
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini globalisasi berkembang pesat. Globalisasi merupakan suatu 

tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. 

Berkembangnya globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri karena 

banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam negara kita. Globalisasi 

yang dipercepat dengan pertumbuhan luar biasa dari media massa melalui 

media telekomunikasi dianggap akan menghilangkan batas geografi suatu 

negara (Sundawa, 2008:103). Komputer yang kini dilengkapi dengan internet, 

televisi, radio, hand phone merupakan segelintir dari teknologi-teknologi 

yang ada saat ini.  

Teknologi komunikasi dan informasi merupakan faktor pendukung 

dalam globalisasi. Cepatnya perkembangan teknologi membuat segala bentuk 

dan kepentingan dapat tersebar luas sehingga globalisasi tidak dapat kita 

hindari keberadaannya. Adanya globalisasi tentunya memiliki pengaruh 

positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif adanya globalisasi adalah kita 

dapat dengan mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, mudah 

melakukan informasi dan mudah dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan 

pengaruh negatifnya adalah informasi yang kita dapat tidak tersaring, 

menumbuhkan perilaku konsumtif dan mudah terpengaruh oleh hal yang 

tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa sendiri. Pengaruh globalisasi tersebut 
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dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, 

ideologi, sosial budaya dan lain-lain yang akan berdampak pula pada nilai-

nilai nasionalisme terhadap bangsa. 

Arti nasionalisme perlu diketahui oleh warga negara Indonesia. tidak 

hanya kaum pria, tetapi wanita, remaja, bahkan orang tua sekalipun harus 

mengetahui apa itu arti nasionalisme baik dalam arti luas maupun sempit. 

Menurut Sutiyono (2013) nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap 

yang menggigihkan bangsa sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain 

sebagaimana mestinya, sedangkan nasionalisme dalam arti luas merupakan 

pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan 

sekaligus menghormati bangsa lain.  

Arti nasionalisme menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa 

nasionalisme yang tinggi. Sebagai tunas bangsa, sudah kewajiban kita untuk 

menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi demi terciptanya cita-cita bangsa 

kita. Namun, faktanya nilai-nilai nasionalisme sekarang ini mulai pudar, para 

pemuda seharusnya menjadi tonggak masa depan negara malah tidak peduli 

akan rasa nasionalisme. Apalagi di era globalisasi, anak muda cenderung lupa 

terhadap identitas sebagai bangsa Indonesia, tetapi malah cenderung berkiblat 

kepada budaya barat. 

Meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan tanah air kita 

dapat dilakukan dengan banyak cara. Cara sederhana meningkatkan rasa 

nasionalisme misalnya saja dengan menghayati tiap-tiap sila yang ada pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, belajar mengenai sejarah bangsa 
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kita, bahkan dengan membaca karya-karya sastra yang di dalamnya 

mengandung nilai-nilai nasionalisme, seperti puisi atau novel. Novel 

merupakan bentuk karya sastra yang paling populer. Novel juga merupakan 

bentuk karya sastra, dalam ceritanya menyuguhkan peristiwa yang terjadi di 

sekitar kita, seperti nilai-nilai budaya, sosial moral dan pendidikan. Menurut 

Wellek & Warren (dalam Al-Ma’ruf, 2010:18) cerita dalam novel secara 

tidak langsung pembaca dapat belajar, merasakan, dan menghayati berbagai 

permasalahan kehidupan yang ditawarkan pengarang. Itulah sebabnya, novel 

(dan genre sastra lain) akan dapat membuat pembacanya menjadi lebih arif, 

simpati, dan empati kepada orang lain. 

Kaitannya untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme kita, novel 

Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan novel Menerjang Batas karya Estu 

Ernesto adalah novel yang berisikan nilai-nilai nasionalisme. Novel Sebelas 

Patriot karya Andrea Hirata berisikan cerita tentang seorang anak bernama 

Ikal yang berusaha keras untuk masuk pada tim PSSI. Ikal berusaha keras 

untuk masuk PSSI karena dia memang menaruh hati terhadap olahraga sepak 

bola, dan yang paling utama adalah ia meneruskan perjuangan ayahnya dulu 

ketika masih muda yang perjuangannya untuk membebaskan Indonesia dari 

jajahan Belanda melalui sepak bola harus kandas. Kandasnya perjuangan 

ayah Ikal saat itu dikarenakan ayah Ikal mendapat siksaan dari Belanda yang 

menyebabkan tempurung lutut kirinya pecah sehingga ia tak bisa lagi untuk 

bermain sepak bola. 
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Tidak jauh berbeda dari cerita novel Sebelas Patriot karya Andrea 

Hirata, novel Menerjang Batas karya Estu Ernesto ini juga menceritakan  

kecintaan seorang terhadap sepak bola di Indonesia. Seorang ayah bernama 

Edi Baskoro yang sangat bangga dengan klub sepak bola Indonesia itu selalu 

tidak absen untuk menyaksikan tim kebanggaannya berlaga melawan  tim 

lawan. Mimpinya adalah ketika memiliki putra, anaknya itu dapat menjadi 

pemain tim PSSI dan mampu mengembangkan nama Indonesia. Anaknya 

bernama Gabriel sejak kecil sudah dimasukkan sekolah sepak bola. Pada 

suatu ketika, Gabriel dapat masuk dalam tim PSSI. Gabriel pun sama dengan 

ayahnya, dia ingin berjuang mengembangkan nama bangsa Indonesia melalui 

sepak bola. 

Dari kedua novel tersebut dapat kita tarik simpulan bahwa untuk 

mempertahankan rasa nasionalisme terhadap bangsa sendiri dapat kita 

lakukan dengan berbagai cara. Sepak bola salah satunya. Selain itu, dengan 

membaca novel-novel tersebut kita dapat tergugah untuk lebih belajar 

mencintai bangsa kita sendiri. 

Peneliti memilih novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan novel 

Menerjang Batas karya Estu Ernesto karena kedua novel tersebut dari isi 

ceritanya memiliki kesamaan, yaitu nilai nasionalisme yang ditunjukkan 

melalui sepak bola. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul penelitian ini “Nilai-nilai Nasionalisme dalam Novel Sebelas 

Patriot Karya Andrea Hirata dan Novel Menerjang Batas Karya Estu 

Ernesto: Kajian Interteks”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalah terlebih dahulu agar lebih jelas dan terarah. Adapun perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah seperti berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Sebelas Patriot karya Andrea 

Hirata dan Menerjang Batas karya Estu Ernesto? 

2. Bagaimana hubungan intertekstualitas nilai-nilai nasionalisme dalam novel 

Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan Menerjang Batas karya Estu 

Ernesto dengan menggunakan kajian interteks? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian tercapai dengan baik dan memuaskan, maka harus ada 

tujuan yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

ada dua: 

1. mendeskripsikan struktur yang membangun novel Sebelas Patriot karya 

Andrea Hirata dan Menerjang Batas karya Estu Ernesto. 

2. mendeskripsikan hubungan intertekstualitas nilai-nilai nasionalisme 

dalam novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan Menerjang Batas 

karya Estu Ernesto dengan menggunakan kajian interteks. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan mampu 

menambah wawasan dalam bidang kesusastraan bagi pembaca karya sastra 

serta mampu mencapai tujuan penelitian secara optimal dan mampu 

menghasilkan laporan yang sistematis dan bermanfaat secara umum. Manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai studi 

analisis terhadap sastra di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian 

novel Indonesia yang menggunakan kajian intertekstual. 

2.   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasi teori sastra mengenai nilai-nilai nasionalisme  yang 

terdapat dalam novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan Menerjang 

Batas karya Estu Ernesto. 

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam suatu penelitian penting adanya tinjauan pustaka untuk 

mengetahui keaslian dan kerelevansian dari suatu penelitian ini. 

Niken Kurniawati (2012) melakukan penelitian untuk skripsinya “Nilai-

nilai Nasionalisme dalam Novel Sebelas Patriot Karya Andrea Hirata: 

Tinjauan Semiotik”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan (1) secara 

struktural tema dalam novel adalah rasa cinta Tanah Air yang ditunjukkan 

melalui sepak bola. Tokoh utama dalam novel Sebelas Patriot adalah Ikal. 
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Adapun tokoh tambahan seperti ayah Ikal, paman-paman Ikal, pelatih Armin, 

Van Holden, Pelatih Toharun, ibu Ikal, Pemburu Tua, Adriana, Margarhita 

Vasgas, Mahar, Trapani, dan Arai. Alur yang digunakan dalam novel adalah 

alur maju (prograsif). Latar tempat dalam novel Sebelas Patriot adalah di 

Indonesia (Pulau Belitong, Sumatera Selatan), Perancis, dan Spanyol. Adapun 

latar waktu dalam novel ini terjadi pada tahun 1972-2002. Latar sosial yaitu 

kekejaman, penderitaan, dan ketidakadilan yang dialami masyarakat pada 

zaman penjajahan Belanda, (2) nilai-nilai nasionalisme dalam novel adalah 

berupa prinsip-prinsip nasionalisme yang meliputi (a) kesatuan, yaitu 

diperlihatkan masyarakat Melayu dan Sebelas Patriot pemain sepak bola 

dalam melawan penjajahan Belanda, (b) kebahasaan, (c) kesamaan, (d) 

kepribadian, yaitu ditunjukkan oleh Ikal ketika ia di Eropa, (e) prestasi, yaitu 

diwakili oleh ayah Ikal melalui pertandingan sepak bola melawan tim sepak 

bola Belanda. Bentuk semangat nasionalisme, meliputi (a) kesetiakawanan, 

(b) rela berkorban, (c) jiwa patriot. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada 

unsur-unsur yang membangun novel dan aspek yang dianalisis yaitu nilai 

yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan 

dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tinjauan yang 

digunakan. Niken, menggunakan tinjauan Semiotik, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan kajian interteks. 

Feb Fedlei Mariana (2011) melakukan penelitian untuk skripsinya yang 

berjudul “Konstruksi Nilai Nasionalisme dan Patriotisme di Era Globalisasi 
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(Kajian Semiotik pada Film Nagabonar Jadi 2)”. Penelitian ini menghasilkan 

pesan mengenai tingkah laku dan pola pikir masyarakat yang mulai 

meninggalkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, dan menganggap nilai 

tersebut sudah tidak relevan lagi digunakan dalam kehidupan saat ini. 

Nagabonar dalam film ini digambarkan sebagai sosok yang mempunyai jiwa 

nasionalisme dan patriotisme, sikap itu tetap diperjuangkan di tengah-tengah 

masyarakat modern di era globalisasi. Tokoh Umar memperlihatkan pada 

penonton walaupun dengan keterbatasan penghasilan dan wawasan, tetapi 

pandai dalam menyikapai kehidupan dan senantiasa bersyukur dalam 

menjalani kehidupan. Film Nagabonar Jadi 2 juga menggambarkan sikap 

toleran yang ditunjukkan Bonaga dan teman-temannya yang berbeda agama, 

suku, dan budaya, tetapi tetap saling menghargai dan menghormati. Hal itu 

merupakan wujud nyata keanekaragaman suku, ras, adat-istiadat, budaya, 

bahasa, serta agama yang ada di Indonesia. Melaui sikap toleransi tersebut 

dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

aspek yang dikaji yaitu nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa dan negara. 

Perbedaannya adalah pada sumber data. Pada penelitian terdahulu sumber 

data yang digunakan dalam penelitian adalah sebuah film yaitu film 

Nagabonar Jadi 2, tetapi pada penelitian ini sumber data yang digunakan 

adalah sebuah novel yaitu novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan 

novel Menerjang Batas karya Estu Ernesto. Selain sumber data, perbedaan 
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yang lain adalah kajian pada penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian 

interteks, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan kajian Semiotik. 

Dhika Dyah Ayu Raraningsih (2011) melakukan penelitian untuk 

skripsinya “Aspek Gender dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya 

Ahmad Tohari dan Sintren Karya Dianing Widya Yudhistira: Kajian 

Interteks”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Struktur yang 

tercipta terjalin sangat bagus. Hubungan antara tokoh yang terdapat dalam 

novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dan Sintren karya 

Dianing Widya Yudhistira sangat kompleks dan rumit. Struktur yang saling 

menguatkan satu sama lain dan secara padu membangun peristiwa dan makna 

cerita novel. Tema dalam novel RDP adalah tentang kearifan lokal yang 

terdapat di Dukuh Paruk, sedangkan tema dalam novel Sintren  adalah 

kemiskinan. (2) Secara interteks novel RDP dan Sintren sarat dengan muatan 

masalah gender. Aspek gender dalam novel RDP karya Ahmad Tohari, yaitu 

diskriminasi yang terdapat dalam masyarakat, pelecehan seksual, pemaksaan, 

cara berpikir dan penyifatan. Aspek gender dalam novel Sintren karya 

Dianing Widya Yudhistira, yaitu dari masyarakat berupa pengucilan, 

pelecehan seksual, pemaksaan, penyifatan, cara berpikir, selain itu juga 

terjadi dalam dunia pendidikan, kecantikan dan kekuasaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dhika Dyah Ayu Raraningsih dengan 

penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan kajian 

interteks, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang dikaji. Pada 
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penelitian Dhika Dyah Ayu Raraningsih objek yang dikaji adalah aspek 

gender, sedangkan pada penelitian ini adalah nilai-nilai nasionalisme. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui penelitian yang dilakukan 

ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Dengan demikian, originalitas 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

F. Landasan Teori 

1. Teori Strukturalisme 

Pada tahun 1934 istilah “strukruralisme” diperkenalkan (Wellek 

dalam Fokkema, 1998:45-46). Mukarovsky, dengan menghindari istilah 

“teori” maupun “metode”, kemudian menjelaskan istilah tersebut sebagai 

“sudut pandang” epistemologi (dalam Fokkema, 1998:46). Secara definitif 

strukturalisme berarti pemahaman mengenai unsur-unsur, yaitu unsur itu 

sendiri, dengan mekanisme antarhubungannya, di satu pihak 

antarhubungan unsur yang satu dengan unsur lainnya, di pihak yang lain 

hubungan antara unsur (unsur) dengan totalitasnya (Ratna, 2007: 91). 

Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi, menurut kaum Strukturalisme adalah 

sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur 

(pembangun)-nya. Di satu pihak, struktur karya sastra dapat diartikan 

sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang 

menjadi komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan yang 

indah (Nurgiyantoro, 2007: 36). 
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Analisis struktur karya sastra, yang dalam hal ini fiksi, dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan mendeskripsikan fungsi 

dan hubungan antarunsur intrinsik fiksi yang bersangkutan (Nurgyantoro, 

2007:37). Unsur-unsur tersebut meliputi tema, alur, latar, penokohan, 

sudut pandang, dan lain-lain. Stanton (2007:22-46) membedakan unsur 

yang membangun sebuah novel ke dalam tiga bagian: fakta, tema dan 

sarana sastra. Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Tema 

merupakan aspek cerita yang sejajar dengan ‘makna’ dalam pengalaman 

manusia; sesuatu yang menjadikan pengalaman begitu diingat. Sarana-

sarana sastra dapat diartikan sebagai metode (pengarang) memilih dan 

menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. 

Pada dasarnya analisis struktural bertujuan memaparkan secermat 

mungkin fungsi dan keterkaitan antarberbagai unsur karya sastra yang 

secara bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Namun, yang lebih 

penting adalah menunjukkan bagaimana hubungan antarunsur itu, dan 

sumbangan apa yang diberikan terhadap makna keseluruhan yang ingin 

dicapai (Nurgiyantoro, 2007:37). 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa analisis 

struktural karya sastra dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengkaji dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan 

antarunsur intrinsik dalam novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan 

Menerjang Batas karya Estu Ernesto. 
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2. Teori Semiotik 

Tujuan analisis karya sastra adalah mengungkapkan maknanya. 

Karena novel merupakan struktur tanda-tanda yang bermakna sesuai 

dengan konvensi ketandaan, maka analisis struktur tidak dilepaskan dari 

analisis semiotik (Al-Ma’ruf, 2010:22). Preminger, dkk (dalam Jabrohim, 

2003:68) mengemukakan bahwa semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. 

Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa 

pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain (Nurgiyantoro, 

2007:40), sedangkan menurut Segers (2000:4) semiotik adalah disiplin 

yang menyelidiki semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana 

signs ‘tanda-tanda’ dan berdasarkan pada sign system (code) ‘sistem 

tanda’. 

Pembahasan yang luas mengenai nama bidang studi yang disebut 

semiotik ini telah ada di negara-negara Anglo-Saxon. Nama bidang studi 

ini ada yang menggunakan sebutan semiotics atau semiology. Seseorang 

menyebut semiologi jika ia berpikir tentang tradisi Saussurean. Namun, 

istilah semiotik digunakan dalam kaitannya dengan karya Charles Sanders  

Pierce dan Charles Morris (Segers, 2000:5). 

Sebagai sistem tanda ia mengenal dua aspek penanda yakni penanda 

(signifiant) dan petanda (signifie) (Al-Ma’ruf, 2010:22). Penanda dan 

petanda dianggap sebagai konsep Saussure yang terpenting. Penanda, 

gambaran akustik adalah aspek material sebagaimana bunyi, sebagai citra 

akustis yang tertangkap pada saat orang berbicara. Petanda adalah aspek 
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konsep. Penanda dan petanda memperoleh arti dalam pertentangannya 

dengan penanda dan petanda yang lain. Hubungan antara penanda dan 

petanda bersifat arbitrer (Ratna, 2007:99). 

Pierce (dalam Jabrohim, 2003:69) menyatakan bahwa pada 

prinsipnya ada tiga hubungan yang mungkin ada antara tanda dan 

acuannya, seperti berikut. 

1) Ikon adalah suatu tanda yang menunjukkan adanya hubungan yang 

bersifat alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan itu adalah 

hubungan persamaan, misalnya gambar kuda sebagai penanda yang 

menandai kuda (petanda) sebagai artinya. 

2) Indeks adalah suatu tanda yang menunjukkan hubungan kausal 

(sebab akibat) antara penanda dan petandanya. Misalnya, asap menandai 

api, alat penanda asap menandai api. 

3) Simbol adalah tanda yang menunjukkan bahwa kita ada hubungan 

yang alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan itu bersifat 

arbitrer (mana suka). Arti tanda itu ditentukan oleh konvensi. “Ibu” adalah 

simbol yang artinya ditentukan oleh konvensi masyarakat bahasa 

(Indonesia). Dalam teks sastra ketiga jenis tanda tersebut sering hadir 

bersama dan sulit dipisahkan. 

Nauta (dalam Segers, 2006:6) memberikan tiga jenis sarana 

informasi, yaitu signals-sign-symbol. Setiap jenis dan elemen informasi 

dibawa oleh salah satu dan tiga kategori itu. Menurut Nauta, signals 

merupakan elemen-elemen sistem pengendalian. Sign muncul pada 
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komunikasi jenis-jenis binatang yang lebih tinggi (misalnya binatang yang 

memiliki pusat sistem nervous). Juga dalam komunikasi manusia sejenis 

tanda semiosis mungkin muncul; dalam hal ini seharusnya komunikasi 

tidak memiliki ciri human. Kategori Nauta yang ketiga tentang simbol 

adalah kata-kata, bunyi-bunyi, atau transkripsi yang dipaksa dalam bahasa 

manusia. 

Seperti halnya para ahli semiotik, Nauta (dalam Segers, 2000:7) 

membedakan tiga tingkatan hubungan semiotik, yaitu tataran sintatik 

(syntactic level), tataran semantik (semantic level), dan tataran pragmatik 

(pragmatic level). Ia juga mengemukakan tiga macam inkuiri semiotik, 

yaitu semiotik murni (pure), deskriptif (deskriptive), dan terapan (applied). 

Semiotik murni berkenaan dengan desain metabahasa, yang seharusnya 

mampu membicarakan setiap bahasa yang menjadi objek semiotik. 

Contoh-contoh tentang semiotik deskriptif dan terapan adalah deskripsi 

tentang suatu bahasa sasaran dan suatu penerapan tentang semiotik murni 

dan deskriptif seperti yang dikerjakan. 

Ada banyak cara yang ditawarkan dalam rangka menganalisis karya 

sastra secara semiotik. Cara yang paling umum adalah dengan 

menganalisis karya melalui dua tahapan sebagaimana ditawarkan oleh 

Wellek dan Werren, yaitu a) analisis intrinsik, dan b) analisis ekstrinsik 

(dalam Ratna, 2007:104). Penelitian ini menggunakan teori semiotik dari 

Pierce yang memanfaatkan tanda-tanda jenis ikon, indeks, atau simbol 
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untuk mengungkapkan nilai-nilai nasionalisme yang terdapat pada novel 

Sebelas Patriot dan Menerjang Batas. 

 

 

3. Kajian Interteks 

Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah 

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

bentuk hubungan tertentu, misalnya untuk menemukan adanya hubungan-

hubungan unsur-unsur intrinsik, seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, 

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

(Nurgiyantoro, 2007: 50). Istilah intertekstualitas diperkenalkan oleh Julia 

Kristeva (Todorov, 2012:99). Menurut Bakhtin (dalam Todorov, 

2012:108) bahwa intertekstualitas muncul paling intens dalam novel. Teori 

interks memandang setiap teks sastra perlu dibaca dengan latar belakang 

teks-teks lain, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaan sastra tidak 

dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai acuan. Hal itu tidak 

berarti bahwa teks baru hanya mengambil teks-teks sebelumnya sebagai 

acuan, tetapi juga menyimpangi dan mentransformasikannya dalam teks-

teks yang diciptakan (Teeuw, dalam Al-Ma’ruf, 2010:28).  

Konsep penting dalam teori interteks adalah hypogram. Menurut 

Riffaterre (dalam Ratna, 2007:174) hypogram adalah struktur prateks, 

yang dianggap sebagai energi puitika teks. Wujud hipogram mungkin 

berupa penerusan konvensi, sesuatu yang telah berekstensi, penyimpangan 



16 
 

dan pemberontakan konvensi, pemutarbalikan esensi dan amanat teks-teks 

sebelumnya (Teeuw dalam Nurgiyantoro, 2007: 51). Hipogram itu tidak 

eksplisit, dan ketidakeksplisitan itu mungkin terjadi di luar kesengajaan 

pengarangnya karena pengenalannya dengan teks sebelumnya. Fungsi 

hipogram dengan demikian merupakan petunjuk hubungan antarteks yang 

dimanfaatkan oleh pembaca, bukan penulis, sehingga memungkinkan 

terjadinya perkembangan makna (Ratna, 2007:174). Karya yang 

diciptakan berdasarkan hipogram itu disebut karya transformasinya karena 

mentransformasikan hipogram itu (Al-Ma’ruf, 2010:29).  Oleh karena 

itulah, secara praktis aktivitas interteks terjadi melalui dua cara, yaitu a) 

membaca sebuah teks atau lebih secara berdampingan pada saat yang 

sama, b) hanya membaca sebuah teks tetapi dilatarbelakangi oleh teks-teks 

lain yang sudah pernah dibaca sebelumnya. 

Pemahaman secara interterkstual bertujuan utnuk menggali secara 

maksimal makna-makna yang terkandung dalam sebuah teks (Ratna, 

2007:173). Prinsip intertekstualitas yang utama adalah prinsip memahami, 

dan memberikan makna karya yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 

2007:54). Prinsip intertekstualitas membawa kita untuk memandang teks-

teks terdahulu sebagai sumbangan pada suatu kode yang memungkinkan 

efek signification, pemaknaan yang bermacam-macam.  Dengan demikian,  

intertekstualitas tidak hanya penting dalam usaha memberi interpretasi 

tertentu terhadap karya sastra (Al-Ma’ruf, 2010:30). 
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Diharapkan dengan menggunakan analisis intertekstualitas, dapat 

membantu peneliti dalam memberi interpretasi dan menemukan persamaan 

serta perbedaan teks transformasi terhadap teks hipogram dari novel 

Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan Menerjang Batas karya Estu 

Ernesto. 

 

 

4. Novel dan Unsur-unsurnya 

Novel merupakan salah satu genre sastra di samping cerita pendek, 

puisi dan drama. Novel adalah cerita atau rekaan disebut juga teks naratif 

(narrative text) atau wacana naratif (narrative discourse). Fiksi berarti 

cerita rekaan (khayalan), yang merupakan cerita naratif yang isinya tidak 

menyaran pada kebenaran sejarah (Abrams dalam Al-Ma’ruf, 2010:17). 

Novel menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam 

interaksinya dengan sesama lingkungannya, juga interaksinya dengan diri 

sendiri dan Tuhan (Al-Ma’ruf, 2010:17). 

Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, unsur-

unsur, yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling 

menggantungkan. Stanton (2007:22-46) membagi unsur-unsur yang 

membangun novel menjadi tiga, yakni fakta, tema, dan sarana sastra. Tiga 

hal tersebut diuraikan sebagai berikut. 

a)  Fakta-fakta Cerita 

 Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. 
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1) Tokoh/ Karakter 

Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks 

pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul 

dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada 

percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan 

prinsip moral dari individu-individu tersebut (Stanton, 2007:33). 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2009: 165) tokoh cerita 

adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau 

drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral 

dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam 

ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa 

dan penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja 

ingin disampaikan kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2009:167). 

Kehadiran tokoh dalam suatu cerita dapat dilihat dari berbagai 

cara, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga cara 

antara lain (1) Cara analitis, yakni pengarang secara langsung 

menjelsakan dan melukiskan tokoh-tokohnya, (2) Cara dramatik, 

yakni pengarang melukiskan tokoh-tokohnya melalui gambaran 

tempat dan lingkungan tokoh, dialog antartokoh, perbuatan dan 

jalan pikiran tokoh, dan (3) Kombinasi keduanya (Saad dalam 

Al-Ma’ruf, 2007:81-82). 
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2) Alur/ Plot 

Secara umum, alur merupakan rangkaian pristiwa-peristiwa 

dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peritiwa-

peristiwa yang terhubung secara kausal saja (Stanton, 2007:26). 

Alur/ plot merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tak 

sedikit orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting di 

antara berbagai unsur fiksi yang lain (Nurgiyantoro, 2009:110). 

Peristiwa, konflik, dan klimaks merupakan tiga unsur yang 

amat esensial dalam pengembangan sebuah plot certia. Peristiwa 

dapat diartikan sebagai peralihan dari satu keadaan ke keadaan 

yang lain. Peristiwa dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori 

tergantung dari mana ia dilihat. Dalam hubungannya dengan 

pengembangan plot, atau peranannya dalam penyajian cerita 

peristiwa dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu peristiwa 

fungsional, kaitan dan acuan (Luxemburg dalam Nurgiyantoro, 

2009:117-118). 

Konflik (conflict), yang notabene adalah kejadian yang 

tergolong penting (jadi, ia akan berupa peristiwa fungsional, 

utama, atau kernel), merupakan unsur yang esensial dalam 

pengembangan plot (Nurgiyantoro, 2009:122).  Klimaks adalah 

saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak 

dapat dihindari lagi. Klimaks merupakan titik yang 

mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan menentukan 
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bagaimana oposisi tersebut dapat terselesaikan (Stanton, 

2007:32). 

3)  Latar/ Setting 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa 

dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-

peristiwa yang sedang berlangsung. Latar juga dapat berwujud 

waktu-waktu terterntu (hari, bulan, tahun), cuaca, atau satu 

periode sejarah (Stanton, 2007:35).  

Unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, 

yaitu tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat menyaran pada 

lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya 

fiksi. Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah 

karya fiksi, sedangkan latar sosial menyaran pada hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat 

yang diceritakan dalam karya fiksi (Nurgiyantoro, 2009:227-

233). 

Ketiganya merupakan unsur fiksi yang secara faktual dapat 

dibayangkan eksistensinya dalam sebuah cerita.  

b) Tema 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan ‘makna’ 

dalam pengalaman manusia; sesuatu yang menjadikan suatu 

pengalaman begitu diingat (Stanton, 2007:36). 
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c) Sarana sastra  

Sarana sastra dapat diartikan sebagai metode (pengarang) 

memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang 

bermakna (Stanton, 2007:46).  

Pendek kata, novel merupakan suatu karya seni hasil imajinatif 

pengarang yang ceritanya menawarkan model-model permasalahan 

kehidupan sebagaimana kehidupan manusia dalam interaksinya 

dengan lingkungan, diri sendiri dan Tuhan, yang di dalamnya 

terdapat unsur-unsur pembangun. Adapun unsur-unsurnya adalah 

fakta, tema dan sarana sastra. 

Pembahasan struktur novel di atas dilakukan berdasarkan 

analisis struktural. Hal ini bertujuan agar peneliti mampu 

menentukan tema atau inti cerita, mengetahui karakter pada 

masing-masing tokoh dan jalan cerita dalam novel tersebut. 

 

 

5. Nilai Nasionalisme 

Perkembangan globalisasi saat ini selain memiliki pengaruh positif 

terhadap perkembangan bangsa tetapi juga memiliki pengaruh negatif. 

Salah satu pengaruh negatif adanya globalisasi adalah keberadaannya 

dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, 

ideologi, sosial budaya dan lain-lain yang akan berdampak pula pada nilai-

nilai nasionalisme terhadap bangsa. Untuk dapat menanamkan kembali 
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nilai-nilai nasionalisme itu, perlu diketahui oleh semua warga negara 

Indonesia mengenai arti nilai nasionalisme. 

a. Nilai  

Arti nilai menurut Budiyono (2007:70-71) adalah sifat atau 

kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. 

Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada pada sifat atau kualitas 

yang melekat pada sesuatu itu. Nilai menjadi penting untuk 

mempelajari perilaku individu bahkan perilaku organisasi. Perilaku 

individu perlu dipelajari dengan alasan bahwa individu-lah sebagai 

sumber nilai pertama kali yang dibawa sejak lahir. Pendapat lain 

mengenai arti nilai menurut Bambang Daroeso (1988:20) adalah 

suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu atau hal, yang 

dapat dasar penentu tingkah laku seseorang, karena sesuatu itu 

menyenangkan (pleasant), memuaskan (satifying), menarik 

(interest), berguna (usefull), menguntungkan (profitable) atau 

merupakan sistem keyakinan (belief). 

Nilai pada dasarnya memiliki tingkatan masing-masing, yaitu 

nilai mana yang lebih tinggi kedudukannya dari pada nilai lainnya. 

Menurut Notonagoro (dalam Budiyono, 2007:79) membagi nilai 

menjadi tiga, yaitu: 

1)  Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan yang 

berhubungan dengan ragawi seorang manusi. 
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2)  Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia 

untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 

3)  Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan 

menjadi empat macam, yaitu nilai kebenaran, nilai 

keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai 

moral, dan nilai religius. 

b. Nasionalisme 

Kata nasionalisme sudah tidak asing ditelinga kita, karena 

nasionalisme berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi, 

masyarakat itu sendiri belum tahu benar apa itu nasionalisme. Hal 

tersebut menyebabkan nilai nasionalisme semakin pudar, sehingga 

nilai nasionalisme yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat perlu 

dikembangkan, salah satunya dengan mengetahui arti nasionalisme 

yang sesungguhnya dan dengan dimulai dari kesadaran pada masing-

masing individu. 

Arti nasionalisme perlu diketahui oleh setiap warga negara baik 

kaum pria, wanita, remaja, bahkan orangtua sekalipun harus 

mengetahui arti nasionalisme dalam arti sempit maupun dalam arti 

luas. Menurut Sutiyono (2012) nasionalisme dalam arti sempit 

adalah suatu sikap yang menggigihkan bangsa sendiri sekaligus tidak 

menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya, sedangkan 

nasionalisme dalam arti luas merupakan pandangan tentang rasa 
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cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus 

menghormati bangsa lain. 

Pendapat lain mengenai arti nasionalisme dikemukakan oleh 

Khon (1984:11) bahwa nasionalisme merupakan paham yang 

berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan 

kepada negara kebangsaan. Selain itu menurut pendapat Budiyono 

(2007:208) nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti negara 

atau bangsa, ditambah akhiran isme berarti: 1) suatu sikap ingin 

mendirikan negara bagi bangsanya sesuai dengan faham/ideologinya, 

2) suatu sikap ingin membela tanah air/negara dari penjajahan 

bangsa asing. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu faham yang dilandasi 

timbulnya rasa kesadaran mencintai tanah air. 

Sikap nasionalisme tehadap bangsa tidak bisa tumbuh dengan 

sendirinya tanpa ada usaha dari masing-masing individu. Hutauruk 

(1983:159) berpendapat ada beberapa faktor yang dapat membentuk 

nasionalisme, adapun faktor pembentuk nasionalisme tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1)   Kesadaran dan kemauan tak kunjung padam untuk hidup 

dalam suatu negara sendiri. 

2)   Pengalaman, penderitaan, perjuangan dan kemenangan-

kemenangan bersama di masa lampau, dan kesediaan 
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untuk berkorban lagi di masa sekarang dan yang akan 

datang. 

3)   Terpanggil untuk menjalankan peranan diantara bangsa-

bangsa. 

4)   Way of life sendiri, hidup menurut tradisi, watak, 

semangat dan kepribadian sendiri. 

Uraian di atas merupakan faktor pembentuk nasionalisme yang 

perlu diperhatikan oleh masyarakat agar mampu menumbuhkan dan 

membentuk sikap nasionalisme. Sikap-sikap yang sesuai dengan 

dengan nilai-nilai nasionalisme dapat ditunjukkan dengan, (1) 

menjaga persatuan dan kesatuan, (2) setia memakai produksi dalam 

negeri, (3) rela berkorban demi bangsa dan negara, (4) bangga 

sebagai bangsa dan bernegara Indonesia, (5) mendahulukan 

kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau 

golongan, (6) menjaga nama baik bangsa dan negara, dan (7) 

mengharumkan nama bangsa dan negara (Akbar, 2013). 

Pendek kata, nilai nasionalime adalah sifat sadar individu atau 

organisasi terhadap paham kebangsaan yang mengandung makna 

semangat cinta tanah air serta harus menyerahkan kesetiaan tertinggi 

kepada negara dan kebangsaan. 
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G. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam sebuah penelitian kualitatif merupakan suatu 

gambaran yang menjelaskan keterkaitan antara variabel dengan posisinya 

yang khusus dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengkaji dua novel, yaitu novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan 

novel Menerjang Batas karya Estu Ernesto. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan pendekatan intertekstualitas yang merupakan suatu teori yang 

mengkaji hubungan interteks karya sastra. Kerangka berpikir yang akan 

digunakan oleh peneliti untuk menganalisis novel Sebelas Patriot karya 

Andrea Hirata yang mempunyai hubungan antarteks dengan novel Menerjang 

Batas karya Estu Ernesto adalah sebagai berikut. 
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Analisis yang dilakukan pada kedua teks tersebut dianalisis secara 

struktural yang meliputi unsur-unsur pembangun novel. Kemudian untuk 

mengungkap nilai-nilai nasionalisme yang terkandung pada novel Sebelas 

Patriot dan Menerjang Batas digunakan pendekatan semiotik. Pendekatan 

intertekstual analisis ditekankan pada perbandingan dan kesejajaran unsur-

unsur pembangun novel dan nilai-nilai nasionalisme dari kedua teks tersebut, 

guna untuk mengetahui hipogramnya. Hal yang kemudian dilakukan adalah 

penyimpulan secara khusus hipogram dalam hal nilai-nilai nasionalisme. 

Sebelas 
Patriot 

Menerjang 
Batas 

Stuktural: Tema, 
penokohan, alur, dan 

setting 

Teori Semiotik 

Nilai-nilai 
Nasionalisme 

Kajian Interteks 
Sastra 

Hipogram 

Simpulan 
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H. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada pendekatan intertekstualitas yang 

menganalisis hubungan interteks novel Sebelas Patriot karya Andrea 

Hirata dan novel Menerjang Batas karya Estu Ernesto. Jenis penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Pada dasarnya secara penelitian ini secara 

keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran yang penyajiannya 

menggunakan bentuk deskripsi. Pendeskripsian bertujuan untuk 

mengungkapkan berbagai informasi secara rinci dan mendalam tentang 

kondisi yang sebenarnya. Jadi, peneliti menekankan catatan yang 

menggambarkan situasi sebenarnya guna untuk mendukung penyajian 

data (Sutopo, 2002:35). 

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus terpancang 

(embededded research and case study). Strategi penelitian terpancang 

(embededded research) digunakan karena masalah dan tujuan penelitian 

telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal penelitian. Selain, strategi 

terpancang peneliti juga menggunakan strategi studi kasus. Studi kasus 

(case study) digunakan karena strategi ini fokus pada kasus tertentu 

(Sutopo, 2002:112). Jadi, fokus masalah yang telah ditentukan sejak  

awal oleh peneliti dalam penelitian ini adalah nilai-nilai nasinalisme 

dalam novel Sebelas Patriot dan Menerjang Batas. 

Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau 

ungkapan-ungkapan dalam teks. Dengan demikian, dapat ditarik 



29 
 

simpulan bahwa penelitian ini ditunjukkan untuk memperoleh deskripsi 

objektif dari data yang terkumpul dan kemudian melalui metode 

kualitatif deskripsi yang diperoleh diinterpretasi agar dapat 

mengungkapkan makna dalam karya sastra. 

 

 

2. Objek Penelitian 

Suatu penelitian pasti ada sebuah objek yang diteliti atau dikaji di 

dalamnya. Objek dalam penelitian pada dasarnya merupakan sasaran 

penelitian tersebut. Sangidu (2004:61) menyatakan bahwa objek 

penelitian sastra adalah pokok atau topik penelitian sastra. Objek 

penelitian ini adalah nilai-nilai nasionalisme pada novel Sebelas Patriot 

karya Andrea Hirata dan novel Menerjang Batas karya Estu Ernesto. 

 

 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam suatu kegiatan penelitian data merupakan salah satu hal 

penting. Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang 

berupa uraian cerita, pengungkapan, pernyataan, kata-kata tertulis, dan 

perilaku yang diamati (Arikunto, 1993:6). Data penelitian sebagai data 

formal adalah data dalam bentuk kata-kata, kalimat dan wacana (Ratna, 

2007:47). Data dalam penelitian ini adalah susunan bahasa yang meliputi 
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kata-kata, kalimat-kalimat dan wacana dalam novel Sebelas Patriot karya 

Andrea Hirata dan novel Menerjang Batas karya Estu Ernesto yang 

menggambarkan hubungan interteks dan nilai-nilai nasionalisme. 

 

b. Sumber Data 

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder sebagai berikut. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian yang 

diperoleh tanpa lewat perantara (Siswantoro, 2004:54). Dalam 

penelitian ini sumber data primernya adalah novel Sebelas Patriot 

karya Andrea Hirata, diterbitkan oleh Bentang, cetakan pertama, 

tahun 2011, setebal 108 halaman dan novel Menerjang Batas karya 

Estu Ernesto, diterbitkan Bogalakon Publishing, cetakan pertama, 

tahun 2012, setebal 246 halaman. 

2. Sumber Data Sekunder 

Selain sumber data primer dalam penelitian terdapat juga 

sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dan terlebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar 

penyelidikan, walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya data asli 

(Surachmad, 1990: 163). Sumber data sekunder didapat dari internet, 

dan skripsi-skripsi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan 

atau objek penelitian, yaitu Kurniawati, Niken. 2012. ”Nilai-nilai 



31 
 

Nasionalisme dalam Novel Sebelas Patriot Karya Andrea Hirata: 

Tinjauan Semiotik”. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Mariana, Feb Fedlei. 2011. ”Kontruksi Nilai 

Nasionalisme dan Patriotisme di Era Globalisasi (Kajian Semiotik 

pada Film Nagabonar Jadi 2)”. Skirpsi. Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Raraningsih, Dhika Dyah Ayu. 2011. 

“Aspek Gender dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad 

Tohari dan Sintren Karya Dianing Widya Yudhistira: Kajian 

Interteks”. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pustaka, simak dan catat merupakan teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pustaka yaitu ilmu 

tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, dokumen 

digunakan untuk mencari data-data mengenai variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, majalah, gambar, dan data-data yang bukan 

angka-angka (Moleong, 2005:11). Teknik ini ditujukan untuk peneliti 

agar dalam mengumpulkan dan mengkaji teori-teori yang relevan dapat 

terarah.  

Teknik simak menurut Sudaryanto (dalam Mahsum, 2005:90) 

adalah suatu metode yang pemerolehan data yang dilakukan dengan cara 
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menyimak suatu penggunaan bahasa. Pada teknik ini peneliti dituntut 

untuk melakukan penyimakan secara cermat dan teliti pada sebuah karya 

yang berkaitan. Teknik catat merupakan tindak lanjut dari teknik simak, 

hasil dari penyimakan kemudian dicatat untuk dijadikan sebagai sumber 

data. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam teknik ini karena untuk 

memperoleh data yang diinginkan peneliti harus melakukan penyimakan 

secara cermat dan terarah terhadap sumber data penelitian. 

Jadi, ketiga teknik yang digunakan dalam penelitian ini saling 

berkesinambungan, pada awal pengumpulan data peneliti harus 

menggunakan teknik pustaka untuk memperoleh data tertulis. 

Selanjutnya, peneliti melakukan teknik penyimakan terhadap data yang 

telah diperoleh dengan cermat dan teliti, dan kemudian dari hasil 

penyimakan tersebut dicatat untuk dijadikan sebagai data yang akan 

dianalisis. 

 

 

5. Teknik Validitas Data 

Dalam suatu penelitian kebenaran dan kemantapan dari data yang 

berhasil dikumpulkan perlu diukur kebenarannya, untuk itu perlu adanya 

validitas data. Teknik triangulasi merupakan teknik validitas yang 

dilakukan untuk penelitian ini. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 



33 
 

(Moleong, 2005:178). Patton (dalam Sutopo, 2007:78) membagi teknik 

triangulasi menjadi empat macam, yaitu (1) triangulasi data (data 

triangulation) yaitu mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data 

dengan menggunakan beragam sumber data yang berbeda, (2) triangulasi 

metode (methodological triangulation) yaitu cara peneliti menguji 

keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan 

menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, (3) 

triangulasi peneliti (investigator triangulation) yaitu peneliti baitk data 

ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa 

diuji validitasnya dari beberapa peneliti, (4) triangulasi teori (theoretical 

triangulation) yaitu peneliti dalam menguji keabsahan data menggunakan 

perspektif lebih dari satu teori dalam membahas pemasalahan-

permasalahan yang dikaji. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data 

dan triangulasi teori. Seperti yang telah dijelaskan di atas teknik 

triangulasi data mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data dengan 

menggunakan beragam sumber data yang berbeda. Data yang diperoleh 

kemudian dikontrol ulang dari sumber data yang satu dengan sumber 

data yang lain. Hal tersebut dilakukan karena bila data yang sama atau 

sejenis digali dari data yang berbeda akan lebih mantap kebenarannya. 

Sedangkan, pada saat proses analisis data dilakukan dengan teknik 

triangulasi teori. Ketika proses analisis data berlangsung perlu digunakan 

beberapa teori yang relevan. Misalnya, pada sebuah penelitian yang 
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datanya dianalisis dengan menggunakan teori semiotik, dianalisis pula 

dengan teori interteks dan resepsi sastra. Hal tersebut dilakukan agar 

mendapat simpulan yang valid. 

 

 

6. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan model pembacaan 

semiotik, yaitu heuristik dan hermeneutik. Menurut Riffaterre (dalam 

Pradopo, 2003: 135) pembacaan secara heuristik adalah pembacaan 

berdasarkan struktur bahasanya atau secara semiotik tingkat pertama. 

Teeuw (dalam Nurgiyantoro, 2007:33) menyatakan bahwa hermeneutik 

merupakan ilmu atau teknik untuk memahami karya sastra dan ungkapan 

bahasa dalam arti yang lebih luas menurut maksudnya.  Teknik ini 

merupakan lanjutan dari teknik pembacaan heuristik dengan memberikan 

tafsiran berdasarkan konvensi sastranya (Jabrohim, 2003:96). 

Mengkaji dan mengaitkan unsur pembangun novel yang meliputi 

fakta, tema dan sarana sastra merupakan tahapan awal yang harus 

dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis novel Sebelas Patriot karya 

Andrea Hirata dan novel Menerjang Batas karya Estu Ernesto. Pada  

tahap ini peneliti menggunakan pembacaan heuristik untuk 

menginterpretasikan kedua teks novel tersebut. Hal itu harus dilakukan 

dengan cara membaca dengan cermat setiap kata, kalimat, ataupun 

paragraf guna mengetahui makna atau arti yang terkandung di dalamnya.  
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Tahap yang selanjutnya dilakukan setelah menemukan data-data 

nasionalisme di dalam Sebelas Patriot karya Andrea Hirata yang 

mempunyai hubungan antarteks dengan novel Menerjang Batas karya 

Estu Ernesto, peneliti melakukan teknik pembacaan hermeneutik. Pada 

tahap ini peneliti menafsirkan tanda-tanda nasionalisme dalam novel 

Sebelas Patriot karya Andrea Hirata yang mempunyai hubungan 

interteks dengan novel Menerjang Batas karya Estu Ernesto sebagai 

kejadian-kejadian yang syarat akan nilai-nilai nasionalisme. Untuk 

mengetahui struktur yang membangun novel peneliti menggunakan 

pendekatan novel yang meliputi fakta, tema, dan sarana sastra. 

Hasil analisis struktural itulah yang kemudian menjadi data dalam 

analisis intertekstual, dan untuk mendapatkan teks hipogram sebagai teks 

yang mendasari teks transformasinya peneliti mengkhususkan nilai-nilai 

nasionalisme yang paling mengisyaratkan hubungan antarteks dalam 

novel Sebelas Patriot dan Menerjang Batas.  Data dari hasil analisis 

tersebut kemudian disejajarkan dan dikontraskan untuk mendapat 

persamaan dan perbedaan antara teks hipogram dengan teks transformasi. 

Setelah itu dapat ditarik simpulan tentang karya transformasinya. 

 

 

7. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian sistematika penulisan sangat penting karena dapat 

memberikan gambaran yang jelas permasalahan yang akan dibahas dan 



36 
 

langkah-langkah dalam penelitian ini. Sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini diuraikan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, landasan teori dan kerangka berpikir. 

Bab II merupakan biografi pengarang meliputi riwayat hidup 

pengarang, hasil karya pengarang, latar belakang sosial budaya, dan ciri-

ciri kesusastraan. 

Bab III berisi analisis struktural novel meliputi fakta, tema, dan 

sarana sastra. 

Bab IV merupakan hasil analisis masalah dan pembahasan, pada 

bab ini berisi uraian mengenai intertekstualitas novel Sebelas Patriot 

karya Andrea Hirata dan Menerjang Batas karya Estu Ernesto dalam hal 

kemiripan unsur peristiwa dan perwatakan cerita. 

Bab V berisi simpulan dan saran. 

Daftar isi dan Lampiran. 

 


