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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra dipandang sebagai sesuatu yang dihasilkan dan dinikmati serta 

dapat disajikan dalam berbagai cara, yaitu langsung diucapkan lewat majalah, 

buku dan sebagainya. Salah satu hasil karya sastra adalah novel yang 

merupakan seni kreatif yang menggunakan bahasa sebagai medianya untuk 

menyampaikan pikiran dan perasaan. Wellek dan Austin Warren (1993: 12) 

berpendapat bahwa sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercatat 

tetapi dibatasinya pada mahakarya (great books) yaitu buku-buku yang 

dianggap  menonjol karena bentuk dan ekspresi sastranya.  

Karya sastra lahir karena adanya keinginan pengarang untuk 

mengungkapkan ekstensinya sebagai manusia yang berisi ide, gagasan, dan 

pesan tertentu yang diilhami oleh imajinasi dan realitas sosial budaya 

pengarang serta menggunakan media bahasa sebagai penyampaiannya. Karya 

sastra merupakan fenomena sosial budaya yang melibatkan kreativitas 

manusia. Karya sastra lahir dari pengekspresian endapan pengalaman yang 

telah ada dalam pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi 

(Aminuddin, 1990: 57). 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2000: 2) menyatakan bahwa prosa 

dalam pengertian karya sastra disebut juga fiksi (fiction), teks naratif 

(narrative text) atau wacana naratif (narrative discource). Istilah fiksi  dalam 

pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita khayalan. Hal itu disebabkan 
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fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran 

sejarah. Karya fiksi dengan demikian, menyaran pada suatu karya yang 

menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, sesuatu yang tidak ada 

dan menjadi sungguh-sungguh sehingga ia tak perlu dicari kebenarannya pada 

dunia nyata.   

Tokoh, peristiwa, dan tempat yang disebut-sebut dalam fiksi adalah 

tokoh, peristiwa, dan tempat yang bersifat imajinatif, sedang pada karya 

nonfiksi bersifat faktual (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2000: 4). Sebagai 

karya imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan 

kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai 

permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang kemudian 

diungkapkannya kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangannya. 

Oleh karena itu, fiksi menurut (Altenbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro, 

2000: 4) 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, puisi dan 

drama. Di dalamnya terdapat peristiwa yang dapat di alami oleh tokoh-

tokohnya secara sistematis. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sudjiman 

(1990: 55) yang menyatakan bahwa novel adalah prosa yang panjang, 

menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar 

secara terstruktur. 
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Ada berbagai bentuk karya sastra, salah satunya yaitu novel. Novel 

dapat dikaji dari beberapa aspek, misalnya  penokohan, isi, cerita, setting, 

alur, dan makna. Semua kajian itu dilakukan hanya untuk mengetahui sejauh 

mana karya sastra dinikmati oleh pembaca. Tanggapan pembaca terhadap 

satu novel yang sama tentu akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

pemahaman dan daya imajinasi mereka, misalnya pada novel karya Gelora 

Mulia Lubis yang berjudul Sepotong Janji. Novel yang berjudul Sepotong 

Janji karya Gelora Mulia Lubis ini mengisahkan keteguhan dan perjuangan 

seorang guru. Novel Sepotong Janji karya Gelora Mulia Lubis termasuk 

dalam novel serius. Selain memberikan hiburan, novel serius juga bertujuan 

memberikan pengalaman-pengalaman yang berharga kepada pembaca, serta 

mengajak pembaca untuk meresapi dan merenungkan permasalahan yang 

dikemukakan penulis (Nurgiyantoro, 2000:18-19).  

Novel Sepotong Janji karya Gelora Mulia Lubis menarik untuk 

dianalisis karena novel ini mengandung nilai-nilai edukatif yang dapat 

dijadikan sebagai bahan renungan sebagai pelajaran hidup dan sebagai alat 

untuk memperkaya iman kita kepada Tuhan YME. Novel ini menyajikan 

suatu cerita yang bertemakan tentang suka duka seorang guru honorer yang 

hidup di daerah terpencil yang penuh idealisme, dan ikhlas dalam kehidupan 

yang serba kekurangan.  

Melalui novel ini pengarang menceritakan tokoh utama, yaitu 

Marfudin, yang hidup dalam perekonomian keluarga rendah. Marfudin 

berjuang menghadapi segala cobaan dalam kehidupannya bersama istri 
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tercintanya Aisyah dan ketiga anaknya, yaitu Rizki, Farhan, dan Najwa. 

Tokoh utama hanyalah berprofesi sebagai guru honorer di SMP Islam 

Nurazizi dan Madrasah Aliyah Amaliyah di desa Sabarimba, Kecamatan 

Barumun, Kota Medan. Sekolah yang hanya memiliki sedikit murid tidak 

lebih dari lima puluh murid dan kedua sekolah tersebut akan runtuh 

keberadaannya, selain bangunan sekolah yang sudah cukup tua dan akan 

digusur. Pengabdian menjadi guru honorer yang setiap bulannya hanya 

menerima gaji lima puluh ribu rupiah di SMP Islam Nurazizi dan di 

Madrasah Aliyah Amaliyah dengan gaji seratus ribu rupiah setiap bulannya, 

dari gaji tersebut tidak bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan istri dan 

ketiga anaknya. Keikhlasan dan ketulusannya menjadi guru tidak 

menggoyahkan Marfudin untuk mengundurkan diri dari kedua sekolah miskin 

tersebut, walaupun ada penawaran untuk mengajar di sekolah yang lebih 

bagus, gaji yang lumayan tinggi, dan fasilitas sekolah memadai tidak 

membuat keteguhan dan pendirian Marfudin goyah untuk meninggalkan SMP 

Islam Nurazizi dan Madrasah Aliyah Amaliyah yang telah diabdinya selama 

bertahun-tahun. Bagi Marfudin pekerjaan menjadi guru tujuan utamanya 

bukan untuk mencari uang atau gaji, tetapi niat Marfudin untuk menjadi guru 

adalah untuk ibadah dan menghantarkannya menuju surga Tuhan YME. 

 Novel Sepotong Janji ini merupakan hamparan kisah fiktif yang 

diwarnai lautan emosi dan air mata, pembaca akan larut dan hanyut di dalam 

makna kehidupan. Dengan adanya kelebihan dan cerita yang sangat menarik 

pada novel Sepotong Janji, peneliti tertarik untuk menganalisis novel tersebut 



5 
 

dengan judul “Nila-nilai Edukatif dalam Novel Sepotong Janji Karya Gelora 

Mulia Lubis: Tinjauan Sosiologi Sastra”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah 

serta mengena pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi 

ruang lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang berakibat 

penelitiannya menjadi tidak fokus. Pembatasan masalah dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Analisis struktur novel ini yang dibahas meliputi tema, alur, tokoh dan 

latar. 

2. Analisis nilai-nilai edukatif dalam novel Sepotong Janji karya Gelora 

Mulia Lubis  dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini mengkaji masalah 

yang ada dalam novel Sepotong Janji karya Gelora Mulia Lubis yang di 

rumuskan sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Sepotong Janji karya 

Gelora Mulia Lubis? 

2.  Bagaimanakah nilai-nilai edukatif yang ada dalam novel Sepotong Janji 

karya Gelora Mulia Lubis  dengan tinjauan sosiologi sastra? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan harus lebih 

diperjelas agar arah penelitian dapat mencapai sasaran yang diharapkan 

(Jabrohim, 2001: 28). Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Sepotong Janji karya 

Gelora Mulia Lubis yang meliputi tema, plot, penokohan, dan latar.  

2. Mendeskripsikan nilai-nilai edukatif yang ada dalam novel Sepotong Janji 

karya Gelora Mulia Lubis dangan tinjauan sosiologi sastra. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan terutama di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis, pembaca dan pecinta 

sastra. 

2. Manfaat praktis 

a. Mengetahui nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam novel  Sepotong 

Janji karya Gelora Mulia Lubis. 

b. Dapat memahami karakter tokoh-tokoh yang ada dalam novel  

Sepotong Janji karya Gelora Mulia Lubis, menangkap apa yang 

diharapkan oleh penulis setelah novel dibaca atau diinterpretasikan oleh 

para pembacanya. 
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c. Sebagai motivasi dan referensi penelitian karya sastra Indonesia agar 

setelah peneliti melakukan penelitian ini muncul penelitianpenelitian 

baru sehingga dapat menumbuhkan inovasi dalam kesusastraan. 

d. Pembaca diharapkan mampu menangkap maksud dan amanat yang 

disampaikan penulis dalam novel  Sepotong Janji karya Gelora Mulia 

Lubis. 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang relevan memberikan pemaparan tentang penelitian 

yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, agar 

penelitian dapat diketahui keasliannya perlu dilakukan tinjauan pustaka. 

Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini.  

Skripsi Titiek Purwaningsih (UMS, 2006) yang berjudul 

“Perbandingan Nilai Edukatif dan Karakter Tokoh Wanita dalam Novel La 

Barka Karya N.H Dini dengan Larung Karya Ayu Tami (Tinjauan 

Intertekstual)”. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu nilai edukatif dalam 

novel La Barka dan Larung dapat dilihat dari nilai pendidikan agama, sosial, 

dan estetika. Nilai pendidikan agama yang disampaikan oleh pengarang 

kedua novel tersebut adalah bahwa kita harus mempercayai Tuhan dan hari 

akhir atau kiamat. Nilai sosial mengajarkan kepada manusia untuk saling 

tolong-menolong. Nilai pendidikan moral novel La Barka adalah 

mengajarkan untuk bijaksana dalam menghadapi keadaan, sedangkan novel 

Larung nilai moralnya mengajarkan manusia untuk saling menyanyangi dan 

mengupayakan keadilan.  
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Persamaan dengan penelitian ini adalah analisis yang digunakan yaitu 

nilai edukatif. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu analisis di atas 

menggunakan pendekatan intertekstualitas dan penelitian ini menggunakan 

tinjauan sosiologi. 

Nugroho (UMS, 2008) meneliti untuk skripsinya dengan judul “Nilai 

Edukatif Kumpulan Cerpen Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari: Analisis 

Semiotika dan Implikasinya sebagai Materi Pembelajaran Sastra Indonesia di 

SMA”. Nugroho mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis semiotika 

kumpulan cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari sarat dengan 

muatan nilai edukatif. Nilai-nilai edukatif tersebut adalah sikap toleransi, 

tanggung jawab, cinta dan kasih sayang, kebahagiaan (berdamai dengan 

keadaan), kesabaran (mampu mengendalikan diri), beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kejujuran.  

Penelitian tersebut mengkaji nilai edukatif dalam kumpulan cerpen 

Senyum Karyamin dan implikasinya sebagai materi pembelajaran sastra, 

sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji nilai edukatif dalam novel 

Sepotong Janji karya Gelora Mulia Lubis. Adapun perbedaan dalam analisis 

di atas mengunakan pendekatan dengan tinjauan semiotika dan penelitian ini 

menggunakan tinjauan sosiologi. 

Murtiani (UMS, 2011) dalam skripsinya yang berjudul “Aspek-aspek 

Sosial Novel Macan Kertas Karya Budi Anggoro: Tinjauan Sosiologi Sastra” 

mengungkapkan bahwa hasil penelitian berdasarkan aspek sosial dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra dalam novel MK karya Budi 
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Anggoro, ditemukan dua jenis aspek sosial, yaitu (1) faktor ekonomi dan (2) 

faktor ketidakadilan. Aspek-aspek sosial dari faktor ekonomi yang menonjol 

meliputi 2 hal, yaitu 1) kemiskinan, 2) pengangguran. Faktor ketidakadilan 

yang menyebabkan masalah ekonomi meliputi 5 hal, yaitu 1) ketidakadilan 

terhadap rakyat miskin, 2) sikap kepemimpinan yang buruk, 3) buruknya 

sistem birokrasi, 4) legalnya tindakan premanisme, 5) hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap kekuatan hukum. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

tinjauan sosiologi sastra. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Murtiani 

menggunakan aspek sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan nilai 

edukatif. 

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian terdahulu maka dapat 

dilihat bahwa penelitian  “Nilai-nilai Edukatif dalam Novel Sepotong Janji 

karya Gelora Mulia Lubis (Tinjauan Sosiologi Sastra)” belum pernah ada 

yang meneliti sebelumnya dan orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

G. Landasan Teori 

1. Pendekatan Sosiologi Sastra  

Pendekatan yang utama dalam penelitian novel Sepotong Janji 

adalah sosiologi sastra. Sosiologi adalah berasal dari kata “socio” atau  

society yang bermakna masyarakat dan “logi” atau  logos yang artinya 

ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau ilmu tentang 

kehidupan masyarakat (Saraswati, 2003: 2). Masyarakat itu sendiri 
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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. 

Menurut Selo Sumarjan (dalam Saraswati, 2003: 2) sosiologi 

adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial 

termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Swingewood (dalam 

Saraswati, 2003: 4) mendefinisikan sosiologi sebagai studi yang ilmiah 

dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai 

lembaga-lembaga dan proses sosial. Hal tersebut selaras dengan pendapat 

Ratna (2003: 1) yang menyatakan bahwa sosiologi berarti ilmu mengenai 

asal-usul dan pertumbuhan (evolusi) masyarakat, ilmu pengetahuan yang 

mempelajari keseluruhan jaringan antarmanusia dalam masyarakat yang 

sifatnya umum. 

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 pengertian dengan sosiosastra, pendekatan 

sosiologis, atau pendekatan sosio-kultural terhadap sastra. Pendekatan 

sosiologis ini pengertiannya mencakup berbagai pendekatan, masing-

masing didasarkan pada sikap dan pandangan teoritis tertentu, tetapi 

semua pendekatan itu menunjukkan satu ciri kesamaan, yaitu mempunyai 
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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 (2003: 1) mengatakan tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan 

pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, 

menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan. 

Wellek dan Warren (1993: 109-110) 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 dilakukan untuk menjabarkan 

pengaruh masyarakat terhadap sastra dan kedudukan sastra dalam 

masyarakat. Pendekatan sosiologis ini terutama dipakai untuk pendukung 

filsafat tertentu. Hubungan antara sastra dan masyarakat diungkapkan oleh 

Wellek dan Warren (1993: 111) dalam teori mereka mengenai sosiologi 
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sastra. Mereka membagi sosiologi sastra menjadi tiga klasifikasi sebagai 

berikut. 

a. Sosiologi pengarang yang mempermasalakan status sosial, politik, 

dan lain-lain yang menyangkut pengarang. 

b. Sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan tentang apa yang 

tersirat dalam karya sastra itu, apa tujuanya, dan amanat apa yang 

hendak disampaikan pengarang. 

c. Sosiologi yang mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh 

sosial terhadap masyarakat.  

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. Penelitian ini mengacu pendapat dari 

Wellek dan Warren yang kedua yaitu sosiologi sastra yang 

mempermasalahkan tentang karya sastra itu sendiri, yakni  apa tujuannya, 

dan amanat apa yang hendak disampaikan pengarang. 

 

2. Pendekatan Struktural  

Dalam penelitian karya sastra tidak lepas dari menganalisis sebuah 

struktur yang membangun sebuah karya sastra. Agar pemahaman makna 

karya sastra lebih optimal, analisis struktur digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisis sebuah karya sastra. Tanpa analisis struktural, penelitian 

karya sastra tidak akan utuh atau lengkap. 
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Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2000: 36) sebuah karya 

sastra menurut kaum strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun 

secara koherensif oleh berbagai unsur pembangunnya. Di satu pihak, 

struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan 

gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang 

secara bersama membentuk kebulatan yang indah.  

Pradopo (dalam Jarohim 2001: 55) menyatakan bahwa satu konsep 

dasar yang menjadi ciri khas teori struktural adalah adanya anggapan 

bahwa di dalam dirinya sendiri karya sastra merupakan suatu struktur yang 

otonom yang dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang bulat dengan 

unsur-unsur pembangunnya yang saling berjalinan. 

Stanton (2007: 13-14) mendiskripsikan unsur struktur karya sastra 

adalah tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Tema adalah makna sebuah 

cerita yang harus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara 

sederhana. Fakta (fact) yang meliputi metode (pengarang) memilih dan 

menyusun detail-detail cerita (peristiwa dan kejadian) agar tercapai pola-

pola yang bermakna. Macam sarana sastra yang dimaksud antara lain 

berupa sudut pandang penceritaan, gaya (bahasa) dan nada, simbolisme, 

dan ironi. Setiap novel akan memiliki tiga unsur pokok, sekaligus 

merupakan unsur terpenting, yaitu tokoh utama, konflik utama, dan tema 

utama. 

Pembahasan struktur novel Sepotong Janji karya Gelora Mulia 

Lubis mencangkup tema, plot, penokohan, dan latar, karena keempat unsur 
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tersebut terlihat jelas dan menunjang cerita dalam novel Sepotong Janji. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tema, plot, penokohan, dan latar. 

1) Tema 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan “makna” 

dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu 

pengalaman yang begitu diingat. Ada banyak cerita yang 

menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang dialami 

manusia, seperti cinta, derita, rasa takut, kedewasaaan, keyakinan, 

penghianatan manusia terhadap diri sendiri,  atau bahkan masa tua 

(Stanton, 2007: 36-37). 

Menurut Nurgiyantoro (2000: 25) tema adalah sesuatu yang 

menjadi dasar cerita. Tema dalam cerita selalu berkaitan dengan 

berbagai pengalaman kehidupan, seperti masalah cinta, kasih, rindu, 

takut, maut, religius, dan sebagainya. Dalam hal tertentu tema dapat 

disinonimkan dengan ide atau tujuan utama cerita. 

2) Penokohan 

Menurut Jones (dalam Nurgiyantoro, 2000: 165) penokohan 

adalah pelukisan yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita. Untuk membuat tokoh-tokoh karya sastra berkualitas, 

pengarang harus melakukan observasi secara cermat terhadap 

kehidupan tokoh-tokoh yang diceritakannya itu. Pengarang harus 

melengkapi diri dengan pengetahuan yang luas dan dalam tentang 

sifat, tabiat manusia serta kebiasaan bertindak dan berujar dalam 
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lingkungan masyarakat yang hendak digunakannya sebagai latar.  

Menurut Nurgiyantoro (2000 : 166) istilah penokohan lebih luas 

pengertiannya dari pada tokoh dan perwatakan sebab ia sekaligus 

mencakup masalah sikap tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan 

bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita 

sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

Penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan 

pengembangan tokoh dalam sebuah cerita.  

3) Alur 

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa 

dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-

peristiwa yang terhubung secara kausal. Peristiwa kausal merupakan 

peritiwa yang menyebabkan atau  menjadi dampak dari berbagai 

peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh 

pada keseluruhan karya (Stanton, 2007: 26). 

Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2000: 149-150) membedakan 

tahapan alur menjadi lima bagian. Kelima bagian tersebut adalah 

sebagai berikut.  

1. Tahap Penyituasian (Situasion) 

Tahap penyituasian adalah tahap yang berisi pelukisan 

dan pengenalan latar dan tokoh cerita. Tahap ini merupakan 

tahap pembukaan cerita, pemberian informasi awal dan lain-

lain.  
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2. Tahap Pemunculan Konflik (Generating Circumstances) 

Tahap pemunculan konflik yaitu suatu tahap di mana 

masalah-masalah dan peristiwa yang menyangkut terjadinya 

konflik itu akan berkembang dan atau dikembangkan menjadi 

konflik-konflik pada tahap berikutnya. 

3. Tahap Peningkatan Konflik (Rising Action) 

Tahap peningkatan konflik adalah tahap konflik yang 

telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin 

berkembang dan dikembangkan kadar intensitasnya. Peristiwa-

peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita makin mencekam 

dan menegangkan. Konflik terjadi secara internal, eksternal, 

ataupun keduanya, pertentangan-pertentangan antara 

kepentingannya masalah dan tokoh yang mengarah ke klimaks 

semakin tidak dapat dihindari.  

4. Tahap Klimaks (Climax) 

Tahap klimaks, yaitu suatu tahap konflik dan atau 

pertentangan-pertentangan yang terjadi, yang dijalankan dan 

atau ditampilkan para tokoh cerita mencapai titik intensitas 

puncak. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh-tokoh 

utama yang berperan sebagai pelaku menjadi konflik utama. 

5. Tahap Penyelesaian (Denouement) 

Tahap penyelesaian yaitu tahap konflik yang telah 

mencapai klimaks diberi penyelesaian, ketegangan 
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dikendorkan. Koflik-konflik lain, subkonflik, atau konflik-

konflik tambahan jika ada, juga diberi jalan keluar, cerita 

diakhiri. 

4) Latar 

Stanton (2007: 35) mengatakan bahwa latar adalah lingkungan 

yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 

Latar menurut Nurgiyantoro (2000: 227-230) ada tiga macam,  

yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat adalah 

latar yang menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu adalah  latar yang berhubungan 

dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut 

biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada 

kaitannya atau dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Latar sosial 

menyarankan pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam 

karya fiksi. 

H. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif hanya merupakan 

gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan 

dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain. Tujuannya 

adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir yang digunakan 
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peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti (Sutopo, 

2002: 141). Kesimpulan yang diambil dari pengertian tersebut bahwa 

kerangka berpikir berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam membuat 

gambaran, mengkaji, dan memahami permasalahan secara teliti dan rinci. 

Langkah awal penelitian ini, yaitu menganalisis struktur yang 

terkandung dalam novel Sepotong Janji, dalam menganalisis struktur maka 

akan ditemukan tema, alur, plot, dan penokohan yang terkandung dalam novel 

Sepotong Janji. Langkah berikutnya yaitu menganalisis novel dengan 

menggunakan tinjauan sosiologi sastra, dalam analisis sosiologi sastra akan 

ditemukan nilai-nilai edukatif dalam novel Sepotong Janji. Langkah terakhir 

yaitu menyimpulkan hasil dari analisis. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan 

Nilai-nilai Edukatif Alur, plot, tema, dan 

penokohan  

 

Sosiologi Sastra 

Novel Sepotong Janji 

karya 

Gelora Mulia Lubis 

Struktural 
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I. Metode Penelitian 

Penelitian sastra berpijak pada cara yang sistematis dan logis yang 

mengantarkan peneliti menghasilkan produk analisis yang objektif. Metode 

berarti merujuk kepada alat dan hasil penelitian merujuk kepada tujuan. 

Metode, dengan demikian, dapat diartikan sebagai prosedur atau tata cara 

sistematis yang dilakukan seorang peneliti dalam upaya mencapai tujuan 

penelitian (Siswantoro, 2005: 55). 

Bogda dan Taylor (dalam Moleong, 2001: 3) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. 

Berdasarkan penggunaan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis struktur dan nilai-nilai edukatif dalam novel Sepotong 

Janji karya Gelora Mulia Lubis. 

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian sastra 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 Sepotong Janji karya Gelora Mulia Lubis dengan tinjauan 

sosiologi sastra. 
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2. Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Data 

Data dalam penelitian ini berupa kata, frase, kalimat, dan 

paragraf yang ada dalam novel Sepotong Janji yang di dalamnya 

terkandung gagasan mengenai unsur-unsur cerita. 

b. Sumber Data 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2001: 112) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kaka-kata dan tindakan 

selebihnya ialah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data skunder.  

1) Sumber Data Primer  

Sumber data primer yaitu sumber utama penelitian yang 

diperoleh langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara 

(Siswantoro, 2005: 54). Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah novel  Sepotong Janji karya Gelora Mulia Lubis yang 

diterbitkan oleh Afra Publishing pada bulan Agustus 2010, setebal 

216 halaman. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh 

secara tidak langsung atau lewat perantara tetapi masih 

berdasarkan pada kategori konsep (Siswantoro, 2005: 54). Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel di internet dan 
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data-data yang bersumber dari buku acuan yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik pustaka dan catat. Arikunto (dalam Sangidu, 2004: 

32) mengunggkapkan bahwa metode kepustakaan merupakan sebuah 

metode yang memfokuskan sumber data dari sejenis dokumen yang 

berupa transkrip, buku, majalah, dan artikel-artikel lain. 

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Teknik pustaka, yaitu data yang diperoleh berbentuk tulisan harus 

dibaca dan hal-hal yang penting dicatat, kemudian menyimpulkan 

dan mempelajari sumber tulisan yang dapat dijadikan sebagai 

landasan teori dan acuan dalam hubungan dengan objek yang akan 

diteliti. 

b. Teknik catat, yaitu mencatat hal-hal yang penting terhadap sumber 

primer yakni sasaran penelitian karya sastra yang berupa teks novel 

Sepotong Janji karya Gelora Mulia Lubis dicatat sebagai sumber 

data. 

 

4. Teknik Validitas Data 

Validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dengan berbagai teknik yang benar-benar 
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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 validasi datanya (Sutopo, 2002: 77-78). Data yang 

telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, 

harus diusahakan kemantapan dan kebenarnnya. Oleh karena itu, peneliti 

harus bisa memilih dan menetukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Patton (dalam Sutopo, 

2002: 78) menyatakan ada empat macam teknik tringgulasi, yaitu (1) 

trianggulasi data (data triangulation), (2) trianggulasi peneliti 

(investigator triangulation), (3) tianggullasi metode (methodological 

triangulation), dan (4) trianggulasi teori (theoretical triangulation). 

Trianggulasi data menurut Patton (dalam Sutopo, 2002: 79) sering 

disebut trianggulasi sumber data. Cara ini mengarahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan beragam sumber yang tersedia sebab data 

yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya jika digali dari 

beberapa sumber yang berbeda. Data yang diperoleh dari sumber data 

yang satu dikontrol ulang pada sumber data yang lain. Teknik trianggulasi 

teori dilakukan ketika proses analisis data berlangsung digunakan 

beberapa teori yang relevan. Data yang dianalisis dengan analisis sosiologi 

sastra untuk mengungkap makna dibalik cerita dalam novel yang 

dilakukan pengarang dalam karyanya sehingga diperoleh simpulan yang 

mantap.  
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Berdasarkan uraian di atas, dari empat teknik trianggulasi Patton, 

penelitian ini menggunakan dua teknik trianggulasi yaitu trianggulasi data 

dan trianggulasi teori. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data 

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

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

proses. Proses berarti pelaksaannya sudah mulai sejak pengumpulan data 

dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model pembacaan semiotik, yaitu heuristik 

dan hermeneutik. Model pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang 

dilakukan oleh pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara 

referensial lewat tanda-tanda linguistik. Pembaca heuristik juga dapat 

dilakukan secara struktural (Pradopo dalam Sangidu, 2004: 19). Kerja 

heuristik menghasilkan pemahaman makna secara harfiah, makna tersurat, 

actual meaning (Nurgiyantoro, 2000: 33). Langkah selanjutnya adalah 

metode pembacaan hermeneutik. Menurut Riffaterre (dalam Sangidu, 

2004: 14) pembacaan hermeneutik atau retroaktif merupakan kelanjutan 

dari pembacaan heuristik untuk mencari makna (meaning of meaning atau 

sifnificance). Hubungan antara heuristik dengan hermeneutik dapat 

dipandang sebagai hubungan yang bersifat gradasi sebab kegiatan 

pembaca atau kerja hermeneutik haruslah didahului oleh pembacaan 
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heuristik. Kerja hermeneutik yang oleh Riffaterre disebut juga sebagai 

pembaca retroaktif, memerlukan pembacaan berkali-kali dan kritis.  

6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan sangat penting artinya karena dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian 

sekaligus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika 

dalam penulisan sebagai berikut.  

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistimatika penulisan.  

Bab II, berisikan latar belakang sosial budaya pengarang, hasil 

karya-karyanya, dan ciri khas kesusastraan pengarang. 

Bab III, berisikan tentang stuktur novel Sepotong Janji karya 

Gelora Mulia Lubis yang meliputi tema, penokohan, latar dan alur.  

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

edukatif dalam novel  Sepotong Janji karya Gelora Mulia Lubis adalah (a) 

tanggung jawab, (2) cinta kasih, yang meliputi (a) cinta kasih kepada 

sesama manusia dan (b) cinta kepada Tuhan (Allah), (3) tolong-menolong, 

dan (4) kesabaran (sabar menghadapi cobaan). 

Bab V, berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. 

Kemudian lembar-lembar berikutnya adalah daftar pustaka dan sinopsis.  

 

 




