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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Karya sastra merupakan gambaran hasil rekaan seseorang dan 

menghasilkan kehidupan yang diwarnai oleh sikap, latar belakang dan 

keyakinan pengarang. Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai 

hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial yang 

ada di sekitarnya (Pradopo, 2003:61). 

Waluyo (2002:68) juga menyatakan bahwa sastra lahir sebagai wujud 

nyata imajinasi kreatif dari seorang sastrawan dengan proses yang berbeda 

antara pengarang yang lain, terutama alam penciptaan cerita fiksi. Proses 

tersebut bersifat individualis. Artinya, cara yang digunakan oleh setiap 

pengarang dapat berbeda. Perbedaan itu meliputi beberapa hal, di anataranya 

metode, munculnya proses kreatif dan cara mengekspresikan apa yang ada 

dalam diri pengarang hingga bahasa penyampaian yang digunakan. 

Fiksi dalam pengertian ini adalah cerita rekaan atau cerita khayalan. Hal 

itu disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyaran pada 

kebenaran sejarah (Abram dalam Nurgiyantoro, 2007:2). 

Nurgiyantoro (2007:3) sastra dan tata nilai kehidupan adalah dua 

fenomena sosial yang saling melengkapi sebagai sesuatu yang ekstensial. 

Sebagai miniatur, karya sastra berfungsi untuk menginfestasikan sejumlah 

besar kejadian-kejadian yang telah dikerangkakan dalam pola-pola kreativitas 
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dan imajinasi. Sebagai karya imajiner, fiksi menawarkan berbagai 

permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang 

menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan 

kemudian diungkap kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangannya. 

Seorang pengarang akan mengajak pembaca memasuki pengalaman atau 

imajinasi karya sastra. 

Novel merupakan karya sastra yang berbentuk naratif. Abrams (dalam Al 

Ma’ruf, 2010:17) menyatakan bahwa novel merupakan salah satu genre sastra 

cerita pendek, puisi dan drama. Novel adalah cerita atau rekaan (fiction), 

disebut juga teks naratif (narrative text) atau wacana naratif (narrative 

discource). Fiksi berarti cerita rekaan (khayalan), yang merupakan cerita 

naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran sejarah atau tidak terjadi 

sungguh-sungguh dalam dunia nyata. 

Hardjana (dalam Al-Ma’ruf, 2010:2), novel merupakan pengolahan 

masalah-masalah sosial kemasyarakatan oleh kaum terpelajar Indonesia sejak 

tahun 1920-an dan yang sangat digemari oleh sastrawan. 

Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Orang 

Miskin Dilarang Sekolah (OMDS) karya Wiwid Prasetyo. Novel tersebut 

dipilih untuk dikaji karena memiliki beberapa kelebihan. Dari segi isi, novel 

yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah menceritakan tentang 

perjuangan anak-anak untuk memperoleh pendidikan serta mewujudkan mimpi 

dan harapan dalam situasi serba kekurangan. Dari segi judul, novel OMDS 

menarik untuk dikaji karena judulnya sendiri menimbulkan pertanyaan, 
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mengapa orang miskin dilarang sekolah? Padahal kaya atau miskin di mata 

Allah sama, tidak ada yang berbeda yang membedakan hanyalah ketakwaan 

semata. Miskin atau kaya berhak memperoleh haknya untuk menerima 

pendidkan. 

Berdasarkan pembacaan awal novel OMDS mengenai alur, alur yang 

digunakan dalam novel ini adalah alur maju, yang menceritakan proses 

perjuangan Faisal dan ketiga sahabatnya untuk memperoleh pendidikan. Latar 

cerita, pengarang menceritakan kehidupan pedesaan yang menjadi tempat 

tinggal Faisal dan ketiga sahabatnya. Desa yang keberadaannya semakin 

tergerus oleh eksploitasi bangunan-bangunan pencakar langit. 

Wiwid Prasetyo atau sering juga menulis dengan nama Prasmoedya 

Tohari merupakan penulis yang karya-karyanya banyak menyinggung masalah 

pendidikan dan sosial dalam masyarakat. Novel OMDS merupakan novel yang 

pertama yang mulai dikenal oleh sebagian orang karena pada saat itu di 

tayangkan di salah satu stasiun TV swasta. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan secara rinci alasan penelitian 

adalah sebagai berikut. 

1. Wiwid Prasetyo merupakan seorang penulis yang karyanya banyak yang 

menyinggung mengenai masalah pendidikan dan sosial seperti pada novel 

OMDS. 

2. Nilai edukasi dan sosial pada novel OMDS menarik untuk dikaji lebih 

dalam. Alasan dipilih dari segi nilai edukasi karena novel OMDS banyak 

memberikan inspirasi bagi pembaca, hal itu berarti ada nilai-nilai positif 
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yang dapat diambil dan direalisasikan oleh pembaca dalam kehidupan 

sehari-hari mereka, khususnya dalam hal pendidikan. Alasan dipilih dari 

segi nilai sosial karena novel ini banyak memberikan gambaran kondisi 

ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. 

3. Sepanjang pengetahuan penulis, nilai edukasi dan sosial pada novel OMDS 

ini belum pernah diteliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah serta 

mengena pada sasaran yang diinginkan. Pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah analisis novel OMDS yang meliputi tema dan fakta cerita 

(penokohan, alur, dan latar) yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

struktural. Nilai edukasi yang akan dianalisis meliputi (1) penghargaan, (2) 

cinta dan kasih sayang, (3) tanggung jawab, (4) kesederhanaan, dan (5) 

meyakini dan percaya adanya Tuhan YME. Sedang nilai sosial yang akan 

dianalisis adalah life harmony (keserasian hidup) yang terdiri atas (1) nilai 

keadilan, (2) nilai toleransi, (3) nilai kerjasama, dan (4) nilai demokrasi. Nilai 

edukasi dan sosial akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi 

sastra. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut. 



5 
 

1. Bagaimana unsur-unsur yang membangun novel OMDS karya Wiwid 

Prasetyo? 

2. Bagaimana nilai edukasi dalam novel OMDS karya Wiwid Prasetyo tinjauan 

sosiologi sastra? 

3. Bagaimana nilai sosial dalam novel OMDS karya Wiwid Prasetyo tinjauan 

sosiologi sastra? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Proposal penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan unsur-unsur yang membangun novel OMDS karya Wiwid 

Prasetyo.  

2. mendeskripsikan nilai edukasi dalam novel OMDS karya Wiwid Prasetyo 

tinjauan sosiologi sastra. 

3. mendeskripsikan nilai sosial dalam novel OMDS karya Wiwid Prasetyo 

tinjauan sosiologi sastra. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan 

penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang sistematis dan 

bermanfaat secara umum. 

1. Manfaat teoretis 

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis sebagai berikut. 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai studi 

analisis terhadap sastra di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian 

novel Indonesia yang memanfatkan teori Sosiologi Sastra. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasikan teori sastra dan teori sosiologi dalam mengungkapkan 

novel OMDS. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut. 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra 

Indonesia dan menambah wawasan kepada pembaca tentang nilai 

edukasi dan sosial. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada kita 

tentang nilai edukasi dan sosial. 

c. Melalui pemahaman mengenai nilai edukasi dan sosial diharapkan dapat 

membantu pembaca dalam mengungkapkan makna yang terkandung 

dalam novel OMDS. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang relevan digunakan untuk mengetahui keaslian penelitian 

ini yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini akan dipaparkan 

beberapa penelitian yang relevan antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Ocviyanti Ahadah (2009) dengan judul “Nilai-Nilai Edukatif dalam Novel 

Mengejar Matahari Karya Titien Wattimena: Tinjauan Sosiologi Sastra”. Hasil 
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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. 

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

apa yang diteliti. Penelitian di atas meneliti nilai edukasi yang meliputi (a) 

kasih sayang terhadap sesama, (b) kasih sayang terhadap keluarga, nilai 

toleransi, nilai kesabaran (mampu mengendalikan diri) dan nilai 

tanggungjawab. Penelitian ini lebih membahas nilai edukasi berdasarkan (1) 

penghargaan, (2) cinta dan kasih sayang, (3) tanggung jawab, (4) 

kesederhanaan, dan (5) meyakini dan percaya adanya Tuhan YME  

Sutri (2009) melakukan penelitian untuk skripsinya yang berjudul 

”Dimensi Sosial dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata: Tinjauan 

Sosiologi Sastra“. Tujuan penelitian Sutri adalah mendeskripsikan dimensi 

sosial, kesenjangan perekonomian difokuskan pada masalah (a) kemiskinan 

temporal yang terdiri dari kekurangan materi dan kemiskinan ke tahap 

sejahtera, (b) kemiskinan struktural yang terdiri dari kebutuhan sosial, 

ketergantungan dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat, (c) 

pandangan dunia. 

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

objek penelitiannya. Penelitian di atas memiliki objek dimensi sosial, 

sedangkan penelitian ini memiliki objek nilai edukatif dan sosial.  
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Elia Praditya Kusuma Wardani (2011) menulis ”Nilai-Nilai Edukasi 

dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata dan Implementasinya 

sebagai Materi Pembelajaran Sastra Indonesia di SMAN 2 Sukoharjo“. Hasil 

penelitiannya berdasarkan analisis semiotika novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata sarat dengan muatan nilai edukatif. Nilai edukatif tersebut 

adalah (1) nilai cinta, (2) nilai tanggungjawab, (3) nilai kebahagiaan. Adapun 

nilai implementasinya nilai edukatif dalam novel ini pada SMAN2 Sukoharjo 

yaitu, (1) novel sarat dengan muatan nilai edukatif sehingga relevan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan kurikulum KTSP jenjang 

SMA, (2) nilai edukatif yang terdapat di dalamnya relevan dengan tujuan 

pendidikan nasional, (3) nilai edukatif dalam novel tersebut dapat berperan 

dalam pembentukan kepribadian dalam diri peserta didik. 

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

nilai-nilai edukasi yang diteliti. Penelitian di atas lebih membahas nilai edukasi 

yang meliputi (1) nilai cinta, (2) nilai tanggung jawab, dan (3) nilai 

kebahagiaan. Sedangkan penelitian ini lebih membahas nilai edukasi yang 

meliputi (1) penghargaan, (2) cinta dan kasih sayang, (3) tanggung jawab, (4) 

kesederhanaan, dan (5) meyakini dan percaya adanya Tuhan YME 

Hagarime (2005) melakukan penelitian dengan judul skripsi “Novel 

Sejarah Lusi Lindri dan Roro Mendut (Kajian Intertekstualitas dan Nilai 

Edukatif)“. Berdasarkan hasil analisis struktur dan nilai edukatif novel Lusi 

Lindri dan Roro Mendut disimpulkan bahwa penokohan kedua novel 

digambarkan psikologis, dan sosiologis. Tokoh Lusi Lindri berdasarkan aspek 
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fisik adalah gadis yang cantik, rambut yang indah, kulit kuning, bentuk tubuh 

gagah perkasa bak seorang lelaki. Aspek psikologis, lincah, pemberani, 

bertanggung jawab , peka perasaan, jujur, pemaaf. Aspek sosiologis, berasal 

dari keturunan rakyat biasa yang sejak kecil hidup di lingkungan bangsawan. 

Tokoh Roro Mendut berdasarkan aspek fisik digambarkan sebagai gadis cantik, 

hitam manis, bermata tajam, mempunyai bentuk tubuh yang bagus. Aspek 

psikologis, berpendirian tegas, pandai menari, mudah menarik perhatian, 

cerdas, terampil, ulet serta setia. Aspek sosiologis, berasal dari keturunan 

rakyat biasa, yang terbiasa dengan kehidupan pantai yang keras. 

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian di atas adalah kajian intertekstualitas sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan metode sosiologi sastra.  

Sesuai dengan tinjauan pustaka yang dipaparkan diatas, orisionalitas 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

 

G. Kajian Teori 

1. Novel dan Unsur-unsurnya 

a. Novel 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007:9), kata novel berasal 

dari bahasa Itali novella yang secara harfiah berarti sebuah barang baru 

yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk 

prosa. Dalam bahasa Latin kata novel berasal novellus yang diturunkan 
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pula dari kata noveis yang berarti baru. Dikatakan baru karena 

dibandingkan dengan jenis-jenis lain, novel ini baru muncul kemudian 

(Tarigan, 1995:164). 

Pendapat Tarigan diperkuat dengan pendapat Semi (1993:32) 

bahwa novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek 

kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. Novel 

yang diartikan sebagai memberikan konsentrasi kehidupan yang lebih 

tegas, dengan roman yang diartikan rancangannya lebih luas 

mengandung sejarah perkembagan yang biasanya terdiri dari beberapa 

fragmen dan patut ditinjau kembali. 

Nurgiyantoro (2007:15) menyatakan, novel merupakan karya yang 

bersifat realistis dan mengandung nilai psikologi yang mendalam, 

sehingga novel dapat berkembang dari sejarah, surat-surat, bentuk-bentuk 

nonfiksi atau dokumen-dokumen, sedangkan roman atau romansa lebih 

bersifat puitis. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa novel dan 

romansa berada dalam kedudukan yang berbeda. 

Sebagian besar orang membaca sebuah novel hanya ingin 

menikmati cerita yang disajikan oleh pengarang. Pembaca hanya akan 

mendapatkan kesan secara umum dan bagian cerita tertentu yang 

menarik. Membaca sebuah novel yang terlalu panjang yang dapat 

diselesaikan setelah berulang kali membaca dan setiap kali membaca 

hanya dapat menyelesaikan beberapa episode akan memaksa pembaca 

untuk mengingat kembali cerita yang telah dibaca sebelumnya. Hal ini 
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menyebabkan pemahaman keseluruhan cerita dari episode ke episode 

berikutnya akan terputus. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa novel 

adalah sebuah cerita fiktif yang berusaha menggambarkan atau 

melukiskan kehidupan tokoh-tokohnya dengan menggunakan alur. Cerita 

fiktif tidak hanya sebagai cerita khayalan semata, tetapi sebuah imajinasi 

yang dihasilkan oleh pengarang adalah realitas atau fenomena yang 

dilihat dan dirasakan. 

 

b. Unsur-unsur Novel 

Robert Stanton (2007:11-36), membedakan unsur pembangun 

sebuah novel ke dalam tiga bagian yaitu tema, fakta cerita, dan sarana 

pengucapan sastra. 

a. Tema 

Menurut Stanton (2007:36) tema merupakan makna cerita yang 

khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang 

sederhana. Tema bersinonim dengan ide utama atau tujuan utama. 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam 

pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman 

begitu diingat. 

Adapun lebih lanjut dijelaskan oleh Stanton (2007:44-45) bahwa 

tema dibagi menjadi empat, sebagai berikut: 
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1) interprestasi yang baik hendaknya tidak selalu mempertimbangkan 

berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita, 

2) terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi, 

3) sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak jelas 

diceritakannya (hanya disebut secra implisit), dan 

4) interprestasi yang dihasilkan hendaknya diujarkan secara jelas oleh 

cerita bersangkutan.  

b. Fakta Cerita 

Fakta cerita yaitu unsur yang mempunyai peran sentral dalam 

karya sastra. Yang termasuk dalam kategori fakta cerita adalah 

karakter atau penokohan, alur, dan latar yang berfungsi sebagai 

catatan kejadian imajiantif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi 

satu, ketiga elemen itu dinamakan tingkatan faktual atau struktur 

faktual (Stanton, 2007:22). 

1) Karakter (Penokohan) 

Istilah ‘karakter’ biasanya dipakai dalam dua konteks. 

Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang 

muncul dalam cerita seperti ketika ada orang bertanya: “Berapa 

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

merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, 

emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut seperti 

yang tampak implisit pada pertanyaan: “Menurutmu, 

bagaimanakah karakter dalam cerita itu?”. 
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Lubis (dalam Al Ma’ruf, 2010:83) menyatakan bahwa 

penokohan secara wajar dapat dipertanggungjawabkan dari segi 

psokologis, sosiologis, dan fisiologis. Ketiga segi itu masih 

mempunyai berbagai aspek. 

a) Dimensi fisiologis adalah hal yang berkaitan dengan fisik 

seseorang. 

Misalnya: usia, tingkat kedewasaan, jenis kelamin, keadaan 

tubuh, ciri-ciri muka, ciri-ciri badan yang lain. 

b) Dimensi sosiologis adalah ciri-ciri kehidupan masyarakat. 

Misalnya: status sosial, pekerjaan, jabatan, tingkat pendidikan, 

peranan dalam masyarakat, kehidupan pribadi, pandangan 

hidup, agama, hobi, keturunan. 

c) Dimensi psikologis adalah dimensi yang berkaitan dengan 

masalah kejiwaan seseorang. 

Misalnya: ambisi, cita-cita, temperamen. 

 

2) Alur 

Nurgiyantoro (2007:110) alur adalah unsur fiksi yang 

penting, bahkan tak sedikit orang yang menganggapnya sebagai 

yang terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang lain. 

Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2007:149-150) membedakan 

tahapan alur menjadi lima bagian. Kelima bagian tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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a) Tahap Penyituasian (situation) 

Tahap penyituasian adalah tahap yang berisi pelukisan dan 

pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh cerita. Tahap ini 

merupakan tahap pembukaan cerita, pemberian informasi awal, 

dan lain-lain. 

b) Tahap Pemunculan Konflik (generating circumstances) 

Tahap pemunculan konflik merupakan tahap awal 

munculnya konflik, dan konflik itu sendiri akan berkembang dan 

atau dikembangkan menjadi konflik-konflik pada tahap 

berikutnya. 

c) Tahap Peningkatan Konflik (rising action) 

Tahap peningkatan konflik adalah tahap konflik yang telah 

dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang dan 

dikembangkan kadar intensitasnya. Peristiwa-peristiwa dramatik 

yang menjadi inti cerita semakin mencengkram dan 

menegangkan. Konflik terjadi secara internal, eksternal, ataupun 

keduanya, pertentangan-pertentangan, benturan-benturan antar 

kepentingan, masalah dan tokoh yang mengarah ke klimaks 

semakin dapat dihindari. 

d) Tahap Klimaks (climax) 

Tahap klimaks yaitu suatu tahap konflik dan atau 

pertentangan-pertentangan yang terjadi, yang dijalankan dan 

atau ditampilkan para tokoh cerita mencapai titik intensitas 
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puncak. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh-tokoh 

utama yang berperan seabgai pelaku menjadi konflik utama. 

e) Tahap Penyelesaian (denouement) 

Tahap penyelesaian yaitu tahap konflik yang telah 

mencapai klimaks diberi penyelesaian, ketegangan dikendorkan. 

Konflik-konflik lain, subkonflik, atau konflik-konflik tambahan 

jika ada, juga diberi jalan keluar, cerita diakhiri. 

Nurgiyantoro (2010:153--155) membedakan alur berdasarkan 

urutan waktu menjadi tiga jenis seperti berikut. 

(1) Plot Lurus, Maju, atau Progresif 

Plot sebuah novel dikatakan lurus, maju, atau progesif jika 

peristiwa-peristiwa yang pertama diikuti oleh peristiwa-

peristiwa lain. 

(2) Plot Mundur, Sorot Balik, atau Flash Back, Regresif 

Plot mundur, sorot balik, atau flash back, regresifadalah 

cerita yang langsung menyuguhkan adegan-adegan konflik 

bahkan barangkali konflik yang telah meruncing. Pembaca 

belum mengetahui situasi dan permasalahan yang menyebabkan 

terjadinya konflik dan pertentangan dalam cerita tersebut. 

(3) Plot Campuran 

Plot campuran merupakan cerita yang di dalamnya tidak 

hanya mengandung plot progesif, tetapi juga sering terdapat 

adegan-adegan sorot balik. 
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3) Latar 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, 

menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2007:216). 

Nurgiyantoro (2007: 227-237) membagi unsur latar menjadi 

tiga unsur pokok sebagai berikut. 

1. Latar Tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang 

dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama 

tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama 

jelas. 

2. Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah 

karya fiksi. 

3. Latar Sosial 

Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan 

dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat 

yang diceritakan dalam karya fiksi. 
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c. Sarana Sastra 

Stanton (2007:47) menyatakan bahwa sarana sastra adalah 

metode pengarang untuk memilih dan menyusun detail cerita agar 

tercapai pola-pola yang bermakna. Tujuan sarana sastra adalah agar 

pembaca dapat melihat fakta-fakta cerita melalui sudut pandang 

pengarang. Sarana sastra terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa, 

simbol-simbol imajinasi dan juga cara pemilihan judul di dalam karya 

sastra. 

Sudut pandang merupakan sesuatu yang menyaran pada masalah 

teknis, sarana untuk menyampaikan maksud yang lebih besar dari 

pada sudut pandang itu sendiri. Sudut pandang merupakan teknik yang 

dipergunakan pengarang untuk menemukan dan menyampaikan 

makna karya artistiknya, untuk dapat sampai dan berhubungan dengan 

pembaca (Booth dalam Nurgiyantoro, 2007:249). 

Style (gaya bahasa) adalah cara pengucapan dalam prosa, atau 

bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan 

dikemukakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2007:276). Stanton 

(2007:64) mengemukakan bahwa simbol adalah tanda-tanda yang 

digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dalam cerita. 

 

2. Teori Strukturalisme 

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

fiksi atau puisi, menurut kaum strukturalisme adalah sebuah totalitas yang 
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dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur (pembangun)-nya. Di satu 

pihak, struktur karya sastra dapat diartikan sebagi susunan, penegasan, dan 

gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya secara 

bersama membentuk kebulatan yang indah. 

Teeuw (dalam Al-Ma’ruf, 2010:21) menandaskan bahwa tujuan analisis 

struktural adalah membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan 

dan keterjalinan berbagai unsur yang secara bersama-sama membentuk makna.  

Menurut Nurgiyantoro (2007:37) analisis struktural karya sastra, yang 

dalam hal ini fiksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan 

mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik fiksi yang 

bersangkutan. Mula-mula diidentifikasi dan dideskripsikan, misalnya 

bagaimana keadaan peristiwa-peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut 

pandang, dan lain-lain. Dengan demikian analisis struktural tak cukup 

dilakukan hanya sekedar mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi, misalnya 

peristiwa, plot, tokoh, latar, atau yang lain. Namun yang lebih penting adalah 

menunjukkan bagaimana hubungan antar unsur itu, dan sumbangan apa yang 

diberikan terhadap tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. 

 

3. Pendekatan Sosiologi Sastra 

Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal 

dari akar kata sosio (Yunani) (socius yang berarti bersama-sama, bersatu, 

kawan, teman) dan logi (logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan). 

Perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna, sosio/socius berarti 
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masyarakat, logi/logos berarti ilmu. Jadi, sosiolog berarti ilmu mengenai asal 

usul dan pertumbuhan (evolusi) masyarakat, ilmu pengetahuan yang 

mempelajari keseluruhan jaringan hubungan antarmanusia dalam masyarakat, 

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

Sosiologi sastra berkembang dengan pesat sejak penelitian-penelitian 

dengan memanfaatkan teori strukturalisme dianggap mengalami kemunduran, 

stagnasi, bahkan dianggap sebagai involusi. Analisis strukturalisme dianggap 

mengabaikan relevansi masyarakat yang merupakan asal-usulnya. Dipicu oleh 

kesadaran bahwa karya sastra harus difungsikan sama dengan aspek-aspek 

kebudayaan lain. Maka dilakukan pengembalian karya sastra di tengah-tengah 

masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan sisitem komunikasi 

secara keseluruhan (Ratna, 2010:332). 

Tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra 

dalam kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak 

berlawanan dengan kenyataan, dalam hal ini karya sastra direkonstruksikan 

secara imajinatif, tetapi kerangka imajinatifnya tidak bisa dipahami diluar 

karya empirisnya dan karya sastra bukan semata-mata merupakan gejala 

individual, tetapi gejala sosial (Ratna, 2003:11). 

Sebagai multidisiplin, ilmu-ilmu yang terlibat dalam sosiologi sastra 

adalah sastra dan sosiologi. Yang perlu diperhatikan dalam penelitian sosiologi 

sastra adalah dominasi karya sastra, sedangkan ilmu-ilmu yang lain berfungsi 

sebagai pembantu. Secara definitive penelitian sosiologi sastra menggunakan 

teori-teori sastra dan sosiologi. Dengan pertimbangan bahwa sosiologi sastra 
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sudah menjadi suatu disiplin yang baru, yang dengan sendirinya sudah 

dievaluasi sepanjang periode perkembangannya, maka sosiologi sastra pun 

mencoba menciptakan teori-teori yang secara khas lahir melalui kombinasi 

sastra dan sosiologi (Ratna, 2010:338-339). 

Ratna (2010:339-340) mempertimbangan bahwa sosiologi sastra adalah 

analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, maka model analisis 

yang dapat dilakukan meliputi tiga macam, sebagai berikut. 

a. Menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung di dalam karya 

sastra itu sendiri, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan 

yang pernah terjadi. Pada umumnya disebut sebagai aspek ekstrinsik, 

model hubungan yang terjadi disebut refleksi. 

b. Sama dengan di atas, tetapi dengan cara menemukan hubungan 

antarstruktur, bukan aspek-aspek tertentu, dengan model hubungan 

yang bersifat dialektika. 

c. Menganalisis karya dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

tertentu, dilakukan oleh disiplin tertentu. Model ananlisis inilah yang 

pada umumnya menghasilkan penelitian karya sastra sebagai gejala 

kedua. 

Dikaitkan dengan perkembangan penelitian karya sastra, penelitian yang 

kedualah yang dianggap lebih relevan. Pertama, dibandingkan dengan model 

penelitian yang pertama dan ketiga, dalam model penelitian yang kedua karya 

sastra bersifat aktif dan dinamis sebab keseluruhan aspek karya sastra benar-

benar berperanan. Kedua, dikaitkan dengan ciri-ciri sosiologi sastra 
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kontemporer, justru masyarakatlah yang harus lebih berperanan. Masyarakatlah 

yang mengkondisikan karya sastra, bukan sebaliknya. 

Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

sosiologi sastra bertujuan untuk memaparkan dengan cermat fungsi dan 

keterkaitan antarunsur yang membangun sesuatu karya sastra dari aspek 

kemasyarakatan pengarang, pembaca, dan gejala sosial yang ada. 

 

4. Pengertian Nilai 

Menurut Lasyo (dalam Setiadi, 2010:123), nilai bagi manusia merupakan 

landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatannya. Sejalan 

dengan Lasyo, Darmodiharjo (dalam Setiadi, 2010:123) mengungkapkan nilai 

merupakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia baik jasmani 

maupun rohani. 

Menurut Setiadi (2010:116) menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan 

manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang selanjutnya 

diambil keputusan. Keputusan nilai dapat menyatakan berguna atau tidak 

berguna, benar atau tidak benar, baik atau buruk, manusiawi atau tidak 

manusiawi, religius atau tidak religius.  

  

5. Nilai Edukasi dalam Karya Sastra 

Menurut Waluyo (2002:27) makna nilai yang diacu dalam karya sastra 

adalah kebaikan yang ada dalam makna karya sastra bagi kehidupan seseorang. 

Hal ini berarti bahwa dengan adanya berbagai wawasan yang terdapat dalam 
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karya sastra, khususnya novel mengandung bermacam-macam nilai kehidupan 

yang sangat bermanfaat bagi pembaca.  

Tilaar (2000:28) mengemukakan hakikat pendidikan adalah suatu proses 

menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat dan 

membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional serta 

global. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai edukasi adalah 

segala sesuatu yang baik dan berguna bagi kehidupan manusia yang diperoleh 

melalui proses pengubahan sikap dan tingkah laku dalam upaya mendewasakan 

diri. Nilai edukasi bermanfaat dalam kehidupan manusia untuk mengubah 

sikap dan perilaku dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajran dan pendidikan. 

Sugono (2003:181) membagi nilai pendidikan menjadi empat meliputi 

(1) nilai estetika yaitu nilai yang bersumber pada rasa manusia, (2) nilai moral 

yaitu nilai yang menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia, (3) nilai 

religi yaitu nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada 

kepercayaan atau keyakinan manusia, dan (4) nilai sosial yaitu sikap-sikap dan 

perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan dasar 

untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting. 

Tillman (2004: 1-2) membagi nilai edukasi meliputi (a) kedamaian yaitu 

keadaan pikiran yang damai dan tenang; (b) penghargaan yaitu benih yang 

menumbuhkan rasa kepercayaan diri; (c) cinta dan kasih sayang yaitu dasar 

kebersamaan dan keinginan baik untuk mewujudkan; (d) toleransi yaitu 
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menghargai perbedaan individualitas; (e) kejujuran yaitu tidak adanya 

kontradiksi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan; (f) kerendahan hati yaitu 

tetap teguh dan mempertahankan kekuatan diri serta tidak berkeinginan untuk 

mengatur yang lainnya; (g) kerjasama atau tolong-menolong yaitu bekerja 

secara bersama-sama untuk menciptakan kehendak baik dan pada tugas yang 

dihadapi; (h) kesabaran adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengatur 

dirinya sendiri; (i) tanggung jawab yaitu melakukan kewajiban dengan sepenuh 

hati; (j) kesederhanaan yaitu menghargai hal kecil dalam hidup; (k) meyakini 

dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan (l) persatuan yaitu 

keharmonisan dengan dan antarindividu dalam satu kelompok. 

Menurut Notonegoro (dalam Hastuti, 2011: 23) nilai edukasi dalam karya 

sastra dibedakan atas empat macam yaitu (a) nilai moral yaitu nilai yang 

menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia; (b) nilai kebenaran yaitu 

nilai yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia; (c) nilai keindahan 

atau nilai estetis yaitu nilai yang bersumber pada unsur perasaan (emotion) 

manusia; dan (d) nilai religius merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak 

serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh di atas, nilai edukasi yang 

terdapat di dalam novel OMDS karya Wiwid Prasetyo menggunakan teori dari 

Tillman. Nilai yang dominan dalam novel tersebut meliputi (1) penghargaan, 

(2) cinta dan kasih sayang, (3) tanggung jawab, (4) kesederhanaan, dan (5) 

meyakini dan percaya adanya Tuhan YME. 
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6. Nilai Sosial dalam Karya Sastra 

Nilai sosial merupakan seperangkat sikap individu yang dihargai sebagai 

suatu kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku guna memperoleh 

kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis (Raven dalam Zubaedi, 

2005: 12). 

Uzey (2009) juga berpendapat bahwa nilai sosial mengacu pada 

pertimbangan terhadap suatu tindakan benda, cara untuk mengambil keputusan 

apakah sesuatu yang bernilai itu memiliki kebenaran, keindahan, dan nilai 

ketuhanan. 

Nilai sosial yang ada dalam karya sastra dapat dilihat dari cerminan 

kehidupan masyarakat yang diinterpretasikan (Rosyadi, 1995: 80). Nilai sosial 

mengacu pada hubungan individu dengan individu yang lain dalam sebuah 

masyarakat. Bagaimana seseorang harus bersikap, bagaimana cara mereka 

menyelesaikan masalah, dan menghadapi situasi tertentu juga termasuk dalam 

nilai sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam 

coraknya, pengendalian diri adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga 

keseimbangan masyarakat.  

Notonegoro (dalam Setiadi, 2010: 118-119) membagi nilai sosial menjadi 

tiga yaitu (1) Nilai Material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur 

jasmani manusia; (2) Nilai Vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

manusia untuk dapat mengadakan kegiatan aktivitas; dan (3) Nilai Kerohanian 

yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. 
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Zubaedi (2005: 13) membagi nilai sosial menjadi beberapa sub nilai, 

yaitu (1) loves (kasih sayang) yang terdiri atas pengabdian, tolong-menolong, 

kekeluargaan, kesetiaan, dan kepedulian; (2) responsibility (tanggung jawab) 

yang terdiri atas nilai rasa memiliki, disiplin, dan empati; dan (3) life harmony 

(keserasian hidup) yang terdiri atas nilai keadilan, toleransi, kerjasama, dan 

demokrasi. Dengan melihat sub nilai ini tampak jelas bahwa nilai-nilai sosial 

sangat penting. 

Nilai sosial yang terdapat pada novel Orang Miskin Dilarang Sekolah 

menggunakan teori Zubaedi. Adapun nilai tersebut adalah life harmony 

(keserasian hidup) yang terdiri atas (1) nilai keadilan, (2) nilai toleransi, (3) 

nilai kerjasama, dan (4) nilai demokrasi. 

 

7. Implikasi Pembelajaran Sastra di Sekolah 

Lazar mengajukan beberapa alasan penggunaan karya sastra dalam 

pembelajaran bahasa asing/kedua. Lazar menyatakan bahwa karya sastra 

merupakan materi pembelajaran yang menimbulkan motivasi pembelajar. Hal 

ini didorong oleh karakter karya sastra itu sendiri yang menawarkan tema-tema 

yang kompleks dan segar kepada pembelajar. Sebuah novel atau cerita pendek 

yang bagus akan melibatkan pembelajar dalam tegangan plot yang dirangkai 

sedemikian rupa menarik minat. Motivasi ini dapat ditimbulkan karena adanya 

unsur seni  yang menyertai teks-teks sastra tersebut. Motivasi yang dimiliki 

oleh pembelajar akan semakin mendorong mereka untuk bergiat dalam belajar 

bahasa (Al Ma’ruf dalam  
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http://aliimronalmakruf.blogspot.com/2011/04/pembelajaran-sastra-andragogi-

dan.html diakses tanggal 13 Februari 2013) . 

Lazar menjelaskan, bahwa fungsi sastra adalah: (1) sebagai alat untuk 

merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, dan 

pendapatnya; (2) sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam mempelajari bahasa; dan (3) 

sebagai alat untuk memberi stimulus dalam pemerolehan kemampuan 

berbahasa. Dalam bahasa yang lebih sederhana pembelajaran sastra memiliki 

fungsi psikologis, ideologis, edukatif, moral, dan cultural (Al Ma’ruf dalam 

http://aliimronalmakruf.blogspot.com/2011/04/pembelajaran-sastra-andragogi-

dan.html diakses tanggal 13 Februari 2013) . 

Adapun fungsi pembelajaran sastra menurut Lazar adalah: (1) 

memotivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa; (2) alat simulatif dalam 

language acquisition; (3) media dalam memahami budaya masyarakat; (4) alat   

pengembangan kemampuan interpretatif; dan (5) sarana untuk mendidik 

manusia seutuhnya (educating the whole person) (Al Ma’ruf dalam 

http://aliimronalmakruf.blogspot.com/2011/04/pembelajaran-sastra-andragogi-

dan.html diakses tanggal 13 Februari 2013) . 

Frye (Al Ma’ruf dalam http://ali imron almakruf. blogspot. com/2011/04/ 

pembelajaran – sastra – andragogi - dan. html diakses tanggal 13 Februari 

2013) mengemukakan bahwa melalui pembelajaran sastra yang apresiatif 

diharapkan dapat membentuk pengembangan imajinasi pada siswa. Hal 

tersebut sangat mungkin untuk dicapai sebab sastra menyediakan peluang 
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(pemaknaan yang) tak terhingga. Sebagai contoh, melalui membaca roman, 

siswa dapat mengenali tema tertentu, bagaimana tema dicerminkan dalam plot, 

bagaimana karakter hadir dalam sikap atau nilai-nilai, dan bagaimana 

pengisahan menjadi bagian dari pandangan tertentu. Melalui teks drama, siswa 

juga dapat berlatih berpikir kritis dalam menyikapi kehidupan, sebab menurut 

Satoto (Al Ma’ruf dalam http://ali imron almakruf. blogspot. com / 2011 / 04 / 

pembelajaran - sastra-andragogi - dan. html diakses tanggal 13 Februari 2013) 

dalam drama (absurd) dapat ditemukan cara pengungkapan baru terhadap 

keresahan, keputusasaan, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan sosial. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sastra memiliki 

fungsi dan manfaat yang penting bagi kehidupan. Dalam proses pembelajaran, 

sastra dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan 

siswa terhadap nilai-nilai kearifan dalam menghadapi kehidupan yang 

kompleks dan multidimensi. Termasuk di dalamnya: realitas sosial, lingkungan 

hidup, kedamaian dan perpecahan, kejujuran dan kecurangan, cinta kasih dan 

kebencian, kesetaraan dan bias jender, keshalihan dan kezhaliman, serta 

ketuhanan dan kemanusiaan. Alhasil, melalui pembelajaran sastra, siswa 

diharapkan akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang berbudaya, mandiri, 

sanggup mengaktualisasikan diri dengan potensinya, mampu mengekspresikan 

pikiran dan perasaan dengan baik, berwawasan luas, mampu berpikir kritis, 

berkarakter, halus budi pekertinya, dan peka terhadap lingkungan sosial 

masyarakat dan bangsanya (Al Ma’ruf dalam http://ali imron almakruf. 
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blogspot. com / 2011 / 04 / pembelajaran – sastra – andragogi - dan. html 

diakses tanggal 13 Februari 2013)). 

Dengan demikian, menurut Sayuti (Al Ma’ruf dalam http:// ali imron 

almakruf. blogspot. com / 2011 / 04 / pembelajaran – sastra - andragogi-dan. 

html diakses tanggal 13 Februari 2013) pembelajaran sastra yang apresiatif 

niscaya akan memberikan kontribusi yang bermakna bagi proses pendidikan 

secara komprehensif. Dalam bahasa positivisme terdapat korelasi positif antara 

pembelajaran sastra dengan pembelajaran bidang studi lain. Untuk dapat 

mencapai korelasi positif tersebut paling tidak ada dua hal yang perlu 

diperhatikan: Pertama, pembelajaran sastra harus dilakukan secara kreatif. 

Cara-cara tradisional yang lebih bersifat verbalistik dan inner ideas sudah 

saatnya ditinggalkan dan diganti dengan cara inovatif yang lebih dinamis, 

kritis, dan kreatif. Kedua, bahan-bahan (karya sastra) yang diberikan kepada 

siswa hendaknya merupakan karya-karya yang diprediksikan dapat membuat 

mereka lebih kritis, lebih peka terhadap nilai-nilai dan beragam situasi 

kehidupan. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif hanya merupakan 

gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan 

dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variable yang lain. Tujuannya 

adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir yang digunakan 

peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti (Sutopo, 
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Kesimpulan 

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

berpikir berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam membuat gambaran, 

mengkaji, dan memahami permasalahan secara teliti dan rinci. 

Langkah awal penelitian ini, yaitu menganalisis struktur yang terkandung 

dalam novel OMDS dengan menggunakan pendekatan struktural. Struktur yang 

terkandung dalam novel OMDS meliputi tema, plot, setting, dan penokohan. 

Langkah berikutnya yaitu menganalisis novel dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra, dalam analisis sosiologi sastra akan ditemukan 

nilai-nilai edukasi dan sosial dalam novel OMDS. Langkah terakhir yaitu 

menyimpulkan hasil dari analisis. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah 

Pendekatan Struktural Pendekatan Sosiologi Sastra 

Tema, plot, setting, 
dan penokohan 

Nilai Edukasi Nilai Sosial 

a. Penghargaan 
b. Cinta dan kasih 

sayang 
c. Tanggung 

jawab 
d. Kesederhanaan 
e. Meyakini dan 

percaya adanya 
Tuhan YME. 

Life harmony 
(keserasian hidup) 
yang terdiri atas 
a. nilai keadilan, 
b. nilai toleransi, 
c. nilai kerjasama, 
d. nilai demokrasi. 
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I. Metode Penelitian 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian tidak terikat pada satu tempat karena objek yang 

dikaji berupa naskah (teks) yaitu novel OMDS. Adapun waktu penelitian 

direncanakan dari bulan Maret sampai selesai. 

 

2. Jenis dan Strategi Penelitian 

Dalam mengkaji struktur, nilai edukasi dan sosial dalam novel OMDS 

karya Wiwid Pasetyo digunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan berbagai 

informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti penuh nuansa untuk 

menggambarkan secara cermat sifat-sifat suatu hal, keadaan, fenomena dan 

tidak terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi analisis dan 

interpretasi data tersebut (Sutopo dalam Al-Ma’ruf, 2010:32). Dalam 

mengkaji novel OMDS peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif yaitu menganalisis dan memaparkan struktur, nilai edukasi dan 

sosial dalam bentuk deskripsi. 

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

terpancang (embedded study). Sutopo (2002:112) menjelaskan bahwa studi 

terpancang yaitu penelitian kualitatif yang sudah memilih dan menentukan 

variabel yang menjadi fokus utamanya sebelum memasuki lapangan 

studinya. Dalam penelitian ini, studi terpancang digunakan karena masalah 
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dan tujuan penelitian telah ditetapkan sejak awal oleh peneliti yaitu meneliti 

struktur, nilai edukasi dan sosial dalam novel OMDS karya Wiwid Prasetyo. 

 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik penelitian sastra 

(Sangidu, 2004:61). Setiap penelitian mempunyai objek yang diteliti. Objek 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah struktur, nilai edukasi dan sosial 

dalam novel OMDS karya Wiwid Prasetyo tinjauan sosiologi sastra yang 

diterbitkan oleh Diva Press. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk 

penelitian. Oleh karena itu, berbagai hal yang merupakan bagian dari 

keseluruhan proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami oleh 

setiap peneliti (Sutopo, 2002:47). Adapun data yang diteliti dalam penelitian 

ini berupa wacana pada novel OMDS karya Wiwid Prasetyo yang 

diterbitkan oleh Diva Press, Yogyakarta, setebal 450 halaman. Richards 

(dalam Sumarlam, 2008:6) menjelaskan bahwa wacana mengacu pada 

satuan-satuan bahasa yang lebih besar seperti paragraf, percakapan, dan 

wawancara. 

Sumber data adalah sumber penelitian dari mana data diperoleh 

(Siswantoro, 2005:63). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun data yang didapat dari 

sumber data sebagai berikut. 

a) Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian yang diproses 

langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara (Siswantoro dalam 

Suprapto, 2010:48). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

Novel OMDS karya Wiwid Prasetyo yang diterbitkan oleh Diva Press, 

Yogyakarta, setebal 450 halaman. 

b) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau lewat perantara, tetapi masih berdasarkan pada kategori 

konsep (Siswantoro, 2010:54). Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini berupa artikel di internet dan data-data yang bersumber dari buku 

acuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pustaka, simak dan catat. 

Teknik pustaka yaitu mempergunakan sumber-sumber tertulis yang 

digunakan, diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan pengkajian sastra, 

dalam hal ini tinjauan-tinjauan sosiologi sastra. Teknik simak adalah suatu 

metode pemerolehan data yang dilakukan dengan cara menyimak suatu 

penggunaan bahasa (Sudaryanto dalam Mahsun, 2005:92). Teknik catat 

adalah suatu teknik yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci 

dengan melakukan penyimakan secermat, terarah, dan teliti terhadap sumber 
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primer (Subroto dalam Al-Ma’ruf, 2010:356). Sumber data yang tertulis 

dipilih sesuai dengan masalah dalam pengkajian sosiologi sastra. Sasaran 

penelitian tersebut berupa teks novel Orang Miskin Dilarang Sekolah. 

Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Teknik pustaka, yaitu peneliti membaca Novel OMDS karya Wiwid 

Prasetyo secara keseluruhan. 

b. Teknik simak, yaitu peneliti menyimak Novel OMDS karya Wiwid 

Prasetyo kemudian menemukan data yang berhubungan dengan 

nilai edukasi dan sosial. 

c.  Teknik catat, yaitu data yang diperoleh dari penyimakan kemudian 

dicatat, sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

6. Validitas Data 

Validitas atau keabsahan data merupakan kebenaran data dari proses 

penelitian. Dalam mendapatkan data, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan trianggulasi. Trianggulasi merupakan cara yang paling umum 

digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Patton 

(dalam Sutopo, 2002:78) membedakan trianggulasi menjadi empat macam 

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

metodologis, dan (4) trianggulasi teoretis. Adapun triangulasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teori. Menurut Sutopo 

(2002: 82) trianggulasi teori merupakan trianggulasi yang dilakukan oleh 
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peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam 

membahas permasalahan yang dikaji. 

Penelitian ini menggunakan trianggulasi teori yang dilakukan dengan 

cara membandingkan beberapa teori untuk menguatkan penelitian yang 

dilakukan. Adapun teori yang digunakan sebagai pembanding antara lain 

teori yang dikemukakan oleh Shimpey, Tillman, Notonegoro, Uzey, dan 

Zubaedi. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Moeleong (2005:103) mengemukakan bahwa teknik analisis data 

adalah proses mengatur urutan data dengan menggolongkannya ke dalam 

suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Kegiatan analisis data itu 

dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaan sudah mulai sejak 

pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dialektika. Metode analisis data secara dialektika menurut Goldmann (dalam 

Faruk, 2012:77) prinsip dasar metode dialektik yang membuatnya 

berhubungan dengan masalah koheren adalah pengetahuannya mengenai 

fakta-fakta kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat 

kongkret dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. 

Metode analisis data secara dialektik yang diungkapkan oleh 

Goldmann (dalam faruk, 2012:78) adalah penggabungan unsur-unsur yang 

ada dalam novel OMDS dengan fakta-fakta kemanusiaan yang 
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diintegrasikan dalam satu kesatuan makna yang akan dicapai dengan 

beberapa langkah, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur 

struktural yang ada dalam novel. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data 

adalah: 

a. Menganalisis novel OMDS karya Wiwid Prasetyo dengan 

menggunakan analisis struktural 

b. Menganalisis novel OMDS karya Wiwid Prasetyo dengan 

menggunakan tinjauan sosiologi sastra dengan cara membaca dan 

memahami kembali data yang diperoleh. Selanjutnya 

mengelompokkan teks yang mengandung nilai edukasi dan sosial 

yang ada di dalam novel OMDS dengan yang ada di luar novel. 

 

J. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan sangat penting artinya karena dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian 

sekaligus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam 

penulisan sebagai berikut. 

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan, tinjauan pustaka, kajian teori, kerangka berpikir, metode penelitian 

dan prosedur penelitian. 



36 
 

Bab II, berisikan biografi pengarang yang meliputi riwayat hidup 

pengarang, hasil karya pengarang, ciri khas kesastraan pengarang, dan latar 

belakang sosial budaya pengarang. 

Bab III, berisikan tentang analisis stuktural novel OMDS yang meliputi 

tema dan fakta cerita (penokohan, latar dan alur). 

Bab IV, berisikan hasil dan pembahasan tentang analisis nilai edukatif 

dan sosial dalam novel OMDS. Nilai edukatif yang dianalisis meliputi (1) 

penghargaan, (2) cinta dan kasih sayang, (3) tanggung jawab, (4) 

kesederhanaan, dan (5) meyakini dan percaya adanya Tuhan YME. Sedangkan 

nilai sosial yang dianalisis yaitu life harmony (keserasian hidup) yang terdiri 

atas (1) nilai keadilan, (2) nilai toleransi, (3) nilai kerjasama, dan (4) nilai 

demokrasi.  

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

lembar-lembar berikutnya adalah daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


