sesama, (b) kasih sayang terhadap 
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keluarga, (2) nilai toleransi, (3) nilai kesabaran (mampu mengendalikan diri), 

(4) nilai tanggung jawab. 

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran. Kemudian 

lembar-lembar berikutnya adalah daftar pustaka dan sinopsis. 




