
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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). 

Karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui kontemplasi dan 

refleksi setelah menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan 
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sosialnya. Fenomena kehidupan itu beraneka ragam baik yang mengandung aspek 

sosial, budaya, politik, daya imajinatifnya, berbagai realitas kehidupan yang 

dihadapi sastrawan diseleksi, direnungkan, dikaji, diolah, kemudian diungkapkan 

dalam karya sastra yang lazim bermediumkan bahasa (Al Ma’ruf, 2010: 1). 

Sebagai salah satu produk sastra, novel memegang peranan sangat penting dalam 

memberikan pandangan untuk menyikapi hidup secara artistik imajinatif. Hal ini 

memungkinkan karena persoalan yang dibicarakan dalam novel adalah persoalan 

tentang manusia dan kemanusiaan.  

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. Tidak dapat 

dipungkiri juga bahwa saat ini perkembangan novel di Indonesia cukup pesat. Hal 

ini terbukti dengan banyaknya novel baru yang terbit dan beredar serta telah 

menjadi konsumsi bacaan bagi penikmat sastra. Novel-novel tersebut memiliki 

bermacam-macam tema dan isi dari berbagai pengarang, antara lain tentang 

problem-problem sosial yang pada umumnya terjadi dalam masyarakat. 

Novel 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 
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dalam novel dengan wujud perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. 

Novel yang semakin bersinar di masa kini tak lain adalah cerita yang 

berkelanjutan tentang manusia yang dipoles sedemikian rupa oleh penulis-penulis 

kreatif. Semakin menarik cerita yang disajikan oleh pengarang, semakin banyak 

minat baca masyarakat terhadap novel tersebut.  

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. 

Dari segi isi novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi berkisah tentang 

seorang pemuda tamatan Pondok Madani yang berasal dari Maninjau, Kabupaten 

Agam, Bukit Tinggi. Pemuda tersebut bernama Alif Fikri. Alif yang merupakan 

tamatan Pondok Madani mempunyai impian belajar Teknologi Penerbangan di 

ITB seperti tokoh idolanya Habiebie. Dengan semangat menggelegak dia pulang 

ke Maninjau dan tak sabar untuk ingin segera kuliah. Namun, kawan karibnya, 

Randai, meragukan Alif mampu lulus UMPTN. Alif sadar bahwa ia tidak 

mempunyai ijazah SMA sehingga dari itu dia mengikuti ujian persamaan SMA. 

Terinspirasi semangat tim dinamit Denmark, dia mendobrak rintangan berat. 

Akhirnya Alif dapat lulus UMPTN tetapi bukan jurusan Teknik Penerbangan ITB 
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yang ia dapatkan ia diterima sebagai mahasiswa Hubungan Internasional di 

UNPAD.  Baru saja dia tersenyum, badai lain menggempurnya silih berganti 

tanpa ampun. Alif Fikri mulai bertanya pada dirinya sendiri mengenai seberapa 

lama ia dapat bersabar menghadapi cobaan hidup ini. Hampir saja dia menyerah. 

Rupanya “mantra” man jadda wajada saja tidak cukup sakti dalam memenangkan 

hidup. Alif teringat “mantra” kedua yang diajarkan di Pondok Madani yakni man 

shabara zhafira, ‘siapa yang bersabar akan beruntung’. Berbekal kedua “mantra” 

tersebut dia songsong badai hidup satu persatu hingga akhirnya ia mampu 

menggapai impiannya untuk ke Amerika.  

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”. 

 

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, agar penelitian ini terfokus. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis struktur novel Ranah 3 

Warna yang meliputi tema, penokohan, alur, dan latar serta nilai-nilai edukatif 

yang terdapat dalam novel Ranah 3 Warna. 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur pembangun novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi? 
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2. Bagaimana nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam novel Ranah 3 Warna 

karya Ahmad Fuadi tinjauan sosiologi sastra. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian haruslah jelas supaya tepat sasaran. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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 pendekatan sosiologi sastra. 

  

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoretis maupun 

praktis, sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

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 Ranah 3 Warna 

karya Ahmad Fuadi; 
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b. sebagai motivasi dan referensi penelitian karya sastra Indonesia agar 

setelah peneliti melakukan penelitian ini muncul penelitian-penelitian baru 

sehingga dapat menumbuhkan inovasi dalam kesusastraan; 

c. pembaca diharapkan mampu menangkap maksud dan amanat yang 

disampaikan penulis dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan memberikan pemaparan tentang penelitian 

yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Agar penelitian ini dapat 

diketahui keasliannya perlu dilakukan tinjauan pustaka. Berikut ini adalah 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

Di antaranya Kurniawati (2008) meneliti untuk skripsinya dengan 

judul “Novel Trilogi Gadis Tangsi Karya Suparto Brata dalam Kajian 

Berperspektif Gender dan Nilai Edukatif”. Berdasarkan penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa 1) masyarakat Jawa merupakan masyarakat 

patriarki yang memiliki batasan-batasan tertentu dalam sistem kekerabatan 

antara pria dan wanita yang memperlihatkan kedudukan dan peran pria yang 

lebih dominan dibandingkan wanita; 2) wanita Jawa diharapkan dapat menjadi 

seorang pribadi yang selalu tunduk dan patuh kepada hegemoni kekuasaan 

seorang pria; 3) ideologi patriarki yang melekat pada masyarakat Jawa 

menjadikan pria diposisikan superior terhadap wanita di berbagai sektor 
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kehidupan, baik domestik maupun publik; dan 4) hagemoni pria atas wanita 

memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan 

sebagainya serta tersosialisasi secara turun- menurun dari generasi ke 

generasi. Hal ini sebagai pertanda bahwa kebudayaan Jawa kental dengan bias 

gender. Nilai-nilai edukatif yang terkandung di dalam novel Trilogi Gadis 

Tangsi karya Suparto Brata adalah nilai agama atau relegius, nilai sosial, nilai 

etika atau moral, dan nilai estetika. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek 

kajiannya yakni novel dan persamaan pengunaan pendekatan yakni 

menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut peneliti mendeskripsikan 

perjuangan wanita dalam mengatasi permasalahan gender beserta akibatnya 

serta pengaruh budaya Jawa dipandang dari segi sosiologi, sedangkan 

penelitian ini memaparkan nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam novel 

Ranah 3 Warna. 

Skripsi Ocvianti Ahadah (2009) berjudul “Nilai-Nilai Edukatif dalam 

Novel Mengejar Matahari Karya Titien Wattimena: Tinjauan Sosiologi 

Sastra”. Dari analisis nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam novel 

Mengejar Matahari adalah (1) nilai cinta kasih sayang 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. 



8 
 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat 

pada kajian yang diteliti yakni sama-sama meneliti nilai edukatif dan 

pendekatan yang digunakan yakni tinjauan sosiologi sastra.  

Penelitian Maria Ulpa (2010) yang berjudul “Nilai-Nilai Edukatif 

dalam Novel Negeri Lima Menara Karya Ahmad Fuadi (Tinjauan Psikologi 

Sastra)”. Secara psikologi dalam novel Negeri Lima Menara terkandung 11 

nilai-nilai edukatif yang tercermin oleh anggota Sahibul Menara. Nilai-nilai 

edukatif itu meliputi menerapkan Man Jadda Wajadda, etos hidup tinggi, 

selalu berbuat ikhlas, tanggung jawab, selalu menolong, menghargai waktu, 

selalu membuat orang bahagia, selalu aktif dan tanggap, selalu menuntut ilmu, 

pandai berterima kasih, dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan. 

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

kajian yang diteliti yakni nilai-nilai edukatif dalam novel. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang 

digunakan, yakni Ulpa menggunakan tinjauan psikologi sastra sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi sastra. 

Skripsi Pita Ayu Dwi Patma Kusuma (2011) berjudul “Nilai-Nilai 

Edukatif dalam Novel Padang Bulan Karya Andrea Hirata: Tinjauan 

Semiotik”. Hasil penelitian berdasarkan tinjauan semiotik, yaitu (a) nilai cinta 

dan kasih sayang, terdiri dari (1) cinta dan kasih sayang terhadap sesama 

dapat diketahui melalui sikap Enong kepada Ikal yang memahami masalah 

yang dialami Ikal dan sikap lelaki tua yang menolong Enong, meskipun lelaki 
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tua tersebut juga dalam kesulitan karena usahanya merugi, (2) cinta dan kasih 

sayang kepada keluarga dapat terlihat dari sikap Enong yang rela putus 

sekolah demi menggantikan posisi ayahnya menjadi tulang punggung 

keluarga; (b) nilai tanggung jawab tampak pada sikap Enong yang rela 

menjadi pendulang timah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setelah 

ayahnya meninggal; (c) nilai kebahagiaan tampak saat Enong mendapat timah 

pertama dan saat keinginannya untuk kursus bahasa Inggris terwujud. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada kajian 

yang diteliti berupa nilai-nilai edukatif dalam sebuah novel. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang 

digunakan yakni pada penelitian Pita Ayu digunakan tinjauan semiotik, 

sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi sastra. 

Berdasarkan uraian beberapa tinjauan pustaka di atas dapat 

disimpulkan bahwa penelitian mengenai nilai-nilai edukatif dalam novel 

Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi belum pernah diteliti sebelumnya 

sehingga dapat saya mempertanggungjawabkan keasliannya. 

 

2. Landasan Teori 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yang saling 

berkaitan. Teori-teori ini dijadikan landasan dalam analisis dan 

pembahasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori 

sosiologi sastra dan teori struktural. 
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a. Teori Sosiologi Sastra 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian novel Ranah 3 

Warna adalah sosiologi sastra. Sosiologi sastra berasal dari kata 

sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari akar kata sosio (Yunani) 

(socius berarti bersama-sama, bersatu, kawan, teman) dan logi (logos 

berarti sabda, perkataan, perumpamaan). Perkembangan berikutnya 

mengalami perubahan makna, sosio/socius berarti masyarakat, 

logi/logos berarti ilmu. Jadi, sosiologi berarti ilmu mengenai asal usul 

dan pertumbuhan (evolusi) masyarakat, ilmu pengetahuan yang 

mempelajari keseluruhan jaringan hubungan antarmanusia dalam 

masyarakat, sifatnya umum, rasional, dan empiris (Ratna, 2003: 1). 

Menurut Damono (1987a: 1) sosiologi sastra adalah ilmu yang 

membahas hubungan antara pengarang, masyarakat, dan karya sastra. 

Melalui sosiologi sastra kita dapat menganalisis apakah latar belakang 

sosial pengarang menentukan isi karangan dan apakah dalam karya-

karyanya pengarang mewakili golongannya (Damono, 1987b: 14). 

Para ahli sosiologi sastra memperlakukan karya sastra sebagai 

karya yang ditentukan (dipersiapkan) secara tidak terhindarkan oleh 

keadaan-keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya, 

yaitu dalam pokok masalahnya, penilaian-penilaian kehidupan yang 

implisit dan eksplisit yang diberikan, bahkan juga bentuknya. 

Pendekatan sosiologi sastra ini erat hubungannya dengan kritik 
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mimetik, yaitu karya sastra itu merupakan cerminan atau tiruan 

masyarakat. 

Sosiologi sastra yang dikembangkan  di Indonesia jelas 

memberikan perhatian terhadap sastra untuk masyarakat sastra, sastra 

bertujuan, sastra terlibat, sastra kontekstual, dan berbagai proposisi 

yang pada dasarnya mencoba mengembalikan karya sastra ke dalam 

kompetensi struktur sosial (Ratna, 2003: 13). Alasan utama mengapa 

sosiologi sastra penting dan dengan sendirinya perlu dibangun pola-

pola analisis sekaligus teori-teori yang berkaitan dengannya adalah 

kenyataan bahwa karya sastra mengeksploitasi manusia dalam 

masyarakat.  

Analisis sosiologis memberikan perhatian yang besar terhadap 

fungsi-fungsi sastra, karya sastra sebagai produk masyarakat tertentu. 

Konsekuensinya, sebagai timbal balik, karya sastra mesti memberikan 

masukan, manfaat, terhadap struktur sosial yang menghasilkannya 

(Ratna, 2003: 11). Masalah pokok sosiologi sastra adalah karya sastra 

itu sendiri, karya sebagai aktivitas kreatif dengan ciri yang berbeda-

beda. Permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dengan 

sendirinya lebih beragam sekaligus lebih komplek dalam sastra 

regional, sastra nusantara. 

Damono (2002: 3) menyatakan bahwa ada dua kecenderungan 

utama dalam telaah sosiologi sastra. Pertama, pendekatan yang 
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didasarkan pada anggapan bahwa karya sastra merupakan cermin 

sosial belaka. Pendekatan ini bergerak dari faktor-faktor di luar sastra 

untuk membicarakan sastra. Sastra hanya berharga dalam 

hubungannya dengan faktor-faktor di luar sastra itu sendiri. Kedua, 

pendekatan yang mengutamakan sastra sebagai bahan penelaah. 

Metode yang digunakan adalah analisis teks untuk mengetahui 

strukturnya, kemudian dipergunakan untuk memahami lebih dalam 

lagi sosial di luar sastra. Sosiologi sastra bertujuan untuk mendapatkan 

fakta dari masyarakat yang mungkin dipergunakan untuk memecahkan 

persoalan-persoalan masyarakat. 

Tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman 

terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, dalam hal ini 

karya sastra direkontruksikan secara imajinatif, tetapi kerangka 

imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar karya empirisnya dan karya 

sastra bukan semata-mata merupakan gejala individual, tetapi gejala 

sosial (Ratna, 2003: 11). 

Fungsi sosial sastra menurut Watt (dalam Endraswara, 2003: 

81) akan berkaitan dengan pertanyaan: seberapa jauh nilai sastra 

berkaitan dengan nilai sosial dan sampai seberapa jauh nilai sastra 

dipengaruhi oleh nilai sosial. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu 

diungkap: (1) sudut pandang kaum romantik yang menganggap sastra 

sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, dalam pandangan ini 
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tercakup wawasan agar sastra berfungsi sebagai pembaharu atau 

perombak; (2) sudut pandang bahwa karya sastra bertugas sebagai 

penghibur belaka; (3) semacam kompromi dapat dicapai dengan 

meminjam slogan klasik sastra harus mengajarkan ke suatu dengan 

jalan menghibur. 

Wilayah sosiologi sastra cukup luas. Wellek dan Warren 

(dalam Faruk, 1999: 4) mengemukakan setidaknya tiga hal yang dapat 

diteliti dalam sosiologi sastra, seperti berikut. 

1) Sosiologi Pengarang 

Sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan institusi sastra. 

Masalah yang berkaitan di sini adalah dasar ekonomi produksi 

sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi 

pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar 

karya sastra. 

2) Sosiologi Karya 

Sosiologi karya maksudnya isi karya sastra, tujuan, serta hal-

hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan 

dengan masalah sosial. 

 

3) Sosiologi Pembaca 
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Sosiologi pembaca memuat permasalahan pembaca dan 

dampak sosial karya sastra. Sejauh mana sastra ditentukan atau 

tergantung dari latar sosial, perubahan, dan perkembangan sosial. 

Ratna (2003: 339-340) mengemukakan bahwa sosiologi sastra 

adalah analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, 

sehingga model analisis yang dapat dilakukan meliputi tiga macam, 

yakni sebagai berikut: 

1) menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung di dalam 

karya sastra itu sendiri, kemudian menghubungkannya dengan 

kenyataan yang pernah terjadi; 

2) sama dengan yang pertama, tetapi dengan cara menemukan 

hubungan antarstruktur, bukan aspek-aspek terttentu, dengan 

model hubungan yang bersifat dialektika; 

3) menganalisis karya dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

tertentu, dilakukan oleh disiplin tertentu. 

Ian Watt (dalam Faruk, 1999: 11) juga menemukan tiga hal 

yang dapat dipelajari dalam sosiologi sastra, yaitu sebagai berikut. 

1) Konteks sosial pengarang merupakan hal yang menyangkut posisi 

sosial masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca, 

termasuk di dalamnya faktor-faktor sosial yang bisa 

mempengaruhi diri pengarang sebagai perseorangan di samping 

mempengaruhi isi karya sastra. 
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2) Sastra sebagai cermin masyarakat, yang ditelaah adalah sampai 

sejauh mana sastra dianggap sebagai pencerminan keadaan 

masyarakat. 

3) Fungsi sosial sastra, dalam hal ini ditelaah sampai berapa jauh 

nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial, dan sampai seberapa 

jauh pula sastra dapat berfungsi sebagai alat penghibur dan 

sekaligus sebagai pendidikan masyarakat bagi pembaca. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sosiologi 

sastra adalah pandangan yang menyatakan bahwa karya sastra 

merupakan gambaran atau potret fenomena sosial. 

Jabrohim (2003: 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. 

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

sosiologi sastra bertujuan untuk memaparkan fungsi dan kriteria 

unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra yang dilihat dari 

gejala sosial masyarakat tempat karya sastra itu tercipta. Dalam 

penelitian ini saya menggunakan pendapat dari Wellek dan Warren 

yang kedua yakni sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan 
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suatu karya sastra itu sendiri, yang menjadi pokok telaah adalah 

tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan 

atau amanat yang hendak disampaikan. 

b. Pendekatan Struktural 

Menurut Teeuw (dalam Pradopo, 2003: 141) analisis struktural 

merupakan prioritas utama sebelum yang lain-lain. Tanpa analisis 

yang demikian, kebulatan makna intrinsik yang hanya digali dari karya 

sastra itu sendiri tidak akan terungkap. Makna unsur-unsur karya 

sastra hanya dapat dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar 

pemahaman tempat dan unsur fungsi itu dalam keseluruhan karya 

sastra. 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007: 36) sebuah karya 

sastra menurut 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 indah. 

Nurgiyantoro (2007: 37) menyatakan bahwa analisis struktural 

pada dasarnya memiliki tujuan memaparkan secermat mungkin fungsi 

dan keterkaitan antarberbagai unsur karya sastra yang secara 

bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural 

tidak cukup dilakukan hanya sekadar mendata unsur tertentu sebuah 
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karya fiksi, misalnya peristiwa, plot, tokoh, latar, atau yang lain. 

Namun, yang lebih penting adalah menunjukkan bagaimana hubungan 

antarunsur itu, dan sumbangan apa yang diberikan terhadap tujuan 

estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Analisis struktural 

karya sastra dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1) mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan unsur-unsur 

intrinsik yang membangun karya sastra (tema, latar, alur, tokoh, 

sudut pandang, dan amanat); 

2) menjelaskan bagaimana fungsi masing-masing unsur tersebut 

dalam menunjang makna keseluruhan karya sastra, 

3) menghubungkan antarunsur tersebut sehingga secara bersama 

membentuk sebuah totalitas kemaknaan yang terpadu. 

Pembahasan struktur novel Ranah 3 Warna karya Ahmad 

Fuadi pada penelitian ini mencakup pembahasan mengenai tema, 

penokohan, plot, dan latar karena keempat unsur tersebut menunjang 

cerita dalam novel Ranah 3 Warna. 

1) Tema 

Menurut Stanton (dalam Jabrohim, 2003: 56) tema merupakan 

aspek utama yang sejajar dengan makna dalam kehidupan 

manusia, sesuatu yang dijadikan pengalaman begitu diingat. Tema 

merupakan gagasan dasar umum yang terkandung di dalam teks 

sebagai struktur semantik dan yang menyangkut persamaan-
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persamaan atau perbedaan-perbedaan (Hartoko & Rahmanto dalam 

Nurgiyantoro, 2007: 68). 

2) Alur 

Alur atau plot berarti keseluruhan rangkaian peristiwa yang 

terdapat dalam sebuah cerita (Stanton dalam Jabrohim, 2003: 58). 

Menurut Nurgiyantoro (2007: 110-111) plot merupakan unsur fiksi 

yang terpenting bahkan tak sedikit orang menganggapnya sebagai 

yang terpenting di antara berbagai unsur fiksi lain. 

Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2007: 113) menyatakan bahwa 

plot merupakan cerita yang berisi urutan kejadian, tetapi tiap 

kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab-akibat, peristiwa 

yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. 

Plot sebagai peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita 

tidak bersifat sederhana karena pengarang menyusun peristiwa-

peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab-akibat. 

3) Penokohan 

Penokohan adalah pelaku yang berperan dalam novel yang 

memiliki keterkaitan erat dengan perwatakan yang dimilikinya 

(Stanton dalam Jabrohim, 2003: 59). 

Jones & Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2007: 165) menyatakan 

bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang 

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita dan penokohan 
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adalah sebagai tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai 

sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang 

dimiliki tokoh-tokoh tersebut. 

4) Latar 

Latar menyarankan pada tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan 

(Stanton dalam Jabrohim, 2003: 60). 

Latar menurut Nurgiyantoro (2007: 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 menyaran pada hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam karya sastra. 
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G. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian kualitatif, kerangka berpikir digunakan sebagai dasar 

untuk menyusun suatu hipotesis, yang memprediksi bahwa suatu variabel 

yang ada memiliki hubungan saja (kolerasi), memiliki hubungan sebab-akibat 

(kausal), dengan memperhatikan bahwa suatu variabel tertentu merupakan 

variabel bebas (independent variable) atau variabel tergantung (dependent 

variable).  

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 

peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Dengan 

pemahaman peta secara teoritik beragam variabel yang terlibat dalam 

penelitian, peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan keterkaitan 

antarvariabel yang terlibat, sehingga posisi variabel yang akan dikaji menjadi 

jelas (Sutopo, 2002 : 141). 

  Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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Penelitian ini dikaji dengan pendekatan struktural dan pendekatan 

sosiologi sastra. Dari pendekatan struktural akan dianalisis tema, alur, 

penokohan, dan setting. Analisis dengan pendekatan sosiologi sastra pada 

novel Ranah 3 Warna dilakukan untuk memaparkan nilai-nilai edukatif yang 

terdapat dalam novel tersebut sehingga dari analisis melalui pendekatan 

struktural dan sosiologi sastra tersebut dapat diperoleh simpulan. 

 

 

Novel Ranah 3 Warna 

Sosiologi sastra Struktural  

Nilai edukatif   Tema, alur, 
penokohan, seting 

Simpulan 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Strategi 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. Sifat dari penelitian kualitatif deskriptif yaitu mampu memperlihatkan 

secara langsung hubungan transaksi antara peneliti dengan yang diteliti 

sehingga memudahkan pencarian kedalaman makna (Sutopo, 2006: 35).  

Menurut Aminudin (1990: 16), penelitian kualitatif selalu bersifat 

deskriptif, artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk 

deskripsi fenomena tidak berupa angka-angka atau koofisien tentang 

hubungan antar variabel. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau 

gambar bukan angka-angka. Penelitian ini mengungkapkan data-data yang 

berupa kata, ungkapan, kalimat, dan wacana yang ada dalam novel Ranah 3 

Warna karya Ahmad Fuadi. 

Bentuk dan strategi penelitian terarah pada penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam 

baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling berkaitannya 

mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitiannya (Sutopo, 

2006: 179).  
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Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi 

kasus terpancang (embedded research). Suatu penelitian dapat dikatakan 

berbentuk studi kasus terpancang apabila peneliti sudah memilih dan 

menentukan variabel yang menjadi fokus utamanya sebelum memasuki 

lapangan studinya (Sutopo, 2006: 112). Jadi dalam penelitian ini 

menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian 

studi kasus terpancang. 

2. Objek Penelitian 

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

pokok atau topik penelitian sastra. Objek penelitian ini adalah nilai-nilai 

edukatif novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

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. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh.  Sumber data 

dalam penelitian ini menggunakan data primer.  Sumber Data primer 

adalah sumber utama penelitian yang diproses langsung dari sumbernya 

tanpa lewat perantara (Siswantoro, 2005: 54). Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi yang 
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merupakan cetakan pertama, jumlah halaman 471 halaman, diterbitkan 

oleh Gramedia Pustaka Utama, Januari 2011. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pustaka dan catat. Teknik kepustakaan yaitu ilmu tentang sumber-sumber 

yang digunakan dalam penelitian, dokumen digunakan untuk mencari 

data-data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

majalah, gambar, dan data-data yang bukan angka-angka (Moeleong, 

2005: 11). 

Teknik catat dilakukan dengan mencatat secara teliti terhadap data 

primer yakni novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi.  

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data diantaranya 

sebagai berikut: 

a) Pembacaan secara intensif terhadap sumber data yang mengacu 

pada objek penelitian yaitu membaca novel Ranah 3 Warna karya 

Ahmad Fuadi. 

b) Melakukan pencatatan pada data yang diperoleh dari referensi dan 

penelitian-penelitian sebelumnya sesuai dengan data penelitian. 

 

5. 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 validitas datanya. 

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi 

merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat 

multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan 

tidak hanya satu cara pandang (Sutopo, 2006 : 92).  Menurut Patton (dalam 

Sutopo, 2006 : 92) ada empat macam teknik trianggulasi data, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Trianggulasi data (data triangulation), mengarahkan peneliti agar di 

dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data 

yang berbeda yang tersedia. 

b. Trianggulasi peneliti (investigator triangulation), yaitu hasil penelitian 

baik data maupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya 

bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. 

c. Trianggulasi metodologis (methodological triangulation), dilakukan 

peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan 

teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. 

d. Trianggulasi teoritis (theoretical triangulation), dilakukan peneliti dengan 

menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 

permasalahan yang dikaji. 
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Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi teoretis. Trianggulasi teoretis merupakan cara yang dilakukan 

peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 

permasalahan yang dikaji. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data 

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

(Moeleong, 2005: 103). Kegiatan analisis data itu dilakukan dalam suatu 

proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai sejak pengumpulan data 

dilakukan dan dikerjakan secara intensif. 

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. Goldman (dalam Faruk, 1999: 20) mengungkapkan bahwa sudut 

pandang dialektika tidak pernah ada titik awal yang secara mutlak sahih, tidak 

ada persoalan yang secara final pasti terpecahkan. Oleh karena itu, dalam 

sudut pandang tersebut pikiran tidak bergerak seperti garis lurus. 

Menurut Goldman (dalam Faruk, 1999: 20), kerangka berpikir secara 

dialektik menggambarkan dua unsur, yaitu bagian keseluruhan dan bagian 

penjelasan. Setiap fakta atau gagasan yang ada, ditempatkan pada keseluruhan 
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dan sebaliknya atau kesatuan makna akan dapat dipahami dengan fakta atau 

gagasan yang membangun keseluruhan makna tersebut. 

Metode analisis data secara dialektik yang diungkapkan oleh 

Goldmann (dalam Faruk, 1999: 20) adalah penggabungan unsur-unsur yang 

ada dalam novel Ranah 3 Warna dengan fakta-fakta kemanusiaan yang 

diintregrasikan dalam satu kesatuan makna yang akan dicapai dengan 

beberapa langkah, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur 

intrinsik yang ada dalam novel. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data 

adalah sebagai berikut. 

a. Menganalisis novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi dengan 

menggunakan analisis struktural. Analisis struktural dilakukan dengan 

membaca dan memahami kembali data yang diperoleh. Selanjutnya, 

mengelompokkan teks-teks yang terdapat dalam novel Ranah 3 Warna 

yang mengandung unsur tema, tokoh, alur, dan latar. Hasil analisis dapat 

berupa kesimpulan tema, tokoh, alur, dan latar dalam novel Ranah 3 

Warna. 

b. Analisis dengan tinjauan sosiologi sastra dilakukan dengan membaca dan 

memahami kembali data yang diperoleh. Selanjutnya, mengelompokkan 

teks-teks yang mengandung nilai-nilai edukatif yang ada dalam novel 

Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. 
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c. Analisis nilai-nilai edukatif dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad 

Fuadi. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sangatlah penting karena dapat memberikan 

gambaran secara jelas mengenai langkah-langkah penelitian dan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II memuat 

analisis latar belakang sosial budaya karya sastra, biografi pengarang yang 

memuat riwayat hidup pengarang, hasil karya pengarang, serta ciri khas 

kesusastraan. Bab III memuat analisis struktur novel Ranah 3 Warna karya 

Ahmad Fuadi yang akan dibahas dalam tema, penokohan, alur, dan latar atau 

setting. Bab IV memuat analisis nilai-nilai edukatif dalam novel Ranah 3 Warna 

karya Ahmad Fuadi tinjauan sosiologi sastra. Bab V merupakan bab terakhir yang 

memuat simpulan dan saran, bagian terakhir skripsi terlampir serta daftar pustaka. 

 

 

 


