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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Nilai pendidikan dalam sebuah novel menarik untuk dikaji dalam penelitian 

sastra. Nilai pendidikan tersebut merupakan amanat pengarang kepada pembaca. 

Nilai pendidikan yang ada di dalam novel, ada yang memiliki hubungan dengan 

nilai pendidikan yang disampaikan pengarang sebelumnya. Oleh karena itu, 

hubungan nilai pendididkan dalam karya sastra merupakan bagian dari fenomena 

yang menarik untuk dikaji dalam penelitian sastra. Hal ini sejalan dengan pendapat 

yang dinyatakan Bakhtin lewat Todorov (dalam Faruk, 1999: 134) yang 

mengungkapkan bahwa tidak ada tuturan tanpa hubungan dengan tuturan yang 

lain. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa pengarang dalam menciptakan karyanya 

mempertimbangkan nilai pendidikan karya sebelumnya. 

Fenomena sastra seperti ini lebih tepatnya akan dikaji dengan pendekatan 

intertekstualitas. Pendekatan intertekstualitas ini bertujuan untuk menggali bentuk 

hubungan nilai pendidikan yang ada pada kedua novel tersebut. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Teeuw (dalam Nurgiyantoro, 2009: 50) yang mengungkapkan 

bahwa kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks 

(lengkapnya: teks kesastraan) yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan 

tertentu. 



2 

 

Sebelum pengarang menciptakan hasil karyanya, pengarang telah 

menginspirasi dan meresapi dari pengarang sebelumnya. Hal ini menimbulkan 

interteks dalam penciptaan karya sastra. Kejadian semacam ini biasa terjadi dalam 

karya sastra, baik sengaja ditampilkan pengarang secara terang-terangan maupun 

tidak. Hal ini sejalan dengan pendapat Julia Kristeva (dalam  Jabrohim, 2003: 126) 

yang menyatakan bahwa tiap teks itu merupakan mosaik-mosaik, kutipan-kutipan 

dan merupakan penyerapan (transformasi) teks-teks lain. Artinya, tiap teks itu 

mengambil hal-hal yang bagus diolah kembali dalam karyanya atau ditulis setelah 

melihat, meresapi, dan menyerap hal yang menarik baik secara sadar maupun tidak 

sadar. Jadi, dapat kita ketahui bahwa sebagian dari pengarang ketika membuat 

karya sastra juga memadukan imajinasinya dengan penyerapan dari hasil karya 

sebelumnya. 

Fenomena intertekstualitas yang ada tersebut, bukan berarti menunjukkan 

kerendahan mutu teks transformasi dan mengunggulkan teks yang menjadi 

hipogram. Akan tetapi, intertektualitas menunjukkan bahwa teks yang ada tersebut 

memberikan makna lebih komprehensif dalam pengkajian teks selanjutnya. Teeuw 

(dalam Nurgiyantoro, 2009: 50) menyatakan bahwa tujuan interteks untuk 

memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya tersebut. Kendati demikian, 

setiap pengarang tetap memiliki jati diri dalam nama penanya dan memiliki ciri 

khas yang berbeda antara pengarang yang satu dengan pengarang yang lainnya. 

Dalam penelitian ini novel dianalisis dari segi struktur sebagai langkah awal 

pengkajian lebih dalam. Penelitian ini juga mengkaji nilai pendidikan yang ada di 
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dalam kedua novel tersebut. Jadi, penelitian ini mampu memaparkan struktur 

bangunan novel tanpa mengabaikan nilai pendidikan kedua novel tersebut. 

Pengkajian selanjutnya, pada bentuk hubungan nilai pendidikan dari kedua novel 

tersebut dikaji dengan pendekatan intertekstualitas. Dengan demikian, diharapkan 

penelitian ini dapat menguak dari sisi hipogram dan teks transformasi yang ada di 

dalam kedua novel tersebut. Nurgiyantoro (2009: 52) menyatakan bahwa karya-

karya yang ditransformasikan dalam penulisan karya sesudahnya ini menjadi 

perhatian utama kajian intertekstual, misalnya lewat pengontrasan antara sebuah 

karya dengan karya-karya yang lain yang diduga menjadi hipogramnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian  pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan 5 Bintang karya 

Maizul (selanjutnya, Laskar Pelangi disingkat LP, sedangkan 5 Bintang disingkat 

5B). Penelitian ini memfokuskan pada nilai pendidikan yang ada pada kedua novel 

tersebut dengan menggunakan pendekatan struktural, sosiologi sastra, dan 

intertekstualitas. Pendekatan intertekstualitas ini untuk mengidentifikasi teks 

hipogram dan teks transformasinya.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini terdapat tiga 

masalah yang hendak dikaji. 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata? 

2. Bagaimanakah struktur yang membangun novel 5 Bintang karya Maizul? 
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3. Bagaimanakah transformasi nilai pendidikan yang ada dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata dan 5 Bintang karya Maizul dengan menggunakan 

pendekatan intertekstualitas? 

C. TUJUAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada tiga hal yang menjadi tujuan 

dari penelitian yang dicapai, yaitu: 

1. mengidentifikasi struktur yang membangun dalam novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata. 

2. mengidentifikasi struktur yang membangun dalam novel 5 Bintang karya 

Maizul. 

3. memaparkan transformasi nilai pendidikan yang ada dalam  novel  Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata dan 5 Bintang karya Maizul dengan menggunakan 

pendekatan intertekstualitas. 

D. MANFAAT 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, 

baik bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah perkembangan 

ilmu sastra, khususnya dalam kajian struktural, sosiologi sastra, dan 

intertekstualitas. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya penggunaan teori-

teori sastra secara teknik analisis terhadap karya sastra. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengarang penelitian ini dapat memberikan masukan agar dapat 

mengkaji karya sastra yang lebih baik. 

b. Bagi dunia pendidikan dapat membantu pengembangan bahan ajar pada 

pembelajaran novel. 

c. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah minat baca dalam 

mengapresiasikan karya sastra dan menambah pemahaman pada kajian 

intertektualitas.   

d. Bagi perpustakaan dapat menambah koleksi dan referensi bacaan bagi 

pengunjung. 

 

E. PENELITIAN RELEVAN 

Fungsi tinjauan penelitian yang relevan ini untuk menunjukkan sportivitas 

atau kejujuran peneliti bahwa judul penelitian ini ada relevan dengan judul 

penelitian yang terdahulu. 

1. Nurdiana, Rizky Ayu (2010) dalam skripsinya berjudul ―Nilai-Nilai Edukatif 

dalam Laskar Pelangi karya Andrea Hirata: Tinjauan Semiotik‖. Hasil 

penelitian nilai-nilai edukatif dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata: 

nilai ketakwaan kepada Allah, nilai tanggung jawab, nilai kemandirian, nilai 

kecerdasan, nilai keterampilan, dan nilai kultural. Persamaan penelitian yang 

dilakukan Nurdiana dengan judul penelitiain yang akan diajukan terletak pada 

salah satu sumber data yang digunakan yakni, novel Laskar Pelangi. 
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Perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan. Dalam penelitian 

Nurdiana digunakan tinjauan semiotik, sedangkan dalam judul penelitian ini 

menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Salah satu sumber data yang digunakan 

juga berbeda yakni, novel 5 Bintang. Adapun perbedaan yang lainnya terletak 

pada objek kajian penelitian Nurdiana adalah nilai-nilai pendidikan, sedangkan 

objek penelitian ini hubungan intertekstualitas nilai-nilai pendidikan. 

2. Sumanto (2010) dalam tesisnya berjudul ―Kajian Intertekstual dan Nilai 

Pendidikan Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari dan Novel 

Canting Karya Arswendo Atmowiloto‖. Hasil penelitian meliputi (1) unsur 

struktur berupa tema, penokohan, dan setting; (2) kedua novel tersebut 

memiliki persamaan dan perbedaan kandungan warna lokal; (3) nilai 

pendidikan dalam kedua novel tersebut yaitu nilai pendidikan sosial budaya, 

pendidikan moral, dan pendidikan religius. Persamaan penelitian Sumanto 

dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dengan bentuk hubungan 

intertekstualitas nilai pendidikan. Perbedaannya terletak pada kedua sumber 

data yang digunakan berbeda. Penelitian yang akan diajukan ini menggunakan 

sumber data dari novel Laskar Pelangi dan 5 Bintang. 

3. Penelitian Arianti, Ganik (2011) yang berjudul ―Hubungan Intertekstual antara 

Negeri Lima Menara karya Ahmad  Fuadi dan  Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata‖. Hasil penelitian: (1) struktur yang terjalin dalam masing-masing novel 

yaitu Laskar Pelangi dan Negeri Lima Menara memiliki aspek-aspek yang 

saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain, (2) analisis bentuk 
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intertekstual dalam penelitian ini memasuki wilayah hipogram. Hipogram yang 

meliputi tiga hal yaitu, (a) hipogram ditemukan dalam penokohan yang terbagi 

menjadi dua yaitu, Ikal (LP) ditransformasikan sebagai Alif (N5M) dan Lintang 

(LP) ditransformasikan sebagai Baso (N5M), (b) hipogram ditemukan dalam 

sudut pandang, (c) hipogram ditemukan dalam masalah pendidikan, pendidikan 

dikhususkan dalam pendidikan berbasis agama. Persamaan penelitian ini 

dengan judul penelitian yang diajukan terletak pada objek kajian pada bentuk 

hubungan intertekstualitas. Salah satu sumber data yang digunakan sama yakni, 

novel Laskar Pelangi. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian 

penelitian ini bersifat umum pada hubungan intertekstual, sedangkan dalam 

objek penelitian yang akan diajukan ini lebih spesifik pada hubungan 

intertekstualitas nilai pendidikan. Perbedaan yang lainnya terletak pada salah 

satu sumber data yang digunakan berbeda yakni, novel 5 Bintang. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas diketahui bahwa penelitian 

―Hubungan Intertekstualitas Nilai Pendidikan dalam Novel Laskar Pelangi 

Karya Andrea Hirata dan 5 Bintang karya Maizul‖ belum pernah dilakukan. 

Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan 

persamaannya, terletak pada sumber data dari novel Laskar Pelangi dan juga 

pada bentuk objek kajian hubungan intertekstualitas. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan ketiga tinjauan yang relevan tersebut terletak pada salah 

satu sumber data yang digunakan, yakni novel 5 Bintang karya Maizul sejauh 

ini belum ada penelitian terhadap novel tersebut. 
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F. LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yang saling berkaitan untuk 

dijadikan landasan teori antara lain pendekatan struktural, teori sosiologi sastra, 

teori intertekstualitas, dan nilai pendidikan. 

 

1. Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji unsur struktur yang membangun karya sastra. Pendekatan struktural ini 

meyakini bahwa dalam struktur yang ada di dalam karya sastra mampu berdiri 

sendiri untuk dapat dipahami oleh pembaca. Pendapat ini sejalan dengan apa yang 

telah dikemukakan Pradopo (dalam Jabrohim, 2003: 54) yang menyatakan bahwa 

teori stuktural merupakan anggapan bahwa di dalam dirinya sendiri (karya sastra) 

merupakan suatu  struktur yang otonom yang dapat dipahami sendiri sebagai 

kesatuan yang bulat. Adapun Teeuw (1984: 135) memaparkan bahwa analisis 

struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, 

semendetil, dan mendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan 

aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh.  

Metode struktural ini digunakan untuk menganalisis novel berdasarkan 

unsur-unsur struktur yang ada dalam novel tersebut. Analisis dengan metode ini 

digunakan sebagai langkah awal dalam menganalisis novel sebelum melakukan 

analisis yang lain. Model analisis ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Teeuw 

(dalam Pradopo, 2003:  140) menyatakan bahwa analisis struktural merupakan 
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prioritas pertama sebelum yang lain-lain, tanpa itu kebulatan makna intrinsik yang 

hanya dapat digali dari karya itu sendiri, tidak akan tertangkap. Oleh karena itu, 

analisis ini akan menganalisis bentuk struktur dari novel sebagai langkah awal 

untuk melalukan untuk analisis yang lain. Analisis struktural ini dapat membantu 

untuk memahami hasil analisis dengan pendekatan sosiologi sastra dan 

intertekstualitas. Kedua pendekatan tersebut juga digunakan dalam analisis 

penelitian ini.  Analisis struktural bersifat otonom, yakni mampu berdiri sendiri 

tanpa melibatkan analisis dengan pendekatan yang lain.  

Hartoko dan Rahmanto (dalam Nurgiyantoro, 2009: 38) menyatakan bahwa 

analisis struktur dapat berupa kajian yang menyangkut relasi unsur-unsur dalam 

mikroteks, satu keseluruhan wacana, dan relasi intertekstual. Berdasarkan 

pendapat tersebut sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yang menggunakan 

pendekatan intertekstualitas. Jadi, dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji dalam 

unsur struktur dalam karya saja, tetapi juga mengkaji dari relasi intertekstual nilai 

pendidikan dalam novel. 

Pembahasan struktur novel mencakup tema, fakta cerita yang terdiri dari, 

alur, karakter, dan latar, sedangkan sarana sastra mencakup sudut pandang, gaya 

atau tone, dan simbolisme. Struktur novel ini berdasarkan pendapat Stanton (2007: 

20-71) yang membagi unsur struktural dengan klasifikasi tersebut. Ketiga unsur 

tersebut menunjang pengkajian struktur pembangun sastra. Analisis struktur karya 

sastra tersebut bertujuan melihat hubungan antarunsur, sehingga memperoleh 

kepaduan yang menyeluruh dari penelitian sastra. 
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Pendekatan struktural ini mengkaji unsur-unsur novel yang membangun 

novel. Unsur novel tersebut terdiri atas: tema, fakta cerita, dan sarana sastra. 

Bagian fakta cerita terdiri atas: alur, penokohan, dan latar. Adapun, bagian sarana 

sastra terdiri atas: sudut pandang, gaya bahasa, dan simbol. Unsur-unsur novel 

tersebut dijabarkan dalam uraian di bawah ini. 

a. Tema 

Tema merupakan sebuah kerangka yang digunakan pengarang dalam 

membuat karya sastra. Sebuah tema menjadi intisari pengarang dalam bercerita, 

sehingga tema menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah karya sastra. Hal 

ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nurgiyantoro (2009: 25) bahwa 

tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Ia selalu berkaitan dengan 

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

maut, religius, dan sebagainya. Adapun Stanton (2000:7) mendefiniskan tema 

memberikan kekuatan dan menegaskan kebersatuan kejadian sekaligus 

mengisahkan kehidupan dalam konteksnya yang paling umum. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa tema merupakan dasar cerita yang dapat 

memberi kekuatan pada cerita. Tema juga dapat dilihat dari suatu ide yang 

menonjol dalam novel.  

b. Fakta Cerita 

Fakta cerita merupakan sesuatu yang bersifat fakta yang tersurat dalam 

sebuah novel. Fakta cerita dapat dipahami melalui pembacaan yang cermat dan 

kritis dari sebuah novel. Akan tetapi, ada pula yang tersirat dari sebuah novel, 
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sehingga peneliti harus mampu menelaah lebih dalam. Stanton (2007: 22) 

menyatakan bahwa karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. 

Elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fakta cerita yang ada dalam sebuah 

novel digunakan untuk pencatatan kejadian yang bersifat imajinatif dari sebuah 

cerita yang ada di dalam novel.  

1)  Alur 

 Alur merupakan rangkaian atau jalannya cerita yang ditampilkan oleh 

pengarang. Alur biasanya juga disebut sebagai plot. Alur digunakan dalam 

rangkaian cerita untuk mendapatkan pengurutan sebuah jalannya cerita. Hal 

ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh (Stanton, 2007: 26) bahwa alur 

merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Adapun Nurgiyantoro 

(2007:114) mengungkapkan bahwa alur merupakan cerminan, atau bahkan 

berupa perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, 

dan bersikap dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dengan 

demikian, alur dapat dikatakan suatu rangkaian cerita yang digunakan untuk 

pengurutan sebuah jalannya cerita yang dilakukan para tokoh.  

Tahapan plot atau alur menurut Tasrif lewat Lubis (dalam 

Nurgiyantoro, 2009: 149-157) dapat dibagi menjadi lima tahapan. 

(a) Tahap situation (tahap penyituasian) tahap yang terutama berisi 

pelukisan dan pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh cerita.  

(b) Tahap generating circumstances (tahap pemunculan konflik) pada tahap 

ini masalah dan peristiwa yang menyulut terjadinya konflik mulai 

dimunculkan. 
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(c) Tahap ricing action (peningkatan konflik) pada tahap ini konflik yang 

telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang dan 

dikembangkan kadar intensitasnya. 

(d) Tahap climaks (klimaks) pada tahap ini konflik dan atau pertentangan-

pertentangan yang terjadi, yang dilalui atau ditimpahkan pada tokoh 

cerita mencapai intensitas puncak. 

(e) Tahap denouement (penyelesaian) pada tahap ini konflik yang telah 

mencapai klimaks diberi penyelesaian, ketegangan, dan dikendorkan.  

 

2) Penokohan 

Penokohan dalam sebuah novel sangat berperan penting dalam 

penyampaian amanat atau pesan yang akan disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Tokoh cerita dalam novel hanya sebagai perantara untuk 

menyampaikan amanat atau pesan kepada pembaca melalui karakter para 

tokohnya. Jones (dalam Nurgiyantoro, 2007: 165) menyatakan bahwa 

penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita. Jadi, penokohan dapat dikatakan sebagai 

bentuk penyampaian karakter tokoh dalam sebuah cerita untuk 

menyampaikan amanat.  

Analisis penokohan digunakan untuk memahami karakter tokoh yang 

ada dalam novel. Analisis ini akan mengkaji dari sudut psikologis, fisiologis, 

dan sosiologis yang membangun unsur penokohan dalam novel. Ketiga  

sudut itu masih mempunyai berbagai aspek dalam analisis penokohan. 

Dengan demikian, analisis terhadap tiga sudut penokohan tersebut akan 

didapatkan hasil analisis yang komprehensif. 

Lubis dalam Hutagalung lewat Al Ma‘ruf (2010: 83) membagi aspek 

analisis penokohan sebagai berikut. Analisis penokohan secara 
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psikologis antara lain cita-cita, ambisi, kekecewaan, kecakapan, 

temperamen, dan sebagainya. Adapun, aspek yang masuk dalam 

fisiologis misalnya jenis kelamin, tampang, kondisi tubuh, dan lain-

lain. Selanjutnya, analisis sudut sosiologis terdiri atas misalnya 

lingkungan, pangkat, status sosial, agama, kebangsaan, dan 

sebagainya.  

 

3) Latar 

Dalam kajian teori ini dipaparkan definisi latar dari dua pakar sastra. 

Salah satunya dipaparkan oleh Stanton (2007: 35-36) mendefinisikan bahwa 

latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, 

semesta berinteraksi dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Latar juga 

dapat berwujud waktu tertentu (hari, bulan, tahun), cuaca, atau satu periode 

sejarah. Adapun Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007: 216) mendefinisikan 

bahwa latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dengan demikian, latar 

merupakan bagian dalam novel yang memaparkan suatu peristiwa yang ada 

dalam novel, baik latar tempat, waktu, maupun suasana yang disampaikan 

pengarang dari peristiwa yang diceritakan. 

c. Sarana Sastra 

Sarana sastra merupakan bagian dari unsur struktural dalam sebuah novel. 

Sarana sastra dapat diartikan sebagai metode (pengarang) memilih dan 

menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna (Stanton, 2007: 

46). Metode seperti ini dapat dilakukan pembaca untuk melihat fakta yang ada 
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dalam sebuah novel melalui cara pandang pengarang. Sarana sastra dalam 

sebuah karya sastra terdiri dari: sudut pandang, gaya atau tone, dan simbol.  

1) Sudut Pandang 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007: 248) menyatakan bahwa sudut 

pandang merupakan cara dan atau pandangan yang dipergunakan pengarang 

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

peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 

Adapun Stanton (2007: 52) mengungkapkan bahwa posisi pusat kesadaran 

tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita, dinamakan ‗sudut 

pandang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sudut pandang 

merupakan cara pandang pengarang dalam menempatkan tokoh cerita.  

2) Gaya dan Tone 

Bagian dari sarana sastra salah satunya ialah gaya atau tone. Gaya 

merupakan salah satu ciri khas bentuk kepengarangan seorang pengarang. 

Pengarang mampu membuat karya sastra yang berbeda dengan pengarang 

yang lainnya. Salah satunya dapat dilihat dari bentuk gaya bahasa yang 

digunakan oleh pengarang dalam karyanya. Gaya adalah cara pengarang 

dalam menggunakan bahasa, meskipun dua pengarang memakai dua orang 

pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang sama, tetapi hasil tulisan 

keduanya bisa sangat berbeda (Stanton, 2007: 61). Elemen yang sangat 

terkait dengan gaya adalah tone. Tone adalah sikap emosional pengarang 

yang ditampilkan dalam cerita (Stanton, 2007: 63). Dengan demikian, gaya 
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atau tone merupakan bagian ciri khas yang digunakan pengarang untuk 

membedakan hasil karya pengarang yang satu dengan yang lain.  

3) Simbol 

Simbol merupakan bagian dari sarana sastra. Simbol yang digunakan 

pengarang dalam novel dapat membantu pembaca dalam memahami emosi 

pengarang yang berupa simbol. Simbol adalah berwujud detail-detail konkret 

dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan 

emosi pada pemikiran pembaca  (Stanton, 2007: 64).  

 

2. Teori Sosiologi Sastra 

Teori sosiologi sastra merupakan teori yang digunakan untuk mengkaji nilai 

pendidikan yang ada dalam novel. Pendekatan sosiologi ini berasal dari susunan 

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. Adapun sosiologi sastra merupakan penggabungan yang 

berbeda. Perbedaannya bahwa sosiologi melakukan analisis ilmiah yang objektif, 

sedangkan sastra mencoba memahami setiap kehidupan sosial dari relung perasaan 

yang terdalam (Ekarini, 2003: 2-3). Jadi, penggabungan makna kata sosiologi dan 

sastra merupakan suatu pendekatan untuk analisis ilmiah terhadap kehidupan 

sosial.  

Beberapa pakar sastra mendefinisikan batasan sosiologi sastra. Salah satunya 

diungkapkan oleh Damono (dalam Jabrohim, 2001: 169) mengungkapkan bahwa 
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pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan 

oleh beberapa penulis disebut sosiologi sastra. Adapun  Ratna  (2006: 59) 

menyatakan bahwa pendekatan sosiologis menganalisis manusia dalam 

masyarakat dengan proses pemahaman mulai masyarakat ke individu. Selanjutnya, 

Wolff lewat Faruk (dalam Endraswara, 2003: 77) menungkapkan bahwa sosiologi 

sastra merupakan disiplin yang tanpa bentuk, tidak terdefinisikan dengan baik, 

terdiri dari sejumlah studi-studi empiris dan berbagai percobaan pada teori yang 

agak lebih general, yang masing-masingnya hanya mempunyai kesamaan dalam 

hal bahwa semuanya berurusan dengan hubungan sastra dengan masyarakat. 

Endraswara (2003: 77) memaparkan bahwa sosiologi sastra merupakan cabang 

penelitian sastra yang bersifat reflektif. Penelitian ini banyak diminati oleh peneliti 

karena melihat sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian di 

atas dapat dinyatakan bahwa sosiologi sastra adalah pandangan yang menyatakan 

bahwa karya sastra merupakan gambaran atau potret fenomena masyarakat yang 

diungkapkan pengarang melalui karya sastra. 

Pendekatan sosiologi sastra sebagai analisis terhadap karya sastra dari 

seorang pengarang yang merefleksikan kehidupan masyarakatnya. Pengarang atau 

seniman tidak semata-mata melukiskan keadaan yang sesungguhnya, tetapi 

mengubah sedemikian rupa sesuai dengan kualitas kreativitasnya. Dalam 

hubungan ini, menurut Teeuw (dalam Ratna, 2003: 7) mengungkapkan bahwa ada 

empat cara yang mungkin dilakukan seorang pengarang atau seniman dalam 

membuat hasil karyanya. 
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a. Afirmasi yaitu dengan cara menetapkan norma-norma yang sudah ada. 

b. Restornasi yaitu sebagai ungkapan kerinduan pada norma yang sudah 

usang. 

c. Negasi yaitu dengan mengadakan pemberontakan terhadap norma yang 

sedang berlaku. 

d. Inovasi yaitu dengan mengadakan pembaharuan terhadap norma yang 

ada. 

 

Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk mengangkat nilai-nilai 

pendidikan yang ada di dalam novel. Hal ini sesuai dengan tujuan sosiologi sastra 

yang diungkapkan oleh 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. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan dapat diidentifikasi dengan 

pendekatan sosiologi sastra tersebut.  

Nilai-nilai pendidikan dalam kedua novel tersebut merupakan hasil 

pengarang sastra sebagai cerminan kehidupan masyarakatnya. Hal ini sesuai 

dengan apa yang telah diungkapkan Andrea sendiri bahwa novel Laskar Pelangi 

merupakan memoar (catatan hidup) Andrea Hirata bersama Ibu Muslimah, Bapak 

Harfan, dan sepuluh teman laskar pelangi. Dalam novel 5 Bintang pun juga 

dipaparkan oleh Sulaiman Juned dalam cover novel 5 Bintang bahwa ―sebuah 

karya sastra, baik itu berupa novel selalu berangkat dari sebuah realita sosial, dan 

karya ini adalah bentuk dari ―kerealitaan‖ yang masuk akal‖. Oleh karena itu, 

layak dikatakan bahwa nilai-nilai pendidikan yang diungkapkan dalam kedua 

novel tersebut dikaji dengan pendekatan sosiologi sastra karena merupakan bentuk 

cerminan kehidupan masyarakat. 
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Analisis dengan pendekatan sosiologi sastra ini memiliki keterkaitan dengan 

pendekatan struktural. Analisis ini dilakukan setelah menganalisis bentuk 

struktural dalam novel. Analisis dengan pendekatan sosiologi sastra telah terbantu 

oleh adanya pendekatan struktural. Nilai pendidikan dalam novel tersebut sebagian 

telah terpaparkan dalam kajian struktural. Oleh karena itu, analisis sosiologi sastra 

ini merupakan tindak lanjut dari analisis struktural untuk menganalisis nilai 

pendidikannya. Selanjutnya, digunakan pendekatan intertekstualitas untuk 

mengkaji hubungan intertekstualitas nilai pendidikan dalam kedua novel yang 

menjadi sumber data primer penelitian. 

3. Teori Intertekstualitas 

Kajian interteks secara umum dapat dikatakan sebagai upaya untuk 

menemukan aspek yang ada pada karya sesudahnya yang diduga memiliki bentuk 

kemiripan pada karya sebelumnya. Dalam konteks ini dimaksudkan pada teks 

novel LP dan 5B memiliki bentuk hubungan pada nilai pendidikan yang akan 

dikaji dengan pendekatan intertekstualitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Teeuw 

(dalam Nurgiyantoro, 2009: 50) yang mengungkapkan bahwa kajian intertekstual 

dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks (lengkapnya: teks kesastraan) 

yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu, misalnya untuk 

menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrisik seperti ide, gagasan, peristiwa, 

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

Kajian intertekstualitas sebagai bentuk hubungan yang ada dalam teks sastra juga 

diperkuat oleh pendapat Riffatere (dalam Sangidu, 2004: 24).  
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Riffatere mengemukakan bahwa sebuah karya sastra baru bermakna dalam 

hubungannya dengan karya sastra yang lain atau istilahnya dengan 

memperhatikan prinsip intertekstualitas. Menurutnya karya sastra yang 

melatarbelakangi penciptaan karya sastra sesudahnya disebut sebagai karya 

hipogram. Hipogram merupakan karya yang menjadi dasar penciptaan karya 

lain yang lahir kemudian. Karya yang diciptakan berdasarkan hipogram 

disebut sebagai karya transformasi karena mentransformasikan teks-teks 

yang menjadi hipogramnya. 

 

Hipogram menurut Endaswara (2003: 132) adalah karya sastra yang menjadi 

latar kelahiran karya berikutnya. Kehadiran teks berikutnya merupakan wujud 

perhatian pengarang terhadap teks sebelumnya sebagai inspirasi untuk 

pengembangan ataupun penolakan. Hipogram sebagai dasar yang mendahului 

munculnya teks transformasi tersebut memiliki berbagai bentuk dari jenis 

hipogram.  Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Endaswara (2003: 132). 

Hipogram karya sastra akan meliputi:  

a. Ekspansi yaitu perluasan atau pengembangan karya. Ekspansi tidak 

sekadar repetisi, tetapi termasuk perubahan gramatikal dan perubahan 

jenis kata; 

b. Konversi adalah pemutarbalikan hipogram atau matriksnya. Penulis 

memodifikasi kalimat ke dalam karya barunya; 

c. Modifikasi adalah perubahan tataran linguistik, manipulasi urutan kata 

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

tema dan jalan ceritanya sama; 

d. Ekserp adalah semacam intisari dari unsur atau episode dalam hipogram 

yang disadap oleh pengarang. Ekserp biasanya lebih halus, dan sangat 

sulit dikenali, jika peneliti belum terbiasa membandingkan karya. 

 

Julia Kristiva lewat Junus (dalam Endraswara, 2003: 131-132) 

mengungkapkan bahwa munculnya interteks sebenarnya dipengaruhi oleh hakikat 

teks yang di dalamnya terdapat teks lain. Pengarang ketika mengekspresikan 

karyanya, sebelumnya telah meresepsi karya terdahulu, tetapi terjadinya inteteks 

ada yang sangat eksplisit dan ada yang terjadi secara impisit. Kejadian interteks 
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tergantung pada setiap pengarang, apakah bermaksud untuk menampilkan bentuk 

interteks dari karya orang lain atau bermaksud untuk menyembunyikannya. Akan 

tetapi, kajian intertekstualitas pada penelitian ini menitikberatkan pada pemaknaan 

yang lebih komprehensif terhadap karya yang akan dikaji. Hal ini sesuai dengan 

tujuan dari interteks yang diungkapkan oleh Teeuw (dalam Nurgiyantoro, 2009: 

50) yang menyatakan bahwa tujuan interteks adalah untuk memberikan makna 

secara lebih penuh terhadap karya tersebut. Berdasarkan pendapat yang demikian, 

maka layak Culler (dalam Endraswara, 2003: 132) menyatakan bahwa studi 

intetekstualitas akan membawa peneliti memandang teks-teks pendahulu sebagai 

sumbangan pada suatu kode yang memungkinkan efek signifiation, yaitu 

pemaknaan yang bermacam-macam. 

Dalam analisis hubungan intertekstualitas nilai pendidikan penelitian ini, 

sebelumnya melibatakan dua pendekatan yang digunakan. Pendekatan ini 

melibatkan pendekatan struktural dan sosiologi sastra dalam proses analisisnya. 

Penerapan pendekatan ini untuk menggali bentuk hubungan intertekstualitas nilai 

pendidikan yang ada dalam kedua novel. Selanjutnya, diidentifikasi bentuk 

hipogram dan teks transformasinya dari nilai pendidikannya.  

 

4. Nilai Pendidikan 

Hubungan sastra dan pendidikan sangatlah erat dan tidak bisa dipisahkan 

karena keduanya memiliki keterkaitan. Hubungan ini dikarenakan dalam sastra 

terkandung nilai-nilai yang mendidik bagi pembaca, sedangkan sastra merupakan 



21 

 

salah satu wahana bagi pengarang untuk mengapresiasikan nilai-nilai pendidikan 

bagi pembaca. Meskipun rangkaian peristiwa dan tokoh bersifat imajinatif, tetapi 

kebenaran nilai kehidupan yang disampaikan pengarang tidak dapat disangkal. 

Nilai-nilai pendidikan dalam karya sastra memberikan nasihat bagi pembaca, tidak 

jarang pula memberikan kritikan baik secara ironi maupun transparan. Hal ini 

semua memberikan pesan kepada pembaca untuk menjadi insan yang pandai 

dalam memetik suatu hikmah dari nilai yang terkandung dalam karya sastra. 

Kata nilai pendidikan dapat dijelaskan dari unsur kata nilai dan pendidikan. 

Kata nilai dipaparkan oleh Kaswardi (Ed., 1993: 18) sebagai realitas abstrak 

sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup. 

Adapun Darajat (dalam Ardiansyah, 2011) mengungkapkan nilai adalah suatu 

perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang 

memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, dan 

perilaku. Selanjutnya, Uzey (2009) mengungkapkan nilai sebagai sesuatu yang 

berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Definisi 

nilai dipertegas oleh Haryadi (dalam Noor, 2004: 65) yang menyatakan bahwa 

nilai adalah harga sesuatu yang harus dicari dalam proses manusia menganggap 

sikap manusia yang lainnya. Berdasarkan definisi nilai tersebut, penulis 

berkesimpulan bahwa nilai merupakan sesuatu yang berharga dan bersifat abstrak 

sebagai pedoman hidup yang menunjukkan identitas kualitas manusia.  

Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan hakikat pendidikan. Salah 

satunya dalam Undang-Undang Sisdiknas (2003: 2) mendefinisikan pendidikan 
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ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Selanjutnya, Purwanto (2000: 11) menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-

anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. 

Definisi selanjutnya diperkuat oleh Jumadi (2004: 18) yang mengungkapkan 

bahwa pendidikan dapat juga dikatakan sebagai kegiatan yang mencakup hasil 

yang rambahnya (dimensi) pengetahuan sekaligus kepribadian. Berdasarkan tiga 

definisi pendidikan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pendidikan dapat 

dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia dengan usaha sadar dan 

terencana untuk mengembangkan potensi diri manusia agar memiliki kepribadian 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya.   

Nilai merupakan sesuatu yang berharga dan bersifat abstrak sebagai 

pedoman hidup yang menunjukkan identitas kualitas manusia. Adapun pendidikan 

dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia dengan usaha sadar dan 

terencana untuk mengembangkan potensi diri manusia agar memiliki kepribadian 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Berdasarkan uraian 

definisi nilai dan pendidikan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa nilai 

pendidikan adalah sesuatu yang bersifat abstrak dilakukan oleh manusia secara 
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sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri sebagai identitas kualitas 

manusia. 

 

5. Jenis Nilai Pendidikan 

Beberapa pakar mengklasifikasikan nilai-nilai pendidikan dalam berbagai 

versi yang berbeda. Salah satunya nilai–nilai pendidikan dalam karya sastra 

menurut Shimpley lewat Tarigan (dalam Noor, 2004: 65) dibagi atas: nilai 

tanggung jawab, nilai ketakwaan kepada Tuhan, nilai kemandirian, nilai 

kecerdasan, nilai keterampilan, nilai hedoik, nilai kultural, dan nilai praktis. 

Adapun macam-macam nilai menurut Uzey (2009) diklasifikasikan dalam falsafah 

nilai dibedakan dalam tiga macam, yaitu nilai logika adalah nilai benar salah, nilai 

estetika adalah nilai indah dan tidak indah, dan nilai etika atau moral adalah nilai 

baik dan buruk. Selanjutnya, Tilman (2004: 1-269) membagi unit-unit nilai terdiri 

dalam dua belas nilai, yaitu: kedamaian, kebahagian, cinta, toleransi, kejujuran, 

kerendahan hati, kerja sama, kebahagian, tanggung jawab, kesederhanaan, 

kebebasan, dan persatuan.  

Berdasarkan pengklasifikasian jenis nilai pendidikan tersebut. Penelitian ini 

mengkaji jenis nilai pendidikan yang diklasifikasikan oleh Tilman (2004: 1-269) 

unit-unit nilai terdiri dalam dua belas nilai, yaitu: kedamaian, kebahagian, cinta, 

toleransi, kejujuran, kerendahan hati, kerja sama, kebahagian, tanggung jawab, 

kesederhanaan, kebebasan, dan persatuan. Hal ini dikarenakan pengklasifikasian 
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jenis nilai pendidikan ini didasarkan pada pembagian yang cukup spesifik 

dibandingkan dengan pengklasifikasi yang lain. 

 

G. KERANGKA BERPIKIR 

Dalam penelitian novel LP karya Andre Hirata dan 5B karya Maizul ini, 

digunakan pendekatan intertekstualitas. Pendekatan intertekstualitas ini 

memanfaatkan pendekatan struktural sebagai langkah awal untuk mengkaji 

hubungan nilai pendidikan pada kedua novel tersebut. Kedua novel tersebut 

dianalisis bentuk strukturalnya, kemudian nilai pendidikannya dikaji dengan 

pendekatan sosiologi sasta. Selanjutnya, digunakan pendekatan intertekstualitas 

untuk melihat nilai-nilai pendidikan yang mengalami proses transformasi dari 

kedua novel tersebut. Kajian ini sekaligus untuk mengidentifikasi hipogram dan 

teks transformasinya. Kemudian, dilakukan penyimpulan secara khusus dari 

bentuk hubungan intertekstualitas nilai pendidikan yang terdapat pada kedua novel 

tersebut. 
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H. METODE PENELITIAN 

1. JENIS DAN STRATEGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara 
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deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moelong, 2004: 6). 

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau 

fenomena apa adanya (Sutama, 2009: 28). Jadi, jenis penelitian deskripsi dengan 

pendekatan kualitatif merupakan penelitian terhadap fenomena yang dialami 

subjek penelitian dengan menyajikan temuannya berbentuk deskripsi keadaan 

secara naratif. 

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

terpancang (embedded research). Strategi terpancang ialah strategi yang 

digunakan peneliti dalam menyusun proposalnya sudah memilih dan menentukan 

variabel yang menjadi fokus utamanya sebelum memasuki lapangan studinya 

(Sutopo, 2002: 112). Strategi ini telah dilakukan peneliti sebelum menyusun 

proposal penelitian. Peneliti telah memiliki pandangan bentuk hubungan 

intertekstualitas nilai pendidikan yang ada dala novel LP dan 5B. 

 

2. OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik sastra (Sangidu, 2004: 61). 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah hubungan intertekstualitas nilai 

pendidikan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan 5 

Bintang karya Maizul. 
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3. DATA DAN SUMBER DATA 

Data dalam penelitian sastra ―bahan penelitian‖ atau lebih tepatnya dapat 

dikatakan ―bahan jadi penelitian‖ yang terdapat dalam karya-karya sastra yang 

akan diteliti (Sangidu, 2004: 61).  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kalimat atau wacana yang mengandung hubungan intertekstualitas nilai pendidikan 

pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan 5  Bintang karya Maizul.  

Siswantoro (2010: 72) mengungkapkan sumber data penelitian sastra adalah 

teks-teks novel, novela, cerita pendek, drama, dan puisi.  

a. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah novel LP karya Andrea Hirata 

dan 5B karya Maizul. 

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan berupa buku, jurnal 

ilmiah, skripsi, tesis, internet, dan sumber lainya yang terkait dengan penelitian. 

 

4. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPUL DATA 

Metode pegumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2010: 24).  Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, 

simak, dan catat.  

Teknik pengumpulan data dengan metode simak merupakan metode yang 

digunakan  untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menyimak penggunaan 

bahasa (Mahsun, 2005: 90). Penyimakan bahasa dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menyimak secara cermat dan terarah terhadap penggunaan bahasa yang 
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berkaitan dengan hubungan intertekstualitas nilai-nilai pendidikan yang ada dalam 

novel Laskar Pelangi dan 5 Bintang. Teknik catat merupakan teknik lanjutan yang 

dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan lanjutan di atas (Mahsun, 

2005: 90). Dalam konteks ini peneliti mencatat hubungan intertekstualitas nilai-

nilai pendidikan yang ada di dalam sumber data primer tersebut. Selanjutnya, 

metode pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian yaitu perpustakaan (Ratna, 2010: 

196). Dalam konteks ini peneliti memanfaatkan novel Laskar Pelangi dan 5 

Bintang, serta sumber-sumber tertulis lainya yang berkaitan dengan judul 

penelitian untuk pengumpulan data sebagai studi pustaka.  

Instrumen dapat diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang dapat 

diwujudkan dalam benda. Instrumen berarti alat yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data (Siswantoro, 2010: 73). Peralatan penelitian yang lain, 

sebagai instrumen pada umumnya meliputi benda-benda terindera, seperti: kertas, 

pensil, kamera foto, kartu data, alat-alat rekam, daftar pertanyaan, dan sebagainya 

(Ratna, 2011: 348-349). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kertas, bolpoin, dan kartu data. Instrumen tersebut digunakan 

sebagai alat bantu pengumpulan data untuk pengklasifikasian unsur-unsur 

struktural dan hubungan intertekstualitas nilai-nilai pendidikan yang ada dalam 

sumber data penelitian.  
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5. TEKNIK VALIDITAS DATA 

Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi 

peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik 

yang didasari pola pikir feneomenologi yang bersifat multiprespektif. Artinya, 

untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang 

(Sutopo, 2006: 78).  

Patton (dalam Sutopo, 2002: 78) menyatakan bahwa ada empat macam 

teknik trianggulasi, yaitu (1) trianggulasi data, (2) trianggulasi peneliti, (3) 

trianggulasi metodologis, dan (4) trianggulasi teoritis.   

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini triangulasi teori. 

Trianggulasi teori dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan prespektif lebih 

dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Penggunaan 

trianggulasi teori ini dikarenakan dalam penelitian ini tidak cukup hanya 

menggunakan satu teori saja untuk mengungkapkan analisis yang komprehensif. 

Teori yang yang digunakan untuk analisis penelitian ini seperti, teori pendekatan 

struktural, pendekatan sosiologi sastra, dan pendekatan intertekstualitas. Hal ini 

terbukti bahwa dalam analisis dengan pendekatan sosiologi sastra memiliki 

keterkaitan dengan analisis struktural. Adapun pendekatan intertekstualitas 

memiliki keterkaitan dengan pendekatan sosiologi sastra.  
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6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Menurut Moeliono (dalam Sangidu, 2004: 14) teknik analisis data suatu cara 

untuk melakukan atau memecahkan sesuatu yang berhubungan dengan objek 

sastra yang diteliti. Objek kajian ini menggunakan analisis data dengan model 

semiotik, yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik.  

Metode pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh 

pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-

tanda linguistik (Riffaterre dalam Sangidu, 2004: 19). Penerapan metode ini 

dilakukan dengan penemuan arti terhadap novel LP dan 5B melalui tanda 

linguistik. Hal ini dapat dilakukan dalam analisis struktural yang menerapkan 

tanda linguistik sebagai dasar analisisnya.  

Metode hermeneutik merupakan kelanjutan dari metode pembacaan heuristik 

untuk mencari makna (meaning of meaning atau significance). Metode ini 

merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan bekerja secara terus 

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

Riffaterre lewat Culler dalam Sangidu, 2004: 19). Penerapan metode ini dilakukan 

dengan membaca secara berulang-ulang terhadap sumber data penelitian untuk 

mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan intertekstualitas 

pendidikannya. 
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7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi ini memberikan gambaran mengenai langkah-

langkah penulisan laporan penelitian yang dilakukan. Sistematika yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bab I merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian teori, penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II merupakan biografi pengarang. Pada bab kedua ini akan diuraikan 

riwayat hidup pengarang, hasil karya pengarang, latar belakang sosial budaya, 

dan ciri kesusastraan. 

c. Bab III merupakan analisis struktural. Pada bab ketiga ini akan diuraikan tema, 

fakta cerita, dan sarana sastra. 

d. Bab IV merupakan pembahasan. Pada bab keempat ini akan diuraikan 

hubungan intertekstualitas nilai pendidikan dalam novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata dan Lima Bintang karya Maizul. 

e. Bab V merupakan simpulan. Pada bab terakhir ini akan diuraikan simpulan dan 

saran. 

f. Daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 




