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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan bentuk kegiatan kreatif dan produktif dalam 

menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai rasa estetis serta 

mencerminkan realias sosial kemasyarakatan. Wellek (1993: 3) 

mengemukakan sastra adalah suatu kegiatan kreatif sebuah karya seni. 

Istilah sastra dipakai untuk menyebut gejala budaya yang dapat dijumpai 

pada semua masyarakat meskipun secara sosial, ekonomi, dan keagamaan 

keberadaanya tidak merupakan gejala yang universal (Chamamah dalam 

Jabrohim, 2003: 9). 

Karya sastra lahir karena adanya keinginan dari pengarang untuk 

mengungkapkan eksistensinya sebagai manusia yang berisi ide, gagasan, 

dan pesan tertentu yang diilhami oleh imajinasi dan realitas sosial budaya 

pengarang serta menggunakan media bahasa sebagai penyampaiannya. 

Karya sastra merupakan fenomena sosial budaya yang melibatkan 

kreativitas manusia. Karya sastra lahir dari pengekspresian endapan 

pengalaman yang telah ada dalam jiwa pengarang secara mendalam 

melalui proses imajinasi (Aminuddin, 1990: 57).  

 Karya sastra memiliki objek yang berdiri sendiri, terikat oleh dunia 

dalam kata yang diciptakan pengarang berdasarkan realitas sosial dan 

pengalaman pengarang. Hal ini sejalan dengan pemikiran Pradopo (2002: 
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59) yang mengemukakan bahwa karya sastra secara langsung atau tidak 

langsung dipengaruhi oleh pengalaman dari lingkungan pengarang. 

Sastrawan sebagai anggota masyarakat tidak akan lepas dari tatanan 

masyarakat dan kebudayaan. Semua itu berpengaruh dalam proses 

penciptaan karya sastra. 

 Penciptaan karya sastra tidak dapat dipisahkan dengan proses 

imajinasi pengarang dalam melakukan proses kreatifnya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Pradopo (2001: 61) yang mengemukakan bahwa karya 

sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang 

serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial yang ada di sekitarnya. Akan 

tetapi karya sastra tidak hadir dalam kekosongan budaya. Herder (dalam 

Atmazaki, 1990: 44) menjelaskan bahwa karya sastra dipengaruhi oleh 

lingkungannya maka karya sastra merupakan ekspresi zamannya sendiri 

sehingga ada hubungan sebab akibat antara karya satra dengan situasi 

sosial tempat dilahirkannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa karya sastra lahir dari latar belakang 

dan dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. 

Sebuah karya sastra dipersepsikan sebagai ungkapan realitas kehidupan 

dan konteks penyajiannya disusun secara terstruktur, menarik, serta 

menggunakan media bahasa berupa teks yang disusun melalui refleksi 

pengalaman dan pengetahuan secara potensial memiliki berbagai macam 

bentuk representasi kehidupan. Ditinjau dari segi pembacanya karya sastra 



merupakan bayang-bayang realitas yang dapat menghadirkan gambaran 

dan refleksi berbagai permasalahan dalam kehidupan.  

 Media karya sastra adalah bahasa, fungsi bahasa sebagai bahasa 

karya sastra membawa ciri-ciri tersendiri. Artinya bahasa sastra adalah 

bahasa sehari-hari itu sendiri, kata-katanya dengan sendirinya terkandung 

dalam kamus, perkembangannya pun mengikuti perkembangan 

masyarakat pada umumnya. Tidak ada bahasa sastra secara khusus, yang 

ada adalah bahasa yang disusun secara khusus sehingga menampilkan 

makna-makna tertentu (Ratna, 2006: 334-335). 

 Karya sastra bukan hanya untuk dinikmati tapi juga dimengerti, 

untuk itulah diperlukan kajian atau penelitian dan analisis mendalam 

mengenai karya sastra. Chamamah (dalam Jabrohim, 2003: 9) 

mengemukakan bahwa Penelitian sastra merupakan kegiatan yang 

diperlukan untuk menghidupkan, mengembangkan, dan mempertajam 

suatu ilmu. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu 

memerlukan metode yang memadai adalah metode ilmiah. Keilmiahan 

karya sastra ditentukan oleh karakteristik kesastraannya. 

 Widati (dalam Jabrohim, 2003: 31) menjelaskan bahwa Penelitian 

adalah proses pencarian sesuatu hal secara sistematik dalam waktu yang 

lama (tidak hanya selintas) dengan menggunakan metode ilmiah serta 

aturan-aturan yang berlaku agar penelitiannya maksimal dan dapat 

dipahami oleh masyarakat luas.  



 Dibutuhkannya pemahaman masyarakat terhadap karya sastra yang 

dihasilkan pengarang maka penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Sosiologi Sastra. Sosiologi Sastra adalah pemahaman terhadap karya 

sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya 

(Ratna, 2003: 3). 

   Sosiologi Sastra diterapkan dalam penelitian ini karena tujuan dari 

Sosiologi Sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam 

kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak 

berlawanan dengan kenyataan dalam hal ini karya sastra dikonstruksikan 

secara imajinatif, tetapi kerangka imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar 

kerangka empirisnya dan karya sastra bukan semata-mata merupakan 

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

 Novel merupakan salah satu ragam prosa di samping cerpen dan 

roman selain puisi dan drama, di dalamnya terdapat peristiwa yang dialami 

oleh tokoh-tokohnya secara sistematis serta terstruktur. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran (Sudjiman, 1990: 55) yang menyatakan bahwa novel 

adalah prosa rekaan yang panjang, menyuguhkan tokoh-tokoh, dan 

menampilkan serangkaian peristiwa dan latar belakang secara terstruktur. 

 Diantara genre utama karya sastra, yaitu puisi, prosa, dan drama, 

genre prosalah, khususnya novel, yang dianggap paling dominan dalam 

menampilkan unsur-unsur sosial. Alasan yang dapat dikemukakan, di 

antaranya: a) novel menampilkan unsur-unsur cerita yang paling lengkap, 

memiliki media yang paling luas, menyajikan masalah-masalah 



kemasyarakatan yang paling luas, b) bahasa novel cenderung merupakan 

bahasa sehari-hari, bahasa yang paling umum digunakan dalam 

masyarakat. Oleh karena itulah, dikatakan bahwa novel merupakan genre 

yang paling sosiologis dan responsif sebab sangat peka terhadap fluktuasi 

sosiohistoris (Ratna, 2006: 335-336). 

Novel Laskar Pelangi karya novelis Andrea Hirata buah karya 

yang mencengangkan. Sebagai karya pertama yang ditulis seseorang yang 

tidak berasal dari lingkungan sastra, dan tidak tunduk pada selera pasar.  

Kelebihan novel Laskar Pelangi (LP) adalah ceritanya diangkat 

dari kehidupan nyata. Novel-novel sekarang biasanya hanya menceritakan 

tentang percintaan dan ekspose seksualitas tetapi tidak pada novel Laskar 

Pelangi (LP). Novel ini mengisahkan sepuluh anak kampung di Pulau 

Belitong, Sumatera Selatan. Mereka bersekolah di sebuah SD 

Muhammadiyah di Belitong yang bangunannya hampir rubuh dan di 

malam hari menjadi kandang ternak. Sekolah itu hampir ditutup karena 

muridnya tidak sampai sepuluh sebagai persyaratan minimal. 

Keberuntungan atau lebih tepatnya takdir, masih berpihak pada sepuluh 

anak kampung Pulau Belitong tersebut. Sebelum sekolah tersebut ditutup, 

ada salah satu siswa yang bernama Harun mendaftarkan diri. Akhirnya, 

sekolah ini tetap eksis dan bisa terus melanjutkan pendidikannya untuk 

anak-anak Belitong.  

Kelebihan yang dimiliki pengarang (Andrea Hirata) di dalam 

karya-karyanya yaitu dari segi stilistik yang menarik, mengungkapkan 



setiap kejadian secara sistematis, terarah dan kronologis, sehingga penulis 

tertarik untuk mengkaji masalah-masalah yang terdapat di dalam novel 

tersebut. 

Dimensi sosial dalam hal kesenjangan perekonomian dan 

kemiskinan membawa tokoh-tokoh dalam novel ini, anak-anak sekolah 

yang serba kekurangan tetapi memiliki sumber inspirasi yang kuat yang 

terjelma pada guru-gurunya. Inspirasi ini menjadi motivasi membentuk 

pribadi yang mandiri dan menjadi sarana mencapai cita-citanya. 

Perekonomian dan kemiskinan yang menjadi inti novel tersebut. 

Kesenjangan ini mendorong semangat kaum muda yang mencintai tanah 

kelahirannya, Belitong untuk belajar dengan penuh ketekunan 

(http://muara.ui.edu/ui/indonesia/main, diakses Senin, 30 Juni 2008). 

Kesenjangan sosial dalam hal kemiskinan dan perekonomian 

tampak jelas dengan adanya sekolah khusus yang dibentengi dengan 

tembok tinggi bagi karyawan PN Timah yang menyediakan sarana-

prasarana pendidikan memadai, fasilitas yang lengkap, dan kehidupan 

yang layak sedangkan SD Muhammadiyah tidak mempunyai semua 

fasilitas yang dimiliki oleh sekolah PN Timah, semangat anak-anak 

kampung miskin tersebut untuk berjuang dengan gigihnya agar dapat 

belajar tidak pernah padam walaupun dalam keadaan yang serba terbatas. 

Mereka bersekolah tanpa alas kaki, baju tanpa kancing, atap sekolah yang 

bocor jika hujan, dan papan tulis yang berlubang sehingga terpaksa 

ditambal dengan poster Rhoma Irama.  



Terbitnya Laskar Pelangi membawa Andrea Hirata Bersama 

Menteri Agama Maftuh Basyuni, Deddy Mizwar, Habiburrahman El 

Shirazy, Yusuf Mansyur, dan Ratna Megawangi, dipilih oleh Republika 

sebagai Tokoh Perubahan 2007: The Sound of Moral 

(http://jurnalnasional.com/?media, diakses Senin, 30 Juni 2008). 

Novel Laskar Pelangi pada awalnya ditulis Andrea Hirata sebagai 

hadiah ulang tahun gurunya ibu Muslimah tetapi naskah tersebut hilang 

“tercuri” namun, di luar dugaan, akibat "tercuri"nya naskah tersebut oleh 

seorang sahabat, maka Laskar Pelangi pun diterbitkan. Nama Andrea 

Hirata meroket di kancah sastra. Tidak tanggung-tanggung, angka 

penjualan buku itu mencapai setengah juta eksemplar. Kesuksesannya pun 

berulang dengan diterbitkannya dua novel berikutnya, Sang Pemimpi dan 

Edensor. Sedangkan buku ke-4-nya yakni Maryamah Karpov akan terbit 

setelah Laskar Pelangi di filmkan  dan disutradarai oleh Riri Riza dengan 

produser Mira Lesmana (http://jurnalnasional.com/?media, diakses Senin, 

30 Juni 2008). 

Suksesnya Laskar Pelangi yang mengangkat kehidupan kaum 

pinggiran nan miskin dan terlupakan di Pulau Belitong (sekarang Provinsi 

Bangka Belitung) menjadikan tokoh Ikal, Lintang, Mahar dkk sebagai 

pahlawan-pahlawan baru menggantikan tokoh `si Cowok Idaman’ dalam 

kebanyakan karya teenlit atau tokoh ‘Nayla’ si Trauma Seks’ dalam 

kebanyakan sastra kelamin saat ini. Maka tak heran, bila sejumlah kritikus 

sastra memandang Laskar Pelangi sebagai fenomena baru, baik di ranah 



kesusastraan maupun perfilman nasional. Hampir semua komentar 

pembaca memberikan pujian, mulai dari cerpenis Linda Christanty, sineas 

Garin Nugroho dan Riri Riza, kritikus sastra Nicola Horner, pecinta sastra 

Diphie Kuron, novelis Ahmad Tohari, sastrawan Korrie Layun Rampan, 

Kak Seto, pemikir dan mantan Ketua Umum Muhamadiyah Prof. Dr. 

Syafii Ma’arif, sampai penyair-kritikus sastra Prof. Dr. Sapardi Djoko 

Damono (http://www.lampungpost.com, diakses Senin, 30 Juni 2008). 

 Novel Andrea Hirata menarik karena beberapa hal. Pertama, ia 

menceritakan kehidupan suatu daerah yang hampir tak pernah masuk 

dalam pengetahuan sastra Indonesia, yakni Pulau Belitong. Pulau timah ini 

hanya dikenal dalam pembicaraan ekonomi dari pertambangannya oleh 

pemerintah, tetapi tidak dikenal perikehidupan penduduk pribuminya. 

Karya Andrea ini memberikan informasi tangan pertama tentang 

kehidupan masyarakat Belitong yang "menderita" tersebut.  

 Kedua, Andrea mengangkat suatu tema yang menarik tentang 

bagaimana seorang anak yang dilahirkan dan hidup dalam kemiskinan 

serta perekonomian keluarga yang tak menentu akhirnya mencapai status 

terpandang dengan melanjutkan studinya ke Eropa. Inilah cerita keajaiban. 

 Bardasarkan uraian diatas dapat dijelaskan secara rinci alasan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Novel Laskar Pelangi menampilkan tokoh anak-anak sekolah yang 

serba kekurangan tetapi memiliki sumber inspirasi kuat terjelma pada 



guru-gurunya. Inspirasi ini menjadi motivasi membentuk pribadi yang 

mandiri dan menjadi sarana mencapai cita-citanya. 

2. Sepengetahuan penulis, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata 

belum dianalisis secara khusus dengan pendekatan Sosiologi Sastra 

terutama berhubungan dengan dimensi sosial perekonomian dan 

kemiskinan. 

3. Analisis terhadap novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan 

pendekatan Strukturalisme Genetik Lucien Goldman diperlukan untuk 

mengetahui dimensi sosial perekonomian dan kemiskinan. 

 Berdasarkan paparan di atas, maka novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata dianalisis dengan tinjauan Sosiologi Sastra untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan dimensi sosial terkait dengan 

kesenjangan perekonomian yang di fokuskan pada masalah kemiskinan.   

 

B. Pembatasan Masalah 

Mencegah adanya kekaburan masalah dan untuk mengarahkan 

penelitian ini agar lebih intensif dan efisien dengan tujuan yang ingin 

dicapai, diperlukan pembatasan masalah. 

 Penelitian ini dibatasi masalah dimensi sosial yang terkait dengan 

kesenjangan perekonomian dan difokuskan pada masalah kemiskinan 

dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 

 

 



C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata? 

2. Bagaimanakah dimensi sosial dalam novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata dengan tinjauan Sosiologi Sastra? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Laskar Pelangi 

karya Andrea Hirata. 

2. Mendeskripsikan dimensi sosial dalam novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata dengan 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 teoritis 

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 Laskar Pelangi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya 

sastra Indonesia dan menambah wawasan kepada pembaca 

tentang dimensi sosial dalam hal kesenjangan perekonomian 

dan kemiskinan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada kita tentang dimensi sosial terkait dengan kesenjangan 

perekonomian dan kemiskinan. 

c. Melalui pemahaman mengenai perkembangan dimensi sosial 

terkait dengan kesenjangan perekonomian dan kemiskinan 

diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengungkapkan 

makna yang terkandung dalan novel Laskar Pelangi. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Sebuah penelitian agar mempunyai orisinilitas perlu adanya 

tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan 

pemaparan tentang penelitian dan analisis sebelumnya yang telah 

dilakukan. Tinjauan terhadap hasil penelitian dan analisis sebelumnya ini 

akan dipaparkan yang berkaitan dengan novel Laskar Pelangi. 



Analisis mengenai novel Laskar Pelangi sebelumnya telah 

dilakukan, antara lain oleh Ahmad Shofi (2008) dalam analisisnya yang 

berjudul “Potret Pendidikan Kaum Marginal di Indonesia: Sebuah 

Pembelajaran Hidup Analisis Terhadap Novel Laskar Pelangi” 

mengemukakan bahwa Pendidikan menjadi barang mewah yang harus 

diperjuangkan dengan segala keterbatasan di tengah himpitan ekonomi dan 

kemiskinan, serta dengan semangat dan ketegaran menghadapi 

permasalahan mengubur keterpurukan yang menghambat para tokoh 

dalam novel Laskar Pelangi. 

Persamaan penelitian ini dengan analisis di atas adalah penggunaan 

objek penelitian berupa novel Laskar Pelangi sedangkan perbedaan 

analisis di atas dengan penelitian ini adalah analisis di atas membahas 

potret pendidikan kaum marginal di Indonesia, sedangkan penelitian ini 

membahas mengenai dimensi sosial terkait dengan kesenjangan sosial 

dalam hal perekonomian dan difokuskan pada masalah kemiskinan. 

Djafar (2008) dalam analisisnya yang berjudul “Dari Aspek 

Saintifik Tetralogi Laskar Pelangi” mengemukakan bahwa Laskar Pelangi 

merupakan novel bergaya Saintifik karena mensastrakan Fisika, Kimia, 

Biologi dan Astronomi, adanya penegasan perbedaan antara Astronomi 

dan Astrologi dalam novel Laskar Pelangi, serta tokoh Mahar dan Flo 

yang mengidap over belief (keimanan yang berlebihan) yang tergabung 

dalam Societeit Limpai. 



Persamaan analisis tersebut dengan penelitian ini adalah 

menggunakan novel Laskar Pelangi sebagai objek, sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan analisis di atas adalah penelitian ini mengkaji 

dimensi sosial terkait dengan kesenjangan perekonomian dan difokuskan 

pada masalah kemiskinan sedangkan dalam analisis di atas mengkaji aspek 

saintifik. 

Jakob Sumardjo (2008) dalam analisisnya “Kritik Buku: Biografi 

Atau Novel, Fakta Atau Fiksi?” pengamat sastra ini memberikan simpulan 

bahwa Laskar Pelangi sebagai biografi atau otobiografi (Memoar) dari 

sebagian apisode hidup Andrea Hirata, dan Laskar Pelangi merupakan 

realitas (fakta) kehidupan Andrea Hirata. 

Persamaan penelitian ini dengan analisis di atas adalah dalam hal 

penggunaan objek yaitu novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 

Perbedaan penelitian ini dengan analisis di atas terletak pada pokok 

bahasan yang dikaji, dalam penelitian ini mengkaji dimensi sosial terkait 

dengan kesenjangan sosial dalam bidang perekonomian dan difokuskan 

pada masalah kemiskinan, sedangkan dalam analisis di atas mengkaji 

tentang kritik buku, apakah Laskar Pelangi berupa biografi atau novel?, 

fiksi atau fakta? dapat disimpulkan bahwa Laskar Pelangi sebagai biografi 

atau otobiografi (Memoar) dari sebagian apisode hidup Andrea Hirata, dan 

Laskar Pelangi merupakan realitas (fakta) kehidupan Andrea Hirata. 

 

 



G. Landasan Teori 

1. Pendekatan Struktural  

Pendekatan struktural dapat pula disebut dengan pendekatan 

intrinsik, yakni pendekatan yang berorientasi kepada karya sebagai 

jagad yang mandiri terlepas dari dunia eksternal di luar teks. Analisis 

ditujukan kepada teks itu sendiri sebagai kesatuan yang tersusun dari 

bagian-bagian yang saling berjalin dan analisis dilakukan berdasarkan 

pada parameter intrinsik sesuai keberadaan unsur-unsur internal 

(Siswantoro, 2005: 19). 

Tujuan analisis struktural adalah membongkar, memaparkan, 

secermat mungkin keterkaitan dan keterjalinan dari berbagai aspek 

yang secara bersama-sama membentuk makna (Teeuw, 1984: 135-

136). 

Menurut Siswantoro (2005: 20) pendekatan struktural 

membedah novel, misalnya dapat dilihat dari sudut plot, karakter, 

setting, point of view, tone, dan theme sebagaimana unsur-unsur itu 

saling berinteraksi. 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna 

dalam pengalaman manusia; sesuatu yang menjadikan suatu 

pengalaman begitu diingat. Banyak cerita yang menggambarkan dan 

menelaah kejadian atau emosi yang dialami manusia seperti cinta, 

derita, rasa takut, kedewasaan, keyakinan, penghianatan manusia 

terhadap dirinya sendiri, atau bahkan usia lanjut. Sama seperti makna 



pengalaman manusia, tema membuat cerita lebih fokus, menyatu, 

mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir cerita akan pas, 

sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Adapun cara yang 

paling efektif untuk mengenali tema sebuah karya adalah dengan 

mengamati secara teliti setiap konflik yang ada di dalamnya (Stanton, 

2007: 37-42) 

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa 

dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-

peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Dua elemen dasar yang 

membangun alur adalah konflik dan klimaks. Setiap karya fiksi 

setidak-tidaknya memiliki ‘konflik internal’ (yang tampak jelas) yang 

hadir melalui hasrat dua orang karakter atau hasrat seorang karakter 

dengan lingkungannya. Klimaks adalah saat ketika konflik terasa 

sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Klimaks 

merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan 

menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat terselesaikan (Stanton, 

2007: 26-32). 

Mengenai tokoh, Semi (1988: 39) mengemukakan bahwa pada 

umumnya fiksi mempunyai tokoh utama (a central character) yaitu 

orang yang ambil bagian dalam sebagian besar peristiwa dalam cerita, 

biasanya peristiwa atau kejadian-kejadian itu menyebabkan terjadinya 

perubahan sikap terhadap diri tokoh atau perubahan pandangan kita 

sebagai pembaca terhadap diri tokoh tersebut. 



Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa 

dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa 

yang sedang berlangsung. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu 

tertentu (hari, bulan, dan tahun), cuaca, atau satu periode sejarah 

(Stanton, 2007: 35). 

Pembahasan struktur novel Laskar Pelangi hanya terbatas pada 

masalah tema, alur, tokoh, dan latar. Alasannya adalah keempat unsur 

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian dan objek yang dikaji yaitu 

mengenai dimensi sosial kesenjangan perekonomian dan kemiskinan. 

Tema menentukan inti cerita dari novel tersebut, alur untuk 

mengetahui bagaimana jalan cerita, penokohan digunakan untuk 

mengetahui bagaimana karakteristik setiap tokoh sebagai landasan 

untuk menggali data kesenjangan perekonomian dan kemiskinan.  

Menurut Nurgiyantoro (2007: 37) langkah-langkah dalam 

menerapkan teori strukturalisme adalah sebagai berikut. 

a. mengidentifikasikan unsur-unsur intrinsik yang membangun karya 

 sastra secara lengkap dan jelas meliputi tema, tokoh, latar, dan 

alur; 

b. menggali unsur-unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui 

bagaimana tema, tokoh, latar, dan alur dari sebuah karya sastra; 

c. mendeskripsikan fungsi masing-masing unsur sehingga diketahui 

tema, tokoh, latar, dan alur dari sebuah karya sastra, dan 



d. menghubungkan masing-masing unsur sehingga diketahui tema, 

tokoh, latar, dan alur dalam sebuah karya sastra. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam analisis 

karya sastra, dalam hal ini novel, dapat dilakukan dengan terlebih 

dahulu mengidentifikasi, mengkaji, mendeskripsikan fungsi dan 

kemudian menghubungkan antara unsur intrinsik yang bersangkutan. 

2. Teori Strukturalisme Genetik 

Dewasa ini telah banyak dikenal berbagai macam pendekatan 

dalam penelitian sastra salah satunya yaitu pendekatan strukturalisme 

genetik. Strukturalisme genetik adalah cabang penelitian dalam karya 

sastra yang tidak meninggalkan faktor genetik atau asal-usul 

diciptakannya sebuah karya yakni unsur sosial. Jadi strukturalisme 

genetik merupakan penggabungan antara struktural dengan sosiologi 

sastra. 

Strukturalisme genetik dikembangkan atas dasar penolakan 

terhadap analisis strukturalisme murni, analisis terhadap unsur-unsur 

intrinsik. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldmann, 

seorang filsuf dan sosiolog Rumania-Perancis. Teori tersebut 

dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Hien God: a Study of 

Tragic Vision in The Pensees of Pascal and the Tragedies of Racine, 

dalam bahasa Perancis terbit pertamakali tahun 1956 (Ratna, 2006: 

121-122). 



Secara definitif strukturalisme genetik adalah analisis struktur 

dengan memberikan perhatian terhadap asal-usul karya. Secara ringkas 

berarti bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian 

terhadap analisis secara intrinsik dan ekstrinsik (Ratna, 2006: 123). 

Endraswara (2003: 55-56) mengemukakan bahwa 

strukturalisme genetik adalah cabang penelitian sastra struktural yang 

tidak murni. Strukturalisme genetik merupakan penggabungan antara 

struktural dengan metode penelitian sebelumnya. Dalam beberapa 

analisis novel, Goldmann selalu menekankan latar belakang sejarah, 

karya sastra, disamping memiliki unsur otonom juga tidak bisa lepas 

dari unsur ekstrinsik. Teks sastra sekaligus mereprentasikan kenyataan 

sejarah yang mengkondisikan munculnya karya sastra. 

Sapardi Djoko Damono (1979: 46) berpendapat bahwa 

“metode yang dipergunakan Goldmann untuk mencari hubungan karya 

dengan lingkungan sosialnya adalah strukturalisme historis, yang 

diistilahkannya sebagai “strukturalisme genetik yang digeneralisir”, 

Goldmann sebelumnya meneliti struktur-struktur tertentu dalam teks 

kemudian menghubungkan struktur-struktur tersebut dengan kondisi 

sosial dan historis yang konkret dengan kelompok sosial dan kelas 

sosial yang mengikat si pengarang dan dengan pandangan dunia kelas 

yang bersangkutan. 

Penelitian strukturalisme genetik memandang karya sastra dari 

dua sudut yaitu intrinsik dan ekstrinsik studi diawali dari kajian unsur 



intinsik. Kesatuan dan koherensinya sebagai data dasarnya. 

Selanjutnya, penelitian akan menghubungkan berbagai unsur dengan 

realitas masyarakatnya, karya dipandang sebagai sebuah refleksi 

zaman, yang dapat mengungkapkan aspek siosial, budaya, politik, 

ekonomi, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa penting dari zamannya 

akan dihubungkan langsung dengan unsur-unsur intrinsik karya sastra 

(Endraswara 2003: 56). 

Lucien Goldmann (dalam Nyoman Kutha Ratna, 2006: 122) 

mengungkapkan bahwa “Struktur mesti disempurnakan menjadi 

stuktur bermakna, di mana setiap gejala memiliki ahli apabila 

dikaitkan dengan struktur yang lebih luas, demikian seterusnya 

sehingga setiap unsur menopang totalitas”. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap unsur dalam karya sastra, 

baik itu unsur intrinsik maupun ekstrinsiknya, masing-masing tidak 

dapat bekerja sendiri untuk menciptakan sebuah karya yang bernilai 

tinggi. Semua unsurnya harus melebur menjadi satu untuk mencapai 

totalitas makna. Untuk menopang teori tersebut Goldmann 

membangun seperangkat kategori yang saling bertalian satu sama lain 

sehingga membentuk apa yang disebutnya sebagai strukturalisme 

genetik. Kategori-kategori itu adalah (a) Fakta kemanusiaan, (b) 

Subjek kolektif dan (c) Pandangan dunia pengarang (dalam Faruk, 

1994: 12). 

a. Fakta Kemanusiaan 



Fakta kemanusiaan menurut Faruk (1994: 12) adalah 

seluruh hasil perilakku manusia, baik yang verbal maupun yang 

fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta 

tersebut dapat berupa aktivitas sosial tertentu, aktifitas politik 

tertentu, maupun kreasikultural seperti filsafat, seni rupa, seni 

patung dan seni sastra. Fakta kemanusiaan pada hakikatnya ada 

dua, yaitu fakta individual dan fakta sosial. Fakta yang kedua 

memiliki peranan dan sejarah, sedangkan pertama tidak, sebab 

hanya merupakan hasil perilaku libidal seperti mimpi, tingkah laku 

orang gila, dan sebagainya. 

Goldman (dalam Faruk, 1994: 13) menjelaskan bahwa “ 

semua fakta kemanusiaan merupakan suatu struktur yang berarti”. 

Yang dimaksudkannya adalah bahwa fakta-fakta itu sekaligus 

mempunyai struktur tertentu dari arti tertentu. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai fakta-fakta kemanusiaan harus 

mempertimbangkan struktur dan artinya (dalam Faruk, 1994: 13). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fakta 

kemanusiaan adalah seluruh hasil perilaku manusia yang 

mempunyai struktur dan arti tertentu yang berdasarkan pada fakta-

fakta yang ada. 

b. Subjek Kolektif 

Goldmann (dalam Faruk, 1994: 14) mengemukakan bahwa 

fakta kemanusiaan, bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, 



melainkan merupakan hasil aktivitas manusia sebagai subjeknya. 

Dalam hal ini subjek fakta kemanusiaan dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu subjek individual dan subjek kolektif. Perbedaan 

itu sesuai dengan perpedaan jenis fakta kemanusiaan. Subjek 

individual merupakan subjek fakta indifidual (libinal), sedangkan 

subjek kolektif merupakan subjek fakta sosial (historis). Revolusi 

sosial, politik, ekonomi, dan karya-karya kultural yang besar 

merupakan kenyataan sosial yang tidak akan mampu 

menciptakannya. Yang dapat menciptakannya adalah subjek 

transindividual. Subjek trans-individual adalah subjek yang 

mengatasi individu, yang di dalam individu hanya merupakan 

bagian. Subjek trans-individual bukanlah kumpulan individu-

individu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan, satu 

kolektivitas. 

Menurut Goldmann (dalam Faruk, 1994: 15) kosep subjek 

kolektif atau trans-individual masih sangat kabur karena subjek 

kolektif itu dapat berupa kelompok kekerabatan, kelompok kerja, 

kelompok teritorial, dan sebagainya. Untuk memperjelasnya, 

Goldmann mengelompokkannya sebagai kelas sosial. Kelas sosial 

tersebut menurut Goldmann merupakan bukti dalam sejarah 

sebagai kelompok yang telah menciptakan suatu pandangan yang 

lengkap dan menyeluruh mengenai kehidupan dan yang telah 

mempengaruhi perkembang sejarah umat manusia. 



c. Pandangan Dunia Pengarang 

Pandangan dunia merupakan istilah yang cocok bagi 

kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan 

perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama 

anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu dan 

mempertentangkannya dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. 

Selain itu, dia juga berpendapat, bahwa pandangan dunia 

merupakan produk interaksi antara subjek kolektif dengan situasi 

sekitarnya sebab pandangan dunia tidak lahir dengan tiba-tiba 

(Goldmann dalam Faruk, 1994: 16). 

Visi duniawi merupakan kesadaran kolektif terhadap 

totalitas pikiran yang ekspresinya dapat berupa aspirasi atau 

perasaan yang sama sekali bukan sekedar kenyataan empiris, itulah 

sebabnya, menurut Goldmann visi duniawi selalu muncul seiring 

dengan krisis sosial. Oleh karena itu sebagai pelopor strukturalisme 

genetik Goldmann beranggapan bahwa visi duniawi adalah 

ekspresi teoritik dari suatu kelas sosial pada saat bersejarah 

tertentu. Vision du monde selalu mencerminkan pandangan kelas 

sosial karena tumbuh dan berkembang dari situasi sosial-ekonomi 

tertentu yang dihadapi suatu komunitas (Wibowo, 2003: 30-31). 

Menurut Goldman (dalam Suwardi Endraswara, 2003: 57) 

karya sastra sebagai struktur memiliki makna merupakan wakil 

pandangan dunia penulis tidak sebagai individu melainkan sebagai 



anggota masyarakatnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa strukturalisme genetik merupakan penelitian sastra yang 

menghubungkan antara struktur sastra dengan struktur masyarakat 

melalui pandangan dunia atau ideologi yang diekspresikanya. 

Karena itu, karya sastra tidak akan dapat dipahami secara utuh jika 

totalitas kehidupan masyarakat yang telah melahirkan teks sastra 

diabaikan begitu saja. Pengabaian unsur masyarakat bisa 

mengakibatkan penelitian menjadi pincang. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pandangan dunia adalah keseluruhan gagasan, aspirasi, dan 

perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota-

anggota suatu kelompok sosial yang lain yang diwakili oleh 

pengarang sebagai bagian dari masyarakat. 

3. Teori Sosiologi Sastra 

 Sosiologi sastra berkembang dengan pesat sejak penelitian-

penelitin 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 dilakukanlah pengembalian karya sastra di tengah-tengah 

masyarakat, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan sistem 

komunikasi secara keseluruhan. Ratna (2006: 332-333) 



mengemukakan bahwa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat 

sebagai berikut: 

 a.   Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang 

cerita,  disalin oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek tersebut 

adalah anggota masyarakat. 

b. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek 

kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya 

juga difungsikan oleh masyarakat 

c. Medium karya sastra, baik lisan maupun tulisan, dipinjam 

melalui kompetansi masyarakat, yang dengan sendirinya telah 

mengandung masalah-masalah kemasyarakatan 

d. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat-istiadat, dan 

tradisi yang lain, dalam karya sastra terkandung estetika, etik, 

bahkan logika. Masyarakat jelas sangat berkepentingan 

terhadap ketiga aspek tersebut. 

e. Sama dengan masyarakat, karya sastra dalah hakikat 

intersubjektivitas, masyarakat menemukan citra dirinya dalam 

suatu karya. 

Tujuan dari Sosiologi Sastra adalah meningkatkan pemahaman 

terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan 

bahwa rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan (Ratna, 2003: 11) 

dalam hal ini karya sastra dikonstruksikan secara imajinatif, tetapi 

kerangka imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar kerangka 



empirisnya dan karya sastra bukan semata-mata merupakan gejala 

individual tetapi gejala sosial.  

Sosiologi sastra sebagai ilmu yang mempelajari hubungan 

antara sastra, sastrawan, dan masyarakat sangat penting karena 

Sosiologi Sastra tidak hanya membicarakan karya sastra itu sendiri 

melainkan hubungan masyarakat dan lingkungannya serta kebudayaan 

yang menghasilkannya. 

Atmazaki (1990: 7) menyatakan bahwa pendekatan Sosiologi 

Sastra mempunyai tiga unsur di dalamnya. Unsur-unsur tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

a. Konteks sosial pengarang 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengarang dalam 

menciptakan karya sastra. Faktor-faktor tersebut antara lain 

mata pencaharian, profesi kepegawaian, dan masyarakat 

lingkungan pengarang. 

b. Sastra sebagai cerminan masyarakat 

karya sastra mengungkapkan gejala sosial masyarakat 

dimana karya itu tercipta dalam sastra akan terkandung nilai 

moral, politik, pendidikan, dan agama dalam sebuah 

masyarakat. 

c. Fungsi sastra 



Fungsi sastra dalam hal ini adalah nilai seni dengan 

masyarakat, apakah di antara unsur tersebut ada keterkaitan 

atau saling berpengaruh. 

Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan 

bahwa analisis Sosiologi Sastra bertujuan untuk memaparkan 

dengan cermat fungsi dan keterkaitan antarunsur yang 

membangun sebuah karya sastra dari aspek kemasyarakatan 

pengarang, pembaca, dan gejala sosial yang ada. 

4. Dimensi Sosial 

Dimensi sosial mencakup berbagai permasalah sosial yang 

dihadapi oleh manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, 

diantaranya adalah kesenjangan perekonomian dan kemiskinan.  

Kesenjangan perekonomian merupakan jurang pemisah atau 

ketidakseimbangan dalam tindakan berekonomi. Pemikir Jerman abad 

ke-19 memosisikan ekonomi di dua term yang hampir sama: 

peradaban (civilization) dan kebudayaan (culture). Menurut definisi 

ini, peradaban dimaknai sebagai produk fisik, teknologi, mekanik dan 

aspek kebendaan sedangkan kebudayaan lebih dimaknai lebih tinggi 

karena menyangkut intelektualitas, seni, moral dan spiritual. Ekonomi 

lebih dominan di tempatkan pada ruang peradaban, sehingga ekonomi 

kurang dihargai. Ekonomi dan kemiskinan menempati ruang 

kebudayaan karena sejatinya tidak berdiri sendiri, sebagaimana 

dikatakan oleh Arthur lewis, penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 



1978, nilai-nilai yang dianut atau sistem budaya seseorang, kelompok 

atau suatu bangsa sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, 

bergantung pada kemauan untuk melakukan ekonomisasi. Kemauan 

bergantung pada nilai-nilai yang mencerminkan kepercayaan yang 

umumnya bersumber pada agama (http://www.Lampungpost.com, 

diakses Jum’at, 24 Oktober 2008). 

Kemiskinan adalah hal yang selalu dihadapi manusia dan sama 

tuanya dengan permasalahan kemanusian serta merupakan sesuatu hal 

yang nyata. Menurut Suparlan (1993: xi) kemiskinan dapat 

didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu 

adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau 

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum 

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang 

rendah secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan 

kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang 

tergolong orang miskin. 

Pemahaman pengertian kemiskinan dalam ilmu-ilmu sosial 

dilakukan dengan tolok-ukur. Tolok-ukur yang umum dipakai adalah 

berdasarkan tingkat pendapatan per waktu kerja dan kebutuhan relatif 

per keluarga yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan kebutuhan 

minimal yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan hidup layak. 

Ahli ilmu-ilmu sosial berpendapat bahwa sebab utama yang 

melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam 



masyarakat yang bersangkutan tetapi kemiskinan bukanlah suatu gejala 

yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi. 

Kenyataannya, kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi 

yang melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam 

kehidupannya (Suparlan, 1993: xi-xii). 

 Kemiskinan dikategorikan atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu 

kemiskinan temporer (temporary poverty) serta kemiskinan struktural 

(structural poverty). Kemiskinan temporer ini adalah kemiskinan yang 

sifatnya sementara di mana suatu kali miskin dan suatu kali dapat 

melewati batas kemiskinan ketahap sejahtera. Kelompok yang masuk 

ke dalam kategori kemiskinan temporer ini masih memiliki peluang 

untuk masuk ke wilayah sejahtera walaupun tingkat sejahtera yang 

paling rendah. Kemiskinan struktural adalah suatu kondisi di mana 

sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada 

peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan, bahkan juga anak-

anaknya. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan, 

penanggulangan kemiskinan struktural secara teoritis ada 2 (dua) hal, 

yaitu (1) gizi yang baik semasa balita, serta (2) pendidikan yang 

memadai. Dengan dua hal tersebut, kemiskinan struktural bisa diatasi 

perlahan-lahan (www.google.com, diakses Jum’at 24  Oktober 2008). 

Kemiskinan struktural merupakan sebuah kemiskinan yang 

hadir dan muncul bukan karena takdir, bukan karena kemalasan, dan 

bukan karena karena nasab. Kemiskinan jenis ini, lanjut beberapa 



pakar adalah kemiskinan yang muncul dari suatu usaha pemiskinan, 

suatu usaha untuk menciptakan jurang semakin dalam antara yang 

kaya dengan yang miskin. Kemiskinan struktural, lanjut para pakar 

strukturalis, adalah kemiskinan yang timbul dari adanya korelasi 

struktur yang timpang, timbul dari tidak adanya hubungan yang 

simetris dan sebangun yang menempatkan manusia sebagai obyek. 

Kemiskinan struktural timbul karena adanya hegemoni karena 

adanya kebijakan negara dan pemerintah atau orang-orang yang 

berkuasa, sehingga orang yang termarjinalkan semakin 

termarjinalkan (www.google.com, diakses Jum’at 24 Oktober 2008)  

Kemiskinan bukan hanya persoalan para ekonom, para 

politisi, ilmuwan sosial, dan para perencana pembangunan yang 

lebih banyak bersandar pada kekuatan teoretis, menghitung gross 

national product (GNP) dan naik turunnya angka kelahiran (natality) 

atau kematian (mortality). Kemiskinan sejatinya merupakan 

persoalan multidimensional yang menyertakan kebudayaan, agama, 

nilai moralitas, dan adat istiadat. 

 

H. Kerangka Berpikir        

  Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif hanya merupakan 

gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus 

akan dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain. 

Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir 



yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan 

yang diteliti. Dengan pemahaman peta secara teoritik beragam variabel 

yang terlibat dalam penelitian, peneliti berusaha menjelaskan hubungan 

dan keterkaitan antar variabel yang terlibat, sehingga posisi setiap variabel 

yang akan dikaji menjadi jelas (Sutopo, 2002: 141).  

  Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

Novel Laskar Pelangi 

Sosiologi sastra Struktural 

Tema, penokohan, 
alur, dan setting 

Dimensi sosial 

Simpulan 
Kesenjangan 

perekonomian dan 
kemiskinan 



menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong, 1990: 31). 

Menurut Aminudin (1990: 16), metode deskriptif kualitatif 

artinya yang menganalisis bentuk deskripsi, tidak berupa angka atau 

koefisien tentang hubungan antar variabel. Penelitian kualitatif 

melibatkan ontologis. Data yang dikumpulkan berupa  kosakata, 

kalimat, dan gambar yang mempunyai arti (Sutopo, 2002: 35). 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah unsur yang sama-sama dengan sasaran 

penelitian yang membentuk data dan konteks data (Sudaryanto, 1988: 

30). Objek dalam penelitian ini adalah dimensi sosial terkait dengan 

kesenjangan perekonomian dan kemiskinan yang terdapat dalam novel 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang 

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

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

kualitatif adalah data yang berupa data deskriptif. 

Data dalam penelitian ini adalah kata, kalimat, dan 

ungkapan dalam setiap paragraf dalam novel Laskar Pelangi Karya 



Andrea Hirata yang mengandung dimensi sosial terkait dengan 

kesenjangan sosial. 

b. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan 

data sekunder, adapun data yang diperoleh dari sumber data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data asli, sumber 

tangan pertama dari penyelidik. Sumber data primer yaitu data 

yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh 

penyelidik untuk tujuan khusus (Surachmad, 1990: 163). 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel 

Laskar Pelangi, terbit pada bulan Maret 2008, cetakan kedua 

puluh. Novel Laskar Pelangi terbit pertama kali pada bulan 

September tahun 2005. 

2)  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dan 

terlebih dahulu dikumpulkan oleh orang luar penyelidik, 

walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya data asli 

(Surachmad, 1990: 163). 

Selain itu data sekunder merupakan data yang 

berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan. Data 

sekunder membantu peneliti dalam menganalisis data primer 



dalam sebuah penelitian berupa analisis di Internet dan buku-

buku acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

menjadi objek penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Subroto (1992: 34) data adalah semua informasi atau bahan 

yang disediakan oleh alam (dalam arti luas) yang harus dicari atau 

dikumpulkan dan dipilih penulis. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka adalah teknik 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. 

Teknik simak adalah suatu metode pemerolehan data yang 

dilakukan dengan cara menyimak suatu penggunaan bahasa 

(Sudaryanto dalam Mahsun, 2005: 90).  

Teknik simak dan teknik catat berarti peneliti sebagai 

instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah, dan 

teliti terhadap sumber data primer yakni sasaran peneliti yang berupa 

teks novel Laskar Pelangi dalam memperoleh data yang diinginkan. 

Hasil penyimakan kemudian dicatat sebagai sumber data. Dalam data 

yang dicatat itu disertakan kode sumber datanya untuk mengecek ulang 

terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis data 

(Subroto, 1992: 42). 

5. Validitas Data 



Validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengumpukan data dengan berbagai teknik 

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

benar diperlukan bagi penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya 

tergantung dari ketepatan memiliki sumber data dan teknik 

pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik pengembangan 

validitas datanya. 

Penelitian ini menggunakan anggulasi data, yaitu melakukan 

cross check antara data yang satu dengan data yang lain. Lexy J. 

Moleong (2004: 179) menyatakan bahwa teknik keabsahan data 

dengan memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Dengan 

menggunakan data perbandingan antara data dari sumber data yang 

satu dengan sumber data yang lain sehingga keabsahan dan kebenaran 

data akan diuji oleh sumber data yang berbeda. 

Data yang telah diperoleh dibandingkan dengan penelitian-

penelitian yang telah dianalisis sebelumnya, yang berhubungan dengan 

data yang diteliti, serta menggunakan pendapat para pakar sosiologi 

maupun sastra. Masing-masing data kemudian di cross check untuk 

menentukan kevalidan data.  

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis novel 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam penelitian ini adalah teknik 



analisis data secara dialektik yang dilakukan dengan menghubungkan 

unsur-unsur yang ada dalam novel Laskar Pelangi dengan fakta-fakta 

kemanusiaan yang diintegrasikan ke dalam satu kesatuan makna. 

Untuk menganalisis karya sastra dengan pendekatan 

strukturalisme 

genetik, Goldmann kemudian mengembangkan sebuah metode yang 

disebutnya sebagai metode dialektik. Menurutnya, metode semacam 

ini merupakan metode yang khas dan berbeda dari metode positrius, 

metode intuitif, dan metode biografis yang bersifat psikologis (Faruk, 

1994: 19). 

Goldmann (dalam Faruk, 1994: 20) mengungkapkan bahwa 

sudut pandang dialektik tidak pernah ada titik awal yang secara mutlak 

sahih, tidak ada persoalan yang secara final pasti terpecahkan. Oleh 

karenanya, dalam sudut pandang tersebut pikiran tidak pernah 

bergerak seperti garis lurus. Setiap fakta memiliki arti jika ditempatkan 

dalam keseluruhan. Sebaliknya, keseluruhan dapat dipahami dengan 

pengetahuan yang utuh. Keseluruhan gagasan tidak dapat dipahami 

tanpa bagian dan bagian juga tidak dapat dimengerti tanpa 

keseluruhan, proses pencapain pengetahuan dengan metode dialektik 

menjadi semacam gerak yang melingkar terus menerus, tanpa 

diketahui titik pangkal ujungnya. 

Goldmann (dalam Faruk, 1994: 20) berpendapat bahwa 

kerangka berpikir secara dialektik mengembangkan dua unsur yaitu, 



bagian keseluruhan dan bagian penjelasan. Setiap fakta atau gagasan 

yang ada, ditempatkan pada keseluruhan atau kesatuan makna akan 

dapat dipahami dengan fakta atau gagasan yang membangun 

keseluruhan makna tersebut. 

Metode analisis data secara dialektik yang diungkapkan oleh 

Goldmann (dalam Faruk, 1994: 20) adalah penggabungan unsur-unsur 

intrinsik menjadi keseluruhan atau kesatuan makna yang akan dicapai 

dengan beberapa langkah, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi 

unsur-unsur intrinsik yang ada dalam novel. 

Teknik analisis data dalam strukturalisme genetik adalah 

metode dialektik dalam hal ini hubungan timbal balik antara struktur 

karya sastra dengan materialisme historis dan subjek yang melahirkan 

karya sastra (Sangidu, 2004: 29 ). 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis 

data adalah: 

1. Menganalisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan 

menggunakan analisis struktural. Analisis struktural dilakukan 

dengan membaca dan memahami kembali data yang sudah 

diperoleh. Selanjutnya, mengelompokkan teks-teks yang terdapat 

dalam novel Laskar Pelangi yang mengandung unsur tema, tokoh, 

alur, dan latar. Hasil analisis dapat berupa kesimpulan tema, alur, 

tokoh, dan latar dalam novel Laskar Pelangi. 



2.  Analisis novel dengan tinjauan Sosiologi Sastra teori Lucien 

Goldmann dilakukan dengan membaca dan memahami kembali 

data yang diperoleh selanjutnya mengelompokkan teks-teks yang 

mengandung fakta-fakta sosial yang ada dalam novel Laskar 

Pelangi dengan yang ada di luar novel Laskar Pelangi. 

3. Analisis dimensi sosial kesenjangan perekonomian yang difokuskan 

pada permasalahan kemiskinan dalam novel Laskar pelangi dan 

pandangan dunia (Vision Du Monde) Andrea Hirata sebagai 

pengarang. 

 

J.Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat 

memberikan gambaran secara jelas mengenai langkah-langkah penelitian 

dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan memuat latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II terdiri dari latar belakang sosial budaya pengarang, teori-

teori sosial, latar belakang penciptaan, dan biografi pengarang yang 

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

kepengarangannya.  



Bab III memuat analisis struktur novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata yang akan dibahas dalam tema, alur, penokohan, latar atau 

setting. 

Bab IV merupakan bab inti dari penelitian yang akan membahas 

dimensi sosial kesenjangan perekonomian yang difokuskan pada 

permasalahan kemiskinan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata serta analisis strukturalisme genetik tinjauan Sosiologi Sastra. 

BAB V merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran, 

bagian terakhir skripsi terdapat lampiran serta daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


