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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

Karya sastra lahir karena adanya daya imajinasi yang di dalamnya 

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

yang mampu membedakan antara karya sastra satu dengan karya sastra yang 

lain. Hal ini, disebabkan masing-masing pengarang mempunyai kemampuan 

daya imajinasi dan kepandaian untuk mengungkapkan ke dalam bentuk 

tulisan yang berbeda-beda. 

Karya sastra merupakan hasil 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 dan 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 (Nugroho, 

2008:1). 

Karya sastra merupakan hasil ungkapan ekspresi pengarang terhadap 

fenomena kehidupan dan lingkungan sosialnya yang menggunakan bahasa 

sebagai mediumnya. Melalui daya imajinasi pengarang, fenomena-fenomena 

dalam kehidupan diolahnya menjadi suatu bentuk cerita fiksi yang 
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memberikan ajaran bagi kehidupan manusia dan memberikan kenikmatan 

bagi pembacanya. Dalam penciptaan karya sastra, kepekaan pengarang sangat 

berpengaruh dalam mengungkapkan suatu peristiwa, penyimpangan sosial, 

dan pengalaman hidup Semi (dalam Nugroho, 2008: 3). 

Kehadiran karya sastra tidak akan lepas dari identitas pengarangnya, 

sebab sebuah karya sastra bagaimanapun proses pembuatannya, tetap saja 

bersumber dari kehidupan masyarakat penciptanya. Satu hal yang tidak bisa 

terlepas dari penciptaan karya sastra adalah latar belakang pengarang itu 

sendiri. Apa yang melatar belakangi pada saat karya sastra itu diproses, 

apakah kondisi kejiwaan, situasi masyarakat sekitarnya, faktor religi, latar 

belakang sosial-budaya atau masalah historis politik. 

Sastra sebagai hasil pekerjaan seni kreasi manusia tidak akan pernah 

lepas dari bahasa yang merupakan media utama dalam karya sastra. Sastra 

dan manusia erat kaitannya karena pada dasarnya keberadaan sastra sering 

bermula dari persoalan dan permasalahan yang ada pada manusia dan 

lingkungannya, hal ini mengacu pada pemikiran bahwa pengarang lahir, 

hidup, dan tumbuh dalam masyarakat. Karya sastra merupakan karya seni 

yang berupa bangunan bahasa yang di dalamnya terdapat nilai estetika 

(keindahan). 

Penelitian sastra dengan menggunakan salah satu teori sastra, yaitu 

dengan menggunakan pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik sebagai 

teori karya sastra yang merupakan struktur tanda-tanda yang bermakna. 

Penelitian ini menggunakan teori semiotik, dalam pembahasan ini lebih 
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ditekankan menggunakan teori semiotik meskipun teori tersebut tidak lepas 

sama sekali dengan strukturalisme. Pendekatan semiotik memiliki pandangan 

tersendiri oleh para ahli sastra.  

Menurut Pradopo (2003: 119), semiotik adalah ilmu tentang tanda-

tanda. Ilmu menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan 

kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Teori semiotik mengacu pada dua 

istilah, yakni penanda atau “yang menandai” (signifier) dan penanda “yang 

ditandai” (signified). Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan 

konvensi-konvensi yang menyakinkan tanda-tanda itu mempunyai arti. 

Dalam kritik sastra, penelitian semiotik meliputi analisis sastra sebagai 

sebuah penggunaan bahasa yang bergantung (di tentukan) pada konvensi-

konvensi tambahan dan meneliti ciri (sifat-sifat) yang menyebabkan 

bermacam-macam cara agar wacana memiliki makna. 

Karya sastra yang berbentuk novel, biasanya berisikan tentang 

kehidupan masyarakat yang nyata dan hidup karena jalinan hubungan tokoh-

tokohnya. Novel mengandung banyak pengalaman yang bernilai pendidikan 

yang positif, apalagi jika novel yang disajikan dipilih dengan pertimbangan 

yang mendalam. 

Novel merupakan karya sastra yang menggambarkan corak, cita-cita, 

inspirasi, dan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Novel juga merupakan 

salah satu bentuk kerya sastra yang di dalamnya memuat nilai-nilai estetika 

dan nilai-nilai pengetahuan serta nilai-nilai kehidupan. Novel juga banyak 

mengungkapkan fenomena sosial dan berbagai sarana mengenal manusia. 



4 
 

Fenomena sosial yang kemudian diangkat menjadi sebuah karya sastra seni 

khususnya novel yang sangat kreatif. 

Novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy 

dipilih karena novel ini layak untuk dikaji dan dianalisis. Novel ini 

mengandung nilai dan pesan edukatif yang dapat dijadikan sebagai pelajaran 

hidup dan percontohan sebagai bahan renungan, dan media untuk 

mempertebal mental dan meneguhkan niat untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Novel ini menyajikan suatu cerita yang bertemakan tentang 

perjuangan. Melalui tema pendidikan tersebut pengarang menceritakan tokoh 

Anisa yang hidup dalam kurungan keterpurukan pendidikan yang disebabkan 

oleh larangan yang dari kedua orang tuanya. Setelah itu, anisa dipaksa 

menikah oleh orang tuanya dan dijodohkan pada laki-laki lain yang tidak 

pernah dikenal dan dicintainya. Pada hal harapan anisa sesungguhnya, yaitu 

ingin melajutkan sekolahnya terlebih dahulu untuk dapat mewujudkan semua 

mimpinya menjadi perempuan yang memiliki moral dan mental pendidikan. 

Namun demikian, keangkuhan dan kekakuan hati kedua orang tuanya yang 

membuat dirinya mengorbankan semua cita-cita dan impiannya menjadi 

perempuan berpendidikan. 

Abidah El Khalieqy sebagai penulis novel Perempuan Berkalung 

Sorban mengajak pembaca untuk memahami arti pendidikan yang ditempuh 

dengan perjuangan yang membutuhkan pergorbanan. Materi bukan satu-

satunya ukuran kemiskinan, miskin kepedulian seseorang terhadap orang lain 

termasuk dalam kategori miskin, yakni miskin yang menyangkut aspek 
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mental, moral, dan spiritual. Selain mengandung pesan-pesan pendidikan 

yang disajikan pengarang, novel ini memberikan suatu suplemen yang dapat 

dijadikan sebagai implementasi materi ajar di sekolah. Setiap karya fiksi, 

khususnya novel mengandung banyak jenis pesan moral dan nilai edukatif. 

Jenis ajaran moral mencakup seluruh persoalan hidup dan menyangkut harkat 

dan martabat manusia.  

Sementara itu, nilai edukatif tersampaikan pada setiap alur cerita yang 

menyangkut tokoh utama dalam mengejar pendidikannya. Salah satu di 

antaranya adalah novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El 

Khalieqy. Novel ini mengungkapkan hubungan manusia dengan diri sendiri, 

hubungan manusia dengan manusia dalam lingkungan sosial dan pendidikan, 

serta hubungan manusia dengan Tuhan. Jenis ajaran moral yang terkandung 

dalam novel ini adalah nilai didik dan tekad perjuangan. Untuk menganalisis 

lebih jauh mengenai pesan nilai edukatif atau nilai didik dalam novel 

Perempuan Berkalung Sorban, maka ditinjau dari analisis semiotik sebagai 

wujud implementasi materi ajar di SMK.  

Pengajaran sastra di SMK masih menghadapi berbagai masalah. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari para pendidik baik dari jumlah 

maupun mutu buku yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang 

berdampak pada hasil belajar siswa. Seharusnya para pengajar khususnya 

pengajar Bahasa dan Sastra dalam mengajar sastra terutama novel dapat 

memberikan contoh novel selain mempertimbangkan unsur kemenarikan, 
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menyesuaikan tingkat perkembangan peserta didik, juga memberikan novel 

yang sarat dengan muatan edukatif. 

Pengajaran di SMK masih menitikberatkan aspek kognitif atau 

pengetahuan saja sehingga siswa hanya tahu istilah-istilah teoritis. Belajar 

sastra, misalnya siswa hanya menghafalkan judul dan nama pengarang dalam 

karya sastra yang berupa nilai-nilai kehidupan yang penting bagi anak justru 

jarang bahkan dikatakan tidak tersentuh dalam  pembelajaran sastra. Dengan 

demikian, membaca karya sastra bagi anak identik dengan menghafalkan 

segala sesuatu yang terdapat dalam karya sastra itu tanpa menjadi guru bagi 

anak untuk memiliki kepekaan baik emosional atau estetika. 

Novel Perempuan Berkalung Sorban  karya Abidah El Khalieqy itu 

pantas untuk diterapkan di dalam materi pembelajaran di SMK, alasannya 

adalah novel tersebut mengandung banyak nilai positif bagi peserta didik 

untuk dipelajari, memberi motivasi tinggi dalam belajar untuk meraih sebuah 

cita-cita dan mengandung nilai-nilai kehidupan yang penting bagi peserta 

didik untuk dipelajari. Sehubungan dengan hal diatas, peneliti tertarik untuk 

mengkaji nilai-nilai edukatif dalam novel Perempuan Berkalung Sorban 

karya Abidah El Khalieqy. Di dalam novel ini yang dinilai memiliki banyak 

nilai edukatif, sehingga nantinya bisa dijadikan materi pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia di SMK N I PLUPUH. 

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan dapat melihat mengenai nilai 

edukatif atau nilai didik yang terkandung di dalam novel Perempuan 

Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy dengan menggunakan teori 
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struktural dan analisis semiotik untuk mengetahui kedudukan nilai edukatif  

yang terdapat dalam novel tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar hasil penelitian ini menjadi jelas dan terarah, diperlukan adanya 

perumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut.  

a. Bagaimana struktur yang membangun novel Perempuan Berkalung 

Sorban? 

b. Bagaimanakah jenis nilai edukatif yang disampaikan oleh abidah El 

Khalieqy sebagai penulis novel Perempuan Berkalung Sorban? 

c. Bagaimana implementasi nilai edukatif novel Perempuan Berkalung 

Sorban sebagai materi ajar di SMK Negeri 1 Plupuh, Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian haruslah memiliki tujuan yang baik dan jelas serta memiliki 

arah dan tujuan yang tepat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Mendeskripsikan struktur novel Perempuan Berkalung Sorban. 

b. Mendeskripsikan jenis nilai edukatif yang disampaikan oleh abidah El 

Khalieqy sebagai penulis novel Perempuan Berkalung Sorban. 

c. mendeskripsikan implementasi nilai edukatif novel Perempuan 

Berkalung Sorban sebagai materi ajar di SMK Negeri 1 Plupuh, Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pembaca 

baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoretis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama 

dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta menambah wawasan 

bagi penulis, dan khususnya bagi pembaca serta pecinta sastra. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menberikan sumbangan aplikasi teori 

sastra dan nilai edukatif dalam mengungkap novel Perempuan 

Berkalung Sorban sebagai implementasi materi ajar di SMK. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengetahui nilai edukatif yang terkandung dalam novel Perempuan 

Berkalung sorban karya Abidah El Khaileqy. 

b. pembaca diharapkan mampu memahami maksud dan amanat yang 

disampaikan penulis melalui nilai edukatif yang terkandung dalam 

novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam 

melakukan penelitian. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu 

sangat penting untuk mengetahui relevansinya.  
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Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini antara lain dilakukan oleh  Ika Yuliana Rahmawati (2008) 

dalam skripsinya berjudul “Penggunaan Kata Ulang Bahasa Indonesia 

dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban”. Hasil penelitian tersebut yaitu 

berdasarkan analisis dapat disimpulkan beberapa hal: 1) ditemukan tema 

dalam bentuk kata ulang yang meliputi pengulangan seluruh bentuk dasar 

tanpa variasi fonem dan afikasi, pengulangan sebagian dibagi menjadi 2 yaitu 

pengulangan sebagian kata dasar bentuk tunggal, pengulangan sebagian 

dengan kata dasar bentuk kompleks, kata ulang berimbuhan, kata ulang 

dengan variasi fonem yang dibagi menjadi dua yaitu: pengulangan dengan 

variasi fonem vocal, pengulangan dengan variasi fonem konsonan, dan 

pengulangan seru. 2) fungsi kata ulang yaitu, mengubah bentuk kata benda 

menjadi bentuk kata kerja, mengubah bentuk kata sifat menjadi kata 

keterangan, mengubah bentuk tunggal menjadi bentuk jamak, menyatakan 

intensitas (pengulangan makna). Transposisi penggunaan kata ulang berupa 

kata benda menajadi kata kerja, kata sifat menjadi kata kerja, kata sifat 

menjadi kata keterangan, kata benda menjadi kata keterangan, dan kata kerja 

menjadi kata keterangan. 

Persamaan penelitian ini dengan analisis di atas adalah sama-sama 

menganalisis novel Perempuan Berkalung Sorban. Perbedaan analisis di atas 

dengan penelitian ini yaitu, analisis di atas mengkaji tentang penggunaan kata 

ulang bahasa indonesia dan penelitian ini mengkaji tentang nilai edukatif. 
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Lutfiyanti Fauzi (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Nilai-nilai 

Pendidikan dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El 

Khalieqy”. Dari penelitian ini menghasilkan beberapa analisis tentang 

beberapa nilai-nilai pendidikan Islam bagi perempuan dalam novel 

Perempuan Berkalung Sorban meliputi: nilai pendidikan akhlak terhadap 

Allah, diri pribadi, dan keluarga. Serta karakter tokoh dan media pendidikan 

akhlak yang ditampilkan tokoh Annisa, Khudhori dan Samsudin dalam novel 

Perempuan Berkalung Sorban. 

Persamaan penelitian ini dengan analisis di atas adalah sama-sama 

menganalisis novel Perempuan Berkalung Sorban. Perbedaan analisis di atas 

dengan penelitian ini yaitu, analisis di atas mengkaji tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak dan penelitian ini mengkaji tentang nilai edukatif. 

Putrid Diah Ningrum (2009) dalam skripsinya yang berjudul 

“Ketidakadilan Jender dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya 

Abidah El Khalieqy: Tinjauan Sastra Feminis”. Hasil penelitian berdasarkan 

ketidakadilan jender dengan tinjauan sastra feminis adalah adanya 

ketidakadilan jender yang meliputi: 1) Subordinasi peremuan terjadi pada 

tokoh Nisa dan Lek Umi yang terpaksa melayani apapun keinginan suaminya, 

2) Stereotipe perempuan yang di alami oleh Nisa dan Lek Umi yang tidak 

diberi kesempatan untuk melanjutkan studi dan diarahkan untuk menikah 

dengan cara dijodohkan, 3) kekerasan terhadap perempuan secara fisik dan 

non fisik di alami oleh tokoh Nisa dan Kalsum, 4) kekerasan terhadap laki-

laki di alami oleh Samsudin yang mendapat ungkapan-ungkapan kasar dari 



11 
 

Nisa, dan 5) beban kerja perempuan yang berat ditanggung oleh tokoh Lek 

Umi. 

Persamaan penelitian ini dengan analisis di atas adalah sama-sama 

menganalisis novel Perempuan Berkalung Sorban. Perbedaan analisis di atas 

dengan penelitian ini yaitu, analisis di atas menggunakan pendekatan dan 

tinjauan sastra feminis dan penelitian ini menggunakan tinjauan semiotik. 

Handayani (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Aspek Moral 

dalam Novel Biru Karya Fira Basuki: Tinjauan Semiotik”. Hasil penelitian 

tersebut yaitu berdasarkan analisis semiotik terhadap novel Biru, ditemukan 

bahwa: 1) aspek agama sebagai penentram batin yaitu tindakan yang 

dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada tuhan sang pencipta, 2) aspek 

kepedulian terhadap lingkungan yaitu suatu tindakan peduli dalam 

pencemaran lingkungan, 3) aspek korupsi dan memperkaya diri yaitu 

tindakan yang dilakukan hanya karena alasan minimnya ekonomi, tetapi 

sudah merupakan suatu kebudayaan khususnya indonesia, 4) aspek 

perselingkuhan. Alasan perselingkuhan adalah tidak ada kecocokan antara 

keduanya, dan 5) aspek pelecahan yaitu: pelecehan terhadap perempuan yang 

tidak hanya terbatas pada gerakan fisik, tetapi sudah mengarah pada tindakan 

kriminal yaitu perkosaan. 

Persamaan penelitian ini dengan analisis di atas adalah pada 

penggunaan pendekatan yang sama yaitu tinjauan semiotik. Perbedaan 

analisis di atas dengan penelitian ini yaitu, analisis di atas mengkaji tentang 

aspek moral dan penelitian ini mengkaji tentang nilai edukatif. 
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Ocviyanti Ahadah (2009) dengan judul “Nilai-Nilai Edukatif dalam 

Novel Mengejar Matahari Karya Titien Wattimena: Tinjauan Sosiologi 

Sastra”. Hasil Penelitiannya adalah berdasarkan analisis nilai-nilai edukatif 

yang terkandung dalam novel Mengejar Matahari adalah cinta kasih sayang 

yang meliputi: (a) kasih sayang terhadap sesama; (b) kasih sayang terhadap 

keluarga, nilai toleransi, nilai kesabaran (mampu mengendalikan diri) dan 

nilai tanggung jawab. 

Purwaningsih (2006) dalam skripsinya yang berjudul “Perbandingan 

Nilai Edukatif dan Karakter Tokoh Utama Wanita dalam Novel La Barka 

Karya NH Dini dengan Larung karya Ayu Utami (Tinjauan 

Intertekstualitas)”. Hasil peneitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan 

perbandingan nilai edukatif dan karakter wanita melalui tinjauan 

intertekstualitas dapat dikemukakan kesimpulan bahwa nilai edukatif dalam 

novel La Barka dan Larung dapat di lihat dari pendidikan agama, sosial, 

moral, dan estetiaka. Persamaan nilai edukatif dalam novel La Barka dan 

Larung adalah pendidikan agama dan sosial. Nilai pendidikan agama yang 

ditampilkan pengarang kedua novel tersebut adalah kepercayaan adanya 

tuhan dan hari akhir. Nilai sosial mengajarkan kepada pembaca untuk saling 

tolong menolong. Perbedaan nilai pendidikan dalam novel La Barka dan 

Larung adalah nilai pendidikan moral dan estetika. Nilai pendidikan moral 

novel La Barka adalah mengajarkan untuk bijaksana dalam menghadapi 

keadaan, sedangkan dalam novel Larung mengajarkan manusia untuk saling 

menyayangi. 
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Persamaan penelitian analisis di atas adalah mengkaji nilai edukatif. 

Adapaun perbedaan analisis di atas dengan peneliti ini yaitu analisis di atas 

menggunakan pendekatan dan tinjauan intertekstualitas dan penelitian ini 

menggunakan tinjauan semiotik. 

Santoso (2004) dalam skripsinya yang berjudul “ Nilai-nilai Edukatif 

dalam Legenda Cobaan Rondo”. Penelitian ini mendiskripsikan nilai – nilai 

edukatif yang terdapat dalam legenda Cobaan Rondo antara lain: 1) nilai 

religius, yaitu keimanan kepada tuhan meliputi a) keberadaan manusia 

dihadapan Tuhan, dan b) ketertundukan manusia dihadapan Tuhan, 2) nilai 

sosial cinta kasih terhadap sesama, 3) nilai kepribadian meliputi a) keberanian 

hidup, b) kejujuran, c) kewaspadaan, dan d) teguh pedirian. 

Persamaan penelitian ini dengan analisis di atas adalah pada kajian 

nilai edukatif. Perbedaan analisis di atas dengan penelitian ini yaitu, analisis 

di atas mengkaji tentang nilai edukatif dalam dongeng, dan penelitian ini 

mengkaji tentang  nilai edukatif novel. 

Trianingsih (2007) dalam skripsnya yang berjudul “Perbandingan 

Tokoh Wanita dalam Cerpen Sri Sumarah dan Bawuk Karya Umar Kayam 

(Kajian Intertekstual dan Nilai Edukatif)”. Dalam penelitian tersebut 

berkesimpulan bahwa nilai edukatif dalam kedua cerpen yang ditinjau secara 

intertekstual memiliki persamaan dan perbedaan dan nilai – nilai edukatif 

tersebut meliputi 1) nilai religius atau agama, 2) nilai sosial, 3) nilai etika dan 

moral, dan 4) nilai estetika. 
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Penelitian tersebut mengkaji nilai edukatif dalam cerpen Sri Sumarah 

dan Bawuk, sedangkan penelitian ini, peneliti mengkaji nilai edukatif dalam 

novel Perempuan Berkalung Sorban. 

F. Landasan Teori 

1. Hakikat Novel 

Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang menyajikan cerita 

fiksi dalam bentuk tuliasa atau kata-kata, memiliki unsur intrinsik dan 

ekstrinsik. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan 

manusia dengan bermacam-macam masalah dalam interaksi dengan 

lingkungan dan sesamanya. Seorang pengarang berusaha semaksimal 

mungkin mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran realita 

kehidipan lewat cerita yang ada dalam novel tersebut. 

Menurut Stanton (2007: 90), novel mampu menghadirkan 

perkembangan satu karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang 

melibatkan banyak atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa ruwet 

yang terjadi beberapa tahun silam secara mendetail. Ciri khas novel ada 

pada kemampuannya untuk menciptakan suatu semesta yang lengkap 

sekaligus rumit. 

Menurut Nurgiyantoro (2007: 4), novel sebagai suatu karya fiksi 

menawarkan suatu dunia yang berisi suatu model yang diidealkan, dunia 

imajiner, yang dibangun melalui berbagai sistem instriksinya, seperti 

peristiwa, plot, tokoh ( penokohan ), latar, sudut pandang, dan nilai – nilai 

yang semuanya tentu saja bersifat imajiner. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa novel 

merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menyajikan cerita fiksi 

dalam bentuk tuliasan atau kata-kata, memiliki unsur intrinsik dan 

ekstrinsik. Novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia 

dengan bermacam-macam masalah dalam interaksi dengan lingkungan dan 

sesamanya. Seorang pengarang berusaha semaksimal mungkin 

mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran realita kehidipan lewat 

cerita yang ada dalam novel tersebut. 

2. Unsur-unsur Novel 

1) Tema  

Tema (theme) adalah makna yang dikandung oleh sebuah 

cerita (Stanton dan Kenny dalam Nurgiyantoro, 2007: 67). Menurut 

Hartoko (dalam Nurgiyantoro, 2007: 68), tema merupakan gagasan 

dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan terkandung di 

dalam teks sebagai struktur semantis dan menyangkut persamaan-

persamaan atau perbedaan-perbedaan.  

Tema dalam banyak hal barsifat “mengikat” kehadiran atau 

ketidakhadiran peristiwa, konflik, situasi tertentu termasuk berbagai 

unsur intrinsik yang lain, karena hal-hal tersebut haruslah bersifat 

mendukung kejelasan tema yang ingin disampaikan. Tema menjadi 

dasar pengembangan seluruh cerita, maka ia pun bersifat menjiwai 

seluruh bagian cerita itu. Tema mempunyai generalisasi yang umum, 

lebih luas, abstrak. 
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Fananie (2000:84), berpendapat bahwa tema adalah ide, 

gagasan, pandangan hidup yang melatarbelakangi penciptaan karya 

sastra. Karena sastra merupakan refleksi kehidupan masyarakat maka 

tema yang diungkap dalam karya sastra biasanya sangat beragam. 

Tema bisa persoalan moral, etika, agama, sosial budaya, teknologi, 

tradisi, yang terkait erat dengan masalah kehidupan. Namun, tema bisa 

berupa pandangan pengarang, ide, atau keinginan pengarang dalam 

menyituasi persoalan yang muncul. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah ide atau gagasan pokok dalam sebuah karya sastra yang 

tergambar dari unsur-unsur yang membentuknya. Tema dapat 

dikemukakan dengan cara menyimpulkan keseluruhan cerita. 

2) Plot 

Alur adalah penceritaan rentetan peristiwa yang penekanannya 

ditumpukan kepada sebab-akibat. Untuk merangkai peristiwa-

peristiwa menjadi kesatuan yang utuh, pengarang harus menyeleksi 

kejadian mana yang perlu dikaitkan serta mana yang kiranya harus 

dipenggal ditengah-tengah. Alur dalam cerita kadang sulit untuk dicari 

karena tersembunyi dibalik jalan cerita. Dengan mengikuti jalan cerita 

maka dapat di temukan alur. 

Stanton (dalam Nurgiantoro, 2007: 113), mengemukakan 

bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, tetapi tiap 
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kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang 

satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. 

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

fiksi yang terpaenting bahkan tak sedikit orang menganggapnya 

sebagai yang terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang lain. Plot 

memang mengandung unsur jalan cerita atau tepatnya peristiwa demi 

peristiwa yang susul menyusul namun ia lebih dari sekedar jalan cerita 

itu sendiri. 

3) Penokohan  

Tokoh-tokoh dalam karya sastra biasanya merupakan rekaan 

tetapi tokoh-tokoh tersebut adalah unsur penting dalam suatu cerita. 

Pentingnya unsur tersebut terletak pada fungsi tokoh yang memainkan 

suatu peran sehingga cerita tersebut dapat dipahami oleh pembaca. 

Menurut Jones (dalam Nurgiyantoro, 2007: 165), menyatakan 

bahwa penokohan adalah pelukisan yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita. Istilah penokohan lebih luas 

pengertiannya dari tokoh dan perwatakan. Sebab, penokohan 

mencakup masalah sikap tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan 

bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita 

sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

Menurut Stanton (2007: 33), mengemukakan bahwa karakter 

atau penokohan merupakan gambaran watak atau sifat tokoh dalam 

suatu cerita. Penokohan atau karakter biasanya dipakai dalam dua 
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konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu 

yang muncul dalam cerita seperti ketika ada orang yang bertanya; 

“berapa karakter yang ada dalam cerita itu?”. Konteks kedua, karakter 

merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, 

emosi, dan prinsip moral dari individu. 

4) Latar 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007: 216) menyatakan bahwa, 

latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, 

mengandung  pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan 

sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.  

Menurut Stanton (Nurgiyantoro, 2007: 216), mengelompokkan 

latar bersama dengan tokoh dan plot ke dalam fakta (cerita) sebab 

ketiga hal inilah yang akan dihadapi, dan dapat diimajinasi oleh 

pembaca secara faktual jika membaca cerita fiksi. 

Menurut Stanton (2007: 35),  menyatakan bahwa latar adalah 

lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta 

yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang 

berlangsung. 

Latar tempat merupakan lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu berhubungan 

dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Adapun latar sosial merupakan 



19 
 

hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial 

masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

memahami karya sastra, langkah awal yang harus dilakukan adalah 

mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik karya sastra dengan analisis 

struktural untuk memahami makna karya sastra secara utuh. Dengan 

menganalisis keempat unsur instrinsik novel Perempuan Berkalung 

Sorban, yaitu tema, penokohan, latar, dan plot, sebagai cara untuk 

memahami makna yang terkandung di dalam novel secara utuh sesuai 

dengan tujuan penelitian dan objek penelitian yaitu mendeskripsikan 

struktur yang membangun novel serta mendeskripsikan nilai edukatif 

sebagai implementasi materi ajar di SMK Negeri 1 Plupuh yang terdapat 

dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy. 

3. Perbedaan Novel dengan karya Sastra Lain 

Sebuah novel dilihat dari bentuk cerita terkadang tidak memiliki 

perbedaan dengan bentuk prosa yang lainnya. Apabila dilihat dari bentuk 

atau cara penulisannya, tentu akan menemukan kesukaran membedakan 

dengan bentuk karya sastra lainnya, misalnya cepen, maka seorang 

pembaca dituntut benar-benar dapat memahami sifat dasar atau umum 

sebuah novel. Berdasarkan bidang kajiannya karya sastra meliputi sastra 

rekaan (fiksi), drama, dan puisi. Cerita rekaan (fiksi) dibedakan menjadi 

tiga macam, yaitu: cerpen, novel, dan roman (Nurgiantoro, 2007: 9). 
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Novel sebagai suatu cerita yang melukiskan peristiwa atau kejadian 

apa saja yang menyangkut persoalan jiwa manusia secara luas. Sedangkan 

cerpen lebih melukiskan suatu episode dari kehidupan seseorang dan 

seringkali masalah yang ditampilkan mengesankan sesaat. Perbedaan 

pokok antara novel dan cerpen terletak pada penampilan tokoh-tokohnya. 

Novel lebih menekankan pada perubahan nasib tokoh-tokohnya sehingga 

memungkinkan untuk menampilkan banyak tokoh, sedangkan cerpen 

tokoh-tokohnya terbatas (Wellek dan Warren dalam Nugroho, 2008: 13). 

4. Pendekatan Struktural 

Sebuah karya sastra fiksi atau non fiksi menurut kaum 

strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif 

oleh berbagai unsure pembangunannya. Disatu pihak, struktural karya 

sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua 

bahan yang menjadi komponennya yang secara bersama membentuk 

kebulatan yang indah. Pendekatan strukturalisme karya sastra menurut 

para ahli sastra memiliki pandangan yang berbeda-beda. 

Strukturalisme merupakan sebuah pendekatan yang memandang 

karya sastra sebagai sebuah struktur yang terbangun dari unsur-unsur yang 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya secara totalitas dan 

otonom. Struktur berarti tata hubung antara bagian-bagian suatu karya 

sastra atau kebulatan karya itu sendiri. Karya sastra bersifat otonom, 

artinya karya sastra terbangun atas unsur-unsur di dalam karya sastra itu, 

sendiri tanpa pengaruh dari unsur-unsur luarnya. Totalitas berarti unsur-
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unsur yang saling berkaitan menjadi sebuah kesatuan dan tunduk pada 

kaidah sistem karya sastra (Nurgiantoro, 2007: 36).  

Pieget (dalam Sangidu, 2004: 16) menyatakan bahwa, sebuah 

struktur merupakan sesuatu yang dinamis karena di dalamnya memiliki 

sifat transformasi. Transformasi yang terjadi pada sebuah struktur karya 

sastra bergerak dan melayang-layang dalam teksnya serta tidak menjalar 

ke luar teksnya. Karya sastra sebagai sebuah struktur merupakan sebuah 

bangunan yang terdiri atas berbagai unsur yang satu dengan yang lainnya 

saling berkaitan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

memahami karya sastra, langkah awal yang harus dilakukan adalah 

mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik karya sastra dengan analisis 

struktural untuk memahami makna karya sastra secara utuh. Dengan 

menganalisis kelima unsur instrinsik novel Perempuan Berkalung Sorban, 

yaitu tema, penokohan, latar, plot, dan sudut pandang sebagai cara untuk 

memahami makna yang terkandung di dalam novel secara utuh sesuai 

dengan tujuan penelitian dan objek penelitian yaitu mendeskripsikan 

struktur yang membangun novel serta mendeskripsikan nilai edukatif 

sebagai implementasi materi ajar di SMK Negeri 1 Plupuh yang terdapat 

dalam novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy. 

5. Pendekatan Semiotik 

Tujuan analisis karya sastra adalah mengungkapkan makna. Karya 

sastra hanyalah karya yang bersifat artefak jika tidak diketahui makna 
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yang terkandung di dalamnya. Suatu karya sastra dalam hal ini cerpen, 

merupakan struktur tanda-tanda yang bermakna. Sesuai dengan konvensi 

ketandaan maka analisis struktur tidak dapat dilepaskan dari analisis 

semiotik.  

Hal ini sesuai dengan pendapat (Pradopo, 2003: 270), 

sesungguhnya strukturalisme berhubungan erat atau bahkan tidak 

terpisahkan dengan semiotik sebagai sarana untuk memahami karya sastra. 

Untuk menangkap (merebut) makna unsur-unsur struktur karya sastra 

harus memerhatikan sistem tanda yang dipergunakan dalam karya sastra. 

Dapat dikatakan struktur karya sastra merupakan struktur sistem tanda 

yang bermakna.  

Dalam pandangan semiotik bahasa merupakan sebuah sistem tanda, 

dan sebagai suatu tanda bahasa mewakili sesuatu yang lain disebut makna. 

Sebagai suatu bentuk, karya sastra secara tulis akan memiliki sifat 

kekurangan. Dimensi ruang dan waktu dalam sebuah cerita rekaan 

mengandung tabiat tanda menanda yang menyiratkan makna semiotika. 

Bahasa disebut sistem semiotik tingkat pertama sedangkan bahasa 

dalam sastra disebut dengan sistem tanda (semiotik) tingkat kedua. Arti 

bahasa tingkat pertama disebut meaning,arti bahasa dalam sastra sebagai 

sistem tanda tingkat kedua disebut makna (significance) atau merupakan 

dari arti (meaning of meaning). Dengan demikian makna karya sastra 

meliputi arti bahasa, perasaan, intensitas, ari tambahan (konotasi) daya liris 
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dan segala pengertian tanda-tanda yang ditimbulkan oleh konvensi sastra 

(Pradopo, 2003: 270). 

Menurut Pradopo (2003: 120), berdasarkan hubungan antara 

penanda dan petanda, tanda tidak hanya satu macam saja. Jenis-jenis tanda 

yang utama adalah ikon, indeks, dan simbol. Dalam kajian semiotik tanda 

yang berupa indekslah yang banyak dicari, yaitu berupa tanda yang 

menunjukkan hubungan sebab akibat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik menurut 

pandangan Peirce. Menurut Pierce (Nurgiantoro, 2007: 42), 

mengungkapkan menjadi tiga macam, yaitu ikon, indeks dan symbol. Ikon 

adalah tanda yang didasarkan pada kemiripan diantara tanda 

(representamen) dan objeknya. Ikon tidak semata-mata bertumpu pada 

pencitraan naturalistik seperti apa adanya, karena grafik, skema, peta atau 

metafora dapat dikatakan sebagai ikon. Indeks adalah hubungan kausal 

diantara representamen dan objeknya. Symbol adalah tanda yang 

representamennya merujuk kepada objeknya tanpa motivasi, arbiter 

(konvensi atau kesepakatan).  

6. Hakikat Nilai Edukatif 

Nilai dalam bahasa inggris berarti value yang bearasal dari istilah 

latin valere yang berarti berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat. 

Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan (KBBI, 2005: 783). Nilai merupakan sesuatu yang sangat 

dihargai, selalu dijunjung tinggi, serta manusia dapat merasakan kepuasan 



24 
 

dengan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak tetapi secara 

fungsional mempunyai ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya. 

Suatu nilai jika dihayati akan berpengaruh terhadap cara berpikir, cara 

bersikap, maupun cara bertindak seseorang dalam mencapai tujuan 

hidupnya. 

Adapun kata edukatif berasal dari bahasa inggris educate yang 

berarti mengasuh atau mendidik, education artinya pendidikan. Montessori 

(dalam Qomar, 2005: 49), menyatakan bahwa pendidikan 

memperkenalkan cara dan jalan kepada peserta didik untuk membina 

dirinya sendiri. 

Pendidikan yang efektif dapat diberikan dengan contoh dan materi-

materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik. Novel 

merupakan salah satu bentuk karya sastra yang dapat memberikan 

perenungan, penghayatan, dan tindakan para pembacanya tentang nilai-

nilai edukatif yang terdapat dalam ceritanya. Guru sebagai pendidik bisa 

dijadikan pengaruh untuk mengajarkan nilai-nilai edukatif dalam karya 

sastra. Tugas dari seseorang pengajar tidak hanya sekedar menyampaikan, 

meliainkan bisa mengarahkan anak didiknya supaya benar-benar mencapai 

dan mengembangkan nilai edukatif yang didapatkannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pendidikan adalah 

suatu proses manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati 

berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran 

secara bertahap untuk mengembangkan seluruh potensi dalam diri manusia 
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sehingga memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, sikap 

sosial dan ketrampilan yang diperlukan untuk diriya, masyarakat, bangsa, 

dan negara menuju kekuatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia 

yang sempurna. 

Berdasarkan pengertian di atas, nilai edukatif adalah hal-hal 

penting yang dapat memberikan tuntunan kepada manusia dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya hingga tercapai kedewasaan dalam 

arti jasmani dan rohani. 

7. Hakikat Nilai Edukatif dalam Karya Sastra 

Karya sastra merupakan hasil imajinasi dan kreativitas pengarang. 

Dengan kreatifitas tersebut seorang pengarang bukan hanya mampu 

menyajikan keindahan rangkaian cerita namun juga dapat memberikan 

pandangan yang berhubungan dengan renungan tentang agama, filsafat, 

serta beraneka ragam pengalaman tentang masalah kehidupan. Bermacam- 

macam wawasan itu disampaikan pengarang lewat rangkaian kejadian, 

tingkah laku, dan perwatakan para tokoh ataupun komentar yang diberikan 

pengarangnya.  

Sumardjo dan Saini (dalam Hariyanti, 2008: 8), berpendapat bahwa 

karya sastra dapat memberikan kesadaran kepada pembacanya tentang 

kebenaran–kebenaran hidup ini. Dari karya sastra pembaca dapat 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang 

manusia, dunia, dan kehidupan. Makna nilai yang diacu dalam sastra 

menurut Waluyo (dalam Nugroho 2008: 19), adalah kebaikan yang ada 



26 
 

dalam makna karya sastra bagi kehidupan seseorang. Hal ini berarti bahwa 

dengan adanya berbagai wawasan yang dikandung dalam karya sastra 

khususnya cerpen akan mengandung bermacam-macam nilai kehidupan 

yang bermanfaat bagi pembaca.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

nilai edukatif dalam karya sastra merupakan suatu hal yang positif dan 

berguna bagi kehidupan manusia. 

8. Materi Pembelajaran 

Bagi pendidik materi-materi pembelajaran bisa menjadi bahan 

untuk mengajar di dalam kelas sesuai dengan materi pembelajarannya, 

merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan formatnya. Materi 

tersebut berupa (1) materi-materi tercetak, seperti buku, lembar kerja, atau 

buku bacaan, (2) materi-materi non-cetak, seperti kaset atau bahan-bahab 

audio, vidio, atau materi-materi yang berbasis komputer, dan (3) materi-

materi perpaduan antara cetak dan non-cetak, seperti materi-materi yang 

dapat diakses di internet. 

Menurut MGMP (2007), materi pembelajaran (instruktional 

materials) adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka 

memenuhi standar kompetisi yang ditetapkan. Bahan ajar atau materi 

pembelajaran (instruktional materials) secara garis besar terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetisi yang telah ditentukan. Secara 
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terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, 

konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. 

Materi Pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat mencapai sasaran. Meteri yang dipilih untuk kegiatan 

pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Menurut MGMP (2007), materi pembelajaran dapat ditulis sebagai 

bahan ajar agar mudah diingat. Dalam menulis banyak teknik yang dapat 

digunakan, diantaranya: 

a. Teknik menulis biasa (dalam bentuk narasi). 

b. Teknik penulisan dengan karta. 

c. Teknik penulisan dengan bagan. 

d. Teknik penulisan dengan peta konsep. 

e. Mind mapping 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif hanya merupakan 

gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan 

dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel 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 terlihat dalam 

penelitian. Hal demikian terdapat hubungan dan keterkaitan antarvariabel 
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yang terlihat, sehingga posisi setiap variabel yang akan dikaji lebih jelas 

(Sutopo, 2006: 176). 

Adapun bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

 Penelitian ini tentang novel Perempuan Berkalung Sorbankarya 

Abidah El Khalieqy dengan menggunakan pembacaan heuristik dan 

hermeneutik untuk menekankan unsur kebahasaan yang terkandung dalam 

novel tersebut. NovelPerempuan Berkalung Sorban karya Abidah El 

Khalieqy memiliki nilai-nilai edukatif mampu mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nilai edukatif ini adalah inti cerita 

yang ada  menjelaskan pesan apa yang ingin disampaikan penulis lewat 

Novel Perempuan Berkalung 

Sorban karya Abidah El 

Khalieqy 

Pendekatan Struktural 

Pendekatan Semantik 

Nilai Edukatif 

Implementasi Novel Perempuan Berkalung Sorbani 

Karya Abidah El Khalieqy Sebagai Materi 

Pembelajaran di SMK N I Plupuh 
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cerita. Hasil dalam penelitian ini yang berupa nilai-nilai edukatif novel 

Perempuan Berkalung Sorban dapat diterapkan sebagai materi pembelajaran 

sastra di SMK N I PLUPUH agar peserta didik dapat mempelajari lebih 

dalam tentang sastra terutama novel dan tentunya meteri akan disesuaikan 

dengan kurikulum yang ada. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (dalam Jabrohim, 2001: 25), 

pada umumnya dalam penelitian sastra dipergunakan teknik penelitian 

kualitatif. Penelitian semacam ini menitikberatkan pada segi alamiah 

dan mendasarkan pada karakter yang terdapat dalam data. Penelitian 

kualitatif sering diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan 

“perhitungan” atau dengan angka-angka. 

Metode kualitatif deskriptif merupakan analisis bentuk deskripsi 

fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan 

antarvariabel dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau 

gambar, tetapi bukan angka-angka (Aminuddin, 1990: 16). 

Dalam penelitian kualitatif deskriptif terdapat dua tingkatan 

penelitian, yaitu studi kasus penelitian terpancang (embedded case 

study research) dan studi kasus penelitian lapangan (graunded case 

study research) (Sutopo, 2006: 137). 
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Penelitian kualitatif deskriptif ini memanfaatkan strategi studi 

kasus penelitian lapangan (embedded case study reseacrh) yaitu studi 

kasus yang mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan 

mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks tentang apa 

yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya 

(Sutopo, 2006: 39). Rancangan penelitian ini dalah berupa kutipan-

kutipan yang diperoleh dari novel. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara data-data yang berupa wacana yang terdapat 

pada novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy 

agar diperoleh nilai-nilai edukatif melalui pemahaman tentang tinjauan 

semiotik. 

Penelitian ini juga memanfaatkan strategi studi kasus penelitian 

lapangan (graunded case study research) yang diperoleh melalui 

pengimplementasian analisis nilai-nilai edukatif dalam novel 

Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy kepada siswa 

kelas XI sebagai materi ajar di SMK N I Plupuh, Sragen. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisa 

dan mendeskripsikan nilai edukatif dalam novel Perempuan Berkalung 

Sorban karya Abidah El Khalieqy dan implementasinya sebagai materi 

ajar di SMK N I PLUPUH. Kajian penelitian yang dimaksud adalah 

tidak untuk menguji suatu teori, melainkan mengumpulkan data berupa 

deskripsi atau berupa wacana dalam novel Perempuan Berkalung 

Sorban karya Abidah El Khalieqy yang mengandung nilai edukatif. 
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2. Objek Penelitian 

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

adalah pokok atau topik penelitian sastra. Dalam penelitian ini objek 

yang dikaji adalah nilai edukatif novel Perempuan Berkalung Sorban 

karya Abidah El Khalieqy dan implementasinya sebagai materi ajar d 

SMK N I Plupuh. 

3. Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Data  

Data penelitian, sebagai data formal adalah kata-kata, 

kalimat, dan wacana. Data yang dikumpulkan dalam analisis 

deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka 

(Ratna, 2004: 47).  

Data penelitian ini berupa wacana yang terdapat dalam 

novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy 

yang didalamnya terkandung gagasan mengenai unsur-unsur cerita.  

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah 

data utama yang diproses langsung dari sumbernya tanpa lewat 

perantara. Data primer inilah yang seterusnya akan diinterprestasi 

dan diperkaya dengan data lain yang diklasifikasikan sebagai data 

sekunder (Siswantoro, 2004: 63). 
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Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel 

Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy yang 

diterbitkan oleh penerbit Arti Bumi Intaran Yogyakarta, pada bulan 

Juli, tahun 2008 cetakan I.  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung atau lewat perantara. Data sekunder berfungsi untuk 

memperkaya, mempertajam analisis (Siswantoro, 2004: 63).  

Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel di internet 

yang berhubungan dengan beografi Abidah El Khalieqy dan data-

data yang bersumber dari buku acuan yang berhubungan dengan 

permasalahan materi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

SMA yaitu standar kompetensi (7.) Memahami berbagai hikayat, 

novel Indonesia/ novel terjemahan), kompetensi dasar (7.2) 

Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ 

terjemahan), dan materi pembelajaran sastra terutama tentang 

novel. 

4. Teknik Pengumpulan data 

Agar memperoleh data yang sesuai dengan tema penelitian ini, 

diperlukan suatu teknik atau metode pengumpulan data yang sesuai 

dengan objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah teknik pustaka dan teknik wawancara 

karena sumber data diperoleh dari sumber tertulis dan informasi secara 
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langsung. Adapun langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Teknik pustaka, yaitu peneliti membaca novel Perempuan 

Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy secara keseluruhan. 

b. Teknik catat, yaitu data yang diperoleh dari membaca kemudian 

dicatat, sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. 

c. Teknik wawancara, yaitu peneliti mencari informasi secara 

langsung dari guru dan siswa. Dalam teknik wawancara ini  

peneliti mewawancarai dua orang guru yaitu Ibu Lita dan Bapak 

Bibit. Peneliti juga mewawancarai 2 orang siswa yaitu Risma Ika 

dan Putri. 

d. Angket yaitu peneliti mengumpulkan data dengan menulis atau 

memberikan soal pertanyaan yang harus dijawab. 

5. Teknik Analisis data 

Untuk melakukan analisis struktur dan nilai edukatif yang 

terkandung dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah 

El Khalieqy penelitian ini menggunakan metode pembacaan heuristik 

dan hermeneutik. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. Menurut Riffaterre 

(Sangidu, 2004: 19), pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang 

dilakukan oleh pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara 

referensial lewat tanda-tanda linguistik. 
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Menurut Riffatere (Pradopo, 2003: 135), pembacaan heuristik 

adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya atau secara semiotik 

adalah berdasarkan konvensi system semiotik tingkat pertama. 

Sedangkan pembacaan hermeneutik menurut Endraswara (2003: 45), 

adalah pembacaan ulang dengan memberikan interpretasi yang disebut 

sebagai sistem pembaca semiotik tingkat kedua yakni berdasarkan 

konvensi sastra. Penafsiran hermeneutik dapat dilakukan dengan empat 

langkah, yaitu: menentukan arti langsung yang primer, menjelaskan 

arti-arti implisit, menentukan tema, dan menjelaskan arti-arti simbolik 

dalam teks. Penfsiran bergantungan pada sisi apa yang akan diungkap, 

dalam penafsiran harus ada indikator yang jelas tanpa ada unsur yang 

ditinggalkan. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Membaca berulang-ulang secara keseluruhan novel Perempuan 

Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh tentang isinya. 

b. Analisis nilai edukatif yang terkandung dalam novel Perempuan 

Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy. 

c. Implementasi nilai edukatif dalam novel Perempuan Berkalung 

Sorban karya Abidah El Khalieqy terhadap materi pembelajaran 

sastra Indonesia di SMK N I Plupuh. 
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6. Teknik Validitas Data 

Untuk menjamin validitas data atau keabsahan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan 

berbagai teknik yang benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali data 

yang benar-benar diperlukan bagi penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan trianggulasi data, yaitu mengarahkan peneliti agar di 

dalam mengumpulkan data wajib, ia wajib menggunakan beragam 

sumber data yang berbeda-beda. Moeleong (2002: 179), menyatakan 

bahwa, teknik keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan 

terhadap data itu. 

7. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam dalam penelitian sangat penting karena 

dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah 

penelitian sekaligus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a.) Bab I merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka 

pemikiran,  metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

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

diuraikan biografi pengarang, riwayat hidup pengarang, hasil karya 
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pengarang, latar sosial budaya karya sastra, dan ciri khas karya-

karyanya. 

c.) Bab III merupakan analisis struktural. Pada bab ketiga ini akan 

diuraikan  tema, alur, latar, dan penokohan. 

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

diuraikan analisis nilai edukatif sebagai implementasi materi ajar 

dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El 

khalieqy. 

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

kesimpulan dan saran. 

 

 

 


