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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah (1)  mendeskripsikan struktur pembangun novel 
Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi, (2) memaparkan nilai edukatif yang 
terdapat dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi ditinjau dari sosiologi 
sastra. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Objek penelitian ini adalah  nilai-nilai 
edukatif novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. Data dalam penelitian ini 
berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel 
Ranah 3 Warna. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Ranah 3 
Warna karya Ahmad Fuadi .Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka 
dan catat.Teknik validitas data yang digunakan adalah teknik trianggulasi 
teoritis.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara 
dialektika.Berdasarkan analisis struktural terhadap novel Ranah 3 Warna dapat 
diperoleh tema dalam novel adalah perjuangan dan kegigihan dalam 
mewujudkan cita-cita. Penokohan dalam novel ini adalah Alif Fikri, Randai, 
Raisa, Rusdi, dan Franc. Alur yang digunakan dalam novel penelitian ini adalah 
alur maju (progresif). Latar tempat dalam novel Ranah 3 Warna adalah di 
Maninjau, Sumatra Barat, Jawa Barat, Yordania, dan Kanada. sedangkan latar 
waktu dalam novel ini terjadi pada tahun 1992 --2008. Latar sosial dalam 
penelitian ini adalah latar sosial kehidupan keluarga yang sederhana.Analisis 
terhadap novel Ranah 3 Warna dengan menggunakan pendekatan sosiologi 
sastra terdapat nilai-nilai edukatif yang menonjol diantaranya adalah nilai cinta 
berupa cinta kepada keluarga dan kepada sesama.  Nilai penghargaan 
ditunjukkan oleh penghargaan yang Alif dapat karena sikap baiknya terhadap 
teman-temannya, nilai tanggung jawab ditunjukkan oleh sikap Alif yang 
bertanggung jawab terhadap pendidikannya dan keluarganya, walaupun ia 
bekerja tetapi ia membuktikan nilai kuliahnya tetap tinggi. Nilai kesabaran  
ditunjukkan oleh sikap Alif saat ia sabar dalam menghadapi segala rintangan 
yang datang. Nilai kesederhanaan ditunjukkan oleh sikap Alif yang berusaha 
keras menghemat uang makan demi kelangsungan hidupnya selama di Bandung. 
Nilai kebahagiaan tampak pada sikap Alif yang ditunjukkan saat satu persatu 
keinginan dan impian yang didamba oleh Alif  sejak lama akhirnya dapat tercapai 
secara perlahan-lahan.    

 
 
Kata Kunci:  Sosiologi Sastra dan Nilai-nilai Edukatif  
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NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM NOVEL RANAH 3 WARNA KARYA 

AHMAD FUADI:TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA 

Anis Istariyah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

1. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan 

pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan perasaan penciptanya tentang 

hakikat kehidupan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif dan 

emosional.Sebagai hasil imajinatif, sastra selain berfungsi sebagai hiburan 

yang menyenangkan, juga berguna untuk menambah pengalaman batin bagi 

para pembacanya. Sebuah karya sastra yang baik tidak hanya dipandang 

sebagai rangkaian kata tetapi juga ditentukan oleh makna yang terkandung di 

dalamnya dan memberikan pesan positif bagi pembacanya (Endraswara, 2003 

:160). 

Karya sastra merupakan karya seni yang berupa bangunan bahasa yang di 

dalamnya terdapat nilai estetik (keindahan).Sebagai sebuah dunia miniatur, 

karya sastra berfungsi untuk menginvestasikan sejumlah besar kejadian yang 

telah dikerangkakan dalam pola-pola kreativitas dan imajinasi.Sebagai karya 

imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, 

hidup dan kehidupan. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi 

orang terhadap lingkungan dan kehidupan sehingga seorang pengarang akan 

mengajak pembaca memasuki pengalaman atau imajinasi karya sastra 

(Nurgiyantoro, 2007 : 3). 

Sebagai salah satu produk karya sastra, sekarang ini novel memegang 

peranan penting dalam memberikan pandangan untuk menyikapi hidup secara 

artistik imajinatif.Hal ini disebabkan karena persoalan yang dibicarakan dalam 

novel adalah manusia dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.Novel 
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sebagai salah satu produk karya sastra diharapkan dapat memunculkan nilai-

nilai didik positif bagi penikmatnya sehingga mereka peka terhadap masalah-

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan mendorong untuk 

berperilaku lebih baik. Diharapkan pembaca (penikmat novel) setelah 

membaca novel ia dapat memahami serta merealisasikan pesan positif dalam 

novel dengan wujud perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pemilihan novel Ranah 3 Warna dilatarbelakangi oleh adanya keinginan 

untuk memahami nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam novel 

tersebut.Novel Ranah 3 Warna memiliki nilai didik positif yaitu penjelasan 

mengenai nilai- nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita sehingga dapat 

dijadikan masukan bagi pembaca dan penikmat sastra. Novel Ranah 3 Warna 

karya Ahmad Fuadi dipilih karena memiliki beberapa kelebihan baik dari segi 

bahasa maupun isi novel tersebut.. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur 

pembangun novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi dan nilai-nilai 

edukatifapa yang terdapat dalam novel tersebut ditinjau dengan pendekatan 

sosiologi sastra. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur 

pembangun novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi dan memaparkan nilai 

edukatif yang terdapat dalam novel  tersebutditinjau dari pendekatan sosiologi 

sastra. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengkaji novel Ranah 3 

Warna dengan judul “Nilai-nilai Edukatif dalam Novel Ranah 3 Warna Karya 

Ahmad Fuadi: Tinjauan Sosiologi Sastra”. 
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2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Penelitian 

deskriptif kualitatif lebih menekankan pada penggambaran atau 

pendeskripsian situasi guna mendukung penyajian, analisis, dan interpretasi 

data.Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi kasus 

terpancang (embedded research). Dalam penelitian ini mengungkapkan data-

data yang berupa kata, frase, ungkapan, dan kalimat yang ada dalam novel 

Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi dan permasalahan-permasalahannya 

dianalisis dengan menggunakan teori struktural. 

Objek penelitian ini adalah nilai-nilai edukatif novel Ranah 3 Warna 

karya Ahmad Fuadi. Data merupakan bahan yang akan dianalisis dalam 

penelitian. Data dalam penelitian ini adalah kata, ungkapan, kalimat, dan 

wacana serta peristiwa yang ada dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad 

Fuadi. 

Sumber data adalah tempat/sumber dimana data diperoleh.Sumber 

data dalam penelitian ini menggunakan data primer.Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi yang 

merupakan cetakan pertama, jumlah halaman 471 halaman, diterbitkan oleh 

Gramedia Pustaka Utama, Januari 2011. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pustaka dan catat.Teknik catat dilakukan dengan mencatat secara teliti 

terhadap data primer yakni novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. 
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Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

teknik trianggulasi. Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah trianggulasi teoretis.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data secara dialektika yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur-

unsur yang ada dalam novel dengan mengintegrasikan ke dalam satu kesatuan 

makna.  

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kajian sosiologi sastra ditujukan untuk mengkaji sejauh mana teks 

kesusastraan yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu 

misalnya untuk menemukan hubungan-hubungan yang ada di antara struktur 

yang membangun seperti ide, peristiwa, alur (plot), tokoh (penokohan), gaya 

bahasa, dan lain-lain di antara teks-teks yang dikaji (Jabrohim, 2003: 172). 

Kata edukatif berasal dari bahasa Inggris educative yang artinya 

mendidik.Education artinya pendidikan.Orang yang melakukan pendidikan 

disebut edukator.Serta edukatif bersifat mendidik, berkenaan dengan 

pendidikan (Depdiknas, 2005: 284). 

Tillman (2004: 6), mengemukakan bahwa nilai edukatif adalah nilai 

untuk mengekspresikan gagasan-gagasan, menggali apa yang dapat kita 

lakukan untuk membuat dunia lebih baik.Menurut Jalaludin (2011: 135), nilai 

edukatif merupakan nilai menuju kebaikan dan keluhuran manusia. Menurut 

Waluyo (2002: 27), makna nilai yang diacu dalam sastra adalah kebaikan 

yang ada dalam makna karya sastra bagi kehidupan seseorang. Hal ini berarti 

bahwa adanya berbagai wawasan yang terdapat dalam karya sastra, khususnya 

novel, akan mengandung berbagai macam nilai kehidupan yang akan sangat 

bermanfaat bagi pembaca. 
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Menurut Tillman (2004: 4-273) nilai edukatif ada 12 macam antara 

lain:  nilai Kedamaian, nilai penghargaan, nilai cinta, nilai toleransi, nilai 

kejujuran, nilai kerendahan hati, nilai kerja sama, nilai kebahagiaan, nilai 

tanggung jawab, nilai kesederhanaan, nilai kebebasan, dan nilai persatuan 

Di dalam meneliti nilai edukatif dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad 

Fuadi menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Tillman. Hasil analisis 

terhadap novel ditemukan nilai edukatif yang dominan, yaitu  nilai edukatif 

nilai cinta, nilai penghargaan, nilai tanggung jawab, nilai kesabaran, nilai 

kesederhanaan, dan nilai kebahagiaan. 

a. Nilai cinta dan kasih sayang 

 Cinta adalah kesadaran yang tidak egois dan mencintai dirinya.Kasih 

sayang adalah bagian dari cinta, maka dianjurkan untuk saling mengasihi 

sesama dengan saling mengasihi dan mencintai yang tulus dapat 

memberikan kebaikan, pemeliharaan, persahabatan, dan pengertian untuk 

melengkapi kecerburuan serta menjaga tingkah laku (Tillman, 2004: 

66).Cinta dan kasih sayang dalam novel Ranah 3 Warna terdiri atas cinta 

dan kasih sayang terhadap sesama dan kasih sayang terhadap keluarga. 

1) Berbuat baik kepada sesama 

Dalam novel Ranah 3 Warna sikap berbuat baik kepada sesama 

manusia ditunjukkan oleh tokoh Randai yang melalu membantu Alif 

ketika Alif mendapatkan kesulitan.Meskipun Randai dan Alif sejak 

kecil selalu bersaing dalam berbagai hal, persahabatan mereka selalu 

terjaga.Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Randai tampaknya kasihan padaku.Dengan senang hati aku terima 
tawarannya. Tawaran ini yang jelas yang terbaik, jauh lebih murah, 
dan tempat kos tidak jauh dari kampusku di Dago Atas. Itulah 
Randai, sebagai kawan, dia orang yang setia. Walaupun di banyak 
bidang kami bersaing, kami tetap berusaha akur (R3W, 2011: 62). 
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Sesampai di Bandung. Randai merengkuh bahuku erat-erat.Tasku 
dijinjingnya dan aku dipapahnya ke kamar, seakan aku sedang 
sakit parah. Selama beberapa hari dia juga berbaik hati 
membelikanku makanan dan menawarkan apa yang bisa dia bantu. 
Aku terharu atas perhatiannya.Dia teman yang setia selalu 
membantuku ketika aku mengalami kesusahan (R3W, 2011: 102). 
 

2) Kasih sayang terhadap keluarga 

 Dalam novel Ranah 3 Warna rasa kasih sayang terhadap keluarga 

ditunjukkan oleh tokoh ayah Alif yang sangat menyayangi anak-

anaknya, hingga rela berkorban menjual motor kesayangannya demi 

putranya agar bisa melanjutkan pendidikan hingga ke bangku kuliah. 

Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Ada hal yang lebih tepat dikatakan dengan bahasa hati, tahu 
sama tahu. Aku sayang, aku berhutang, dan aku mencintai 
mereka.Mereka jiwa yang senang tapi mungkin badan yang 
letih.Aku menduga keras, ayah telah melego bebeknya, harta 
paling berharganya, demi membiayai kuliah anak 
bujangnya.Padahal bukan aku saja beban mereka.Dua adikku 
sekarang sudah di SMP dan SMA, dan mereka tentu perlu 
biaya juga.Ini membuat hatiku galau (R3W, 2011: 39). 
 

b. Nilai Penghargaan 

 Dalam novel Ranah 3 Warna nilai penghargaan ditunjukkan oleh 

peristiwa saat Alif menjajakkan barang dagangannya tiba-tiba di tengah 

perjalanan pulang ia dihadang oleh dua orang pencuri. Kedua pencuri 

itu merampas semua barang dagangan Alif tanpa tersisa.Peristiwa itu 

membuat Alif terpuruk dan bangkrut hingga membuatnya jatuh 

sakit.Ketika Alif jatuh sakit teman-temannya silih berganti merawatnya 

hingga sembuh.Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Randai dan teman-teman satu kos serta bibi Ipah bahu-membahu 
merawatku. Geng UNO yang sudah pulang dari Yogya berkali-kali 
datang menjengukku yang hanya terbujur lemas.Kecuali satu 
kali.Ya, hanya satu kali aku bisa duduk lurus-lurus di kasur, 
bersandar ke dinding.Itu pun karena terkejut dan malu.Raisa dan 
kawan-kawannya datang mengantarkan sekantong jeruk dan 
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berdoa untuk kesehatanku. Dengan segenap kekuatan, aku coba 
duduk dan tersenyum walau tak berdaya di depan gadis berkilau 
ini (R3W, 2011: 126). 

 
c. Nilai Kesabaran 

 Nilai kesabaran dalam novel Ranah 3 Warna ditunjukkan oleh sikap 

Alif yang sabar dalam menghadapi segala musibah yang 

menghampirinya.Kesabaran Alif selalu diuji dengan datangnya 

berbagai masalah dalam hidupnya.Hal tersebut tampak pada kutipan 

berikut. 

Bagaimanapun tingginya impian, dia tetap wajib dibela habis-
habisan walau hidup sudah digelung oleh nestapa akut.Hanya 
dengan sungguh-sungguhlah jalan sukses terbuka. Tapi hanya 
dengan sabarlah takdir akan terkuak menjadi nyata. Dan Tuhan 
selalu memilihkan yang terbaik dan paling kita butuhkan.Itulah 
hadiah Tuhan buat hati yang kukuh dan sabar (R3W, 2011: 468). 

  
Jarak antara sungguh-sungguh dan sukses hanya bisa diisi 
sabar.Sabar yang aktif, sabar yang gigih, sabar yang tidak 
menyerah, sabar yang penuh dari pangkal sampai ujung yang 
paling ujung.Sabar yang bisa membuat sesuatu yang tidak 
mungkin menjadi mungkin, bahkan seakan-akan itu sebuah 
keajaiban dan keberuntungan. Padahal keberuntungan adalah 
hasil kerja keras, doa, dan sabar yang berlebih-lebih (R3W, 2011: 
468). 
  

d. Nilai Tanggung Jawab 

 Dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi nilai tanggung 

jawab ditunjukkan oleh sikap Alif yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikannya meskipun ia bekerja untuk memenuhi biaya hidup dan 

biaya kuliah. Menurut Alif bekerja bukan menjadi halangan untuk tetap 

mendapatkan nilai kuliah yang baik dan memuaskan.Hal ini tampak 

pada kutipan berikut. 

Bandung terasa lebih ceria sekarang dan aku pun semakin 
semangat untuk kuliah.Beberapa nilai C dan D yang aku dapat saat 
semester 2 telah bisa aku balas dengan telak di semester 
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selanjutnya. Berbaris-baris huruf A tercetak di kertas nilaku. Aku 
pun merencanakan mengambil semester pendek untuk 
memperbaiki nilaiku yang masih di bawah B. aku ingin 
membuktikan walau aku harus sibuk mencari nafkah sendiri, nilai 
kuliah tidak boleh turun (R3W, 2011: 157). 
 

e. Nilai Kesederhanaan 

 Dalam novel Ranah 3 Warna nilai kesederhanaan tampak pada sikap 

Alif yang berusaha keras menghemat uang makan demi kelangsungan 

hidupnya selama di Bandung. Berbagai cara Alif lakukan agar dapat 

meminimalisasi pengeluaran khususnya untuk biaya makan sehari-hari. 

Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Aku cari-cari jalan agar bisa tetap bertahan di Bandung dengan 
uang bulanan yang semakin menipis. Aku hasut teman-teman 
kosuntuk iuran menggaji Bi Ipah, tetangga kami, untuk memasak 
makan siang dan malam. Dengan cara ini aku bisa menghemat 
uang makan. Tinggal sarapan yang harus tetap kami beli sendiri 
(R3W, 2011: 102). 
 
Dalam rangka pengiritan pula, biasanya aku berebut bangun paling 
pagi dengan Asto kawan sebelah kamarku yang juga 
prihatin.Subuh-subuh kami berebut bergegas ke dapur, berharap 
masih ada sisa nasi kemarin di periuk dan remah-remah ekor 
tongkol yang masih mengambang di penggorengan.Lumayan, 
kriyuk-kriyuk, kami bisa merayu perut untuk bertahan sampai 
makan siang (R3W, 2011: 103). 
 

f. Nilai Kebahagiaan 

 Dalam novel Ranah 3 Warna terdapat nilai kebahagiaan yang 

ditunjukkan saat satu persatu keinginan dan impian yang didamba oleh 

Alif  sejak lama akhirnya dapat tercapai secara perlahan-lahan. Hal 

tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Mujarab, mungkin karena kombinasi berkah doa anak yatim dan 
doa amak, pelan-pelan pintu rezeki terbuka. Setelah beberapa kali 
dimuat di koran lokal dengan honor kecil itu, tulisanku akhirnya 
terpampang di Pikiran Rakyat, Koran lokal paling bergengsi di 
Jawa Barat. Alhamdulillah, kini aku punya uang cukup untuk biaya 
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hidup sebulan ke depan. Kalau aku bisa menulis dengan konsisten, 
insya Allah aku akan bisa benar-benar mandiri (R3W, 2011: 156). 
 

 Dari analisis yang dilakukan dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi 
terdapat nilai-nilai edukatif yang menonjol yaitu nilai cinta, nilai penghargaan, 
nilai tanggung jawab, nilai kesabaran, nilai kesederhanaan, dan nilai 
kebahagiaan. 

 

4. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang nilai-nilai edukatif dalam novel 

Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi yang ditinjau dengan pendekatan 

sosiologi sastra, didapat kesimpulan sebagai berikut. 

Berdasarkan analisis struktural, unsur-unsur novel tersebut 

menunjukkan kepaduan dan hubungan yang harmonis dalam mendukung 

totalitas makna.Unsur struktur yang membangun novel Ranah 3 Warna antara 

lain tema, alur, penokohan, dan latar. 

Tema dalam novel Ranah 3 Warna adalah perjuangan dan kegigihan 

dalam mewujudkan cita-cita.Novel Ranah 3 Warna menceritakan semangat 

serta perjuangan seorang anak daerah dalam meraih cita-cita.Tokoh utama 

dalam novel Ranah 3 Warna adalah Alif Fikri.Adapun tokoh-tokoh lain yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah Randai, Raisa, Rusdi, dan Franc.Alur 

yang digunakan dalam novel Ranah 3 warna adalah menggunakan alur maju 

(progresif).Latar dalam novel Ranah 3 Warna dikaji melalui tiga aspek, yaitu 

latar tempat, latar waktu, dan latar sosial.Latar tempat dalam novel Ranah 3 

Warna adalah di Maninjau, Sumatra Barat, Jawa Barat, Yordania, dan 

Kanada. sedangkan latar waktu dalam novel ini terjadi pada tahun 1992 ketika 

Alif lulus dari Pondok Madani hingga tahun  2008 saat Alif bersama istrinya  

kembali ke Kanada untuk mengunjungi orang tua angkatnya. Latar sosial 

dalam novel ini adalah latar sosial masyarakat Minangkabau dan latar sosial 

masyarakat Amman Yordania.Selain itu latar sosial dunia pendidikan dan 

kebudayaan islami menghiasi cerita dalam novel tersebut. 
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Nilai-nilai edukatif yang menonjol dalam novel Ranah 3 Warna 

adalah nilai cinta, nilai penghargaan, nilai tanggung jawab, nilai kesabaran, 

nilai kesederhanaan, dan nilai kebahagiaan. 
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