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ABSTRAK 

 

Tanti Meirawati. NOVEL SANG PEMIMPI KARYA ANDREA HIRATA 

(Tinjauan Struktural dan Nilai Pendidikan). Skripsi. Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Mei, 2010. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan  unsur-unsur intrinsik 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata; (2) mendeskripsikan hubungan 

antarunsur dalam membangun keindahan novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata; dan (3) mendeskripsikan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. 

Sumber data primer adalah novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata, cetakan 

kedelapan belas, Maret 2008, Jakarta. Teknik sampling yang digunakan purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan catat. Teknik 

analisis data menggunakan teknik analisis mengalir (flow model of analysis). 

Simpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Novel Sang Pemimpi memiliki 

struktur lengkap, terdiri dari tema, alur. penokohan, sudut pandang, dan latar. 

Tema novel Sang Pemimpi adalah perjuangan dan kegigihan dalam meraih impian 

untuk memiliki pengetahuan yang tinggi. Alur novel Sang Pemimpi adalah alur 

campuran, yaitu kronologis dan flash back. Penokohan novel Sang Pemimpi ada 

dua: (a) tokoh utama yang protagonis, yakni Ikal; (b) tokoh utama tambahan 

protagonis, yakni Arai, Jimbron, Pak Balia, Ibu Ikal, Ayah Ikal, Pak Mustar, Ibu 

Muslimah, Nurmala, A Kiun, Nurmi, Mei mei, Deborah Wong, Pak Cik Basman, 

Taikong Hanim, Capo, Bang Zaitun, Pendeta Geovanny, Nyonya Lam Nyet Pho, 

Mak cik, dan Laksmi. Sudut pandang dalam novel Sang Pemimpi adalah sudut 

pandang orang pertama (akuan). Latar tempat terjadi di daerah Belitong Sumatera 

Selatan. Latar waktu terjadi antara tahun 1988 sampai tahun 2000. Latar sosial 

berupa masyarakat yang religius dan moral yang dijunjung tinggi; (2) Hubungan 

antarunsur novel Sang Pemimpi dalam membangun keindahan ada empat unsur: 

tema, penokohan, latar, dan alur. Tema dapat mudah dipahami oleh pembaca 

melalui sudut pandang. Pengarang mengunakan sudut pandang sebagai orang 

pertama yang banyak mengetahui peristiwa-peristiwa tokoh lain. Sudut pandang 

orang pertama menggunakan kata “aku” oleh pengarang digunakan dalam kalimat 

langsung dan tidak langsung sehingga membangun novel tersebut merupakan 

bentuk keseluruhan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lain saling terkait 

dan menjalin kesatuan yang mendukung totalitas makna; (3) Nilai pendidikan 

dalam novel Sang Pemimpi, yaitu: (a) nilai pendidikan sosial, yakni tentang 

hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, (b) nilai pendidikan 

moral, dapat diketahui melalui perilaku tokoh yang saling tolong-menolong, (c) 

nilai pendidikan religius, tentang rasa tanggung jawab seorang anak dan manusia 

tidak boleh putus asa, melainkan harus menjalani kehidupan dengan perjuangan, 

dan (d) nilai pendidikan estetika mengenai gaya kepengarangan Andrea yang 

memiliki ciri-ciri khusus, antara lain penggunaan gaya bahasa, memasukkan 

pengetahuan yang dimiliki, dan menggunakan teknik penulisan yang jarang 

digunakan pengarang lain, tetapi mudah dipahami pembaca. 
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MOTTO 

 

Kaum muda! Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mampu memimpikan 

sesuatu yang tak pernah diimpikan siapapun! 

(John F. Kennedy, Presiden Amerika) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Karya sastra yang tercipta dalam kurun waktu tertentu dapat menjadi 

penggerak keadaan dan situasi yang terjadi pada masa penciptaan karya sastra itu, 

Situasi tersebut dapat mencakup bidang sosial budaya, agama, politik, ekonomi, 

dan pendidikan. Karya sastra dan tata nilai kebudayaan adalah suatu fenomena 

yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Sastra sebagai suatu karya seni 

mengandung keindahan dan keterkaitan dengan kehidupan manusia sebagai 

pencipta seni. 

 Karya sastra tercipta karena adanya pengalaman batin pengarang berupa 

peristiwa atau realitas sosial yang menarik. Pengalaman tersebut melahirkan 

gagasan imajinasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal ini berarti sesuatu 

yang sifatnya imajinatif boleh jadi terjadi dalam kehidupan nyata. Orang lain 

mungkin mengalami peristiwa yang sama, seperti tertuang dalam karya sastra 

tersebut. Karya sastra menyumbangkan tata nilai figur dan tatanan tuntutan 

masyarakat. Hal ini merupakan ikatan timbal balik antara karya sastra dengan  

masyarakat. Walaupun karya sastra tersebut berupa fiksi, tetapi pada 

kenyataannya sastra mampu memberikan manfaat, yakni berupa nilai-nilai moral 

bagi pembacanya. Karya sastra dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu 

karya sastra yang dapat dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

 Novel sebagai karya yang fiksional menggambarkan realitas kehidupan 

manusia dari sudut pandang sastra. Kehidupan fiksional tidak akan lepas dari 

refleksi fakta-fakta sosial sehari-hari. Fakta-fakta tersebut bisa jadi merupakan hal 

yang pernah dilihat, dirasakan, dialami, dan dicita-citakan pengarang. Oleh karena 

itu, idealisme dan cita-cita pengarang biasanya tergambar jelas dalam karyanya. 

Jadi, novel merupakan perpaduan antara fakta imajinasi dan idealisme 

pengarangnya.  

Karya sastra merupakan hasil pemikiran pengarang tentang kehidupan 

yang berbentuk fiksi dan diciptakan untuk memperluas, memperdalam, dan 
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memperjernih penghayatan pembaca terhadap salah satu sisi kehidupan yang 

disajikan. Pengarang adalah anggota masyarakat dan lingkungannya. Dengan 

demikian, terciptanya sebuah karya sastra oleh seorang pengarang secara langsung 

atau tidak langsung merupakan kebebasan sikap budaya pengarang terhadap 

realitas yang dialaminya. 

Pengarang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide dan 

pemikiran dalam karangannya. Kadang pemikiran dan ide-ide pengarang tersebut 

sulit dipahami oleh pembaca. Pembaca mengalami kendala dalam memahami isi 

karangan. Kendala-kendala yang muncul ketika membahas karya sastra antara lain 

kurangnya kemampuan pembaca dalam memahami karya sastra yang bersifat 

kompleks, unik, dan tidak langsung dalam mengungkapkannya. Hal ini kadang 

menyebabkan pembaca kesulitan dalam menafsirkan isi karya sastra. Pernyataan 

ini sesuai dengan pendapat Burhan Nurgiyantoro (1995: 323) yang menyatakan 

bahwa penyebab sulitnya dalam menafsirkan karya sastra, yaitu dikarenakan 

novel merupakan sebuah struktur yang kompleks, unik, serta mengungkapkan 

sesuatu tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu usaha kritik 

terhadap karya sastra untuk menjelaskan dengan disertai bukti-bukti hasil kerja 

analisis. 

Karya sastra selalu menampilkan gambaran kehidupan yang merupakan 

kenyataan sosial. Dalam hal ini, kehidupan tersebut mencakup hubungan antara 

masyarakat dengan seseorang, antarmanusia, manusia dengan Tuhannya, dan 

antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Karya sastra adalah pantulan 

hubungan seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat. Peran sastra 

dalam era globalisasi sekarang ini sangat berarti. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Nani Tutoli (dalam Hasan Alwi dan Dendy Sugono,  2002: 235) yang menyatakan 

bahwa sastra dapat berperan dalam: (1) mendorong dan menumbuhkan nilai-nilai 

positif manusia, seperti suka menolong, berbuat baik, beriman dan bertaqwa; (2) 

memberi pesan kepada pembaca, khususnya pemimpin, agar dapat berbuat sesuai 

dengan harapan masyarakat, mencintai keadilan, kebenaran, dan kejujuran; (3) 

mengajak orang untuk bekerja keras demi kepentingan dirinya dan kepentingan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xv 

 

orang lain; dan (4) merangsang munculnya watak-watak pribadi yang tangguh dan 

kuat. 

Novel memotret kehidupan manusia yang di dalamnya berisi kesedihan, 

kebahagiaan, tragedi, dan komedi. Di dalam konteks itulah, novel 

menggambarkan banyak aspek kehidupan manusia. Novel juga mampu 

memengaruhi cara pandang atau presepsi pembaca terhadap kehidupan. Oleh 

karena itu, khazanah pengetahuan pembaca akan dipertajam dan diperluas dengan 

membaca novel. Pembaca yang mengapresiasi novel akan mendapatkan banyak 

pengalaman berharga tentang suatu kehidupan. 

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menyuguhkan 

tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa secara tersusun. Akan tetapi, 

jalan ceritanya dapat menjadi suatu pengalaman hidup yang nyata. Novel secara 

personifikatif mempunyai tugas mendidik pengalaman batin pembaca atau 

pengalaman manusia. 

Novel lahir dan berkembang dengan sendirinya sebagai sebuah genre 

yang menceritakan sejarah dan fenomena sosial. Karya sastra termasuk novel 

mempunyai fungsi dulce et utile yang artinya menyenangkan dan bermanfaat bagi 

pembaca melalui penggambaran kehidupan nyata. Novel sebagai karya cerita fiksi 

sarat dengan pengalaman dan permasalahan kehidupan. Oleh karena itu, novel 

harus tetap merupakan cerita menarik yang mempunyai bangunan struktur yang 

koheren dan tetap mempunyai tujuan estetik. Unsur-unsur estetik, baik unsur 

bahasa maupun unsur makna, dunia fiksi lebih banyak memuat berbagai 

kemungkinan dibandingkan dengan yang ada di dunia nyata. Semakin tinggi nilai 

estetik sebuah karya fiksi, secara otomatis akan memengaruhi pikiran dan 

perasaan pembaca. Bertolak dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang di dalamnya memuat nilai-

nilai estetika dan nilai-nilai pengetahuan serta nilai-nilai kehidupan. Dengan 

demikian, sastra sebagai teks harus dilihat pula dalam konteks. 

Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu, cerita 

yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang 

dikehendaki atau ditolaknya. Oleh karena itu, pengarang sebagai bagian dari 
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masyarakat dengan kekuatan imajinasinya dapat melahirkan sebuah karya sastra 

dari permasalahan sosial masyarakat yang melingkupinya. Pengarang selalu 

terikat oleh pengalaman hidup, pengetahuan, pendidikan, tradisi, wawasan seni, 

dan sebagainya. Pengarang hidup dengan orang-orang dan lingkungan sosial 

budaya di sekitarnya, maka tak mengherankan kalau terjadi interaksi dan relasi 

antara pengarang dan masyarakat. Kegelisahan masyarakat menjadi kegelisahan 

para pengarang. Begitu pula harapan-harapan, penderitaan-penderitaan, aspirasi 

mereka menjadi bagian pola diri pribadi pengarang-pengarangnya. Itulah 

sebabnya sifat dan persoalan suatu zaman dapat dibaca dalam karya-karya sastra 

(Jakob Sumardjo dan Saini K. M., 1991: 3). 

Pernyataan di atas menandakan bahwa suatu karya sastra tidaklah akan 

cukup diteliti dari aspek strukturnya saja tanpa kerjasama dengan disiplin ilmu 

lain karena masalah yang terkandung di dalam karya sastra pada dasarnya 

merupakan masalah masyarakat. Adakalanya seni sastra juga dapat mewakili 

kehidupan masyarakat pada saat karya sastra itu diciptakan, seperti novel karya 

Andrea Hirata yang berjudul Sang Pemimpi. 

Lewat novel pilihan yang berjudul Sang Pemimpi yang merupakan buku 

kedua dari tetralogi Laskar Pelangi. Dipilihnya novel Sang Pemimpi sebagai 

objek dalam penelitian ini karena tema cerita novel Sang Pemimpi sederhana tapi 

dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang penuh makna. Alasan lainnya karena  

kepiawaian Andrea Hirata dalam mengolah kata. Novel ini menarik karena diberi 

label kisah nyata sehingga pembaca dapat merasakan kekuatannya, yaitu tentang 

isi cerita dalam novel sesuai dengan kenyataan sehingga pembaca dapat ikut 

masuk dalam isi cerita. 

Novel ini bercerita tentang sebuah persahabatan tiga orang, yaitu Ikal 

(Andrea Hirata), Arai, dan Jimbron. Arai adalah seorang anak laki-laki yang 

dirawat oleh keluarga Ikal. Sejak kelas 3 SD, Arai ditinggal mati ayah ibunya, 

sedangkan Jimbron tak jauh beda dengan dengan Arai. Jimbron adalah pemuda 

yatim piatu yang gagap dan sangat terobsesi dengan kuda. Ketiganya adalah anak-

anak SMA yang miskin dan rela bekerja pukul dua dini hari sebagai kuli 

pengangkat ikan-ikan nelayan untuk sekadar dapat terus sekolah pada pagi hari. 
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Sebagian dari penghasilan mereka sebagai kuli tambat ditabung untuk 

mewujudkan mimpi bersekolah ke luar negeri. Mereka memiliki mimpi untuk 

menginjakkan kaki mereka di altar suci almamater Sorbone, Prancis. 

Jauh di pedalaman Pulau Belitong, Ikal, Arai, dan Jimbron—anak  

kampung Melayu—bermimpi  untuk melanjutkan sekolah hingga ke Prancis, 

menjelajahi Eropa, bahkan sampai ke Afrika. Ikal, Arai, dan Jimbron adalah si 

pemimpi itu. Walau bagai pungguk merindukan bulan, mereka tak peduli. Mereka 

memiliki tekad baja untuk mewujudkan mimpi mereka. Hidup di daerah terpencil, 

kepahitan hidup, dan kemiskinan, bukan suatu pantangan bagi mereka untuk 

bermimpi. Mereka tak menyerah pada nasib dan keadaan. Mimpi bagi mereka 

adalah energi bagi kehidupannya masa kini untuk melangkah menuju masa depan 

yang dicita-citakan.  

Sang Pemimpi adalah sebuah lantunan kisah kehidupan yang memesona 

dan akan membuat pembaca percaya akan tenaga cinta, percaya pada kekuatan 

mimpi, dan pengorbanan yang akan membuat pembaca percaya kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Andrea Hirata akan membawa pembaca berkelana menerobos 

sudut-sudut pemikiran yang akan menemukan pandangan berbeda tentang nasib, 

tantangan intelektualitas, dan kegembiraan yang meluap-luap, sekaligus kesedihan 

yang mengharu biru. Novel Sang Pemimpi dipenuhi berbagai kisah menantang, 

lucu, sedih dan kisah pengobar semangat yang luar biasa. Seharusnya pembaca 

lebih banyak bersyukur atas anugerah Tuhan, salah satunya dengan cara berusaha 

lebih keras menggapai mimpi-mimpi karena ketiga sahabat itu sanggup 

mempertahankan dan memperjuangkan mimpi-mimpi yang tinggi dengan kondisi 

yang sangat terbatas. 

Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan sebuah karya 

sastra yang tidak cukup dinikmati saja, melainkan perlu mendapatkan tanggapan 

ilmiah. Peneliti merasa tertarik untuk mengkajinya, khususnya untuk mengetahui 

unsur intrinsik yang terdapat dalan novel Sang Pemimpi, mengetahui hubungan 

antarunsur tersebut dalam membangun keindahan, dan nilai pendidikan yang 

dapat diambil dari novel Sang Pemimpi. Peneliti perlu mengkaji unsur 

intrinsiknya karena ini penting untuk dilakukan sebagai langkah awal untuk 
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memenuhi kebutuhan makna karya sastra yang dilihat dari segi karya sastra itu. 

Peneliti perlu mengkaji mengenai hubungan antarunsur tersebut dalam 

membangun keindahan karena peneliti merasa di dalam cerita tersebut meski 

harus ada kesinambungan antarunsur intrinsik yang ada dalam cerita dengan 

keindahan. Adapun masalah nilai pendidikan, peneliti merasa perlu mengkajinya 

karena di dalam novel tersebut terkandung nilai-nilai ajaran yang sangat berguna 

bagi pembangunan watak manusia.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih 

lanjut persoalan yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

Penelitian ini berjudul “Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata (Tinjauan 

Struktural dan Nilai Pendidikan)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata? 

2. Bagaimana hubungan antarunsur  tersebut dalam membangun keindahan novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata? 

3. Nilai pendidikan apa saja yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan  unsur-unsur intrinsik novel Sang Pemimpi karya Andrea 

Hirata. 

2. Mendeskripsikan hubungan antarunsur dalam membangun keindahan novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

3. Mendeskripsikan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian sastra Indonesia dan 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sehingga dapat bermanfaat bagi 

perkembangan sastra Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru bahasa dan sastra Indonesia 

sebagai masukan bahan ajar apresiasi sastra dalam pengembangan materi 

pembelajaran apresiasi sastra, yaitu tentang persahabatan dan persaudaraan 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra di sekolah dan 

membantu memudahkan proses belajar mengajar bahasa dan sastra 

Indonesia terutama bagi dunia pendidikan dan pembelajaran di sekolah-

sekolah yang berhubungan dengan apresiasi sastra Indonesia, khususnya 

tentang apresiasi novel. 

b. Bagi Siswa dan Mahasiswa 

1) Bagi Siswa 

Sastra diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami dan mengapresiasi novel khususnya novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata yang berisi tentang persahabatan dan persaudaraan. 

2) Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis novel dalam usaha 

meningkatkan daya apresiasi novel dengan pendekatan struktural sastra. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian sastra dengan permasalahan 

yang sejenis dan dapat menambah wawasan kepada penikmat karya sastra 

tentang unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra serta nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Hakikat Novel 

 Novel berasal dari bahasa latin novellas yang kemudian diturunkan menjadi 

novies, yang berarti baru. Perkataan baru ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa novel 

merupakan jenis cerita fiksi (fiction) yang muncul belakangan di bandingkan dengan 

cerita pendek (short story) dan roman (Herman J. Waluyo, 2002: 36).  

 Burhan Nurgiyantoro (1994: 9) berpendapat bahwa istilah novella dan novelle 

mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia “novelet” (Inggris; 

novellete) yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu 

panjang, namun tidak terlalu pendek. Senada dengan pendapat tersebut, Abrams 

menyatakan bahwa sebutan novel dalam Bahasa Inggris dan yang kemudian masuk ke 

Indonesia berasal dari Bahasa Italia novella (yang dalam Bahasa Jerman: novella). Secara 

harfiah novella berarti “Sebuah barang baru yang kecil”, dan kemudian diartikan sebagai 

cerita pendek (short story) dalam bentuk prosa.  

 Kata “novel” secara etimologi berasal dari bahasa novellus yang berarti baru. 

Jadi, sebenarnya memang novel adalah bentuk karya sastra cerita fiksi yang paling baru. 

Robert Lindel (dalam Herman J. Waluyo, 2006: 6) menyatakan bahwa karya sastra yang 

berupa novel, pertama kali lahir di Inggris dengan judul Pamella yang terbit pada tahun 

1740. Awalnya novel Pamella merupakan bentuk catatan harian  seorang pembantu 

rumah tangga kemudian berkembang menjadi bentuk prosa fiksi yang dikenal seperti 

saat ini. 

Tarigan (1986: 10) says that it is termed new because novel is the newest of the 

literary kinds besides poetry, drama, etc. 
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  Tarigan (1986: 10) mengatakan bahwa novel adalah sesuatu yang baru karena 

novel merupakan jenis literatur yang baru selain puisi, drama, dan lain sebagainya). 

 Henry Guntur Tarigan (2003: 165) menyatakan bahwa novel mengandung kata-

kata berkisar antara 35.000 buah, jikalau dipukul-ratakan sehalaman kertas kuarto 

jumlah barisnya ke bawah 35 buah dan jumlah kata dalam satu baris 10 buah, maka 

jumlah kata dalam satu halaman adalah 35 x 10 = 3350 buah. Selanjutnya dapat 

dimaklumi bahwa  novel yang paling pendek itu harus terdiri minimal lebih dari 100 

halaman. Brooks dalam An Approach to Literature (Henry Guntur Tarigan, 2003: 165) 

menyatakan bahwa ciri-ciri novel adalah (1) novel bergantung pada tokoh; (2) novel 

menyajikan lebih dari satu impresi; (3) novel menyajikan lebih dari satu efek; (4) novel 

menyajikan lebih dari satu emosi. 

 Novel merupakan bentuk karya sastra yang paling populer di dunia. Bentuk 

sastra ini paling banyak dicetak dan paling banyak beredar lantaran daya komunitasnya 

yang luas pada masyarakat. Syarat utama novel harus menarik, menghibur dan 

mendatangkan rasa puas setelah orang selesai membacanya. Novel yang baik dibaca 

untuk penyempurnaan diri. Novel yang baik adalah novel yang isinya dapat 

memanusiakan para pembacanya. Novel bagi novelis bukan hanya sebagai alat hiburan 

semata, tetapi juga sebagai bentuk seni yang mempelajari dan meneliti segi-segi 

kehidupan dan nilai-nilai baik, buruk (moral) dalam kehidupan ini, dan mengarahkan 

kepada pembaca tentang budi pekerti yang baik dan luhur. 

 Novel secara umum dapat diidentifikasi sebagai sebuah karangan yang 

memaparkan ide, gagasan atau khayalan dari penulisnya. Hal tersebut sejalan dengan 

definisi novel yang terdapat di dalam The American Collage Dictionary (dalam Henry 

Guntur Tarigan, 1993: 120). Goldman (dalam Faruk, 1999: 29) mendefinisikan novel 

sebagai pembawa nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah novel yang dapat 

mengorganisasikan novel secara keseluruhan meskipun tidak tertuang secara eksplisit. 

 Atar Semi (1993: 32) menyatakan bahwa novel menggungkapkan suatu 

konsentrasi kehidupan pada suatu saat tegang dan pemusatan kehidupan yang tegas. 

Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih 

mendalam dan disajikan dengan lebih halus. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 
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diartikan bahwa hakikat novel merupakan suatu hasil imajinasi penulis yang 

menggambarkan refleksi kehidupan tokoh yang menyuguhkan konflik (ketegangan) yang 

terangkai dalam peristiwa-peristiwa, serta latar yang berkaitan dan akhirnya dapat 

mengubah jalan hidup tokohnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel tersebut pada 

akhirnya dapat diambil hikmahnya oleh pembaca sebagai sebuah pelajaran yang 

mungkin dapat bermanfaat bagi kehidupannya. 

 Novel merupakan jenis karya sastra yang tentunya menyuguhkan nilai yang 

berguna bagi masyarakat pembaca. Seperti yang diungkapkan oleh Goldman (dalam 

Ekarini Saraswati, 2003: 87) yang mendefinisikan novel merupakan cerita mengenai 

pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai otentik di dalam dunia yang juga 

terdegradasi pencarian itu dilakukan oleh seorang hero yang problematik. Ciri tematik 

tampak pada istilah nilai-nilai yang mengorganisasikan sesuai dengan mode dunia 

sebagai totalitas. Atas dasar definisi itulah, Goldman selanjutnya  mengelompokkan 

novel menjadi tiga jenis, yaitu novel idealisme abstrak, novel psikologis (romantisme 

keputusasaan), dan novel pendidikan (paedagogis). Berdasarkan pendapat tersebut, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa isi cerita novel adalah mengungkapkan konflik 

kehidupan para tokohnya secara lebih mendalam dan halus. Selain tokoh-tokoh, 

serangkaian peristiwa dan latar yang disuguhkan dapat menarik masyarakat untuk 

membaca novel supaya dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

isi cerita novel tersebut. 

 Novel disajikan di tengah-tengah masyarakat, mempunyai fungsi dan peran 

serta dengan memberikan kepuasan batin bagi pembacanya lewat nilai pendidikan yang 

terdapat dalam isi cerita. Fungsi novel pada dasarnya yaitu untuk menghibur pembaca. 

Novel pada hakikatnya adalah cerita dan  karena terkandung juga di dalamnya tujuan 

yang memberikan hiburan kepada pembaca. Sebagaimana dikatakan Wallek dan Warren 

(dalam Burhan Nurgiyantoro, 1994: 3) membaca sebuah karya fiksi adalah menikmati 

cerita, menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin. 

 Burhan Nurgiyantoro (2005: 2) memiliki pandangan yang berbeda dalam 

memaknai novel. Pada intinya, novel bersinonim dengan fiksi sehingga pengertian fiksi 

juga dapat digunakan untuk mendefinisikan istilah novel. Pendapat mengenai novel 
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tersebut lebih mengarah kepada materi novel itu sendiri sehingga semata-mata 

hanyalah cerita rekaan yang bersifat fiktif. Apabila merunut pada pandangan kaum 

strukturalis, novel merupakan karya cipta yang baru yang menampilkan dunia dalam 

bangun kata yang bersifat otonom. Artinya, karya sastra tersebut hanya tunduk pada 

hukumnya sendiri dan tidak mengacu pada hal-hal di luar struktur karya fiksi itu sendiri. 

 Novel adalah suatu cerita prosa fiktif yang hakikatnya memiliki panjang 

tertentu, melukiskan tokoh dan diliputi alur yang kompleks dan hampir mengandung 

unsur kelengkapan sebuah novel (Henry Guntur Tarigan, 1993: 164). Novel bagi novelis 

bukan hanya sebagai alat hiburan semata, tetapi juga sebagai bentuk seni yang 

mempelajari dan meneliti segi-segi kehidupan dan nilai-nilai baik, buruk (moral) dalam 

kehidupan ini, dan mengarahkan kepada pembaca tentang budi pekerti yang baik dan 

luhur. 

 Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, sesuatu yang menyeluruh, dan 

bersifat artistik. Novel sebagai sebuah totalitas mempunyai bagian-bagian dan unsur-

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

menguntungkan. Unsur-unsur tersebut turut membangun sebuah novel yang kemudian 

membentuk sebuah totalitas. Secara tradisional unsur-unsur pembangun novel dapat 

dibedakan menjadi dua bagian walaupun tidak sepenuhnya terpisah, unsur tersebut 

adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 23). 

 Wellek dan Warren (1990: 280) menyatakan bahwa kritikus yang menganalisis 

novel pada umumnya membedakan tiga unsur pembentuk novel, yaitu alur, penokohan 

dan latar, sedangkan yang terakhir ini bersifat simbolis dan dalam teori modern disebut 

atmosphere (suasana) dan tone (nada). Dalam hal ini, penulis hanya akan menerangkan 

sedikit mangenai unsur-unsur intrinsik dalam novel seperti penokohan atau perwatakan, 

alur, latar, tema, dan sudut pandang karena unsur-unsur tersebut sangat mendukung 

dalam analisis struktural sastra. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel adalah: 

tema, penokohan atau perwatakan, sudut pandang, alur, dan latar. 

 Novel biasanya memungkinkan adanya penyajian secara meluas (expands) 

tentang tempat atau ruang sehingga tidak mengherankan jika keberadaan manusia 

dalam masyarakat selalu menjadi topik utama (Suminto A. Sayuti, 1997: 6-7). 
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Masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan dimensi ruang atau tempat, sedangkan 

tokoh dalam masyarakat berkembang dalam dimensi waktu. Dimensi ruang dan waktu 

harus ada kesinambungan supaya diperoleh kesatuan yang utuh dalam membangun 

suatu cerita. Perkembangan dan perjalanan tokoh untuk menemukan karakternya, akan 

membutuhkan waktu yang lama, apalagi jika penulis ingin menceritakan tokoh mulai 

dari masa kanak-kanak hingga dewasa. 

 

a. Fungsi Novel 

 Alasan para pengarang menuangkan dan menuliskan ide-idenya dalam sebuah 

karya sastra (novel) dengan harapan dapat diambil manfaatnya bagi pembacanya. Selain 

itu, karya sastra dapat berfungsi sebagai karya fiksi yang berfungsi sebagai sarana untuk 

menghibur diri bagi pembacanya sehingga dapat memperoleh kepuasan batin. 

 Haji Saleh (dalam Atar Semi, 1993: 20-21) secara ringkas menguraikan fungsi 

karya sastra di dalamnya termasuk novel, antara lain: (a) fungsi pertama sastra adalah 

sebagai alat penting bagi pemikir-pemikir untuk menggerakkan pembaca kepada 

kenyataan dan menolongnya mengambil suatu keputusan bila mengalami suatu 

masalah; (b) sebagai pengimbang sains dan teknologi; (c) sebagai alat untuk meneruskan 

tradisi suatu bangsa dalam arti yang positif, bagi masyarakat sezamannya dan 

masyarakat yang akan datang, antara lain: kepercayaan, cara berfikir, kebiasaan, 

pengalaman sejarahnya, rasa keindahan, bahasa, serta bentuk-bentuk kebudayaan; dan 

(d) sebagai suatu tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan mendapat tempat yang 

sewajarnya, dipertahankan dan disebarluaskan, terutama di tengah-tengah kehidupan 

modern yang ditandai dengan menggebu-gebunya kemajuan sains dan teknologi. 

 Agustien S., Sri Mulyani, dan Sulistiono (1999: 92-93) menguraikan beberapa 

fungsi karya sastra (novel), yaitu: (a) fungsi rekreatif, yaitu apabila sastra dapat 

memberikan hiburan yang menyenangkan bagi pembacanya; (b) fungsi didaktif, yaitu 

apabila sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena adanya nilai-

nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya; (c) fungsi estetis, yaitu 

apabila sastra mampu memberikan keindahan bagi pembacanya; (d) fungsi moralitas, 

yaitu apabila sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembacanya sehingga 
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mengetahui moral yang baik dan buruk; dan (e) fungsi religius, yaitu apabila sastra 

mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para pembaca sastra. 

 Beracuan dari berbagai fungsi karya sastra (novel) di atas, banyak memberikan 

manfaat bagi pembacanya, baik sebagai hiburan, maupun mampu mengarahkan atau 

mendidik pembacanya agar dapat lebih bermoral dan dapat menghargai orang lain, 

serta meneladani ajaran-ajaran agama yang ada di dalam karya sastra tersebut. 

 

b. Ciri-ciri Novel 

 Herman J. Waluyo (2002: 37) mengemukakan ciri-ciri yang ada dalam sebuah 

novel, yaitu adanya: (a) perubahan nasib dari tokoh cerita; (b) ada beberapa episode 

dalam kehidupan tokoh utamanya; dan (c) biasanya tokoh utama tidak sampai mati. 

Abrams (dalam Burhan Nurgiyantoro, 1994: 11) menyatakan bahwa novel 

mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih 

rinci, lebih detail, dan lebih melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Hal 

itu mencakup berbagai unsur cerita yang membangun novel itu. 

 Zaidan Hendy (1993: 225) menguraikan ciri-ciri novel  sebagai berikut: (a) 

sajian cerita lebih panjang dari cerita pendek dan lebih pendek dari roman. Biasanya 

cerita dalam novel dibagi atas beberapa bagian; (b) bahan cerita diangkat dari keadaan 

yang ada dalam masyarakat dengan ramuan fiksi pengarang; (c) penyajian cerita 

berlandas pada alur pokok atau alur utama yang menjadi batang tubuh cerita, dan 

dirangkai dengan beberapa alur penunjang yang bersifat otonom (mempunyai latar 

tersendiri); (d) tema sebuah novel terdiri atas tema pokok (tema utama) dan tema 

bawahan yang berfungsi mendukung tema pokok tersebut; dan (e) karakter tokoh-tokoh 

dalam novel berbeda-beda. Demikian juga karakter tokoh lainnya. Selain itu dalam novel 

dijumpai pula tokoh statis dan tokoh dinamis. Tokoh statis ialah tokoh yang 

digambarkan berwatak tetap sejak awal hingga akhir cerita, sedangkan tokoh dinamis 

sebaliknya, ia bisa mempunyai beberapa karakter yang berbeda dan tidak tetap. 

 

c. Macam-macam Novel 
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 Para pengamat sastra mengklasifikasikan novel menjadi dua jenis, yaitu novel 

serius dan novel pop. Novel serius adalah novel yang dipandang bernilai sastra (tinggi), 

sedangkan novel pop adalah novel yang nilai sastranya diragukan (rendah) karena tidak 

ada unsur kreativitasnya. Ciri-ciri novel serius dalam sastra Indonesia mutakhir adalah 

tidak menggarap realitas kehidupan (realism) yang ditampilkan adalah tokoh dan cerita 

di luar cerita kehidupan (Herman J. Waluyo, 2002: 38-39). 

 Burhan Nurgiyantoro (2005: 17) menyatakan bahwa pengarang-pengarang 

untuk dapat disebut kreatif harus mampu menyuguhkan bidang garapan lain dari yang 

lain, sedangkan pengarang yang hanya mengulang problem cerita yang sudah digarap 

menggunakan cara penggarapan tetap disebut pengarang pop dan karya mereka kurang 

mendapat tempat di mata para kritikus sastra. Adanya pro dan kontra menyebabkan 

ciri-ciri antara novel serius dengan novel pop sering dipertentangkan. Terkadang ciri-ciri 

novel serius dijumpai dalam novel pop terutama pada ciri yang bersifat umum, begitu 

juga sebaliknya.  

 Perbedaan jenis novel juga dikemuakan oleh Burhan Nurgiyantoro (2005: 16-

22) yang memiliki kesamaan dengan pendapat Herman J. Waluyo dalam 

pengklasifikasian novel. Burhan Nurgiyantoro mengklasifikasikan novel menjadi dua, 

yaitu novel popular dan novel serius. Novel popular adalah novel yang popular pada 

masanya dan banyak pengemarnya, khususnya para remaja, sedangkan novel serius 

adalah novel yang memerlukan daya konsentrasi tinggi dan disertai kemauan dalam 

memahaminya (membacanya). Novel popular semata-mata menyampaikan cerita agar 

memuaskan pembaca, sedangkan tujuan novel serius di samping memberikan hiburan, 

juga secara implisit memberikan pengalaman yang berharga kepada pembaca. 

 

2. Hakikat Pendekatan Struktural  

 Pendekatan struktural pertama kali muncul pada kongres pertama tentang 

linguistik yang diadakan di Den Haag pada tahun 1928. Pendekatan struktural secara 

langsung atau tidak langsung sebenarnya banyak dipengaruhi oleh konsep struktur 

linguistik yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure yang intinya berkaitan dengan 

konsep sign dan meaning (bentuk dan isi) atau seperti yang dikemukakan oleh 
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Luxemburg sebagai “significant-signifie” dan “paradigma-syntagma” (Zainuddin Fananie, 

2000: 115). 

 Sangidu (1995: 16) berpendapat bahwa sebuah struktur karya sastra harus 

dilihat sebagai totalitas karena sebuah struktur terbentuk dari serangkaian unsur-

unsurnya. Unsur-unsur itu harus tunduk pada kaidah-kaidah yang mencirikan sistem 

sebagai suatu sistem. Ciri totalitas tersebut dengan sendirinya menjadi pembentuk 

struktur. Struktur bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis 

karena di dalamnya memiliki sifat transformasi. Oleh karena itu, pengertian struktur 

tidak hanya terbatas pada terstruktur (structure), tetapi sekaligus mencakup pengertian 

proses menstruktur (structurant). 

 Langkah awal dalam sebuah penelitian karya sastra adalah dengan 

menggunakan analisis struktural. Abrams menjelaskan bahwa struktur karya sastra 

dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian 

yang menjadi komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah 

(dalam Burhan Nurgiyantoro, 1994:36). 

 Analisis struktural merupakan salah satu kajian kesusastraan yang 

menitikberatkan pada hubungan antarunsur pembangun karya sastra. Struktur yang 

membentuk karya sastra tersebut, yaitu penokohan, alur, pusat pengisahan, latar, tema, 

dan sebagainya. Struktur novel yang hadir di hadapan pembaca merupakan sebuah 

totalitas. Novel yang dibangun dari sejumlah unsur akan saling berhubungan secara 

saling menentukan sehingga menyebabkan novel tersebut menjadi sebuah karya yang 

bermakna hidup. 

 Teeuw menyatakan bahwa karya sastra membutuhkan metode analisis 

struktural pada intinya bertujuan untuk membongkar dan memaparkan masing-masing 

unsur sehingga pada akhirnya didapat makna secara keseluruhan. Analisis struktural 

bukanlah penjumlahan unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra, tetapi yang 

terpenting adalah sumbangan yang diberikan oleh masing-masing unsur dalam 

menghasilkan makna atas keterkaitan dan keterjalinannya antara beberapa tataran 

fonim, morfologi, sintaksis, dan semantik (dalam Sangidu, 1995: 17). Analisis struktural 

ini merupakan prioritas pertama sebelum yang lain-lain. Oleh karena itu, analisis 
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struktural haruslah dipahami dengan benar sebelum menganalisis novel dengan 

pendekatan-pendekatan yang lain.  

 Menurut Junus, teknik yang dikerjakan untuk melaksanakan metode struktural 

tidak pernah dirumuskan dengan pasti. Oleh karena itu, orang cenderung bekerja 

dengan unsur-unsur yang pernah ada dalam formalisme, yaitu tokoh, plot, dan motif 

ditambah tema dan bahasa. Dalam mengungkapkan dan menguraikan unsur-unsur karya 

sastra, metode struktural (metode ungkap dan urai) dapat bermula dari unsur mana 

saja. Meskipun demikian, ada orang yang melihat bahwa unsur-unsur yang pernah ada 

dalam formalisme itu sebagai unsur yang dipandang pasti dalam strukturalisme (dalam 

Sangidu, 1995: 17). 

 

a.  Unsur Intrinsik 

 Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. 

Rachmat Djoko Pradopo (1995: 4) menyatakan bahwa ciri intrinsik karya sastra berupa 

ciri-ciri intrinsik tersebut meliputi jenis sastranya (genie), pikiran, perasaan, gaya bahasa, 

gaya penceritaan (alur), penokohan, latar, begitu juga sarana-sarana sastranya seperti 

pusat pengisahan, simbol, humor, pembayangan, dan suspense. 

Badrun (1983: 5) states that the intrinsic elements of novel are theme, 

characterization and character, setting, plot, point of view, style, and intention.  

 Badrun (1983: 5) menyatakan bahwa elemen intrinsik dari sebuah novel adalah 

tema, perwatakan dan penokohan, setting, plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan 

amanat). 

 Herman J. Waluyo (2002: 141) menyatakan bahwa ada lima unsur fundamental 

dalam cerita rekaan yaitu tema, alur, penokohan dan perwatakan, sudut pandang, 

setting, adegan dan latar belakang, sedangkan unsur-unsur yang lain adalah unsur 

sampingan (tidak fundamental) dalam cerita rekaan. 

1. Tema 
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Tema adalah suatu pikiran atau persoalan yang diungkapkan dalam karya 

sastra. Setiap karya sastra harus mempunyai dasar atau tema tertentu. Tema menurut 

Stanton dan Kenny (dalam Burhan Nurgiyantoro, 1994: 67) adalah makna yang 

dikandung oleh sebuah cerita. Tema merupakan hal yang penting dalam sebuah karya 

sastra karena melalui tema dapat dilihat ide, gagasan pengarang. Tema merupakan 

struktur “dalam” dari karya sastra karena tema berhubungan dengan faktor “dalam” 

dari lubuk hati pengarang maka filsafat dan aliran yang mendasari pemikiran pengarang 

pastilah tidak dapat diabaikan dalam menyelami suatu naskah atau karya sastra 

(Herman J. Waluyo, 2002: 27). 

Tema adalah makna cerita, seperti yang dikemukakan Kenney (1966: 88) 

bahwa ”Theme is the meaning of the story”. (tema adalah makna cerita). Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Kenney (1966: 91), 

... theme is not the moral, not the subject, not a ”hidden meaning” illustrated by 

the story, what is it? Theme is meaning, but it is not ”hidden”, it is not ilustrated. 

Theme is the meaning the story discovers. By theme we mean the necessary 

implikations of the whole story, not a separable part of a story. (...tema bukan 

nasihat, bukan subjek, bukan sebuah ”makna yang disembunyikan”  dari cerita, 

apakah tema? Tema adalah makna, tetapi tidak ”disembunyikan”, tidak 

dilukiskan. Tema adalah makna yang tersirat; mungkin makna untuk mengetahui 

cerita. Dengan tema, pembaca memaknai implikasi penting dari keseluruhan 

cerita, bukan suatu bagian yang dapat dipisahkan dari sebuah cerita). 

 

Tema adalah pokok persoalan yang berisi gagasan, ide, atau pikiran utama 

yang mendasari suatu karya sastra (Panuti Sudjiman, 1988: 50). Di dalamnya terbayang 

pandangan hidup atau cita-cita pengarang. Dari persoalan inilah pengarang 

menjadikannya sebuah karya sastra yang kadang-kadang atau sering juga disertai 

pemecahannya sekaligus. Tema merupakan ide pokok yang menjadi permasalahannya 

dan amanat yang menjadi pemecahannya. Tema juga merupakan perumusan 

permasalahannya dan amanat merupakan perumusan jawabannya. 

Burhan Nurgiyantoro (1995: 82-83) menggolongkan tema dari tingkat 

keutamaannya, yaitu: tema mayor adalah makna pokok cerita yang menjadi dasar atau 

gagasan dasar umum karya itu dan tema minor bersifat mendukung atau mencerminkan 

makna utama keseluruhan cerita. 
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 Burhan Nurgiyantoro (1994: 68) menyatakan bahwa untuk menentukan tema 

sebuah karya fiksi harus disimpulkan dari keseluruhan cerita, tidak hanya berdasarkan 

bagian-bagian tertentu cerita. Walaupun tema sulit ditentukan secara pasti, bukanlah 

makna yang disembunyikan, walaupun belum tentu juga dilukiskan secara eksplisit. 

Budi Darma menyatakan bahwa tema ada yang diambil dari khazanah 

kehidupan sehari-hari. Maksud pengarang untuk memberikan saksi sejarah atau 

mungkin sebagai reaksi terhadap praktik kehidupan masyarakat yang disetujui. 

Berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tema adalah ide atau 

gagasan yang terkandung dalam sebuah karya sastra, ada yang diambil dari khasanah 

kehidupan sehari-hari (dalam Herman J. Waluyo, 2002: 142). 

Aminuddin (1987: 4) menyatakan bahwa tema adalah pikiran utama dari 

sebuah cerita dan inti dari pikiran penulis yang dinyatakan dalam cerita fiksinya. Hampir 

sama dengan Aminuddin, Esten (1987) sebagaimana dikutip dalam Edy (2003: 16) juga 

menyatakan bahwa tema merupakan pikiran utama dalam sebuah cerita. 

…Hawthorne (1985: 31) defines theme as the main idea of literary works. It is the 

core of work itself and the center of story. Besides, there are several other 

definitions of theme. Aminuddin (1987: 4) states that theme is the main idea of a 

story and the core of the writer thought presented in his fiction story. Similar to, 

Esten (Aminuddin 1978) as cited in Edy (2003: 16) also says that theme is the main 

idea of a story. (...Hawthorne (1985: 31) mendefinisikan bahwa tema adalah 

pikiran utama dalam sebuah literatur. Tema merupakan inti dari pekerjaan itu 

sendiri dan merupakan pusat dari cerita).  

 

Zhulfahnur (1996: 25) mengemukakan bahwa istilah tema berasal dari bahasa 

Inggris thema yang berarti ide yang menjadi pokok suatu pembicaraan atau ide pokok 

suatu pembicaraan atau ide pokok suatu tulisan. Tema adalah ide sentral yang 

mendasari suatu cerita. Tema mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pedoman pengarang 

dalam membuat cerita, sasaran tujuan penggarapan cerita, dan mengikat peristiwa-

peristiwa cerita dalam suatu alur. Tema diwujudkan secara implisit dan eksplisit. 

Perwujudan tema secara implisit maksudnya tema cerita tersembunyi dalam isi cerita 

sehingga untuk menentukan tema orang harus membaca cerita dengan cermat. Tema 

secara eksplisit terdapat dalam judul cerita. 
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Herman J. Waluyo (2006: 9) mengatakan untuk membedakan tema dengan 

amanat cerita dapat dinyatakan bahwa tema bersifat objektif, lugas, dan khusus, 

sedangkan amanat cerita bersifat subjektif, kias dan umum. Objektif artinya semua 

pembaca diharapkan menafsirkan tema suatu cerita dengan tafsiran yang sama. Amanat 

dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh pembaca. Pengarang yang dapat 

mengemukakan tema yang universal dan mempunyai kesanggupan untuk menjabarkan 

tema tersebut menjadi sub-sub yang menyangkut kehidupan pribadi disebut pengarang 

yang baik. Meskipun pengarang sanggup menulis detail-detail kehidupan yang kecil, 

namun yang penting bukan detailnya, melainkan nuansa yang tergambar di dalamnya. 

Sebuah karya fiksi ditulis oleh pengarang untuk menawarkan model kehidupan yang 

diidealkannya. Melalui cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca 

diharapkan mampu mengambil hikmah atau pesan moral yang ada di dalamnya. 

Bertolak dari pendapat di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tema 

adalah gagasan dasar yang menjiwai sebuah karya sastra dan yang terkandung dalam 

teks sebagai struktur semantis yang berisi cinta kasih, ketakutan, kebahagiaan, 

kesengsaraan, keterbatasan, dan sebagainya.  

 

2. Alur Cerita (Plot) 

Stanton menyatakan bahwa alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan 

kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa 

yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain (dalam Burhan 

Nurgiyantoro, 1995:113). Atar Semi (1993:43) menyatakan bahwa alur atau plot adalah 

struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interelasi 

fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi Alur 

merupakan suatu jalur tempat lewatnya rentetan peristiwa yang merupakan rangkaian 

pola tindak-tanduk yang berusaha memecahkan konflik yang terdapat di dalamnya. Alur 

atau plot memegang peranan penting dalam sebuah cerita rekaan. Selain sebagai dasar 

bergeraknya cerita, alur yang jelas akan mempermudah pemahaman pembaca terhadap 

cerita yang disajikan. 

Plot merupakan unsur fiksi yang penting, karena kejelasan plot merupakan 

kejelasan tentang kaitan antar peristiwa yang dikisahkan secara linier akan 

mempermudah pemahaman tentang cerita yang ditampilkan. Alur merupakan susunan 
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peristiwa atau kejadian dalam sebuah karya fiksi. Antara kejadian yang satu dengan yang 

lain harus berhubungan.  

Esten (1984: 26) …plot is the action of a story and the arrangement of happenings, 

as planned by the writer. Any plot in the story must have a conflict. Therefore, plot 

is the plan by which the conflicts are introduced, developed, and resolved. It moves 

from beginning through a series of events, and then falls off to a logical ends. 

 

Esten (1984: 26) menyatakan bahwa plot adalah sebuah aksi dari sebuah cerita 

dan penyusun dari peristiwa-peristiwa yang direncanakan oleh penulis. Setiap plot 

dalam sebuah cerita harus mempunyai sebuah konflik. Oleh karena itu, plot adalah 

sebuah rencana di mana konflik diperkenalkan, dikembangkan, dan diatasi. Plot ini 

bergerak dari permulaan cerita melalui sebuah rentetan peristiwa, dan kemudian 

sampai pada akhir dari cerita). 

Herman J. Waluyo (2002: 145) menyebutkan plot sebagai alur cerita yang 

berarti struktur gerak yang didapatkan dalam cerita fiksi. Pengertian plot didefinisikan 

sebagai cerita yang berisi urutan kejadian, tetapi setiap kejadian itu hanya dihubungkan 

secara sebab-akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan tejadinya 

peristiwa lain. Alur sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur 

campuran. 

Burhan Nurgiyantoro (1995: 153-155) membedakan alur berdasarkan kriteria 

urutan waktu, yaitu: (a) alur maju atau progresif dalam sebuah novel terjadi jika cerita 

dimulai dari awal, tengah, dan akhir terjadinya peristiwa; (b) alur mundur, regresif atau 

flash back. Alur ini terjadi jika dalam cerita tersebut dimulai dari akhir cerita atau tengah 

cerita kemudian menuju awal cerita; dan (c) alur campuran yaitu gabungan antara alur 

maju dan alur mundur. Untuk mengetahui alur campuran maka harus meneliti secara 

sintagmatik dan paradigmatik semua peristiwa untuk mengetahui kadar progresif dan 

regresifnya  

Burhan Nurgiyantoro (1995: 159-160) membagi alur berdasarkan 

kepadatannya menjadi dua, yaitu: alur padat adalah cerita disajikan secara cepat, 

peristiwa terjadi secara susul-menyusul dengan cepat dan terjalin erat sehingga apabila 

ada salah satu cerita dihilangkan, maka cerita tersebut tidak dapat dipahami hubungan 
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sebab akibatnya dan alur longgar adalah alur yang peristiwa demi peristiwanya 

berlangsung dengan lambat. 

Herman J. Waluyo (2002: 15-19) membagi alur cerita menjadi tujuh bagian, 

yaitu Exposition, Inciting Moment, Rising Action, Compilation, Climax, falling action, dan 

Denoument. 

 

     Climax  

 

    Complication 

 

   Conflict falling   Falling action 

 

  Rising action 

 

 Inciting moment  Denouement  

 

Exposition  

 

Berikut ini akan diuraikan tahapan plot tersebut: 

a. Exposition adalah pemaparan awal cerita. Pengarang mulai memperkenalkan 

tempat, kejadian, waktu, topik, dan tokoh-tokoh. Sejak eksposisi ini pengarang 

sudah menunjukkan jenis karya sastra yang ditulisnya. Jika pengarang menulis 

menulis novel maka dalam eksposisi, pengarang akan menjelaskan lebih rinci. 

b. Inciting Moment adalah peristiwa mulai adanya problem-problem yang mulai 

ditampilkan pengarang untuk dikembangkan atau ditingkatkan. 

c. Rising Action adalah penjajakan konflik. Selanjutnya, terus terjadi peningkatan 

konflik. 

d. Complication adalah konflik yang semakin rumit. 

e.  Climax merupakan puncak dari seluruh cerita. Pada saat bagian ini semua kisah atau 

peristiwa sebelumnya ditahan agar dapat menonjolkan klimaks cerita. 
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f. Falling action adalah fase saat konflik yang dibagun cerita tersebut mulai menurun 

karena telah mencapai klimaksnya. Pada bagian ini emosi yang memuncak mulai 

berkurang. 

g. Denouement adalah penyelesaian. Unsur ini dapat dipaparkan oleh pengarang atau 

pembaca menafsirkan sendiri penyelesaian cerita.  

Lubis (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2005: 149-150) membedakan plot menjadi 

lima bagian, meliputi: (1) Situation (tahap pensituasian); (2) Generating Circumstances 

(tahap pemunculan konflik); (3) Rising Action (tahap peningkatan konflik); (4) 

Compilation  (konflik semakin ruwet); (5) Donouement (tahap penyelesaian). Herman J. 

Waluyo (2002: 153-156) menyatakan bahwa beberapa teknik penyusunan alur, yaitu 

teknik progresif, teknik umpan balik, dan teknik compound plot. Teknik progresif atau 

kronologis, artinya cerita berurutan dari awal hingga akhir. Teknik umpan balik atau 

flash back, artinya cerita yang seharusnya ada pada bagian akhir diletakkan di depan. 

Teknik compound plot atau alur majemuk, artinya di samping mengandung alur utama 

juga terdapat alur bawahan, yakni cerita tambahan yang dikisahkan pengarang untuk 

memberikan latar belakang dan kesinambungan cerita. 

 

 

 

3. Penokohan atau Perwatakan 

Burhan Nurgiyantoro (1994: 165) menyatakan bahwa penokohan adalah 

pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita 

sedangkan menurut Abrams tokoh cerita (character) adalah orang-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. 

Jones (dalam Burhan Nurgiyantoro, 1995: 165) menyatakan bahwa penokohan 

adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita. Suharianto (1982: 11) menyatakan bahwa penokohan dengan melukiskan 

keadaan tokoh cerita baik keadaan lahir maupun batinnya yang berupa pandangan 

hidup, sikap, keyakinan, adat-istiadat dan sebagainya. Penokohan yang baik adalah 
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penokohan yang berhasil menggambarkan tokoh-tokoh dalam suatu cerita tersebut 

yang mewakili tipe-tipe manusia yang dikehendaki tema dan amanat. 

Herman J. Waluyo (2002: 171) menyatakan bahwa pendeskripsian watak tokoh 

dengan tiga dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi psikis, dan dimensi sosiologis. Dimensi 

fisik artinya keadaan fisik tokohnya yang meliputi: usia,  jenis kelamin, keadaan tubuh, 

ciri wajah, dan ciri khas lain yang spesifik. Dimensi psikis dari tokoh melukiskan latar 

belakang kejiwaan, kebiasaan, sifat dan karakteristiknya. Dimensi sosiologis 

menunjukkan latar belakang kedudukan tokoh dalam masyarakat dan hubungan dengan 

tokoh-tokoh lainnya. 

 Bertolak dari pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

penokohan adalah pelaku di dalam cerita yang di gambarkan oleh pengarang yang 

memiliki watak tertentu dan mengembangkan watak tokoh-tokoh dalam cerita 

rekaannya. 

Wallek dan Warren (dalam Henry Guntur Tarigan, 1993: 133-134), menyatakan 

bahwa ada beberapa cara yang dapat digunakan pengarang untuk melukiskan rupa, 

watak, dan pribadi para tokoh, yaitu physical description, portroyal of through streem or 

of conscious thougth, reaction of events, direct author analysis, discussion of 

environment, reaction of others about character, conversation of others about character. 

a. Physical description, artinya pengarang melukiskan pelaku lahiriah tokoh. 

b. Portroyal of througth streem or of conscious thougth, artinya pelukisan watak tokoh 

oleh pengarangnya. 

c. Reaction of events, artinya pengarang melukiskan bagaimana reaksi tokoh terhadap 

kejadian yang ada. 

d. Direct author analysis, artinya pengarang menganalisis watak tokoh secara langsung. 

e. Discussion of environment, artinya pengarang melukiskan keadaan sekitar tokoh 

(setting). 

f. Reaction of others about character, artinya pegarang melukiskan bagaimana 

pandangaan tokoh lain dalam suatu cerita terhadap tokoh utama. 

g. Conversation of others about character, artinya tokoh yang lain dalam suatu cerita 

memperbincangkan keadaan tokoh utama. 

Ada dua macam cara dalam memahami tokoh atau perwatakan tokoh-tokoh 

yang ditampilkan yaitu: 
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a. Secara analitik, yaitu pengarang langsung menceritakan karakter tokoh-tokoh dalam 

cerita. 

b. Secara dramatik, yaitu pengarang tidak menceritakan secara langsung perwatakan 

tokoh-tokohnya, tetapi hal itu disampaikan melalui pilihan nama tokoh, melalui 

pengambaran fisik tokoh dan melalui dialog (Atar Semi, 1993: 39-40). 

…a characterization is drawing of clear images of a person. It really does not 

matter who or what the characters are, as long as we can identify ourselves with 

them. Characterization is the way the writer presents the character in the story 

(Rusyana, 1978: 67). Baribin (1985: 31) states “characterization is the presentation 

of characters and the creation of characters’ images in the literary works. 

(…perwatakan menunjukkan gambaran sifat yang jelas tentang seorang tokoh. Hal 

ini bukan merupakan masalah tentang siapa atau seperti apa karakter itu, selama 

kita dapat menidentifikasikan diri kita sendiri dengan mereka. Perwatakan adalah 

sebuah cara penulis untuk menyatakan tokoh dalam sebuah cerita (Rusyana, 

1978: 67). Baribin (1985: 31) menyatakan bahwa “perwatakan menyatakan tokoh 

dan sifat tokoh dalam karya sastra). 

 

Herman J. Waluyo (2002: 16) mengklasfikasikan tokoh menjadi beberapa 

macam, antara lain: berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita, terdapat tokoh 

protagonis, antagonis, dan tritagonis. 

a. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Biasanya ada satu atau dua 

tokoh protagonis utama yang dibantu oleh tokoh-tokoh lainnya yang ikut terlibat 

sebagai pendukung cerita; 

b. Tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita biasanya ada seorang tokoh utama 

yang menentang cerita dan beberapa figur pembantu yang ikut menentang cerita; 

c. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu baik untuk protagonis dan untuk tokoh 

antagonis. 

Atar Semi (1993: 39-40) memperkenalkan tokoh dan perwatakan tokoh dalam 

karya fiksi menjadi dua, yaitu:  

a. Secara analitik, yatu pengarang langsung menyebutkan tokoh tersebut keras hati, 

keras kepala, penyayang, dan lain sebagainya; 

b. Secara dramatis, yaitu pengambaran perwatakan yang tidak dipaparkan langsung, 

tetapi melalui: (1) pilihan nama tokoh; (2) melalui penggambaran fisik atau postur 

tubuh, cara berpakaian dan sebagainya; dan (3) melalui dialog. 
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 Tokoh mempunyai sifat dan karakteristik yang dapat dirumuskan ke dalam 

beberapa dimensional antara lain: 

a. Dimensi fisiologis, ialah ciri-ciri lahir. 

Misalnya: usia (tingkat kedewasaan), jenis kelamin, keadaan tubuhnya, ciri-ciri 

muka, dan ciri-ciri badani yang lain. 

b. Dimensi sosiologis, ialah ciri-ciri kehidupan masyarakat. 

Misalnya: status sosial, jabatan, pekerjaan, peranan dalam masyarakat, tingkat 

pendidikan, kehidupan pribadi, pandangan hidup, agama, kepercayaan ideologi, 

aktivitas sosial, organisasi, hobi, bangsa, suku, dan keturunan. 

c. Dimensi psikologis, ialah latar belakang kejiwaan. 

Misalnya: mentalitas, ukuran moral/membedakan antara yang baik dan tidak baik; 

antara yang indah dan tidak indah; antara yang benar dan salah. temperamen, 

keinginan dan perasaan pribadi, sikap dan perilaku. IQ/Intellegence Quotient, tingkat 

kecerdasan keahlian khusus dalam bidang tertentu (Sudiro Satoto, 1995: 44-45). 

Klasifikasi dalam tokoh terdapat lima jenis penamaaan berdasarkan sudut 

pandang tertentu dalam cerita novel, yaitu tokoh utama dan tambahan, tokoh 

protagonis dan antagonis, tokoh datar dan bulat, tokoh statis dan berkembang, dan 

tokoh tripikal dan netral. 

a. Tokoh Utama dan Tambahan 

Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi jalannya cerita, sedangkan 

tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya muncul sekali atau beberapa kali dalam porsi 

cerita yang relatif pendek karena fungsinya hanya sebagai pelengkap. 

b. Tokoh Protagonis dan Antagonis 

Tokoh protagonis adalah tokoh sentral yang mendukung cerita. Biasanya ada 

satu atau dua tokoh protagonis utama yang dibantu oleh tokoh-tokoh lainnya yang ikut 

terlibat sebagai pendukung cerita. Tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita 

biasanya ada seorang tokoh utama yang menentang cerita dan beberapa figur 

pembantu yang ikut menentang cerita. 

c. Tokoh Datar dan Bulat 
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Tokoh datar atau tokoh sederhana adalah tokoh yang mudah dikenali dan 

mudah diingat. Tokoh bulat adalah tokoh yang wataknya tidak segera dimaklumi 

pembaca. 

d. Tokoh Statis dan Berkembang 

Tokoh statis adalah tokoh cerita yang esensial tidak mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. 

Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan 

perwatakan sejalan dengan peristiwa dan plot yang dikisahkan. 

e. Tokoh Tripikal dan Netral 

Tokoh tripikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan individualitasnya 

dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya. Tokoh netral 

adalah tokoh yang hidup demi cerita itu sendiri. 

4. Sudut Pandang 

Herman J. Waluyo (2002: 184) menyatakan bahwa point of view adalah sudut 

pandang dari mana pengarang bercerita, apakah sebagai pencerita yang tahu segala-

galanya ataukah sebagai orang yang terbatas. ”Point of view” juga berarti cara 

pengarang berperan dalam cerita, apakah melibatkan diri langsung dalam cerita sebagai 

orang pertama, apakah sebagai pengobservasi, ataukah berdiri di luar tokoh-tokoh 

sebagai orang ketiga. 

Herman J. Waluyo (2002: 184-185) lebih lanjut membagi point of view menjadi 

tiga, yaitu : 

a. Teknik akuan, yaitu pengarang sebagai orang pertama dan menyebut pelakunya 

sebagai ”aku”. 

b. Teknik diaan, yaitu pengarang sebagai orang ketiga dan menyebut pelaku utamanya 

sebagai ”dia”. 

c. Pengarang serba tahu atau omniscient narratif, yaitu pengarang menceritakan 

segalanya dan memasuki berbagai peran yang bebas. 

 Ketiga jenis metode ini dapat dikombinasikan oleh pengarang dalam suatu 

cerita rekaan dengan tujuan untuk membuat variasi cerita agar tidak membosankan. 

Burhan Nurgiyantoro (1995: 256-266) membedakan sudut pandang menjadi 

tiga, yaitu : 
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a. Sudut pandang persona ketiga: ”dia”, yaitu pengisahan cerita yang mempergunakan 

sudut pandang persona ketiga, gaya ”dia”. Sudut pandang ini dapat dibagi lagi 

menjadi dua, yaitu ”dia” Maha tahu dan ”dia” terbatas (”dia” pengamat). Posisi 

narator, dalam hal ini berada di luar cerita. Dalam menampilkan tokoh-tokoh 

ceritanya, yaitu dengan menyebut nama, atau kata gantinya. 

b. Sudut pandang persona pertama: ”aku”, yaitu pengisahan cerita yang 

mempergunakan sudut pandang persona pertama, gaya ”aku”. Posisi narator adalah 

ikut terlibat dalam cerita, mengisahkan kesadaran dirinya sendiri, mengisahkan 

peristiwa dan tindakan yang diketahui, didengar, dan dirasakan, serta sikapnya 

terhadap tokoh lain kepada pembaca. 

c. Sudut pandang campuran, yaitu penggunaan sudut pandang lebih dari satu teknik. 

Pengarang dapat berganti-ganti dari teknik yang satu ke teknik yang lain untuk 

sebuah cerita yang dituliskannya. 

Bertolak dari berbagai pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan, bahwa 

penentuan sudut pandang dalam cerita rekaan menjadi sangat penting karena akan 

berpengaruh terhadap penyajian cerita. Sudut pandang difungsikan pengarang untuk 

sarana menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa dalam cerita rekaan 

kepada pembaca. Sudut pandang atau point of view atau viewpoint haruslah 

diperhitungkan kehadiranya, bentuknya, sebab pemilihan sudut pandang akan 

berpengaruh terhadap penyajian cerita. 

Hawthorn (1985:39) states that point of view is the way the writer of the story 

position himself in the story. It is the way the writer presents the characters in the 

story. A writer is free to choose what point of view he is going to apply in his story. 

He may apply the first person point of view if he chooses to participate in the story 

(in which “I” who narrates the story plays the most important part in the story). If 

the writer decides not to be a participant in the story, he applies the third-person 

point of view. (Hawtorn (1985:39) menyatakan bahwa sudut pandang adalah cara 

penulis cerita memposisikan dirinya dalam sebuah cerita. Ini merupakan cara 

penulis untuk menyatakan tokoh dalam sebuah cerita. Seorang penulis bebas 

untuk memilih sudut pandang yang akan dia pilih dalam sebuah cerita. Dia 

mungkin memilih sudut pandang orang pertama jika dia memilih untuk 

berpartisipasi di dalam cerita ( yang mana tokoh ”aku” merupakan pengarang 

cerita yang memainkan peranan paling penting di dalam suatu cerita). Jika penulis 

memutuskan untuk tidak terlibat dalam cerita, maka dia menggunakan sudut 

pandang orang ketiga). 
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5.  Latar (setting) 

Abrams (dalam Burhan Nurgiyantoro, 1995: 216) menyatakan bahwa latar atau 

setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, 

hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan. 

Kadang-kadang dalam sebuah cerita ditemukan latar yang banyak 

memengaruhi penokohan dan kadang membentuk tema. Pada novel, latar membentuk 

suasana emosional tokoh cerita, misalnya cuaca yang ada di lingkungan tokoh memberi 

pengaruh terhadap perasaan tokoh cerita tersebut. W. H. Hudson (dalam Herman J. 

Waluyo, 2002: 198) menyatakan bahwa latar atau setting adalah keseluruhan 

lingkungan cerita yang meliputi adat istiadat, kebiasaan dan pandangan hidup tokoh. 

Latar bukan hanya menunjukkan tempat dalam waktu tertentu, tetapi juga ada hal-hal 

lainnya.  

Atar Semi (1988: 46) menambakan bahwa latar atau setting merupakan 

lingkungan terjadinya peristiwa, termasuk di dalamnya tempat dan waktu dalam cerita. 

Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kenny (dalam Burhan 

Nurgiyantoro, 1995: 219) mengatakan bahwa latar dalam karya sastra tidak hanya 

mengacu kepada lokasi tertentu atau segala sesuatu yang bersifat fisik (physical setting), 

melainkan juga berupa tata cara, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku 

di tempat yang bersangkutan (spiritual setting).  

Bertolak dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa latar 

merupakan pengambaran suatu tempat, waktu, maupun segala sesuatu yang menjadi 

dasar terjadinya peristiwa, yang berfungsi secara logis sebagai cerita dan latar yang 

membangun suasana yang diharapkan dapat menghasilkan kualitas keterangan dan efek 

cerita. 

Fungsi latar menurut Herman J. Waluyo (2006: 28) berkaitan erat dengan 

unsur-unsur fiksi yang lain, terutama penokohan dan perwatakan. Fungsi setting adalah 

untuk: (1) mempertegas watak pelaku; (2) memberikan tekanan pada tema sebagai 

pemberi atmosfir (kesan); (3) memperkuat posisi plot.  

Burhan Nurgiyantoro (2005: 227-235) menyatakan bahwa latar dalam novel 

menyangkut keterangan mengenai sosial budaya, tempat dan waktu dimana peristiwa 
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itu terjadi. Unsur latar dibedakan menjadi tiga unsur pokok: yaitu tempat, waktu, dan 

sosial. Ketiga unsur ini masing-masing menawarkan permasalahan yang berbeda dan 

dapat dibicarakan secara terpisah, kenyataannya saling berkaitan dan dapat dibicarakan 

secara terpisah, kenyataanya saling berkaitan dan mempengaruhi. Latar tempat 

mengarah pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam novel. Latar waktu 

menggarah pada masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam 

novel, mencakup kebiasaan hidup adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, 

cara berfikir dan bersikap, termasuk status sosial tokoh yang bersangkutan.  

Burhan Nurgiyantoro (1995: 227) membedakan unsur latar menjadi tiga unsur 

pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. 

a. Latar tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. 

b. Latar waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah waktu terjadinya peristiwa dalam cerita 

fiksi. 

c. Latar sosial 

Latar sosial mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan 

sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara 

kehidupan masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup 

kompleks, misalnya kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan 

hidup, cara berpikir, cara bersikap, dan lain-lain. 

Bertolak dari pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa latar atau 

setting adalah lingkungan atau tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita yang 

meliputi penggambaran tempat, lokasi geografis termasuk topografi pemandangan, 

sampai pada rincian perlengkapan sebuah ruangan, pekerjaan, atau kesibukan sehari-

hari tokoh-tokoh waktu berlakunya kejadian, sejarahnya musim terjadi, lingkungan 

agama, moral, dan emosional para tokoh.  

 

3. Hakikat Nilai Pendidikan 
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a. Pengertian Nilai 

Sastra dan tata nilai merupakan dua fenomena sosial yang saling melengkapi 

dalam hakikat mereka sebagai sesuatu yang eksistensial. Sastra sebagai produk 

kehidupan, mengandung nilai-nilai sosial, falsafah, religi, dan sebagainya, baik yang 

bertolak dari pengungkapan kembali maupun yang merupakan penyodoran konsep baru 

(Suyitno, 1986: 3). Oleh karena itu, sastra tidak hanya memasuki ruang serta nilai-nilai 

kehidupan personal, tetapi juga nilai kehidupan manusia dalam arti yang menyeluruh. 

Soerjono Soekanto (1983: 161) berpendapat bahwa nilai-nilai merupakan 

abstraksi daripada pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan sesamanya. Pada 

hakikatnya nilai yang tertinggi selalu berujung pada nilai yang terdalam dan terabstrak 

bagi manusia, yaitu menyangkut tentang hal-hal yang bersifat hakiki. 

Hakikat nilai adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang 

menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, atau secara singkatnya, merupakan 

sesuatu yang baik. Hal ini berarti nilai selalu mempunyai konotasi positif (Beterns, 1999: 

139). 

Beterns (1999: 140) juga menjelaskan bahwa nilai dimaksudkan sebagai 

sesuatu yang berlaku, sesuatu yang mengikat atau menghimbau kita. Nilai berperan 

dalam suasana apresiasi atau penilaian sehingga akan menimbulkan perbedaan 

penilaian oleh berbagai orang. 

Driyarkara (dalam Mardiatmadja, 1986: 54) menyatakan bahwa nilai adalah 

hakikat suatu hal, yang menyebabkan hal itu pantas “dikejar” oleh manusia demi 

peningkatan kualitas manusia, atau yang berguna untuk suatu tujuan. Nilai dalam hal ini 

mengacu pada sikap orang terhadap sesuatu hal yang baik. Nilai mengandung harapan 

atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Oleh karena itu, nilai bersifat normatif yang 

merupakan keharusan untuk diwujudkan dalam tingkah laku manusia yang selalu ingin 

dihargai, dijunjung tinggi serta selalu sejajar dengan manusia yang lain dalam 

memperoleh kebahagiaan hidup. Selain dengan nilai, manusia dapat merasakan 

kepuasan lahiriah dan batiniah. Apabila nilai itu dihayati seseorang, maka akan sangat 

berpengaruh terhadap cara berfikir, cara bersikap, maupun cara bertindak dalam 

mencapai tujuan hidupnya. 
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b. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan secara etimologi  berasal dari bahasa Yunani ”Paedogogike” yang 

terdiri dari kata ”Pais” yang berarti ”Anak” dan kata ”Ago” yang berarti ”Aku 

membimbing” (Soedomo Hadi, 2003: 17). M. Ngalim Purwanto (1986: 11) menyatakan 

bahwa pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-

anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. 

Hakikat pendidikan bertujuan untuk mendewasakan anak didik, maka seorang pendidik 

haruslah orang yang dewasa, karena tidak mungkin dapat mendewasakan anak didik jika 

pendidiknya sendiri belum dewasa. 

 Driyarkara (dalam Soedomo Hadi, 2003: 18) berpendapat bahwa mendidik itu 

adalah memanusiakan manusia muda. Mendidik itu adalah homonisasi dan humanisasi, 

yaitu perbuatan yang menyebabkan manusia menjadi manusia. Berdasarkan pandangan 

tersebut, Driyarkara merumuskan inti pendidikan yaitu :  

a) Pendidikan adalah pemanusiaan anak, artinya pendidik memanusiakan anak didik, 

anak didik memanusiakan dirinya; 

b)  Pendidikan adalah pembudayaan anak, artinya pendidik membudayakan anak dan 

anak membudayakan diri; dan 

c)  Pendidikan adalah pelaksanan nilai, artinya pendidikan adalah perjumpaan antara 

aktivitas pendidik dengan aktivitas anak didik. 

 Pendidikan pada hakikatnya berarti mencerdaskan kehidupan bangsa 

(Pendidikan Indonesia, 2005). Nyoman Kutha Ratna (2005: 449) menyatakan bahwa 

peryataan tersebut terdapat tiga unsur pokok dalam pendidikan, yaitu : 

a) Cerdas, berarti memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

nyata. Bukan berarti hafal seluruh mata pelajaran, tetapi tidak bisa 

mengaplikasikannya pada kehidupan nyata. Cerdas bermakna kreatif, inovatif, dan 

siap mengaplikasikan ilmunya; 

b) Hidup memiliki filosofi untuk menghargai kehidupan dan melakukan hal-hal yang 

terbaik untuk kehidupan itu sendiri. Hidup juga berarti merenungi bahwa suatu hari 

manusia akan mati, dan segala amalannya akan dipertanggungjawabkan kepada-

Nya. Filosofi hidup ini sangat sarat akan makna individualisme yang artinya 
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mengangkat kehidupan seseorang, memanusiakan manusia, memberikan makanan 

kehidupan berupa semangat, nilai moral dan tujuan hidup; dan 

c) Bangsa berarti manusia selain sebagai individu juga merupakan makhluk sosial yang 

membutuhan keberadaan orang lain. Setiap individu berkewajiban menyumbangkan 

pengetahuannya untuk masyarakat dalam meningkatkan derajat kemuliaan 

masyarakat sekitar dengan ilmu, sesuai dengan yang diajarkan agama dan 

pendidikan. Indikator terpenting kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan dan 

pengajaran.  

 Rachmat Djoko Pradopo (1997: 30) berpendapat bahwa segala sesuatu yang 

digunakan untuk mendidik harus yang mengandung nilai didik, termasuk dalam 

pemilihan media. Novel sebagai salah satu karya sastra yang merupakan karya seni juga 

memerlukan pertimbangan dan penilaian tentang seninya. 

...pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya membantu peserta didik untuk 

menyadari nilai-nilai yang dimiliknya dan berupaya memfasilitasi mereka agar 

terbuka wawasan dan perasaannya untuk memiliki dan meyakini nilai yang lebih 

hakiki, lebih tahan lama dan merupakan kebenaran yang dihormati dan diyakini 

secara sahih sebagai manusia yang beradab. (Elly M. Setiadi, 2006: 114).   

 

  Redja Mudyahardjo (2001: 6) menyatakan bahwa dalam pengertian yang 

sempit, pendidikan sering diartikan sebagai sekolah. Sekolah dianggap sebagai satu-

satunya wahana untuk mendidik dan mengorganisasikan orang-orang memperoleh 

pengetahuan yang ingin dicapainya. Dalam pengertian ini, lingkungan pendidikan yang 

dianggap dapat membantu seseorang dalam mempelajari sesuatu adalah sekolah dan 

hanya orang yang belajar di sekolah itulah yang bisa disebut sebagai penerima 

pendidikan. 

 Pandangan yang mendukung batasan pendidikan sebagai sekolah ini adalah 

pandangan behaviorisme seperti B. F. Skinner. B. F. Skinner (dalam Redja Mudyahardjo, 

2001: 8) berpendapat bahwa pendidikan formal seperti lembaga sekolah sangat penting 

sebab pengaruh lingkungan dalam bentuk ajaran dan latihan sangat menentukan bagi 

pembentukan kemampuan seseorang. Jadi, dalam pandangan behaviorisme 

kemampuan seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan di sekitarnya. Bakat dan 
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kemampuan alamiah dalam pengertian ini dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam 

perkembangan kemampuan seseorang di kemudian hari. 

 Pandangan behaviorisme yang mendukung pengertian pendidikan secara 

sempit di atas tentu saja mendapat kecaman dan sangat ditentang oleh beberapa 

kalangan, diantaranya adalah kaum humanistik romantik (dipelopori oleh John Holt, 

William Glasser, dan Jonathan Kozol) dan Illich. Redja Mudyahardjo, (2001: 7) 

berpendapat bahwa pendidikan yang dilembagakan seperti yang terdapat pada sekolah 

hanya mendorong kepada pengasingan siswa dari hidup. Siswa dibentuk dan dilatih 

dalam kelompok-kelompok tertentu yang lepas dari kehidupan realitas. Mereka lebih 

lanjut mengatakan bahwa pendidikan yang optimal adalah pendidikan yang menjamin 

siswa memperoleh kebebasan dalam belajar sehingga tetap kepada kepribadiannya 

dalam belajar. Dalam pengertian ini, batasan pendidikan terasa sangat luas sehingga 

sukar untuk diidentifikasikan apakah sebuah kegiatan itu termasuk di dalam pendidikan 

ataukah tidak. 

 Sebagai penengah kedua pandangan di atas adalah pandangan humanis 

realistik. Di banding dengan kedua pendapat yang berlawanan di atas, pandangan ini 

lebih luwes dan terarah. Batasan yang mereka kemukakan terhadap pendidikan tidak 

terlalu luas dan tidak pula terlalu sempit. Pendidikan dalam pandangan ini merupakan 

perpaduan dua pandangan di atas. Pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang 

bertujuan untuk mencapai sesuatu yang bersifat kemampuan pribadi secara optimal dan 

mencapai sebuah tujuan sosial yang membentuk manusia secara utuh (Redja 

Mudyahardjo, 2001:12). 

 Pendidikan dengan kata lain dapat pula disebut sebagai hidup (Redja 

Mudyahardjo, 2001: 3). Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung 

dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Segala situasi hidup yang mempengaruhi 

perkembangan individu dapat disebut sebagai pendidikan. Dengan demikian, bentuk 

pendidikan terentang dari bentuk yang misterius (secara tidak sengaja) sampai 

terprogram dapat terjadi di sembarang tempat dan tempat yang berbeda di dalam hidup 

sebab orientasi utama dalam pendidikan adalah peserta didik, bukan hal-hal lain di luar 
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peserta didik. Jadi, tujuan pendidikan terkandung di dalam setiap pengalaman belajar, 

tidak terbatas karena selalu berkembang mengikuti tujuan hidup seseorang itu sendiri. 

 Bertolak dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat 

pendidikan tidak sedangkal yang dianggap oleh para kaum behaviorisme. Pendidikan 

merupakan sesuatu yang bermakna luas dan kompleks. Segala sesuatu yang hidup dan 

berada di sekitar manusia merupakan wahana pendidikan. Perjalanan hidup seseorang 

dapat dikatakan sebagai proses belajar. Pengalaman seseorang, baik itu pahit ataupun 

manis merupakan pendidikan yang dapat memengaruhi perkembangan individu 

manusia. Berkaitan dengan pendidikan ini, nilai mempunyai kedudukan atau peranan 

yang sangat penting bagi peserta didik. Pendidikan tanpa nilai tidak akan mengubah 

perilaku seseorang menuju ke arah yang lebih baik. 

 Nilai merupakan suatu ukuran tentang hal-hal yang patut atau tidak, benar 

atau salah, serta baik atau buruknya, nilai menjadi sebuah standar bagi segala sesuatu 

untuk diambil sebagai salah satu bentuk pengalaman bagi manusia. Dengan demikian, 

apabila nilai dan pendidikan dijadikan sebagai satu frase, hubungannya sangat erat dan 

tidak dapat dipisahkan, karena tidak mungkin ada pendidikan tanpa nilai. Sebaliknya, 

nilai saja tanpa pendidikan akan menjerumuskan manusia kepada proses hidup yang 

tidak utuh, hanya memandang segala sesuatu dengan picik dan dangkal. Singkatnya, 

hakikat dari nilai pendidikan adalah nilai atau standar hidup yang dapat dipetik dari 

segala macam proses belajar, baik misterius ataupun terprogram, yang mengarahkan 

manusia kepada pembentukan identitas diri yang utuh, mampu menangkap seluruh 

aspek kehidupan secara universal. 

 Frase nilai pendidikan berasal dari dua kata yakni nilai dan pendidikan. Nilai 

merupakan sesuatu yang menjadi faktor kelayakan atau kepatuhan bagi suatu benda, 

makhluk, atau apapun yang ditujukannya. Istilah pendidikan secara etimologi berasal 

dari bahasa Inggris ”to educate” yang dapat berarti mendidik dan kemudian 

berkembang menjadi ”education” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia yang berarti pendidikan.  

 

c. Macam-macam Nilai Pendidikan 
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 Manusia dalam kehidupan dunia ini tidak pernah terlepas dari tata nilai yang 

melingkupinya. Pendidikan dalam pengertian proses belajar seseorang tentang hidup 

dan kehidupan ini, menjadikan nilai sebagai faktor penting yang harus ada pada setiap 

kegiatannya. Menyikapi hal tersebut, untuk mendapatkan nilai pendidikan, seseorang 

tidak harus datang kepada sebuah lembaga formal seperti sekolah-sekolah, seminar, 

ataupun term-term umum yang terdapat di masyarakat lainnya. Nilai pendidikan dapat 

pula diperoleh dari membaca karya-karya sastra sebab sastra merupakan pencerminan 

hidup manusia di dalam kehidupan. 

 Sastra dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. 

Suyitno (1986: 3) mengatakan bahwa berbicara mengenai nilai pendidikan atau nilai 

didik dalam karya sastra tidak akan terlepas dari karya sastra itu sendiri. Karya sastra 

sebagai hasil olahan sastrawan yang mengambil bahan dari segala permasalahan dalam 

kehidupan dapat memberikan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh pengetahuan lain. 

Hal ini merupakan kelebihan karya sastra. Kelebihan lain dari karya sastra ialah bahwa 

karya sastra dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir 

mengenai hidup baik, buruk, benar, salah, mengenai hidupnya sendiri ataupun 

bangsanya. Sastra sebagai produk kehidupan mengandung nilai-nilai sosial, falsafah, 

religi, dan sebagainya. 

 Bertolak pada pendapat Suyitno di atas, terdapat hubungan yang erat antara 

sastra dengan pendidikan. Hubungan ini disebabkan oleh kandungan nilai didik di dalam 

karya sastra. Nilai pendidikan di dalam karya sastra tidak selalu berupa petuah bagi 

pembaca, tetapi dapat pula berupa kritikan yang cukup pedas bagi seseorang, 

sekelompok orang, atau sebuah struktur sosial yang tidak sesuai dengan harapan 

pengarang di dalam kehidupan nyata. Terlepas dari bagaimana nilai-nilai pendidikan 

tersebut dibentuk pengarangnya di dalam karyanya, secara garis besar terdapat 4 

(empat) nilai pendidikan dalam karya sastra, yakni sebagai berikut : 

1) Nilai Pendidikan Sosial 

 Karya sastra merupakan karya imajinatif, artinya lahir dari hasil proses 

imajinasi pengarangnya. Meskipun demikian, sifat imajinasi di dalam karya sastra 

tidak jarang berangkat dari realitas yang terdapat di sekitar pengarang. Tentu masih 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xlviii 

 

diingat pendapat Albert Camus (dalam Gunawan Mohamad, 1993: 71) yang 

menyatakan ”....dalam kesusastraan yang sejati, adalah mempergunakan realitas 

dan hanya realitas, dengan seluruh kehangatan dan darahnya, nafsu dan 

jeritannya”. Pengertian yang dikatakan Albert Camus tersebut, tampak bahwa 

kesusastraan lahir dari situasi sosial yang ada disekitar pengarang, yang dengan 

seluruh kesadaran ditangkap pengarang dan kemudian dituangkannya dalam sebuah 

karya yang menarik, utuh, dan tentu saja tidak terlepas dari pendapat pengarang 

pribadi sebagai penciptanya. 

 Nilai sosial mengacu pada hubungan individu dengan individu yang lain 

dalam sebuah masyarakat. Bagaimana seseorang harus bersikap, dan bagaimana 

cara mereka menyelesaikan masalah, dan menghadapi situasi tertentu juga 

termasuk nilai sosial. Di dalam masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam 

coraknya, pengendalian diri adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga 

kesinambungan masyarakat. Dorongan sosial berkenaan dengan pembentukan dan 

pemeliharaan jenis-jenis tingkah laku, hubungan antar individu, dan hubungan antar 

individu dengan masyarakat. Dorongan sosial pada akhirnya akan mendorong 

penciptaan sastra yang mau tidak mau akan memperjuangkan berbagai bentuk 

aktifitas sosial tersebut (Atar Semi, 1993: 22). 

 Karya sastra merupakan salah satu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, yang 

tentunya hidup dan memiliki kehidupan di tengah masyarakat. Kenyataan tersebut 

membawa karya sastra, seperti diungkap Jakob Sumardjo (1988: 120), bersumber 

dari kenyataan-kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Sastra adalah produk 

masyarakat dan berada di tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, jelas 

bahwa kesusastraan berkaitan erat dengan nilai-nilai yang terdapat dalam wilayah 

sosial. Perkembangan sosial memberi dorongan manusia untuk masuk pada 

lingkungan masyarakat, individu ingin keluar dari lingkungan keluarga dan memasuki 

lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, Gunarsa dan Yulia 

(2001: 59) berpendapat bahwa dalam diri manusia atau individu timbul keinginan 

bergaul secara lebih bebas, bergaul dengan teman-teman pria atau wanita. Manusia 

dapat bergaul dengan bebas, tetapi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosial 

apalagi melanggar peraturan agama dan peraturan masyarakat. 
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 Yant Mujianto (1988: 8) menyatakan bahwa dengan menekuni karya-karya 

sastra yang ada, manusia dapat membina kepekaan sosialnya. Membaca karya 

sastra adalah membaca realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. 

Memahami makna dan hakikat karya sastra sama artinya dengan memahami pola-

pola kehidupan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, pendapat di atas 

menyatakan bahwa aktivitas membaca dan memahami karya-karya sastra adalah 

aktivitas membina kepekaan sosial, kepekaan terhadap sesama manusia, kepekaan 

terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, dan kepekaan terhadap kesadaran bagi 

dirinya untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. 

 Karya sastra merupakan cermin dari kehidupan sosial, terlebih juga 

merupakan pemberontakan pengarang terhadap realitas yang ada, dapat dikatakan 

bahwa karya sastra memiliki nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan sosial yang 

dimaksudkan adalah sesuatu yang pantas diperoleh pembaca untuk membantunya 

di dalam berkomunikasi, berinteraksi, maupun beradaptasi dengan lingkungannya. 

 Bertolak dari beberapa pengertian tentang nilai pendidikan sosial di dalam 

karya sastra di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sosial dalam karya 

sastra adalah membentuk manusia yang mempunyai kesadaran sosial, sikap sosial, 

dan kemampuan sosial. 

 

 

2) Nilai Pendidikan Moral 

 Nilai moral, yaitu suatu nilai yang menjadi ukuran patutnya manusia bergaul 

di dalam kehidupan bermasyarakat. Moral erat kaitannya dengan agama dan sosial. 

Dalam moral terdapat unsur moral agama, moral sosial dan moral-moral lainnya 

sehingga moral merupakan sesuatu yang sangat kompleks yang selalu dihadapi 

seseorang. Karya sastra sebagai ciptaan dari seorang pengarang yang tentunya 

hidup dan bergaul di tengah masyarakat di sekitarnya, tentunya juga mengandung 

nilai etika atau nilai moral. Suhariyanto (1982: 21) mengatakan bahwa kegunaan 

karya sastra haruslah merupakan kegunaan yang mampu mendorong manusia 

penikmatnya ke arah munculnya pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam atau 

sublim. Kegunaan karya sastra harus mampu menjadikan para penikmatnya peka 

terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan mendorong lahirnya perilaku-perilaku 
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yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Pendek kata kegunaan yang 

menjadikan manusia menjadi lebih arif. Karya sastra dapat dipahami sebagai alat 

didik yang cukup bagus untuk memenuhi kelayakan bagi seorang makhluk sosial di 

dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tuntutan ini pula, seorang pengarang 

haruslah berhati-hati dalam menciptakan karya sastra. Ia tidak bisa seenaknya saja 

menciptakan karya-karya sastra yang menyesatkan, tetapi harus mampu 

menghadirkan nilai pendidikan etika yang benar sehingga menimbulkan efek yang 

positif bagi pembacanya. 

 Kinayati Dojosantosa (2006: 740) menyatakan bahwa banyaknya karya 

sastra yang mengandung nilai-nilai moral membuktikan hal tersebut. Dengan 

terkandungnya nilai moral dalam karya sastra, pengarang dapat merefleksikan 

pandangan hidupnya melalui nilai-nilai kebenaran sehingga karya sastra tersebut 

dapat menawarkan pesan-pesan moral yang berkaitan dengan sifat luhur manusia, 

memperjuangkan hak dan martabat manusia. Sifat luhur manusia yang digambarkan 

pengarang melalui sikap dan tingkah laku para tokoh dalam sebuah karya sastra 

dapat membantu membentuk pribadi pembaca sebagai makhluk Tuhan yang 

bermartabat dan berakhlak menjadi lebih baik lagi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa 

inilah pesona karya sastra dalam pendidikan moral. 

 Sastra memang sebuah karya yang bersifat fiksi. Meskipun demikian, 

kehadirannya mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi kehidupan 

melalui nilai-nilai pendidikan yang ada padanya. Bentuk karya sastra memang 

berbeda dari bentuk pendidikan lainnya seperti khotbah, esay, ataupun kritik 

langsung, tetapi karya sastra mempunyai keunikan sendiri dalam bentuknya 

tersebut karena mampu menunjukkan nilai pendidikannya secara lebih utuh dan 

lengkap. Dalam hal ini, Yant Mujiyanto (1988: 133) berpendapat bahwa sastra bukan 

khotbah agama atau biro konsultasi pemberi nasehat, tetapi secara hakiki, sifat 

edukatifnya mempunyai peran yang sejalan dengan fatwa-fatwa rohaniwan. Sastra 

berangkat dari itikad baik, tidak sunyi dari untaian hikmah di antara seru derunya 

konflik atau peristiwa cerita. Di sisi lain, sastra pun menawarkan teladan-teladan 

terpuji, figur-figur idola, tokoh-tokoh, dan kata hidup yang pantas dijadikan cermin 

pematut diri. 
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 Bertolak dari kedua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa keberadan 

nilai etika atau moral di dalam karya sastra adalah bentuk nasehat yang diberikan 

pengarangnya secara tidak langsung seperti yang banyak dilakukan oleh para 

pemuka agama, pengkhotbah, dan rohaniwan lainnya. Pengarang mencoba 

memberikan bentuk tersendiri untuk membingkai segala sesuatu yang ingin 

dikemukakannya. Kadang ia memberi nasehat melalui kritikan yang ada di dalam 

dialog tokoh-tokoh yang hidup di dalam karyanya, kadang hanya sepintas lalu 

menyebutkan sepatah dua patah kata di tengah narasinya, dan tidak jarang pula 

nilai pendidikan etika terselubung di seluruh permukaan cerita. Artinya, pembaca 

harus memahami keseluruhan cerita untuk dapat menemukan petuah pengarang 

tentang nilai moral atau etika. 

3) Nilai Pendidikan Religius 

 Kehadiran unsur religius dan keagamaan dalam sastra adalah keberadaan 

sastra itu sendiri (Burhan Nurgiyantoro, 2001: 326). Nilai religius merupakan sudut 

yang mengikat manusia dengan Tuhan pencipta alam dan seisinya. Sesuatu yang 

berbau religius dapat berarti segala sumber ketenangan dan kebahagiaan hidup. 

 Manusia dalam kehidupan ini membutuhkan pegangan, dan pegangan yang 

paling bermakna adalah agama (Syahrir Harahap, 1997: 5). Setiap agama unsur 

pokok yang selalu ada adalah masalah aqidah, ibadah, dan akhlak. Aqidah 

merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan. Ibadah berkaitan 

erat dengan perilaku dan perbuatan manusia yang dutujukan kepada Tuhan. Unsur 

pokok yang terakhir yakni akhlak, berkaitan erat dengan moral manusia di dunia, 

termasuk tentang perilaku dan sikap manusia itu di dalam kahidupan 

bermasyarakat. Lepas dari pembicaraan tentang pentingnya agama dalam 

kehidupan manusia, karya sastra sebagai hasil cipta, rasa,  dan karsa manusia 

tentunya tidak luput dari masalah agama. Mengingat bahwa setiap manusia seperti 

juga seorang pengarang karya sastra, membutuhkan agama sebagai pegangan 

hidupnya, seringkali bahklan selalu, karya sastra banyak dipengaruhi oleh unsur 

agama atau religi. Atar Semi (1988: 22) mengatakan bahwa agama merupakan 

dorongan penciptaan sastra, sebagai sumber ilham, dan sekaligus pula sering 

membuat sastra bermuara kepadanya. 
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 Nilai religius merupakan sudut yang mengikat manusia dengan Tuhan 

pencipta alam dan seisinya. Sesuatu yang berbau religius dapat berarti segala 

sumber ketenangan dan kebahagiaan hidup. 

 Mangunwijaya (1995: 54) menyatakan bahwa religius adalah konsep 

keagamaan yang menyebabkan manusia bersikap religius. Kaitan agama dengan 

masyarakat banyak dibuktikan oleh pengetahuan agama dalam argumentasi rasional 

tentang arti dan hakikat kehidupan, tentang kebesaran Tuhan dalam arti mutlak dan 

kebesaran manusia dalam arti relatif selaku makhluk. 

 E. Durkheim (dalam Kuntjoroningrat, 1993: 145) menjelaskan pengertian 

religius berdasarkan konsep mengenai dasar-dasar religius dalam bukunya Les 

Formes Elemenmentaires de la Vie Religieuse yang mengupas bahwa tiap religius 

merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu: 

a. Emosi keagamaan yang menyebabkan  manusia bersikap religius.  

b. Sistem keyakinan yang mengandung segala sifat-sifat Tuhan yang berwujud 

dari alam gaib, serta segala norma dan ajaran dari religi yang bersangkutan. 

c. Sistem upacara merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan 

Tuhan, dewa-dewa, dan makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib. 

d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut dan sub 

2, dan yang melaksanakan sistem upacara tersebut dalam sub 3. 

 Keempat komponen tersebut sudah terjalin erat antara satu dengan yang 

lain menjadi satu sistem yang terintegrasi secara bulat. Emosi keagamaan 

merupakan suatu getaran yang menggerakkan jiwa-jiwa manusia. Manusia 

dihinggapi rasa getaran jiwa sebagai proses jiwa manusia dimasuki cahaya Tuhan. 

Getaran jiwa yang disebut emosi keagamaan bisa dirasakan seorang individu dalam 

keadaan sendiri dan aktivitas dilakukan oleh seorang individu dalam keadaan sunyi 

dan senyap. Seseorang bisa berdoa dan bersujud sesuai dengan ajaran agama 

sehingga jiwa dapat berubah menjadi tenang dan damai.     

 Berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan tidak akan terlepas dari 

apa yang dikenal manusia dengan agama. Agama merupakan pegangan hidup bagi 

manusia. Apapun yang ingin dilakukan manusia akan selalu kembali kepada 

derajatnya yang tidak lebih merupakan hamba Tuhan. 
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 Kinayati Dodjosantoso (1999: 15) berpendapat bahwa dalam religius iman 

tumbuh dan berkembang melalui pengalaman demi pengalaman, tahap demi tahap 

acap kali tergantung pada tingkat perkembangan kesadaran manusia itu sendiri. 

Tugas utama manusia ialah mendewasakan imannya, yakni dengan terbuka 

terhadap kehadiran Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini, yang 

dimaksud adalah keterbukaan vertikal dan horizontal. Keterbukaan vertikal 

dimaksudkan pada keterbukaan hati manusia terhadap eksistensi Allah sebagai 

dasar dan tujuan hidup manusia. Adapun hubungan horisontal adalah hubungan 

manusia dengan manusia. Hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan ditandai 

dengan adanya doa melalui agama yang dianut dan menyakini ajaran-ajaran agama 

tersebut. Hubungan horisontal antara manusia dengan manusia dapat terjalin dalam 

hubungan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial masyarakat. 

 Orang yang menjalankan perintah agama dengan sungguh-sungguh akan 

berusaha menjauhi larangan dan menjalankan perintah agama. Dalam hal ini, moral 

seseorang yang beragama akan berbeda dengan moral orang yang tidak beragama. 

Karena ada perasaan takut terhadap siksaan Allah di kemudian hari, maka orang 

yang beragama akan membatasi perbuatannya yang merugikan diri sendiri dan 

orang lain (Miqdad, 2001: 36).  

 Ki Hajar Dewantoro (dalam Tilaar, 2000: 43) mengartikan buah budi manusia 

merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang sangat kuat yaitu 

alam dan zaman (kodrat dan masyarakat). Dalam perjuangan tersebut, terbukti 

kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan 

damai.  

 Mangunwijaya (dalam Burhan Nurgiyantoro, 1989: 316) berpendapat bahwa 

kehadiran unsur religi dalam karya sastra setua keberadaan sastra itu sendiri. 

Bahkan, sastra tumbuh dari sesuatu yang bersifat religius. Pendapat Mengunwijaya 

yang dikutip Burhan Nurgiyantoro ini dapat dimaklumi, mengingat bahwa karya 

sastra adalah ciptaan manusia, sedangkan manusia itu sendiri merupakan salah satu 

dari ribuan ciptaan Tuhan yang beragama, memiliki keyakinan hidup, dan tentunya 

memiliki pengalaman religi yang bermacam-macam. Sastra tumbuh dari jiwa 

pengarangnya, karena tidak mungkin sastra memiliki dunianya sendiri tanpa 
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sedikitpun dipengaruhi oleh sikap dan pandangan hidup pengarangnya. Dengan 

demikian, jelas bahwa keberadaan unsur religius di dalam sebuah karya sastra 

adalah sesuatu yang secara otomatis hadir bersamaan dengan adanya karya sastra 

itu sendiri. 

 Bertolak dari pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa sastra dan 

agama, atau sastra dengan unsur religius adalah sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat terutama karena sastra 

banyak berangkat dari pengalaman-penglaman religi pengarangnya. Dengan 

demikian, pada awal segala sastra tersebut adalah religius. 

4) Nilai Pendidikan Estetika 

 Salah satu fungsi sastra adalah fungsi estetika atau fungsi keindahan. Atar 

Semi (1988: 56) menyatakan bahwa fungsi estetika sastra adalah penampilan karya 

sastra yang dapat memberi kenikmatan dan keindahan bagi pembacanya. Membaca 

karya sastra seringkali membuat tercengang pembaca karena mendapati untaian 

bahasa yang indah, bahkan untuk melukiskan sebuah kecelakaan yang tragis pun 

seorang pengarang sanggup menceritakannya dengan sangat manis dan mendalam 

maknanya. 

 Yant Mujianto (1988: 132) berpendapat bahwa membaca karya sastra 

merupakan suatu kegiatan yang syarat dengan keindahan. Dengan membaca karya 

sastra, pembaca akan menemukan gaya bahasa yang indah, keberadaan diksi-diksi 

yang indah, irama dan nada yang indah, peristiwa yang indah, dan lain-lainnya 

termasuk peristiwa-peristiwa di dalam cerita yang dipulasnya dengan keindahan. 

Seorang pengarang dapat berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan 

bahasa yang sesuai dengan alatnya, yaitu media tulis.  Pengarang menggunakan media 

tulis sebagai alatnya, maka gaya bahasa yang dipergunakan adalah gaya bahasa dalam 

kalimat. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan pikiran seseorang melalui bahasa 

secara khas yang dapat memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa penulis 

bahasa (Gorys Keraf, 2002: 13).  

Gaya merupakan cara pengungkapan diri sendiri (Poerwadarminta, 1989: 346) 

dapat melalui bahasa, tingkah laku, berpakaian, dan sebagainya. Gaya atau khususnya 

gaya bahasa dalam retorika dikenal isitilah style. Kata style diturunkan dari bahasa Latin 
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stilus, yang artinya suatu keahlian dan kemampuan untuk menulis atau mempergunakan 

kata-kata secara indah (Gorys Keraf, 2002: 112). Gaya adalah segala sesuatu yang 

memberikan ciri khas kepada seseorang dalam berbicara atau teks, dan ciri khas dalam 

berbicara atau teks itu akan membedakan dengan yang dimiliki oleh individu lain 

(Luxemburg, dkk, 1993: 104). Di sisi lain, bahasa sebagai salah satu alat komunikasi 

dalam interaksi sosial. Dengan bahasa manusia dapat menuangkan ide-ide, 

pengetahuan, mengajak, menolak, menyampaikan pesan, memahami orang lain, dan 

sebagainya. Komunikasi dipandang sebagai suatu kombinasi perbuatan atau tindakan 

serangkaian unsur-unsur yang mengandung maksud dan tujuan (Tarigan, 1993: 8). 

Dilanjutkan oleh Gorys Keraf (2002: 23) yang menjelaskan bahwa "dalam gaya bahasa 

yang dimiliki oleh seseorang merupakan bagian dari diksi bertalian erat dengan 

ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik, atau memiliki nilai artistik tinggi”. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai kajian struktural tentang novel telah banyak dilakukan. 

Ada beberapa yang sudah peneliti temukan dan digunakan sebagai referensi untuk 

mempertajam penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

adalah ”Analisis Struktural, Nilai Didik, dan Bahasa pada Novel Lupus Karya Hilman 

Hariwijaya” oleh Annisa Solichatin (2008). Penelitian ini mengemukakan tentang unsur 

intrinsik yang membangun novel Lupus yaitu tokoh, alur, latar, tema, sudut pandang dan 

bahasa. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tema dalam novel ini adalah pecintaan, yaitu perjuangan cinta Lupus untuk 

mendapatkan Poppi. 

b. Alur dalam trilogi novel ini dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu eksposisi, inciting 

moment, rising action, complication, climax, falling action, dan denoument. 

c. Tokoh utama dalam novel ini adalah Lupus dengan tokoh bawahan bernama Poppi, 

Boim, Lulu Fifi Alone, Mr. Punk, dan Nyit-Nyit. Sedangkan tokoh antagonis, yaitu 

Rainbow. 

d. Latar dalam novel ini adalah di Jakarta antara lain, sekolah Lupus—SMU Merah 

Putih, rumah Lupus, Mall, warung gaul Lupus, butik Poppi, Lambhorgini, dan 

sebagainya. 
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e. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan teknik omniscient narratif atau 

pengarang serba tahu. 

f. Bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa Indonesia dengan dialek 

Jakarta. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Unsur intrinsik yang terkandung dalam karya sastra dapat dikatakan baik 

apabila antara unsur intrinsik dan pembentuknya ada keterjalinan dan saling 

berhubungan secara timbal balik dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Untuk 

memperoleh makna keseluruhan dari suatu karya sastra tersebut, unsur-unsur 

intrinsiknya harus saling berhubungan, dan terdapat kesinambungan antarunsurnya 

sehingga dapat membangun suatu keindahan. Struktur intrinsik yang dianalisis, yaitu 

keterkaitan antarunsur intrinsik yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, sudut 

pandang, dan latar. 

Karya sastra dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Karena di dalam 

sebuah karya sastra pasti terdapat nilai-nilai pendidikan. Jadi, dalam novel Sang 

Pemimpi terdapat empat macam nilai pendidikan, yaitu nilai pendidikan sosial, nilai 

pendidikan moral, nilai pendidikan religius, dan nilai pendidikan estetika. Analisis 

tersebut dihasilkan sebuah simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Untuk memperjelas kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata 

Analisis  Pendekatan 

Struktural 

Analisis nilai Pendidikan 
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Gambar 1.  Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur-unsur 

intrinsik yang 

terkandung dalam 

novel Sang 

Pemimpi: tema, 

tokoh dan 

penokohan, alur, 

sudut pandang, dan 

latar 

Hubungan antarunsur 

intrinsik yang terkandung 

dalam novel Sang 

Pemimpi:  tema, tokoh 

dan penokohan, alur, 

sudut pandang,  dan latar 

dalam membangun 

keindahan. 

1. Nilai pendidikan Sosial 
2. Nilai Pendidikan Moral 
3. Nilai pendidikan  
     Religius 

4. Nilai pendidikan   
     Estetika 

Simpulan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian tidak terkait pada satu tempat karena objek yang dikaji 

berupa naskah (teks) karya sastra yaitu novel Sang Pemimpi (buku kedua tetralogi 

Laskar Pelangi) karya Andrea Hirata cetakan ke-22 yang berjumlah 290 halaman 

dan 18 bab dan diterbitkan Bentang Pustaka, Yogyakarta pada bulan Oktober 

2008. Penelitian ini bukan penelitian lapangan yang analisisnya bersifat statis 

melainkan sebuah analisis yang dinamis yang dapat dikembangkan. Adapun 

waktu yang direncanakan selama empat bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel Waktu Penelitian 

Jenis Kegiatan 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr 

1. Menyusun Izin Penelitian x---    

2. Menyusun Bab 1, 2, dan 3 -xxx    

3. Pengajuan Bab 1, 2, dan 3  -xxx x---  

4. Menyusun Bab 4 dan 5   -xxx  

5. Pengajuan Bab 4 dan 5    xxx- 

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan 

metode content analysis atau analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan atau 

menggambarkan apa yang menjadi masalah, kemudian menganalisis dan 

menafsirkan data yang ada. Metode content analysis atau analisis isi yang 

digunakan untuk menelaah isi dari suatu dokumen, dalam penelitian ini dokumen 

yang dimaksud adalah novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang 

diambil dari teks  novel Sang Pemimpi (buku kedua tetralogi Laskar Pelangi) 

karya Andrea Hirata cetakan ke-22 berjumlah 290 halaman dan 18 bab yang 

diterbitkan Bentang Pustaka Yogyakarta pada bulan Oktober 2008.  

 

D. Teknik Sampling (Cuplikan) 

Teknik cuplikan yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu 

sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

Sutopo (1996: 52) menyatakan bahwa teknik cuplikan adalah suatu bentuk khusus 

atau proses bagi pemusatan atau pilihan dalam penelitian yang mengarah pada 

seleksi. Peneliti mendasarkan landasan pada teori yang digunakan, keingintahuan 

pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi, dan sebagainya. 

Teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan secara selektif dengan 

cara memilih kalimat-kalimat atau dialog dalam novel Sang Pemimpi yang dapat 

mewakili jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penggumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik catat, 

mengingat objek kajian dalam penelitian ini adalah sebuah teks, yaitu  berupa 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

Adapun langkah-langkah pengumpulan datanya dikelompokkan 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut: 

1. Membaca novel  Sang Pemimpi karya Andrea Hirata secara berulang-ulang. 

2. Mencari dan mencatat kalimat yang berkaitan dengan struktur novel dan 

mencatat hal-hal penting yang mendukung analisis novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata. 

3. Menganalisis novel tersebut berdasarkan pendekatan struktural dan mencari 

nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. 
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F. Validitas Data 

Validitas data atau keabsahan data merupakan kebenaran data dari proses 

penelitian. Untuk mendapatkan keabsahan data, peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan teknik trianggulasi. Adapun trianggulasi yang digunakan adalah 

trianggulasi teori, yaitu cara penelitian terhadap topik yang sama dengan 

menggunakan teori yang berbeda dalam menganalisis data. 

 

G.  Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data dalam novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata adalah teknik analisis mengalir (flow model of 

analysis), yang meliputi tiga komponen, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian 

data; dan (3) penarikan simpulan. Analisis model mengalir mempunyai tiga 

komponen yang saling terjalin dengan baik, yaitu sebelum, selama, dan sesudah 

pelaksanaan penggumpulan data. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data dengan 

analisis tersebut meliputi : 

1. Reduksi data (data reduction)  

Pada langkah ini, data yang sudah diperoleh dicatat kemudian dilakukan 

penyederhanaan data. Data-data yang dipilih hanya data-data yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dianalisis, yaitu mengenai pendekatan struktural, 

hubungan antarunsur dalam membangun keindahan dan nilai pendidikan yang 

terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Informasi-informasi 

yang mengacu pada permasalahan itulah yang menjadi data dalam penelitian 

ini. 

2. Penyajian data (display data)  

Pada langkah ini, data-data yang sudah ditetapkan kemudian disusun secara 

teratur dan terperinci agar mudah dipahami. Data-data tersebut kemudian 

dianalisis sehingga diperoleh diskripsi mengenai pendekatan struktural, 

hubungan antarunsur dalam membangun keindahan dan nilai pendidikan yang 

terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 
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Masa pengumpulan data 

3. Penarikan Simpulan (verifikasi) 

Pada tahap ini dibuat simpulan tentang hasil dari data yang diperoleh sejak 

awal penelitian. Simpulan ini masih memerlukan adanya verifikasi (penelitian 

kembali tentang kebenaran laporan) sehingga hasil yang telah diperoleh benar-

benar valid. 

 Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan dilakukan secara terus 

menerus mulai dari awal, saat penelitian berlangsung, sampai akhir penelitian.  

 Adapun proses analisis model mengalir jika digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 ------------------------------------------------- 

Reduksi data 

             Antisipasi       Selama  Pasca 

Penyajian data 

Selama  Pasca 

Penarikan simpulan 

Selama  Pasca 

Gambar 2. Model Analisis Mengalir (Flow Model of Analysis) 

(Miles, Mattew B. & Huberman, A. Michael, 1992: 18) 

 

H.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan penjelasan secara rinci mengenai langkah 

penelitian dari awal hingga akhir untuk membantu lancarnya pelaksanaan 

penelitian. Dalam penelitiaan ini penulis mengambil langkah-langkah: 

1. Pengumpulan data 

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data berupa kutipan-kutipan yang 

merupakan pendekatan struktural, hubungan antarunsur dalam membangun 

keindahan, dan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata. 

 

 

Analisis 
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2. Penyeleksian data 

Data-data yang dikumpulkan kemudian diseleksi serta dipilah-pilah mana saja 

yang akan dianalisis. 

3. Analisis Data 

Dalam tahap ini, penulis menganalisis data yang telah terkumpul dengan 

menggunakan teknik analisis mengalir (flow model of analysis). 

4. Penyusunan laporan penelitian 

Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari serangkaian proses, merupakan 

tahap penyampaian data-data yang telah dianalisis, dirumuskan, dan ditarik 

simpulan, kemudian dilakukan konsultasi dengan pembimbing. Tulisan yang 

sudah baik disusun menjadi laporan penelitian, disajikan, dan diperbanyak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema prosedur penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Prosedur Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

Pengumpulan data 

Penyeleksian data 

Analisis data 

Penyusunan 

laporan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Unsur-unsur Intrinsik dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata 

1. Tema 

Tema merupakan dasar cerita atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang 

yang dapat mengilhami karya sastra. Novel Sang Pemimpi merupakan novel kedua 

tetralogi setelah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata mengisahkan tentang pendidikan, persahabatan, persaudaraan dan 

perjuangan mengarungi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi 

atau pengharapan.  

Tema yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi adalah perjuangan dan 

kegigihan dalam meraih impian memiliki pengetahuan yang tinggi. Tokoh utama dalam 

novel Sang Pemimpi, yaitu Ikal dan Arai adalah anak-anak yang meniru semangat 

orangtua dan gurunya untuk berjuang dan tetap gigih dalam meraih cita-cita dalam 

pendidikan melalui persahabatan dan persaudaraan.  

Para tokoh dengan keadaan ekonomi yang kurang, mendorong semangat kaum 

muda yang mencintai tanah kelahirannya. Mereka berjuang meraih cita-cita di Belitong 

untuk belajar dengan penuh ketekunan. Sang Pemimpi mengangkat tema kehidupan 

dan pendidikan di tengah perekonomian yang miskin di daerah pedalaman Belitong 

melalui jalinan kuat persaudaraan antara Ikal dengan Arai dan persahabatan Arai serta 

Ikal dengan lainnya. 

Novel Sang Pemimpi memuat kisah yang menyentuh dan berdedikasi tinggi 

dalam pendidikan. Novel ini mengangkat tema perjuangan tokoh-tokoh di tengah 

kondisi perekonomian yang miskin. 

”Maka barkelanalah di atas muka bumi ini untuk menemukan mozaikmu!” (Sang 

Pemimpi: 72). 

 

Kutipan di atas mempunyai makna bahwa untuk berhasil dalam kehidupan 

sesuai dengan keinginan, manusia perlu mencari pengalaman seluas-luasnya sehingga 

dapat mencapai tujuan sesuai dengan keinginan.  
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Pengalaman dan ilmu merupakan faktor penting yang dapat mengubah 

kehidupan seseorang. Hal tersebut memotivasi Ikal untuk untuk mencari ilmu setinggi-

tinggi sampai ke luar negeri sesuai ajaran gurunya, seperti pada kutipan berikut ini.     

Jelajahi kemegahan Eropa sampai Afrika yang eksotis. Temukan berliannya budaya 

sampai ke Prancis. Langkahkan kakimu di atas altar suci almamater terhebat tiada 

tara: Sorbonne. Ikuti jejak-jejak Sartre, Louis Pasteur, Montisquieu, Voltaire. Di 

sanalah orang belajar science, sastra, dan seni hingga mengubah peradaban…. 

(Sang Pemimpi: 73). 

 

Semangat dan motivasi Ikal semakin tinggi untuk bersekolah di luar daerahnya 

setelah mendengar nasihat gurunya di SMA. Ikal ingin berpetualang untuk mencari ilmu 

sebanyak-banyaknya di berbagai daerah. Bersekolah ke luar negeri merupakan 

keinginan Ikal untuk menambah pengetahuannya.     

Andrea beranggapan bahwa ilmu penting bagi setiap orang. Setiap orang yang 

memiliki ilmu tinggi dapat dimanfaatkan untuk diri pribadi dan orang lain. Anggapan 

Andrea tentang pentingnya ilmu pengetahuan sangat besar, maka Sang Pemimpi 

memuat pesan yang disampaikan oleh Andrea kepada pembaca untuk mencari ilmu 

yang setinggi-tinggi sampai ke luar negeri.  

Kemiskinan bukan halangan untuk mencari ilmu, dengan kerja keras tokoh 

novel Sang Pemimpi berusaha membiayai sekolahnya, seperti dalam kutipan berikut ini.   

“Anak-anak yang kuat tenaganya menjadi pendulang timah. Mereka seharian 

berendam di dalam lumpur, mengaduk-aduk aluvial, meraba-raba urat timah di 

bawah tanah, mempertaruhkan kelangsungan hidup pada kemampuan menduga-

duga. Mereka yang kuat nyalinya bekerja di bagan tengah laut.”  (Sang Pemimpi, 

2008: 68). 

 

Karakter tokoh yang pantang menyerah dalam kehidupan digambarkan oleh 

Andrea Hirata melalui kalimat ”Mereka seharian berendam di dalam lumpur, mengaduk-

aduk aluvial, meraba-raba urat timah di bawah tanah”. Kalimat tersebut mengandung 

makna karakter tokoh yang kuat dalam memperjuangkan kehidupan melalui kerja yang 

sangat berat.  

Karakter lain ditampilkan oleh tokoh Arai yang memiliki karakter yang kuat 

dalam meraih cita-cita dengan keadaan keuangan yang minim. Arai tetap berusaha 
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meraih cita-cita walaupun berekonomi lemah. Karakter Arai yang kuat dalam meraih 

cita-cita terdapat pada kutipan berikut. 

“Merantau, kita harus merantau, berapa pun tabungan kita, sampai di Jawa 

urusan belakangan,” Arai yakin sekali dengan rencana ini”. (Sang Pemimpi: 216). 

 

Ikal adalah salah satu individu yang pantang menyerah untuk dapat memenuhi 

jiwa petualangannya dan mencari ilmu. Perjuangan yang berat dilalui Ikal agar dapat 

diterima di Universitas Indonesia, yaitu salah satu Universitas yang menjadi favorit 

semua orang. Lokasi Universitas Indonesia berada di Jakarta dan jauh dari tempat tinggal 

Ikal. Akan tetapi, Ikal selalu berjuang untuk dapat bertahan hidup dan dapat kuliah, ia 

bekerja agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Ikal diterima di Universitas Indonesia 

dan perjuangannya bekerja untuk biaya kuliah dan hidupnya terdapat pada kutipan di 

bawah ini.     

Tahun berikutnya aku diterima di UI. Aku mengatur jadwal shift menyortir surat 

sesuai dengan kesibukan kuliah. Aku merindukan Arai setiap hari dan ingin 

kukirimkan kabar padanya bahwa jika ia kembali ke Bogor ia dapat kuliah karena 

aku telah berpenghasilan tetap. Walaupun sangat pas-pasan tapi jika ia juga 

bekerja part time, aku yakin dapat sama-sama membiayai kuliah kami. (Sang 

Pemimpi: 246). 

 

Konsep pendidikan yang ditanamkan oleh orangtua dan gurunya telah 

tertanam di hati Ikal. John Dewey (dalam Casdari, 2008: 2) menyatakan bahwa konsep 

pendidikan adalah mengutamakan perkembangan anak sebagai individu dalam segala 

aspek kepribadiannya. Tugas pendidikan yang utama ialah mengembangkan anak 

sebagai individu, selain sebagai makhluk sosial. Hal itu dapat dilakukan apabila dalam 

pendidikan mengembangkan kemampuan dan potensi anak, khususnya imajinasinya 

yang kreatif. Untuk itu, perlu diberikan kebebasan, kemandirian, hak untuk menemukan 

diri, dan pengembangan kemampuan fisik emosionalnya.   

Sedikit saja satu dari miliaran episiklus itu keluar dari orbitnya, maka dalam 

hitungan detik semesta alam akan meledak menjadi remah-remah. Hanya itu 

kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana sempurnanya Tuhan telah 

mengatur potongan-potongan mozaik hidupku dan Arai, demikian indahnya 

Tuhan bertahun-tahun telah memeluk mimpi-mimpi kami, telah menyimak 
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harapan-harapan sepi dalam hati kami, karena di kertas itu  tertulis nama 

universitas yang menerimanya, sama dengan universitas yang menerimaku, di 

sana jelas tertulis: Université de Paris, Sorbonne, Prancis. (Sang Pemimpi: 272). 

 

Keberhasilan kuliah Ikal untuk berpendidikan tinggi (S-2) di University de Paris, 

Sorbonne, Prancis merupakan keberhasilan dalam menuntut ilmu dan keberhasilan 

dirinya sebagai individu. Hal itu mampu membahagiakan orangtuanya karena Ikal sudah 

memenuhi harapan orangtua. Selain itu, kuliah di negara Prancis merupakan 

keberhasilan Ikal dalam mewujudkan mimpinya dalam berpetualang mencari ilmu.  

Tak terasa aku telah menyelesaikan kuliahku. Sekarang aku merasa memiliki 

tenaga baru untuk menemukan potongan-potongan mozaik nasibku. Pekerjaan 

sortir dan hidupku secara keseluruhan mulai kurasakan sepi tantangannya. Aku 

ingin menghadapi suatu kesulitan yang membuatku terus berkambang, aku ingin 

menjadi bagian dari sesuatu yang penting dan besar. Aku berpikir untuk 

meninggalkan pekerjaan sortir dan kembali mengekstrapolasikan kurva 

semangatku yang terus menanjak. (Sang Pemimpi: 250). 

 

Jiwa keberhasilan Ikal masih terpatri dalam dirinya. Saat pekerjaan yang 

ditekuni sebagai sortir surat sudah mulai sepi tantangan membuatnya bosan, Ikal 

berniat meninggalkan pekerjaan yang telah membuatnya dapat kuliah dan bertahan 

hidup.    

Perjuangan Ikal untuk menjadi orang yang berhasil karena dukungan orang-

orang yang ada di sekitarnya, seperti orangtua, guru, dan sahabat. Ikal memperoleh 

dukungan dari orang-orang yang menyayanginya.    

Tapi aku tak ’kan surut. Tokoh-tokoh hebat telah mempersiapkanku untuk situasi 

ini. Bu Muslimah guru SD-ku yang telah mengajariku agar tak takut pada kesulitan 

apa pun, ayahku dengan senyum lembutnya yang membakar jiwaku, Pak Balia 

yang menunjukkan padaku indahnya penjelajahan ilmu, dan Arai yang 

mengingatkanku agar tak mendahului nasib. (Sang Pemimpi: 256).     

 

Kami telah memenuhi tantangan guru SD-ku, Bu Muslimah, dan Pak Mustar, yaitu 

baru pulang setelah jadi sarjana. Aku bangga mengenang kami mampu 

menyelesaikan kuliah di Jawa tanpa pernah mendapat kiriman selembar pun 
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wesel. Kami menitipkan alamat rumah ibuku pada sekertariat pengurus beasiswa 

agar dapat mengirimkan hasil tes kami ke sana. (Sang Pemimpi: 263).  

Dukungan yang diberikan oleh orang-orang yang berada di sekitar Ikal 

memberikan perasaan nyaman baik secara fisik maupun psikologis. Ikal mempunyai rasa 

aman karena mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka sangat 

menyayangi Ikal sehingga hidupnya akan lebih efektif dalam menghadapi berbagai 

macam cobaan. Dukungan inilah yang membuat Ikal berhasil dalam mengejar cita-

citanya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tema dari novel 

Sang Pemimpi adalah perjuangan dan kegigihan dalam meraih impian untuk memiliki 

pengetahuan yang tinggi. 

 

2. Alur atau Plot  

Plot dalam novel Sang Pemimpi digambarkan dengan bagus dan menarik. 

Seperti novel sebelumnya, Andrea Hirata menggunakan berbagi alur cerita dengan 

pembagian pada masing-masing mozaik untuk mempermudah pembaca dalam 

menikmati novel kedua tetralogi Laskar Pelangi ini yang berjudul Sang Pemimpi.  

Alur dalam novel Sang Pemimpi, dapat dibagi menjadi tujuh, yaitu eksposisi, 

inciting moment, ricing action, complication, klimaks, falling action, dan denovement. 

a. Tahap Eksposisi 

Tahap penyituasian dimulai saat pengarang memaparkan latar tempat novel 

di daerah pegunungan sebagai latar tempat para tokoh ditampilkan oleh pengarang. 

Kutipannya sebagai berikut: 

Daratan ini mencuat dari perut bumi laksana tanah yang dilantakkan tenaga 

dahsyat kataklismik. Menggelegak sebab lahar meluap-luap di bawahnya. Lalu 

membumbung di atasnya, langit terbelah dua. Di satu bagian langit, matahari 

rendah memantulkan uap lengket yang terjebak ditudungi cendawan gelap 

gulita, menjerang pesisir sejak pagi. (Sang Pemimpi: 1).    

 

Kutipan tersebut merupakan paparan suatu daerah pegunungan dan dekat 

pesisir pantai sebagai latar tempat para tokoh. Eksposisi lainnya ketika tokoh utama 

(Ikal) menjemput seorang anak kecil yang hidup sebatang kara di depan tangga 
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gubuknya. Anak tersebut adalah Arai. Arai adalah anak yang mempunyai suara 

kering, serak, tetapi Arai mempunyai mata yang istimewa. Di situlah yang membuat 

pesona gravitasi Arai. Orangtua Ikal mau mengadopsinya karena masih saudara. Hal 

ini tampak pada kutipan berikut: 

Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa–baru seni kriya yang 

baru pertama kali menjamah tanah liat, pencet sana, melendung sini. Lebih 

tepatnya, perabotan di wajahnya hasil suntikan silikon dan mulai meleleh. 

Suaranya kering, serak dan nyaring persis vokalis mengambil nada falseto-

mungkin karena kebanyakan menangis waktu kecil. Gerak-geriknya canggung 

serupa belalang sembah. Tapi matanya istimewa. Di situlah letak pusat 

gravitasi pesona Arai. Kedua bola matanya itu, sang jendela hati, adalah layar 

yang mempertontonkan jiwanya yang tak pernah kosong. 

Sesungguhnya aku dan Arai masih bertalian darah. Neneknya adalah adik 

kandung kakekku dari pihak ibu. Namun sungguh malang nasibnya, waktu ia 

kelas satu SD, ibunya wafat saat melahirkan adiknya. Arai, baru enam tahun 

ketika itu, dan ayahnya, gemetar di samping jasad beku sang ibu yang 

memeluk erat bayi merah bersimbah darah. Anak-beranak itu meninggal 

bersamaan. Lalu Arai tinggal berdua dengan ayahnya. Kepedihan belum mau 

menjauhi Arai. Menginjak kelas tiga  SD, ayahnya juga wafat. Arai menjadi 

yatim piatu, sebatang kara. Ia kemudian dipungut keluarga kami. (Sang 

Pemimpi: 24). 

 

b. Tahap Inciting Moment 

Pemunculan konflik ini terjadi ketika Arai dengan gaya Lone Ranger 

memberi semangat kepada Ikal untuk terus semangat dan tidak mudah menyerah 

dengan model rambutnya. Ia dipermalukan oleh abang-abangnya karena 

mempunyai gaya rambut yang seperti ekor angsa. 

Hal ini yang membuat Ikal terus memiliki semangat untuk menghadapi 

suatu masalah yang dialaminya. Seperti yang dikutipkan sebagai berikut: 

Aku gugup bukan main saat pertama kali keluar kamar dengan gaya rambut 

Toni Koeswoyo itu. Aku berdiri mematung di ambang pintu karena abang-

abangku menertawakan aku sampai berguling-guling. 
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“Ha ha ha!! Lihatlah orang-orangan ladang!! ejek mereka bersahut-sahutan 

seperti segerombolan lutung berkebut ketela rambat.” 

“Rasanya aku ingin kabur masuk kembali kamar. Aku tak menyalahkan mereka 

karena aku memang mirip orang-orangan ladang. (Sang Pemimpi: 34). 

 

Arai menggenggam tanganku erat-erat dan menuntunku dengan gagah berani 

melewati ruang tengah rumah. Dalam dukungan Arai, aku tak sedikit pun 

gentar menghadapi badai cemoohan. Papan- papan panjang lantai rumah 

berderak-derak ketika kami berdua melangkah penuh gaya. 

Demikianlah, arti Arai bagiku. Maka sejak Arai tinggal di rumah kami, tak 

kepalang senang hatiku. Aku semakin gembira karena kami diperbolehkan 

menempati kamar hanya untuk kami berdua. (Sang Pemimpi: 35). 

 

Persahabatan Arai dan Ikal yang mulai terjalin mendapat tantangan. 

Apabila ada yang menghina Ikal, Arai akan berusaha memberi ketenangan pada Ikal 

dengan cara menggenggam erat tangan Ikal dan memberi dukungan kepada Ikal 

untuk menghadapi hal yang tidak menyenangkan tersebut.    

Arai memiliki pengalaman masa kecil yang menyedihkan, hal ini membuat 

Arai mempunyai rasa belas kasihan kepada orang lain. Seperti pada kutipan 

tersebut: 

“Ibuku memberi isyarat dan Arai melesat ke gudang peregasan. Ia 

memasukkan beberapa takar beras ke dalam karung, kembali kepekarangan, 

memberikan karung beras itu kepada ibuku yang kemudian melungsurkannya 

kepada Mak Cik.” 

“Ambillah……..” 

“Mak Cik menerimanya dengan canggung dan berat hati. Aku tak sampai hati 

melihatnya. Ia berkata terbata-bata, “Tak ’kan mampu kami menggantikannya, 

Kak….” (Sang Pemimpi: 39). 

 

Mata Arai berkaca-kaca melihat Mak Cik bergandengan tangan dengan anak-

anaknya sambil menenteng karung beras. Lalu aku heran melihat ekspresi Arai. 
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Sulit kuartikan makna air mukanya: dingin, datar, dan gundah. Kulihat 

ketidakpuasan, ada juga kilatan kemarahan. Lebih dari itu, kulihat sebuah 

rencana yang aneh. Instingku mengabari bahwa sesuatu yang dramatis pasti 

sedang berkecamuk dalam kepala manusia yang nyentrik ini. (Sang Pemimpi: 

40). 

 

Pemunculan konflik yang terjadi pada Arai tidak hanya terjadi pada Ikal 

saja, melainkan juga permasalahan yang ada dalam diri Arai. Arai menginginkan 

kehidupannya sama seperti teman-teman lain yang masih mempunyai orangtua 

lengkap. Permasalahan yang terjadi dalam diri Arai adalah ketidakmampuan Arai 

dalam mengendalikan emosinya untuk tidak cemburu pada teman yang masih 

mempunyai orangtua. Arai selalu terharu ketika melihat kerukunan teman dengan 

orangtuanya yang Arai sendiri tidak dapat merasakan kehangatan keluarga lagi.     

c. Tahap Peningkatan Konflik (Rising Action) 

Peningkatan konflik ini terjadi ketika Ikal yang merasa punya hutang budi 

kepada Arai. Untuk membalas kebaikan Arai, Ikal mengajak Arai untuk berlatih alat 

musik gitar kepada Bang Zaitun. Hal ini adalah usaha untuk meraih cinta Nurmala 

karena Nurmala merupakan sosok yang diidolakan Arai dari bangku SD sampai 

sekarang. Hal tersebut nampak pada kutipan berikut: 

Aku ingin membahagiakan Arai. Aku ingin berbuat sesuatu seperti yang ia 

lakukan pada Jimbron. Seperti yang ia lakukan padaku. Aku sering melihat 

sepatuku yang menganga seperti buaya berjemur tahu-tahu sudah rekat 

kembali, Arai diam-diam memakunya. Aku juga selalu heran melihat kancing 

bajuku yang lepas tiba-tiba lengkap lagi, tanpa banyak cincong Arai 

menjahitnya. Jika terbangun malam-malam, aku sering mendapatiku telah 

berselimut, Arai menyelimutiku. Belum terhitung kebaikannya waktu ia 

membelaku dalam perkara rambut belah tengah Toni Koeswoyo saat aku 

masih SD dulu. Bertahun lewat aku tak ’kan lupa Rai, akan kubalas kebaikanmu 

yang tak terucapkan itu, jasamu yang tak kenal pamrih itu, ketulusanmu yang 

tak kasatmata itu. (Sang Pemimpi: 185). 

 

Dan aku tahu persis caranya, sebab aku paham saat ini kebahagiaan Arai 

sesungguhnya terperangkap dalam sebuah peti. Kunci peti itu berada di tangan 
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wanita ini: Zakiah Nurmala binti Berahim Matarum. Cinta Arai pada Nurmala 

adalah salah satu kisah yang paling menyedihkan di muka bumi ini. (Sang 

Pemimpi: 186). 

 

Arai berlatih bermain gitar di tempat Bang Zaitun. Hal tersebut tampak 

pada kutipan berikut: 

“Kau kenal Bang Zaitun kan, Rai?? Tanyaku.” 

“Arai menjawab heran, “Pimpinan Orkes Melayu Pasar Ikan Belok Kiri itu…..?” 

“Ke sanalah kau harus berguru soal cinta…….” 

“Arai tersenyum. Siapa tak kenal Bang Zaitun, pria flamboyan yang kondang 

dalam dunia persilatan cinta. Di Belitong ada empat kampung besar, di setiap 

kampung itu ia punya istri. Laki-laki positif mencerna setiap usulan, 

pemikirannya dengan lapang dada. Arai menatapku cerah.” 

“Kau yakin Bang Zaitun punya cukup wewenang ilmiah untuk memecahkan 

masalahku ini, Kal?” 

“Tak ada salahnya mencoba, Kawan, jauh lebih terhormat daripada ke 

dukun!!” 

“Ah, Keriting, baru kutahu, kau cerdas sekali!!” (Sang Pemimpi: 189). 

 

Namun, sekarang aku memiliki filosofi baru bahwa berbuat  yang terbaik pada 

titik di mana aku berdiri, itulan sesungguhnya sikap yang realistis. Maka 

sekarang aku adalah orang yang paling optimis. Jika kuibaratkan semangat 

manusia sebuah kurva, sebuah grafik, maka sikap optimis akan membawa 

kurva itu terus menanjak. Sebaliknya aku semakin terpatri dengan cita-cita 

agung kami: ingin sekolah ke Prancis, menginjakkan kaki di altar almamater 

Sorbonne, menjelajahi Eropa sampai ke Afrika. Tak pernah sedikit pun terpikir 

untuk mengompromikan cita-cita itu. ( Sang Pemimpi: 208).  

 

Peningkatan permasalahan tentang persabahatan yang terjadi pada Ikal 

dan Arai adalah usaha Ikal untuk menolong sahabatnya yang sedang jatuh cinta 

dengan seorang gadis. Ikal membawa Arai ke tempat Bang Zaitun untuk berlatih 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxii 

 

bermain gitar sebagai salah satu usaha untuk memikat hati seorang Nurmala. Arai 

berusaha bermain gitar sampai tangannya melepuh dan Ikal sebagai sahabatnya 

tetap memberikan semangat kepada Arai untuk tetap optimis, pantang menyerah 

dalam menghadapi tantangan hidup. 

d. Tahap Complication 

Tahap ini merupakan tahap semakin rumitnya sebuah konflik. Tahap ini 

terjadi sejak Ikal ingin merantau ke Jakarta untuk meraih mimpinya menjadi 

seorang sarjana. Seperti yang dikutipkan sebagai berikut: 

Jangan pernah pulang sebelum jadi sarjana…, pesan Ibu Muslimah, guru SD-ku. 

Di samping beliau Pak Mustar mengangguk-angguk. Mereka tersenyum ketika 

kami menyalami mereka erat-erat karena mereka tahu itu pertanda kami 

menerima tantangan itu: tak ’kan pernah pulang ke Pulau Belitong sebelum 

jadi sarjana. (Sang Pemimpi: 219). 

 

Hal tersebut juga terdapat pada kutipan berikut: 

Kebiasaan adalah racun, rutinitas tak lain adalah seorang pembunuh darah 

dingin. Aku memandangi pasar ikan yang pesing ketika panas dan becek 

mengambangkan segala jenis limbah ketika hujan, bioskop bobrok sarang 

berbagai jenis kutu dan hewan pengerat, kamar sempit kontrakan kami yang 

nyamuknya sudah kebal pada berbagai jenis racun serangga dari yang dibakar, 

disemprot, atau dilistrik. Berada di dalamnya hanya tertahankan dengan cepat-

cepat menutup mata, memasuki frekuensi mimpi, tidur sambil mendengkur. 

Tapi masya Allah, aku gamang ketika akan meninggalkan semua kekumuhan 

itu. (Sang Pemimpi: 215). 

 

“Merantau, kita harus merantau, berapa pun tabungan kita, sampai di Jawa 

urusan belakangan,” Arai yakin sekali dengan rencana ini. 

“Kami ingin mengunjungi pulau Jawa yang gemah ripah lohjinawi itu dan 

berspekulasi dengan nasib kami”.  (Sang Pemimpi: 216). 

 

Ketika berpisah, ayahku memeluk Arai dan mendekapnya kuat sekali. Tak ada 

kata-kata untuk kami, hanya senyum lembut kebanggaan dan matanya 
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berkaca-kaca. Beliau kehilangan karena tak pernah sebelumnya kami 

meninggalkannya. Pak Balia memberikan padaku sebuah gambar yang selalu 

diperlihatkannya di depan kelas: pelukis, menara Eiffel, dan sungai Siene. 

Beliau diam saja dan aku mengerti maksudnya. Perancis bukan hanya impianku 

dan Arai tapi juga impian sepi beliau. (Sang Pemimpi: 219). 

 

Ikal dalam petualangannya mencari ilmu pengetahuan banyak mendapat 

rintangan. Salah satu rintangan tersebut terdapat pada kutipan di bawah ini.  

Kami tak peduli mungkin karena panik akan keadaan kami sendiri. Berbulan-

bulan di Bogor, berbekal selembar ijazah SMA, kami tak kunjung mendapatkan 

pekerjaan. Bahkan hanya sekadar ingin menjadi penjaga toko susahnya minta 

ampun. Pada bulan keempat, dengan sangat terpaksa kami memecahkan 

celengan kuda sumbawa dan kuda sandel itu. Tebersit perasaan bersalahku 

pada Jimbron. Tapi apa boleh buat, melamar kerja pun perlu biaya. Jika masih 

begini, napas kami tinggal tiga bulan di Jawa. Aku teringat pesan mualim untuk 

kembali ke Tanjung Priok pada bulan Juli jika Jawa tak bersimpati pada nasib 

kami. Dan bulan Juli masih tujuh bulan lagi, berarti, selama empat bulan kami 

harus berhibernasi seperti hewan pengerat marmot yang hidup di Pegunungan 

Alpen ketika musim salju. (Sang Pemimpi: 236).  

      

Rintangan yang ditemui Ikal untuk memenuhi keinginan mencari ilmu 

yang tinggi dan jauh dari orangtua membuat Ikal harus dapat mandiri. Ia berjuang 

untuk menyelesaikan rintangan yang dihadapi agar dapat bertahan hidup.  

Manusia hidup memerlukan beraneka macam kebutuhan, antara lain 

kebutuhan kehidupan, kebutuhan keamanan, kebutuhan penghargaan, kebutuhan 

kebebasan, dan kebutuhan prestasi dan kemampuan. Kebutuhan kehidupan 

merupakan kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi oleh manusia. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja (Moekijat, 2001: 35). Bekerja 

mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang 

dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Aktivitas kerja mengandung unsur 

untuk mendapatkan penghasilan atau imbalan hasil kerja yang telah dilakukan. 

Tujuan orang bekerja untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Aktivitas kerja 

melibatkan fungsi fisik dan mental. Manusia bekerja disesuaikan dengan dengan 
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kemampuan fisik dan mental manusia yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang 

diinginkan.    

Menyuruhku push up, merayap, dan lompat kodok. Mereka juga melarangku 

berjalan lebih dari lima langkah, harus berlari. Setiap bangun subuh aku berlari 

lagi, tengah hari sebelum makan berlari lagi, sepanjang sore berlari, dan tak 

boleh tidur jika belum berlari. Aku menjadi kurus tetapi keras berisi, hitam 

legam seperti aspal. Sebulan penuh aku menjalani pendidikan dasar militer 

agar nanti di Jawatan Pos dapat disiplin melayani masyarakat. (Sang Pemimpi: 

242). 

 

Maka dengan sebuah cap karet berukirkan nama dan nomor induk pegawaiku, 

aku memberi otorisasi di belakang wesel itu: DIKENAL PRIBADI. Bangga minta 

ampun aku dengan privilege sebagai pegawai pos itu, selain senang dapat 

memberi bantuan kecil pada rekan sekampung. Tapi ketenangan ini pun tak 

berlangsung lama, sebab sejak awal 1990-an PN timah lumpuh. Aku prihatin 

melihat uang wesel mahasiswa yang berangsur turun setiap bulan. (Sang 

Pemimpi:  245).   

 

Perjuangan Ikal untuk mencapai cita-cita menjadi seorang sarjana dan 

telah merantau ke Jakarta mengalami kesulitan keuangan. Untuk mengatasi 

masalah keuangan tersebut, Ikal berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Saat 

penerimaan sebagai petugas pos, Ikal harus melakukan berbagai latihan-latihan fisik 

yang berat dan latihan fisik dijalani Ikal dengan penuh semangat. Akhirnya, Ikal 

dapat diterima menjadi pegawai pos. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung 

lama sebab sejak awal 1990-an PN timah lumpuh sehingga bantuan Ikal yang kecil 

kepada teman masih belum dapat membantu temannya.   

e. Tahap Klimaks (Climax) 

Tahap klimaks merupakan tahap permasalahan yang dihadapi tokoh 

mencapai klimak atau puncaknya. Tahap klimak dialami oleh Ikal untuk mencapai 

cita-cita membutuhkan totalitas perjuangan Ikal. Ikal selain sibuk kuliah, bekerja, 

juga merasa rindu kepada sahabatnya Arai.    

Tahun berikutnya aku diterima di UI. Aku mengatur jadwal shift menyortir 

surat sesuai dengan kesibukan kuliah. Aku merindukan Arai setiap hari dan 
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ingin ku kirim kabar padanya bahwa jika ia kembali ke Bogor ia dapat kuliah 

karena aku telah berpenghasilan tetap. Walaupun sangat pas-pasan tapi jika ia 

juga bekerja part time, aku yakin kami dapat sama-sama membiayai kuliah 

kami. (Sang Pemimpi: 246). 

 

Perjuangan Ikal untuk mencapai cita-cita membutuhkan perjuangan keras. 

Ikal harus mampu mengatasi masalah kesibukan bekerja, kuliah, dan rasa rindu 

kepada Arai secara bersamaan. Hal tersebut membutuhkan pikiran, tenaga, dan 

hati Ikal untuk dapat menyelesaikannya. Pikiran dipergunakan Ikal untuk mengatasi 

kesibukan kuliah, tenaga untuk mengatasi masalah kerja, dan hati untuk 

memendam rasa rindu kepada sahabatnya Arai.  

f. Tahap Falling Action 

Tahap ini merupakan tahap menurunnya konflik yang telah terbangun 

setelah mencapai klimaksnya. Tahap ini bermula pada tes untuk mendapatkan 

beasiswa ke luar negeri. Seperti yang dikutipkan sebagai berikut: 

Aku tenggelam dalam euforia intelektual sang profesor. Kawan, bukan 

bermaksud sombong. Begin,i sebenarnya apa yang kulakukan berangkat dari 

ide yang sederhana saja, aku hanya membuat model untuk  menemukan 

metode yang paling pas untuk menentukan harga produk tekomunikasi, tarif 

SLJJ misalnya. Nah, penentuan tarif telekomunikasi selalu menemui kesulitan 

karena dari sifat-sifat alamiah dari bisnis telekomunikasi itu sendiri, yaitu 

jasanya sampai kepada konsumen sering harus melalui banyak operator 

telekomunikasi yang populer disebut interkoneksi, dan telekomunikasi 

merupakan usaha  jasa yang sulit ditentukan struktur biaya operasinya. 

Penentuan harga produk untuk bisnis yang interkonektip seperti 

telekomunikasi disebut transfer pricing. (Sang Pemimpi: 254). 

 

Aku masih seekor pungguk buta dan mimpi-mimpi itu masih rembulan, namun 

sebenderang rembulan dini hari ini, mimpi-mimpi itu masih bercahaya dalam 

dadaku. Tak pernah lekang syair-syair Pak Balia, juga ketika ia mengutip puisi ” 

Belle de Paris ” yang ditulis ratusan tahun lampau oleh Eustache Deschamps. 

(Sang Pemimpi: 269).     
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Permasalahan yang ditemui Ikal semakin menurun setelah semua 

halangan yang merintanginya dapat diatasi. Ikal berhasil dalam mengatasi masalah 

kuliah dan masalah kerjanya. Ikal mampu menyelesaikan permasalahannya karena 

terdorong oleh mimpi-mimpinya untuk dapat mencari ilmu setinggi mungkin.  

g. Tahap Penyelesaian (Denouement) 

Pada tahap penyelesaian diceritakan akhirnya Ikal dan Arai diterima di 

universitas yang selama ini menjadi harapan, cita-cita dan mimpi-mimpinya sejak 

masih SD. Seperti yang dikutipkan sebagai berikut: 

Aku mengambil surat kelulusan Arai dan membaca kalimat demi kalimat dalam 

surat keputusan yang dipegangnya dan jiwaku seakan terbang. Hari ini seluruh 

ilmu umat manusia menjadi setitik air di atas samudra pengetahuan Allah. Hari 

ini Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, dan miliaran 

bintang-gemintang yang berputar dengan eksentrik yang bersilangan, 

membentuk lingkaran episiklus yang mengelilingi miliaran siklus yang lebih 

besar, berlapis-lapis tak terhingga di luar jangkauan akal manusia. Semuanya 

tertata rapi dalam protokol jagad raya yang diatur tangan Allah. Sedikit saja 

satu dari miliaran episiklus itu keluar dari orbitnya, maka dalam hitungan detik 

sementara alam akan meledak menjadi remah-remah. Hanya itu kalimat yang 

dapat menggambarkan bagaimana sempurnanya Tuhan telah mengatur 

potongan-potongan mozaik hidupku dan Arai, demikian indahnya Tuhan 

bertahun-tahun telah memeluk mimpi-mimpi kami, telah menyimak harapan-

harapan sepi dalam hati kami, karena di kertas itu tertulis nama universitas 

yang menerimanya, sama dengan universitas yang menerimaku, disana jelas 

tertulis: Université de Paris, Sorbonne, Prancis. (Sang Pemimpi: 272). 

 

Maka dalam hitungan detik semesta alam akan meledak menjadi remah-

remah. Hanya itu kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana 

sempurnanya Tuhan telah mengatur potongan-potongan mozaik hidupku dan 

Arai, demikian indahnya Tuhan bertahun-tahun telah memeluk mimpi-mimpi 

kami, karena di kertas itu  tertulis nama universitas yang menerimanya,sama 

dengan universitas yang menerimaku, disana jelas tertulis: Université de Paris, 

Sorbonne, Prancis. (Sang Pemimpi: 272). 

 

Sesuai dengan kutipan tersebut, diketahui bahwa akhirnya perjuangan Ikal 

berhasil. Ikal mampu menyelesaikan kuliah di UI dan diterimanya Ikal dan Arai 
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untuk menuntut ilmu di luar negeri, yaitu di Universitas de Paris, Sorbone, Prancis. 

Ikal dan Arai diterima di universitas yang selama ini menjadi harapan, cita-cita dan 

mimpi-mimpinya sejak masih SD. 

Berdasarkan analisis di atas, dalam novel Sang Pemimpi digunakan 

campuran, yaitu kronologis dan flash back. Penggunaan alur bersifat kronologis 

karena peristiwa-peristiwa yang pertama diikuti diikuti oleh peristiwa-peristiwa 

yang kemudian. Di sisi lain, bersifat flash back karena peristiwa-peristiwa yang 

terdapat dalam novel Sang Pemimpi dikisahkan ke masa lalu tokoh utama pada 

bagian awal. 

 

3. Tokoh dan Penokohan 

Novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi yang berjudul Sang Pemimpi, 

mempunyai tokoh utama yang sama dalam tetralogi Laskar Pelangi, yaitu Ikal. 

Berdasarkan kadar keutamaan tokoh-tokohnya, novel dan penokohan digolongkan 

secara bertingkat, yaitu tokoh utama (yang utama), tokoh utama tambahan, tokoh 

tambahan utama, tokoh tambahan (tambahan yang memang tambahan). Pada 

penelitian ini, fokus pembahasan pada tokoh utama yang utama protagonis, yaitu Ikal; 

tokoh utama tambahan protagonis, yaitu Arai, Jimbron, Pak Balia, Ibu Ikal, Ayah Ikal, Pak 

Mustar, Ibu Muslimah, Nurmala, Laksmi, A Kiun, Nurmi, Mei mei, Deborah Wong, Pak 

Cik Basman, Taikong Hanim, Capo, Bang Zaitun, Pendeta Geovanny, Nyonya Lam Nyet 

Pho, Mak cik dan Laksmi adalah tokoh pendukung dalam novel ini. 

Pada novel Sang Pemimpi terdapat  tokoh utama yang utama protagonis dan 

tokoh utama tambahan protagonis, sebagai berikut: 

a. Ikal  

Ikal mempunyai sifat baik hati, optimistis, pantang menyerah, dan 

penyuka Rhoma Irama. Jiwa petualang Ikal memberikan rasa optimis pada Ikal. Ikal 

juga memiliki sifat petualang untuk mencari pengetahuan. Ikal berusaha mencari 

pengetahuan sebanyaknya-banyaknya, meskipun itu harus ke luar tempat 

tinggalnya, bahkan sampai ke luar negeri. Ikal menyadari sifat petualang dan tujuan 
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untuk mencari ilmu setinggi-tinggi membuatnya menerima kenyataan untuk dapat 

memperjuangkan mimpi-mimpinya.     

Aku tak pernah kelelahan berlari. Tubuhku ringan, kecil, dan ramping, dengan 

rambut ikal panjang dan kancing baju yang sering tak lengkap, jika berlari aku 

merasa seperti orang Indian, aku merasa menjadi layangan kertas kajang 

berwarna-warni, aku merasa seumpama benda seni yang meluncur deras 

menerabas angin. (Sang Pemimpi: 141-142). 

 

Namun, sekarang aku memiliki filosofi baru bahwa berbuat yang terbaik pada 

titik di mana aku berdiri, itulah sesungguhnya sikap yang realistis. Maka 

sekarang aku adalah orang yang paling optimis. Jika kuibaratkan semangat 

manusia sebuah kurva, sebuah grafik,maka sikap optimis akan membawa 

kurva itu terus menanjak. Sebaliknya aku semakin terpatri dengan cita-cita 

agung kami: ingin sekolah ke Prancis, menginjakan kaki di altar almamater 

Sorbonne, menjelajahi Eropa sampai ke Afrika. (Sang Pemimpi: 208). 

 

Cita-cita Ikal yang senang mengejar keberhasilan sejak kecil dideskripsikan 

seperti pada kutipan berikut:    

Oh, aku melambung tinggi, tinggi sekali. Setiap langkah ku terasa ringan 

laksana  loncatan-loncatan anggun antelop Tibet. Walau gemetar ketakutan 

tapi aku melesat sambil tersenyum penuh arti. Bajuku yang tak berkancing 

berkibar-kibar seperti jubah Zorro. (Sang Pemimpi: 14).     

Jubah Zorro diibaratkan oleh Ikal yang dapat membawanya pergi ke mana 

yang ia inginkan. Ia ingin terbang melambung tinggi agar dapat menjelajahi 

berbagai negara, termasuk Tibet—salah satu daerah yang berada di negeri Cina. Ia 

berkeyakinan bahwa untuk mencapai suatu cita-cita individu harus memiliki prinsip 

hidup yang kuat.    

Prinsip yang dimiliki seseorang berkaitan dengan watak pribadi seseorang. 

Orang yang memiliki prinsip kuat, biasanya orang tersebut memiliki rasa percaya 

diri yang tinggi. Orang yang memiliki prinsip akan berani menghadapi tantangan 

dan hambatan yang ditemui. Manusia memiliki keinginan dan untuk berkarya 

merupakan buah budi manusia. 
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Ikal sebagai seorang anak berusaha membahagiakan orangtua dengan 

cara melaksanakan harapan-harapan orangtua. Orangtua Ikal menginginkan Ikal 

dapat bersekolah tinggi. Harapan orangtua Ikal diimbangi dengan sikap orangtua 

Ikal dalam memberi semangat kepada Ikal. Kutipan di bawah ini merupakan 

dorongan moral ayah Ikal kepada Ikal untuk mencari ilmu sebagai berikut:  

Ketika berpisah, ayahku memeluk Arai dan mendekapnya kuat sekali. Tak ada 

kata-kata untuk kami, hanya senyum lembut kebanggaan, dan matanya 

berkaca-kaca. Beliau kehilangan karena tak pernah sebelumnya kami 

meninggalkannya. Pak Balia memberikan padaku sebuah gambar yang selalu 

diperlihatkannya di depan kelas: pelukis, menara Eiffel, dan sungai Siene. 

Beliau diam saja dan aku mengerti maksudnya. Perancis bukan hanya 

impianku dan Arai tapi juga impian sepi beliau. (Sang Pemimpi: 219). 

 

Anak mempunyai kewajiban berbakti kepada orangtua. Anak yang ingin 

memenuhi harapan orang dituntut untuk dapat menjalin hubungan yang baik 

dengan orangtuanya. Dalam memulai suatu hubungan diperlukan usaha untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi orangtua. Keadaan tersebut sangat dipahami 

oleh Ikal.   

b. Arai 

Arai mempunyai sifat yang pintar, penuh inspirasi atau ide baru, gigih, 

rajin, taat agama, dan pantang menyerah. Arai dalam novel Sang Pemimpi  adalah 

saudara sepupu Ikal yang di adopsi ayah Ikal ketika kelas 3 SD dan saat ayahnya 

meninggal dunia. Arai adalah seseorang yang mampu melihat keindahan di balik 

sesuatu, sangat optimis dan selalu melihat suatu peristiwa dari kaca mata yang 

positif. Arai juga seseorang yang begitu spontan dan jenaka, seolah tak ada sesuatu 

pun di dunia ini yang akan membuatnya sedih dan patah semangat. Salah satu 

karakter Arai digambarkan oleh pengarangnya sebagai berikut: 

Arai semakin jangkung, semakin kurus. Simpai Keramat yang yatim piatu ini 

badannya kumal dan bau. Kuku-kukunya hitam, potongan rambutnya tak 

keruan, digunting sendiri di depan cermin dengan gaya asal tidak gondrong. 

Di lehernya melingkar daki, tapi masya Allah, hatinya putih bercahaya, 

hatinya itu selalu hangat. Ia orang yang selalu merasa bahagia karena dapat 
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membahagiakan orang lain. Lalu apa yang tersisa untuknya? Tak ada. Seperti 

ucapannya padaku: Tanpa mimpi dan semangat orang seperti kita akan mati. 

Ya, tergeletak di atas selembar tikar purun, dengan seragam putih abu-abu 

yang dipakai untuk sekolah dan bekerja, bangun pukul dua pagi untuk 

memikul ikan, yang tersisa untuknya memang hanya semangat dan mimpi-

mimpi. (Sang Pemimpi: 185). 

 

Andrea mengungkapkan keadaan sahabatnya saat masih kecil yang 

merupakan gambaran masa lalu Andrea ditujukan pada tokoh Arai secara 

mendetail, mulai dari keadaan fisik sahabatnya yang jangkung, kurus, badannya 

kumal, bau, kukunya hitam, dan potongan rambutnya tidak karuan.  

Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa-baru seni kriya yang 

baru pertama kali menjamah tanah liat, pencet sana, melendung sini. Lebih 

tepatnya, perabotan di wajahnya seperti hasil suntikan silikon dan mulai 

meleleh. Suaranya kering, serak, dan nyaring, persis vokalis mengambil nada 

falseto-mungkin karena kebanyakan menangis waktu kecil. Gerak-geriknya 

canggung serupa belalang sembah. Tapi matanya istimewa. Di situlah pusat 

gravitasi pesona Arai. Kedua bola matanya itu, sang jendela hati, adalah layar 

yang mempertontonkan jiwanya yang tak pernah kosong. (Sang Pemimpi: 

24). 

 

Beracuan dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa ciri fisik Arai yang 

istimewa adalah matanya. Mata Arai memiliki keistimewaan pada bola matanya 

yang menunjukkan jiwa Arai tidak pernah kosong. Jiwa Arai yang penuh semangat 

dalam menjalani kehidupan. Guna mendukung sifat Arai yang penuh semangat 

disajikan pada kutipan berikut: 

”Biar kau tahu, Kal, orang seperti kita tak punya apa-apa kecuali semangat 

dan mimpi-mimpi, dan kita akan bertempur habis-habisan demi mimpi-mimpi 

itu!!” 

”Tanpa mimpi, orang seperti kita akan mati....” 

”Mungkin setelah tamat SMA kita hanya akan mendulang timah atau menjadi 

kuli, tapi di sini Kal, di sekolah ini, kita tak akan mendahului nasib kita!!” 

(Sang Pemimpi: 153). 
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Mimpi Arai untuk memiliki pengetahuan yang dapat mengubah nasibnya 

diimbangi oleh sifat Arai yang penuh semangat dan pantang menyerah dalam 

mencari ilmu. Di sisi lain, Andrea mengungkapkan kebaikan-kebaikan sahabatnya 

sebagai orang yang ingin membahagiakan orang lain dan suka menolong orang lain, 

seperti dalam kutipan ”Ia orang yang selalu merasa bahagia karena dapat 

membahagiakan orang lain”.  

c.  Jimbron  

Jimbron mempunyai sifat yang polos, gagap bicara, baik, dan sangat 

antusias pada kuda. Jimbron adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang 

pastur Katolik bernama Geovanny. Laki-laki berwajah bayi dan bertubuh subur ini 

sangat polos. Segala hal tentang kuda adalah obsesinya, dan gagapnya 

berhubungan dengan sebuah peristiwa tragis yang memilukan yang dia alami ketika 

masih SD. Jimbron adalah penyeimbang di antara Arai dan Ikal, kepolosan dan 

ketulusannya adalah sumber simpati dan kasih sayang dalam diri keduanya untuk 

menjaga dan melindunginya. Gambaran tokoh Jimbron antara lain seperti kutipan 

bawah ini: 

Jimbron tak lancar berbicara. Ia gagap, tapi tak selalu gagap. Jika ia panik 

atau bersemangat maka ia gagap. Jika suasana hatinya sedang nyaman, ia 

berbicara senormal orang biasa. Jimbron bertubuh tambun. Secara umum ia 

seperti bonsai kamboja Jepang: bahu landai, lebar dan lungsur, gemuk dan 

berkumpul di daerah tengah. Wajahnya seperti bayi, bayi yang murung, 

seperti bayi yang ingin menangis-jika melihatnya langsung timbul perasaan 

ingin melindunginya. (Sang Pemimpi: 60). 

 

Jimbron adalah seorang pencinta kuda yang sangat fanatik, meskipun dia 

tak pernah melihat kuda secara langsung. Jimbron dapat mengenal kuda dan tahu 

teknik mengendarai kuda, asal muasal kuda, dan mengerti makna ringkikan kuda. 

Seperti kutipan dibawah ini:  

Di kampung kami tak ada seekor pun kuda tapi Jimbron mengenal kuda 

seperti ia pernah melihatnya langsung. Jimbron adalah pemuda yang mudah 
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mengantuk tapi jika sedikit saja ia mendengar tentang kuda, maka telinga 

layunya sontak berdiri. Jimbron segera menjadi pecinta kuda yang fanatik. Ia 

tahu teknik mengendarai kuda, asal muasal kuda, dan mengerti makna 

ringkikan kuda. Ia hafal nama kuda Abraham Lincoln, nama kuda Napoleon, 

bahkan nama kuda Sayidina Umar bin Khatab. Dengan melihat gambar wajah 

kuda, ia langsung tahu jenis kelaminnya. Tak ada satu pun hal lain yang 

menarik di dunia ini bagi Jimbron selain kuda. (Sang Pemimpi: 62). 

 

Setiap pukul dua pagi, sebatang bambu, kami sempoyongan memikul 

berbagai jenis mahkluk laut yang sudah harus tersaji di meja pualam stlanplat 

pada pukul lima, sehingga pukul enam sudah sudah bisa diserbu ibu-ibu. 

Artinya, setelah itu kami leluasa untuk sekolah. Setiap pagi kami seperti 

semut kabakaran. Menjelang pukul tujuh, dengan membersihkan diri 

seadanya-karena itu kami selalu berbau seperti ikan pari-kami tergopoh-

gopoh ke sekolah. Jimbron menyambar sepedanya, yang telah dipasanginya 

surai sehingga baginya sepeda jengki reyot itu adalah kuda terbang pegasus. 

(Sang Pemimpi: 70 ). 

Ikal dan sahabatnya Jimbron harus pandai-pandai membagi waktu antara 

sekolah dan bekerja. Jam dua pagi, Ikal dan Jimbron sudah bekerja dan jam tujuh 

Ikal dan Jimbron harus berangkat sekolah. Keadaan yang berat ini tidak mnyurutkan 

keinginan Ikal untuk mencapai cita-citanya.     

Ah!! Aku telah melukai hati Jimbron. Hatinya yang lunak dan putih. Bukankah 

aku selalu berjanji padaku sendiri akan selalu melindungi Jimbron? Aku 

menendang ember di dekatku karena marah pada diriku sendiri. Aku sedih 

menyadari ada sosok lain dalam diriku yang diam-diam sembunyi, sosok yang 

tak kukenal. Sosok itu menjelma dengan cepat, lalu mendadak lenyap 

meninggalkan aku berdiri sendiri di depan Jimbron ditumpuki berton-ton 

perasaan bersalah. (Sang Pemimpi: 134).     

 

Rasa toleransi Ikal terhadap sahabatnya Jimbron membuatnya merasa 

bersalah saat ia memarahi Jimbron tanpa sebab. Ikatan pertalian persahabatan 

antara Ikal dengan salah satu sahabatnya Jimbron merupakan ikatan persahabatan 

yang tumbuh atas perasaan sayang menimbulkan rasa saling toleransi.  
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Selain tokoh utama tersebut, di dalam Novel Sang Pemimpi juga ada tokoh-

tokoh pembantu lainnya. Tokoh-tokoh pembantu lainnya, sebagai berikut: 

a. Ayah Ikal  

Ayah Ikal mempunyai sifat baik hati, penuh kasih sayang, pendiam, 

berwibawa, tabah, dan murah senyum. Gambaran tokoh Ayah Ikal antara lain 

seperti kutipan bawah ini: 

”Ekspresinya datar. Lalu ia berbalik cepat dan melangkah dengan tegap. Anak 

sekecil itu telah belajar menguatkan dirinya. Ayahku berlinagan air mata. 

Dipeluknya pundak Arai erat-erat”. (Sang Pemimpi: 25-26). 

 

Ayah Ikal memiliki fisik tubuh yang tegap menunjukkan postur tubuh yang 

bagus. Secara psikis, ayah Ikal sebagai laki-laki yang pendiam disajikan pada kutipan 

di bawah ini.  

 

Dan ayahku adalah pria yang sangat pendiam. Jika berada di rumah dengan 

ibuku, berpenonton satu orang. Namun, belasan tahun sudah jadi anaknya. 

Aku belajar bahwa pria pendiam sesungguhnya memiliki rasa kasih sayang 

yang jauh berlebih di banding pria sok ngatur yang merepet saja mulutnya. 

(Sang Pemimpi: 87). 

Orang yang pendiam, apabila berbicara sering mengena lawan bicara dan 

penuh dengan makna sehingga lawan bicara selalu menunggu ucapan kalimat 

keluar dari orang pendiam.    

”Taikong Hamim selalu menatap ayahku lama-lama untuk mengharapkan 

lebih banyak kata meluncur dari mulut beliau. Itulah orang pendian kata-

katanya ditunggu orang”. (Sang Pemimpi: 88). 

 

Ayah Ikal yang bersifat pendiam tetapi memiliki sifat ramah kepada semua 

orang. Sifat ramah ditunjukkan oleh ayah Ikal yang selalu memiliki senyum lembut 

sehingga menyejukkan orang yang melihat.   
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”Ketika berpisah, ayahku memeluk Arai dan mendekapku kuat sekali. Tak ada 

kata-kata untuk kami, hanya senyum lembut kebanggaan, dan matanya 

berkaca-kaca. Beliau kehilangan karena tak pernah sebelumnya kami 

meninggalkannya”. (Sang Pemimpi: 219). 

 

b. Ibu Ikal  

Ibu Ikal mempunyai sifat baik hati, sabar, dan penuh kasih sayang. 

Gambaran tokoh Ibu Ikal antara lain seperti kutipan bawah ini: 

”Ibuku memberi isyarat dan Arai melesat ke gudang pregasan. Ia 

memasukkan beberapa takar beras ke dalam karung, kembali  ke 

pekarangan, memberikan karung beras itu kepada ibuku kemudian 

melangsurkannya kepada Mak Cik”. (Sang Pemimpi: 39). 

 

Sifat ibu Ikal yang baik hati dapat diketahui melalui perilaku ibu Ikal yang 

suka menolong orang lain. Seperti dalam kutipan tersebut, ibu Ikal menolong Mak 

Cik tanpa meminta imbalan dengan cara memberi beras.   

”Ibuku, jelas lebih pintar dari ayahku. Ibuku paling tidak bisa menuliskan 

namanya dengan huruf latin. Ayahku, hanya bisa menuliskan namanya 

dengan huruf arab, huruf arab gundul”. (Sang Pemimpi: 87). 

 

Ibu Ikal selain baik hati, suka menolong, juga sebagai wanita yang pintar 

apabila dibandingkan dengan ayah Ikal. Ibu Ikal memiliki kepandaian mampu 

menulis huruf latin yang jarang dimiliki oleh wanita di desanya atau ayah Ikal 

sendiri.     

 

 

c. Mustar M. Djai'din, B.A.  

Pak Mustar mempunyai sifat galak, perhatian, pemarah, dan berjiwa 

keras. Pak Mustar M. Djai'din, B.A. adalah salah satu pendiri SMA Bukan Main. Ia 
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adalah wakil kepala SMA Bukan Main, seorang yang baik dan cukup sabar, namun 

berubah menjadi tangan besi ketika anaknya sendiri justru tidak diterima masuk ke 

SMA tersebut karena NEM-nya kurang 0,25 dari batas minimal. Terkenal dengan 

aturan-aturannya yang disiplin dan hukuman yang sangat berat. Akan tetapi, 

sebenarnya beliau adalah pribadi yang sangat baik dan patut dicontoh. 

”Sebenarnya Pak Mustar adalah orang penting. Tanpa dia, kampung kami tak 

’kan pernah punya SMA. Ia salah satu perintisnya”. (Sang Pemimpi: 5). 

 

Sebagai Wakil Kepala SMA Bukan Main, secara psikologis Pak Mustar 

sebenarnya sangat baik hati dan penyayang. Pada awalnya siswa takut melihatnya, 

tetapi pemikirannya jernih dan kata-katanya bercahaya. 

”Suaranya berat penuh sesal. Ia memang garang tapi semua orang tahu 

bahwa sesungguhnya ia penuh perhatian, hanya caranya saja yang keras”. 

(Sang Pemimpi: 148). 

 

Secara fisiologis Pak Mustar bukan laki-laki tampan, ia memiliki buruk 

rupa. Meskipun berwajah buruk, Pak Mustar memiliki kepandaian yang melebihi 

kepandaian orang lain. 

Dialah tokoh paling antagonis itu. Wakil kepala SMA kami yang frustasi berat. 

Ia westerling berwajah tirus manis. Bibirnya tipis, kulitnya putih. Namun, 

alisnya lebat menakutkan. Sorot mata dan gerak-geriknya sedingin es. Berada 

dekat dengannya, aku seperti tertembus suatu pengaruh jahat, seperti 

pengaruh yang timbul dari sepucuk senjata. (Sang Pemimpi: 5). 

 

Pak Mustar menyandang semua julukan seram yang berhubungan dengan 

tata cara lama yang keras dalam penegakan disiplin. Ia guru biologi, 

Darwinian tulen, karena itu ia sama sekali tidak toleran. Lebih dari gelar B.A. 

itu ia adalah suhu tertinggi perguruan silat tradisional Melayu Macan Akar 

yang ditakuti. (Sang Pemimpi: 5). 
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Pak Mustar yang berprofesi sebagai guru memiliki sosiologis yang baik 

terhadap siswa dan orang-orang yang ada di sekitar. Kehidupan sosiologis Pak 

Mustar di bidang kerjanya sebagai guru sangat bermanfaat bagi siswa-siswanya 

karena Pak Mustar memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada siswa.  

Namun, akibatnya fatal. Setelah kejadian itu, Pak Mustar berubah menjadi 

seorang guru bertangan besi. Beliau menumpahkan kesalahannya kepada 

para siswa yang diterima. ”Disiplin yang keras!! Itulah yang diperlukan anak-

anak muda Melayu zaman sekarang.” Demikian jargon pamungkas yang 

bertalutalu digaungkannya. Ia juga selalu terinspirasi kata-kata mutiara Deng 

Xio Ping yang menjadi pedoman tindakan represif tentara pada mahasiswa di 

lapangan Tiannanmen,  Masalah-masalah orang muda seperti akar rumput 

yang kusut. Jika dibiarkan, pasti berlarut-larut. Harus cepat diselesaikan 

dengan gunting yang tajam!! (Sang Pemimpi: 10). 

 

Sikap disiplin adalah suatu kecenderungan untuk latihan batin atau watak 

seseorang melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban dengan kesadaran 

sendiri untuk tercipatnya suatu peraturan dengan gigih, aktif, dan di arahkan 

sendiri, sekali pun menghadapi rintangan atau gangguan untuk mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. 

d. Ibu Muslimah 

Ibu Muslimah adalah wanita lembut pengajar pertama Laskar Pelangi dan 

guru paling berharga bagi mereka. Seorang wanita yang gigih dalam 

memperjuangkan siswa-siswa untuk maju mencari pengetahuan setinggi-tingginya.  

Tapi aku tak ’kan surut. Tokoh-tokoh hebat telah mempersiapkanku untuk 

situasi ini. Bu Muslimah guru SD-ku yang telah mengajariku agar tak takut 

pada kesulitan apa pun, ayahku dengan senyum lembutnya yang membakar 

jiwaku, Pak Balia yang menunjukan padaku indahnya penjelajahan ilmu, dan 

Arai yang mengingatkanku agar tak mendahului nasib. (Sang Pemimpi: 256).       

 

Kami telah memenuhi tantangan guru SD-ku, Bu Muslimah, dan Pak Mustar, 

yaitu baru pulang setelah sarjana. Aku bangga mengenang kami mampu 
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menyelesaikan kuliah di Jawa tanpa pernah mendapat kiriman selembar pun 

wesel. Kami menitipkan alamat rumah ibuku pada sekretariat pengurus 

beasiswa agar dapat mengirimkan hasil tes kami ke sana. (Sang Pemimpi: 

263). 

Secara psikologis, Bu Mus senantiasa berjuang dan memberikan yang 

terbaik bagi siswa dengan penuh keikhlasan. Bu Mus bersifat keibuan ketika 

memberikan perlindungan kepada siswa. 

e. Drs. Julian Ichsan Balia 

 Pak Balia mempunyai sifat berwibawa, teguh pendirian, pandai, tegas, 

penyayang, sabar, tertib, dan pengibar panji ahlakul karimah. Ia adalah Kepala 

Sekolah SMA Negeri Manggar dan laki-laki muda, tampan, lulusan IKIP Bandung 

yang masih memegang teguh idealisme. 

“Pak Balia memang masih balia, tapi ia pengibar panji ahlakul karimah. 

Integritasnya tak tercela. Ia seorang bumi putra, amtenar pintar lulusan IKIP 

Bandung”. (Sang Pemimpi: 9). 

 

Pak Balia mempunyai sikap yang teguh pada pendirian, tak kenal 

kompromi untuk mengkhianati aturan yang ada. Seperti kutipan di bawah ini: 

“Tak ada pengecualian!! Tak ada kompromi, tak ada katebelece, dan tak ada 

akses istimewa untuk mengkhianati aturan. Inilah yang terjadi dengan bangsa 

ini, terlalu banyak kongkalikong!!” (Sang Pemimpi: 9). 

 

Pak Balia mempunyai wajah yang tampan, sehingga Andrea Hirata dapat 

melukiskan dengan jelas keadaan fisik Pak Balia yang sangat dikaguminya. Seperti 

kutipan dibawah ini: 

Berpostur sedang, berkulit bersih, 170 cm kurang lebih, Pak Balia selalu 

tampil prima karena ia mencintai profesinya, menyenangi ilmu, lebih dari itu, 

amat menghargai murid-muridnya. Setiap representasi dirinya ia 

perhitungkan dengan teliti sebab ia juga paham di depan kelas ia adalah 

center of universe dank arena yang diajarkannya sastra, muara segala 

keindahan. Wajahnya elegan penuh makna seperti sampul buku 
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ensiklopedia. Tulang pipi yang lonjong membuatnya tampak sehat dan muda 

ketika timbangannya naik  dan membuatnya berkarakter menawan waktu ia 

kurus. Warna coklat adalah sandang kesenangannya sebab seirama dengan 

warna bola matanya. Ilmu yang terasah oleh usia yang senantiasa 

bertambah, menjadikan dua bola kecil coklat yang teduh itu bak perigi yang 

memeram ketinggian ilmu dalam kebijaksanaan umur. (Sang Pemimpi: 71). 

 

f. Pendeta Geovanny 

Pendeta Geovanny adalah seorang Katolik yang mengasuh Jimbron 

selepas kepergian kedua orangtua Jimbron. Meskipun berbeda agama dengan 

Jimbron, beliau tidak memaksakan Jimbron untuk turut menjadi umat Katolik. 

Bahkan beliau tidak pernah terlambat mengantar Jimbron pergi ke masjid untuk 

mengaji. Meski disebut Pendeta, Geovanny yang berdarah Italia ini adalah seorang 

Pastor. 

Sebetulnya, beliau adalah seorang pastor karena beliau seorang Katolik, tapi 

kami memanggilnya Pendeta Geovany. Rupanya setelah sebatang kara 

seperti Arai, ia menjadi anak asuh sang pendeta. Namun, pendeta berdarah 

Italia itu tak sedikit pun bermaksud mengonversi keyakinan Jimbron. Beliau 

malah tak pernah telat jika mengantarkan Jimbron mengaji ke masjid. (Sang 

Pemimpi: 60-61).   

 

g. Zakiah Nurmala binti Berahim Mantarum 

Zakiah Nurmala binti Berahim Mantarum adalah gadis pujaan Arai sejak 

pertama kali Arai melihatnya. Nurmala adalah gadis yang pandai, selalu 

menyandang ranking 1. Ia juga penggemar Ray Charles dengan lagunya "I Can't Stop 

Loving You" dan Nat King Cole dengan lagunya “When I Fall in Love”. 

Dan belum habis bait pertama ku dengar suara langkah tergopoh-gopoh 

menghampiri jendela. Aku merasa tegang waktuseseorang membuka jendela 

dengan tergesa-gesa. Lalu di ambang jendela yang tinggi berdirilah Zakiah 

Nurmala. Cantik, anggun semampai seperti Gabriella Sabatini. (Sang 

Pemimpi: 211). 
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h. Laksmi 

Laksmi adalah gadis pujaan Jimbron. Laksmi telah kehilangan kedua 

orangtuanya dan tinggal sambil bekerja di sebuah pabrik cincau. Semenjak 

kepergian orangtuanya, ia tidak pernah lagi tersenyum, padahal senyumnya amat 

manis. Ia baru dapat tersenyum ketika Jimbron datang mengendarai seekor kuda. 

Laksmi dipungut seorang Tionghoa Tongsan pemilik pabrik cincau dan ia 

bekerja di situ. Tapi seperti Jimbron dengan Pendeta Geo, Bapak asuh Laksmi 

justru menumbuhkan Laksmi menjadi muslimah yang taat. Sayangnya sejak 

kematian keluargannya, kehidupan seolah-olah terenggut dari Laksmi. Ia 

dirundung murung setiap hari. Jelas, meskipun, sudah bertahun-tahun 

terjadi, kepedihan tragedi di Semenanjung Ayah masih lekat dalam dirinya. 

Dan selama bertahun-tahun itu pula, tak pernah lagi—tak pernah walau 

hanya sekali—orang melihat Laksmi tersenyum. (Sang Pemimpi: 78). 

Laksmi adalah seorang gadis yang pendiam. Sejak kematian keluarganya di 

semenanjung ayah, lakmi tak pernah tersenyum dan hanya diam. Seperti kutipan di 

bawah ini: 

”Di berandanya, dahan-dahan bantan merunduk kayu menekuri nasib anak-

anak nelayan yang terpaksa bekerja. Salah satunya aku kenal: Laksmi. Seperti 

laut, mereka diam”. (Sang Pemimpi: 2-3). 

 

i. Capo Lam Nyet Pho 

Capo Lam Nyet Pho adalah seorang yang memungkinkan berbagai hal 

sebagai objek untuk bisnisnya. Bahkan ketika PN Timah terancam kolaps, ia 

melakukan ide untuk membuka peternakan kuda meskipun kuda adalah hewan 

yang asing bagi komunitas Melayu. 

Itulah Capo: sederhana, tak banyak cincong, dan kemampuannya 

merealisasikan ide menjadi tindakan nyata jauh lebih tinggi dari pada 

intelektual muda Melayu mana pun. Mengajarkan mentalitas merealisasikan 

ide menjadi tindakan nyata barang kali dapat dipertimbangkan sebagai mata 

pelajaran baru di sekolah-sekolah kita. (Sang Pemimpi: 165). 

 

j. Taikong Hamim 
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Taikong Hamim adalah guru mengaji di masjid Kampung Gantung. Ia 

dikenal sebagai sosok non-konfromis dan sering memberlakukan hukuman fisik 

kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. 

”Bagi kami Taikong Hamim tetap antagonis. Beliau selalu menerjemahkan 

aturan Haji Satar secara kaku tanpa perasaan. Maka dengan segala cara, kami 

berusaha membalas Taikong”. (Sang Pemimpi: 64). 

 

k. Bang Zaitun 

 Bang Zaitun adalah seniman musik—pemimpin sebuah kelompok Orkes 

Melayu. Dikenal sebagai orang yang pernah mempunyai banyak pacar dan hampir 

memiliki lima istri. Sebenarnya kunci keberhasilannya dalam percintaan adalah 

sebuah gitar. Ia pun mengajarkan hal tersebut pada Arai yang sedang mabuk cinta 

dengan Nurmala. 

Bang Zaitun orangnya humoris dan senang sekali berbicara, persis radio. 

Dandannya nyentrik tipikal orang musik. Kepala ikat pinggangnya dari besi 

berbentuk gitar. Motif  bajunya tuts-tuts piano. Celananya cutbrai. Jari-

jarinya bertaburan cincin batu akik besar-besar. Beliau dengan sengaja 

mencabut kedua gigi taringnya yang sehat dengan mengantinya dengan gigi 

emas putih. Sungguh benar ucapan komedian Jerry Lewis: ada kesintingan 

pada setiap seniman yang karatnya lebih tinggi dari kebanyakan orang. (Sang 

Pemimpi: 191). 

 

l. A Kiun 

A Kiun adalah gadis Hokian penjaga loket bioskop yang tidak pernah 

mengenyam bangku sekolah, tapi mengenal baik reputasi Pak Mustar. 

”Anak sekolah, walaupun sudah tujuh belas tahun, tak boleh masuk. Tak 

boleh sama Pak Mustal....” (Sang Pemimpi: 101). 

 

m. Mak Cik Maryamah 

Mak Cik Maryamah adalah ibu Nurmi. Ia adalah seorang wanita  yang 

ditinggalkan suaminya dengan dua orang anak perempuan, yaitu Nurmi dan 
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adiknya yang masih bayi karena tidak bisa memberikan anak laki-laki. Hidupnya 

sangat miskin dan serba kekurangan. 

Saat itulah seorang wanita gemuk berjilbab yang matanya bengkak memasuki 

pekarangan. Wanita malang setengah baya itu Mak Cik Maryamah, datang 

bersama putrinya dan seperti ibunya, mata mereka bengkak, semuanya habis 

menagis”.  

Aku dan Arai berlari menuju Mak Cik tapi ibuku lebih dulu menghampiri 

mereka. 

”Kakak..., Mak Cik Memelas”. 

”Kalau masih ada beras, tolonglah pinjami kami.... (Sang Pemimpi: 39). 

 

n. Nurmi 

Nurmi adalah seorang gadis berbakat memainkan biola, mewarisi biola, 

dan bakat dari kakeknya yang ketua kelompok gambus di Gantung. Nurmi adalah 

tetangga Arai dan Ikal, seumuran dengan Ikal dan Arai, dan Nurmi adalah gadis yang 

sangat mencintai biola.  

Air mata Mak Cik meleleh. Kesusahan seakan tercetak di keningnya. Lahir 

untuk susah, demikian stampelnya. Putrinya yang terkecil tertidur pulas 

dalam dekapannya. Yang tertua, Nurmi yang kurus tinggi kurang gizi itu, baru 

kelas dua SMP, sama denganku dan Arai, tampak tertekan batinnya. Ia 

memeluk erat sebuah koper hitam lusuh berisi biola. Dia seorang pemain 

biola berbakat. Ingin menjadi musisi, itulah impian terbesarnya. Bakat dan 

biola itu diwarisinya dari kakeknya, ketua gambus kampung kami. (Sang 

Pemimpi: 38). 

o. Deborah Wong 

Deborah Wong adalah istri A Siong dan ibu dari Mei Mei. Perempuan asal 

Hongkong yang tambun dan berkulit putih. 

”Tageeeeeeeeemm!! Puik Tageeeeeemmmmm!!!” Nyonya Deborah berteriak 

histeris, karena panik, nyonya deborah terpaksa memakai kata puik, sebuah 

makian dalam bahasa sawang”. (Sang Pemimpi: 48). 
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p. Mei Mei 

Mei Mei adalah gadis kecil anak Deborah Wong memiliki sifat yang 

periang, lucu, dan semangat. 

Anehnya putri kecil Mei Mei justru senang bukan main melihat kami beradu 

otot. Ia cekikikan, bertepuk tangan, dan jelas ia memihakku. Tanpa peduli 

duduk perkaranya, anak kecil pasti akan memihak orang yang berpenampilan 

lebih apik. Bagi anak TK itu, aku yang berkulit lebih terang dan keriting adalah 

jagoannya, pangeran penumpas kejahatan. Bentuk rahang Arai aneh pasti 

pasti telah membuatnya menduga kalau Arai penjahat. (Sang Pemimpi: 46). 

 

 

q. Nyonya Lam Nyet Pho 

Nyonya Lam Nyet Pho keturunan prajurit Hupo, semacam Capo ketua 

preman pasar ikan. Ia pemilik gudang ikan dan penguasa 16 perahu motor. Anak 

buahnya ratusan pria bersarung yang hidup di perahu dan tak pernah melepaskan 

badik dari pinggangnya. 

Nyonya Pho bertubuh tinggi besar. Rambutnya tebal, disemir hitam pekat 

dan kaku seperti sikat. Alisnya seperti kucing tandang. Bahunya tegap, 

dadanya tinggi, dan raut mukanya seperti orang terkejut. Sesuai tradisi Hupo, 

ia bertato, lukisan naga menjalar dari punggung sampai ke bawah telinga, 

bersurai-surai dengan tinta Cina. Bengis, tega, sok kuasa, dan tak mau kalah 

tersirat jelas dari matanya. (Sang Pemimpi: 17). 

 

4. Sudut pandang atau Point of View 

Andrea Hirata menggunakan jenis tulisan dengan sudut pandang orang 

pertama (akuan) karena dalam novel ini lebih banyak menyebutkan”aku”. Sudut 

pandang “aku” dipergunakan oleh Andrea Hirata untuk mengungkapkan peristiwa-

peristiwa yang dialaminya agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, seperti 

pada beberapa kutipan berikut: 

Aku tak pernah kelelahan berlari. Tubuhku ringan, kecil, dan ramping, dengan 

rambut ikal panjang dan kancing baju yang sering tak lengkap, jika berlari aku 

merasa seperti orang Indian, aku merasa menjadi layangan kertas kajang 
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berwarna-warni, aku merasa seumpama benda seni yang meluncur deras 

menerabas angin. (Sang Pemimpi: 141-142). 

 

Beracuan dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengarang ikut masuk 

dalam cerita sebagai Ikal dengan menggunakan kata aku. Kata aku yang digunakan 

pengarang memperjelas gambaran fisik tokoh aku, yang mampu membantu pembaca 

dalam memahami kondisi fisik tokoh utamanya.     

Ah!! Aku telah melukai hati Jimbron. Hatinya yang lunak dan putih. Bukankah aku 

selalu berjanji padaku sendiri akan selalu melindungi Jimbron? Aku menendang 

ember di dekatku karena marah pada diriku sendiri. Aku sedih menyadari ada 

sosok lain dalam diriku yang diam-diam sembunyi, sosok yang tak kukenal. Sosok 

itu menjelma dengan cepat, lalu mendadak lenyap meninggalkan aku berdiri 

sendiri di depan jimbron ditumpuki berton-ton perasaan bersalah. (Sang Pemimpi: 

134). 

 

Sudut pandang akuan yang digunakan oleh pengarang memudahkan membaca 

dalam memahami isi hati tokoh. Pembaca mampu mengetahui perasaan tokoh secara 

jelas.  

Aku mengambil surat kelulusan Arai dan membaca kalimat demi kalimat dalam 

surat keputusan yang dipegangnya dan jiwaku seakan terbang. Hari ini seluruh 

ilmu umat manusia menjadi setitik air di atas samudra pengetahuan Allah. Hari ini 

Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, dan miliaran bintang-

gemintang yang berputar dengan eksentrik yang bersilangan, membentuk 

lingkaran episiklus yang mengelilingi miliaran siklus yang lebih besar, berlapis-lapis 

tak terhingga di luar jangkauan akal manusia. Semuanya tertata rapi dalam 

protokol jagat raya yang diatur tangan Allah. Sedikit saja satu dari miliaran 

episiklus itu keluar dari orbitnya, maka dalam hitungan detik semesta alam akan 

meledak menjadi remah-remah. Hanya itu kalimat yang dapat menggambarkan 

bagaimana sempurnanya Tuhan telah mengatur potongan-potongan mozaik di 

hidupku dan Arai demikian indahnya Tuhan bertahun-tahun telah memeluk 

mimpi-mimpi kami, telah menyimak harapan-harapan sepi dalam hati kami, 

karena di kertas itu tertulis nama universitas yang menerimanya, sama dengan 

universitas yang menerimaku, di sana jelas tertulis: Université de Paris, Sorbonne, 

Prancis. (Sang Pemimpi: 272).  
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Kata ”aku” yang dipergunakan oleh pengarang untuk menyatakan kepada 

pembaca tentang peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh utama. Ikal menggunakan 

kata-kata aku dengan kalimat berita atau kalimat tidak langsung, seperti dalam kalimat 

”aku sebagai siswa SMA yang cukup kreatif, Aku masih seekor pungguk buta dan mimpi-

mimpi itu masih rembulan, Aku telah melukai hati Jimbron, ketika berpisah ayahku 

memeluk Arai dan mendekapnya kuat sekal, Kini dadaku ingin meledak rasanya, aku dan 

Arai masih bertalian sadara, dan Aku mengambil surat kelulusan Arai dan membaca 

kalimat demi kalimat dalam surat keputusan yang dipegangnya dan jiwaku seakan 

terbang”. 

Pengarang selain menggunakan kalimat tidak langsung dalam menggunakan 

kata aku, juga menggunakan kalimat langsung atau dalam bentuk percakapan. Hal 

tersebut tampak pada kutipan berikut: 

“Kau kenal Bang Zaitun kan, Rai?? tanyaku.” 

“Arai menjawab heran, “Pimpinan Orkes Melayu Pasar Ikan Belok Kiri itu...?” 

“Ke sanalah kau harus berguru soal cinta....” 

“Arai tersenyum. Siapa tak kenal Bang Zaitun, pria flamboyan yang kondang dalam 

persilatan cinta. Di Belitong ada empat kampung besar, di setiap kampung itu ia 

mempunyai istri. Laki-laki positif mencerna setiap usulan, memikirkannya dengan 

lapang dada. Arai menatapku cerah.” 

“Kau yakin Bang Zaitun punya cukup wewenang ilmiah untuk memecahkan 

masalahku ini, Kal?” 

“Tak ada salahnya mencoba, Kawan, jauh lebih terhormat daripada ke dukun!!” 

“Ah, Keriting, baru kutahu, kau cerdas sekali!!” ( Sang Pemimpi: 189). 

  

Kalimat langsung dalam bentuk tulisan menggunakan dua tanda petik (“....”), 

tanda petik pembuka dan tanda petik penutup seperti pada kalimat “Kau kenal Bang 

Zaitun kan, Rai?? tanyaku.” dan “Ah, Keriting, baru kutahu, kau cardas sekali!!”. 

 

5. Latar atau Setting 

Berikut ini adalah analisis latar novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

a.    Latar Tempat 
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Latar tempat pada novel Sang Pemimpi pada awal ceritanya terjadi di 

Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung Timur, Pulau Belitong, Sumatera Selatan 

hingga akhirnya mereka lulus SMA Bukan Main dan melanjutkan di Perguruan 

Tinggi di Jakarta, Provinsi DKI, Pulau Jawa. Hal ini tampak pada kutipan sebagai 

berikut: 

Di bawah rindang dedaunan bungur, di depan aula tempat pembagian rapor, 

sejak pagi aku dan Arai menunggu ayahku. Aku membayangkan beliau yang 

akan pensiun bulan depan, bersepeda pelan-pelan melalui hamparan perdu 

apit-apit, kebun-kebun liar, dan jejeran panjang pohon angsana reklamasi 

bumi Belitong yang dihancurleburkan PT. Timah. Lalu beliau beristirahat di 

pinggir jalan. (Sang Pemimpi: 91). 

 

Latar tempat yang disajikan oleh pengarang adalah latar tempat di daerah 

pegunungan ditunjukkan dengan kata-kata hamparan perdu apit-apit, kebun-kebun 

liar, dan jejeran panjang pohon. 

Kami tak peduli mungkin karena panik akan keadaan kami sendiri. Berbulan-

bulan di Bogor, berbekal selembar ijazah SMA, kami tak kunjung 

mendapatkan pekerjaan. Bahkan hanya sekadar ingin menjadi penjaga toko 

susahnya minta ampun. Pada bulan keempat, dengan sangat terpaksa kami 

memecahkan celengan kuda Sumbawa dan kuda sandel itu. Tebersit 

perasaan bersalahku pada Jimbron. Tapi apa boleh buat, melamar kerja pun 

perlu biaya. Jika masih begini, napas kami tinggal tiga bulan di Jawa. Aku 

teringat pesan mualim untuk kembali ke Tanjung Priok pada bulan Juli jika 

Jawa tak bersimpati pada nasib kami. Dan bulan Juli masih tujuh bulan lagi, 

berarti, kami harus berhibernasi seperti hewan pengerat marmot yang hidup 

di Pegunungan Alpen ketika musim salju. (Sang Pemimpi:  236).      

 

Selain latar tempat di daerah pegunungan, pengarang juga menggunakan 

latar tempat di Jakarta, yaitu di pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok adalah 

tempat pertama kali tokoh utama Ikal menginjakkan kakinya di Jakarta guna 

menuntut ilmu setelah lulusa dari SMA.    

Ikal dan Arai menumpang kapal Bintang Laut Selatan dengan tujuan 

Ciputat, Jakarta diuraikan dalam kutipan berikut ini: 
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”Selamat datang di Jakarta, Boi, kata kelasi yang berbaju seperti Donald 

bebek sambil menibar sebongkah besi tambatan kapal di bibir dermaga. Kami 

tak peduli pada ucapannya karena tegang akan menginjak Jakarta”. (Sang 

Pemimpi: 226). 

 

Latar tempat lainnya yang ada di Jakarta adalah daerah Ciputat. Ciputat 

merupakan daerah perkotaan yang ada di Jakarta. Tokoh ke daerah Ciputat 

mengunakan sarana bis.  

”Ciputat, Boi. Jangan lupa Ciputat!!” 

”Aku dan Arai terpana melihat kapal-kapal besar: Kambuna, Lawit, Sirimau, 

dan berbagai nama berujung Lloyd. KAPAL BINTANG LAUT SELATAN yang 

kami anggap sudah sangat besar tak ada artinya dibandingkan kapal-kapal ini. 

(Sang Pemimpi: 227). 

 

Ciputat merupakan salah satu daerah Jakarta dan nama-nama kapal kapal-

kapal besar, seperti Kambuna, Lawit, Kirimau, dan berbagai nama berujung Lloyd. 

Kapal Bintang Laut Selatan menunjukkan daerah di pelabuhan yang ada di Jakarta, 

yaitu pelabuhan Tanjung Priok.   

 

b.   Latar Waktu 

Pada latar waktu dalam novel Sang Pemimpi menceritakan kejadian waktu 

dengan penjelasan tanggal, bulan, dan tahun, sebagaimana digambarkan berikut 

ini: 

”Aku mengintip keluar, 15 Agustus 1988 hari ini, musim hujan baru mulai”. 

(Sang Pemimpi: 4). 

 

Tulisan 15 Agustus 1988 menunjukkan latar waktu pada tanggal 15 bulan 

Agustus, dan tahun 1988. tanggal, bulan, dan tahun tersebut dapat membantu 

pembaca mempunyai gambaran tentang peristiwa yang terjadi.       
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Pengarang menggambarkan kejadian pada waktu siang, seperti 

digambarkan pada kutipan dibawah ini: 

”Jimbron bolos sekolah. Usai sholat lohor dia sudah hilir mudik di dermaga”. 

(Sang Pemimpi: 169). 

 

 

Waktu itu hari minggu. Kebiasaan kami adalah kembali keperaduan seusai 

salat subuh, nanti bangun lagi jika beduk lohor memanggil”. (Sang Pemimpi: 

177). 

 

Pengarang menggambarkan waktu kejadian dengan penjelasan bulan dan 

tahun sebagaimana pada kutipan dibawah ini: 

”....demikian di kota pelabuhan kecil Magai di Pulau Belitong, sampai Maret 

tahun depan”. (Sang Pemimpi: 4). 

 

”Dua bulan berikutnya adalah siksaan tak terkira buatku karena semakin hari 

keadaan Jimbron semakin gawat”. (Sang Pemimpi: 176). 

 

Pengarang menggambarkan kejadian pada waktu sore, seperti 

digambarkan pada kutipan dibawah ini: 

”Pukul empat sore nanti hujan akan tumpah....” (Sang Pemimpi: 4). 

 

”Bendera kapal BINTANG LAUT SELATAN telah tampak di horizon sejak pukul 

tiga sore dan mulai pukul dua dermaga telah dipadati orang-orang Melayu 

yang ingin melihat langsung hewan yang hanya pernah mereka lihat dalam 

gambar”. (Sang Pemimpi: 168). 

 

Pukul tiga sore menunjukkan waktu pada sore hari jam 3, yaitu waktu 

sebelum jam empat dan sesudah jam 2 termasuk waktu sore hari. Selain itu, 
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pengarang juga menggambarkan latar waktu pada malam hari, dan pagi hari, 

dengan ketiga kutipannya sebagai berikut:   

 

”Sinar matahari sore terbias pada permukaan laut membentuk pita berwarna 

jingga yang memukau dari dermaga sampai kaki langit”. (Sang Pemimpi: 189). 

 

”...tak berhenti sampai jauh malam....” (Sang Pemimpi: 4). 

 

”Setiap minggu pagi Jimbron menghambur ke pabrik cincau. Dengan senang 

hati, ia menjadi relawan pembantu Laksmi.” (Sang Pemimpi: 79). 

 

Kisah kejadian yang digambarkan hampir seluruh isi bagian novel Sang 

Pemimpi menceritakan tokoh utama saat usia sekolah di SMA, sebagaimana kutipan 

di bawah ini: 

”Akhirnya, kampung kami memiliki sebuah SMA, sebuah SMA Bukan Main! 

Dulu kami harus sekolah SMA ke Tanjong Pandan, 120 kilometer jauhnya. 

Sungguh hebat SMA kami itu, sebuah SMA Negeri! Benar-benar bukan 

main!”. (Sang Pemimpi: 6). 

 

Pengarang menggambarkan dengan penjelasan tahun pada kejadian 

jatuhnya PN. Timah sebagaimana kutipan berikut ini: 

”Tapi kesenangan ini pun tak berlangsung lama, sebab sejak awal 1990-an PN 

Timah lumpuh”. (Sang Pemimpi: 245). 

 

c.   Latar Sosial 

Latar sosial dalam novel Sang Pemimpi sangat berhubungan dengan 

masyarakat dan kehidupan yang melingkupi tokoh-tokoh yang terdapat di 

dalamnya. Kehidupan yang digambarkan di dalam novel Sang Pemimpi adalah 
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kehidupan sosial di suatu tempat yang terdiri dari berbagai bangsa.  Berikut 

kutipannya: 

Berbagai bangsa telah merapat ke demaga Magai: Arab, Afrika, Cina, India, 

Pakistan, bahkan orang-orang perahu dari Kamboja. Yang paling sering 

adalah orang-orang bersarung. Jika musim buah, mereka membawa kweni, 

pisang, dan manggis, menjualnya pada penampung di stanplat lalu pulang ke 

pulau-pulau kecil yang terbesar di Belitong Timur membawa minyak tanah 

dan beras. Mereka tinggal di perahu dan memakai sarung sampai menudungi 

kepala, sering dengan sengaja mereka menutupi wajah. Hanya itulah adat 

yang kukenal. 

Jika merapat di Dermaga Olivir Magai maka peradaban pertama yang 

ditemukan orang adalah sebuah gedung bioskop. Hiburan paling top di 

Magai. Memutar film dua kali seminggu, film India dan film Jakarta, kata 

orang Melayu. (Sang Pemimpi: 95). 

 

Latar sosial yang berbeda bangsa atau daerah berpengaruh terhadap adat 

yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Misalnya, masyarakat Belitong 

memiliki kebiasaan yang dijadikan adat daerah saat membawa minyak tanah dan 

beras.mereka tinggal di perahu dan memakai sarung sampai menudungi kepala, 

sering dengan sengaja mereka menutupi wajah  

Aku dan Arai menuju Mak Cik tapi ibuku lebih dulu menghampiri mereka. 

”Kakak...,” Mak Cik memelas. 

”Kalau masih ada beras, tolonglah pinjami kami....” 

Air mata Mak Cik meleleh. Kesusahan seakan tercetak di keningnya. Lahir 

untuk susah, demikian stempelnya. Putrinya yang terkecil tertidur pulas 

dalam dekapannya. Yang tertua, Nurmi yang kurus tinggi kurang gizi itu, baru 

kelas dua SMP, sama denganku dan Arai, tampak tertekan batinnya. Ia 

memeluk erat sebuah koper hitam lusuh berisi biola. Dia seorang pemain 

biola berbakat. Ingin menjadi musisi, itulah impian terbesarnya. Bakat dan 

biola itu diwarisinya dari kakeknya, ketua gambus kampung kami. (Sang 

Pemimpi: 38). 
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Kutipan di atas menggambarkan semangat tokoh utama untuk membantu 

orang lain meskipun mereka dari kalangan keluarga miskin dan kuli rendahan, 

karena mereka juga mengalaminya. 

Kehidupan sosial, pada novel  Sang Pemimpi juga digambarkan tentang 

kehidupan malam di perkotaan, yaitu di Jakarta. Hal ini ditunjukkan pada kutipan 

berikut. 

Kami berdua tertegun dan terkesima di depan toko itu. Tak mampu berkata-

kata. Tak pernah seumur hidup kami melihat toko seindah itu. Cat 

bangunanya sangat mempesona dan di dalamnya terang benderang. Banyak 

seakali lampunya. Bermacam-macam lampu. Ada lampu hias di dinding, ada 

lampu meja, dan butir-butir lampu kecil yang merambat-rambat ke sana 

kemari, naik turun berputar-putar sampai keluar, berkelap-kelip, seperti di 

rumah warga Tionghoa kampung kami yang sedang mengadakan pesta 

perkawinan. (Sang Pemimpi: 230). 

 

Perbedaan asal daerah atau bangsa selain berpengaruh terhadap adat 

atau kebiasaan, juga berpengaruh terhadap kegiatan dalam membangun bentuk 

rumah, seperti rumah yang dimiliki oleh warga Tionghoa yang rumahnya banyak 

memiliki lampu.  

Latar sosial religius dan ajaran moral tampak pada kutipan berikut: 

Dan hujan pun turun. Gerimis, gelap, lelah, dan dingin. Masih tak tentu arah, 

kami hanya melangkah saja sekenanya berpegang pada pesan orangtua 

untuk menemukan masjid. Nasib baik! Belum jauh dari terminal kami 

menemukan sebuah gedung dengan tulisan yang membuat kami senag 

karena di SMA Negeri Bukan Main kami sudah sering mendengarnya: Institut 

Pertanian Bogor (IPB). Lebih menyenangkan karena dibelakangnya ada 

masjid. (Sang Pemimpi: 234). 

 

Latar sosial religius pada kutipan di atas mempengaruhi kehidupan sosial 

religius tokoh yang selalu ingat kepada Tuhan, meskipun keadaan sangat sulit tetapi 

selalu ingat dengan Tuhan.     
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”Setiap habis magrib Arai melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an di bawah 

temaram lampu minyak dan saat itu seisi rumah kami terdiam”. (Sang 

Pemimpi: 33). 

 

Data kutipan di atas menggambarkan bahwa setiap tindak-tanduk tokoh 

utama selalu didasarkan pada ajaran Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadits. 

 

B. Hubungan Antarunsur Novel Sang Pemimpi dalam  

Membangun Keindahan 

Langkah yang dilakukan dalam penelitian dengan pendekatan struktural 

berpegang pada berbagai rumusan yang ada. Peneliti menganalisis masing-masing unsur 

secara mendetail untuk selanjutnya menempatkannya sebagai sebuah kesatuan dengan 

unsur yang lain. Pada penelitian ini dibahas unsur-unsur pembangun novel yang meliputi 

tema, alur, penokohan, dan latar  dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang 

unsur intrinsik karya yang dianalisis. 

Unsur-unsur sastra penting dianalisis dalam penelitian sastra, sastra 

sewajarnya bertolak dari interpretasi dan analisis karya sastra itu sendiri, bagaimanapun 

juga peneliti tertarik untuk membongkar pengarang, lingkungan sosial dan proses 

karena adanya karya sastra. Artinya, peneliti dalam menganalisis hasil karya sastra 

seseorang perlu memahami dan mengetahui keadaan diri pengarang dan lingkungannya 

sehingga akan dapat membantu peneliti dalam memahami karya sastra pengarang.      

Berdasarkan analisis struktural novel Sang Pemimpi di atas, dapat disimpulkan 

antara alur, penokohan, dan latar merupakan penunjang tema. Adanya tema tanpa 

didukung ketiga unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya. 

Para tokoh novel Sang Pemimpi diungkap dengan cermat sehingga 

kepaduannya terjaga. Tokoh Ikal menjadi penggerak alur utama dan berinteraksi dengan 

tokoh-tokoh lain. Dengan demikian, jalinan peristiwa dapat terjaga keutuhannya. Kaitan 

antara kedua aspek intrinsik ini menunjukkan bahwa karakter masing-masing tokoh 

bertalian dengan interaksi. Hubungan antara alur dan latar sangat terkait serta saling 

mendukung peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam Sang Pemimpi  

yang terbentuk dari tokoh dan lingkungan masyarakat. Keterkaitan dan hubungan yang 
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saling mendukung antara unsur intrinsik satu dengan unsur intrinsik lainnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 Tokoh utama dalam novel Sang Pemimpi adalah Ikal. Ikal digambarkan oleh 

pengarang sebagai orang yang memiliki sifat baik hati, optimistis, dan pantang 

menyerah. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut: 

Dan hujan pun turun. Gerimis, gelap, lelah, dan dingin. Masih tak tentu arah, kami 

hanya melangkah saja sekenanya berpegang pada pesan orangtua untuk 

menemukan masjid. Nasib baik! Belum jauh dari terminal kami menemukan 

sebuah gedung dengan tulisan yang membuat kami senang karena di SMA Negeri 

Bukan Main kami sudah sering mendengarnya: Insitut Pertanian Bogor (IPB). Lebih 

menyenagkan karena di belakangnya ada masjid. (Sang pemimpi: 234).      

 

Tahun berikutnya aku diterima di UI. Aku mengatur jadwal shift menyortir surat 

sesuai dengan kesibukan kuliah. Aku merindukan Arai setiap hari dan ingin 

kukirimkan kabar padanya bahwa jika ia kembali ke Bogor ia dapat kuliah karena 

aku telah berpenghasilan tetap. Walaupun sangat pas-pasan tapi jika ia juga 

bekerja part time,kami yakin kami dapat sama-sama membiayai kuliah kami. 

(Sang pemimpi: 246). 

 

Ikal adalah salah satu individu yang pantang menyerah untuk dapat memenuhi 

jiwa petualangannya dan mencari ilmu. Perjuangan yang berat dilalui Ikal agar dapat 

diterima di UI salah satu universitas yang menjadi favorit bagi banyak orang. Lokasi UI di 

daerah Jakarta dan jauh dari tempat tinggal Ikal. Ikal berjuang untuk dapat bertahan 

hidup dan dapat kuliah. Ia bekerja agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.  

Sifat Ikal yang pantang menyerah terbentuk karena adanya latar tempat, yaitu 

tempat tinggal Ikal bersama orangtuanya di daerah penghasil timah yang membutuhkan 

perjuangan berat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Ikal ikut membantu orangtuanya 

dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

Anak-anak yang kuat tenaganya menjadi pendulang timah. Mereka seharian 

berendam di dalam lumpur, mengaduk-aduk aluvial, meraba-raba urat timah di 

bawah tanah, mempertaruhkan kelangsungan hidup pada kemampuan menduga-

duga. Mereka yang kuat nyalinya bekerja di bagan tengah laut. Pekerjaan 

berbahaya yang berbulan-bulan baru bisa bertemu keluarga. Mereka yang kuat 

tenaga dan kuat nyalinya siang malam mencedok pasir gelas untuk mengisi 
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tongkang, makan seperti jembel dan tidur di bawah gardan truk, melingkar seperti 

biawak. Anak-anak Melayu ini paling miris nasibnya. Karena sesungguhnya setiap 

butir pasir itu adalah milik ulayatnya, setiap bongkah kuarsa, topas, dan galena itu 

adalah harkat dirinya sebagai orang Melayu asli, tapi semuanya mereka muat 

sendiri ke atas tongkang untuk menggendutkan perut para cukong di Jakarta atau 

pejabat yang kongkalikong. Menjadi pendulang, nelayan bagan, dan kuli pasir, 

berarti mengucapkan selamat tinggal pada Tut Wuri Handayani.  (Sang Pemimpi: 

67-68). 

 

Penokohan pada sifat Ikal yang pantang menyerah dan unsur latar tempat 

tinggal memengaruhi terjadinya alur banyak permasalahan. Permasalahan yang ditemui 

Ikal berhubungan dengan cita-cita untuk menuntut ilmu dan permasalahan tentang 

persahabatan. Ikal dan kedua sahabatnya mengalami permasalahan ketidakcocokan 

dalam prinsip atau tujuan. Permasalahan Ikal dalam mencapai cita-citanya adalah 

permasalahan tentang keuangan sebagai modal untuk membiayai kuliah Ikal. 

Permasalahan persahabatan dan usaha dalam mencapai cita-cita dapat diatasi oleh Ikal 

karena sifatnya yang pantang menyerah.  

Unsur penokohan, tema, dan alur mendukung adanya tema, yaitu tema 

tentang  kehidupan dan pendidikan di tengah perekonomian yang miskin di daerah 

pedalaman Belitong melalui jalinan kuat persahabatan antara Ikal dengan Arai. 

Tak terasa aku telah menyelesaikan kuliahku. Sekarang aku merasa memiliki 

tenaga baru untuk menemukan potongan-potongan mozaik nasibku. Pekerjaan 

sortir dan hidupku secara keseluruhan mulai kurasakan sepi tantanganya. Aku 

ingin menghadapi suatu kesulitan yang membuatku terus berkambang, aku ingin 

menjadi bagian dari sesuatu yang penting dan besar. Aku berpikir untuk 

meninggalkan pekerjaan sortir dan kembali mengekstrapolasikan kurva 

semangatku yang terus menanjak. (Sang Pemimpi: 250). 

 

Keberhasilan kuliah Ikal untuk berpendidikan tinggi (S-2) di Universitas de 

Paris, Sorbone, Prancis merupakan keberhasilan Ikal dalam menuntut ilmu untuk 

keberhasilan dirinya sebagai individu dan membahagiakan orangtua tuanya karena Ikal 

sudah memenuhi harapan orangtua. Selain itu, negara Prancis merupakan keberhasilan 

Ikal dalam mewujudkan mimpinya dalam berpetualang mencari ilmu.  
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Keempat unsur, yaitu penokohan, latar, alur, tema dapat mudah dipahami oleh 

pembaca melalui sudut pandang yang dipilih pengarang mengunakan sudut pandang 

sebagai orang pertama yang banyak mengetahui peristiwa-peristiwa tokoh lain. Sudut 

pandang orang pertama menggunakan kata ”aku” oleh pengarang digunakan dalam 

kalimat langsung dan tidak langsung.     

Bertolak dari analisis struktural novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata di 

atas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang membangun novel tersebut merupakan 

bentuk keseluruhan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lain saling terkait dan 

menjalin kesatuan yang mendukung totalitas makna. Hal ini dapat dilihat dari jalinan 

cerita yang merupakan hasil perpaduan antara alur, penokohan, dan latar. 

 

C. Nilai Pendidikan yang Terdapat dalam Novel Sang Pemimpi 

1. Nilai Pendidikan Sosial 

Selaras dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, maka setiap individu 

ingin mengadakan hubungan komunikasi, interaksi dengan individu lain menunjuk pada 

keinginan saling mengenal antar individu dalam  pergaulan. Nilai sosial mengacu pada 

hubungan individu dengan individu yang lain dalam sebuah masyarakat. Bagaimana 

seseorang harus bersikap, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, dan 

menghadapi situasi tertentu juga termasuk nilai sosial. Dalam masyarakat Indonesia 

yang sangat beraneka ragam coraknya, pengendalian diri adalah sesuatu yang sangat 

penting untuk menjaga kesinambungan masyarakat. 

Manusia agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat harus bersikap 

dewasa. Sarwono (2002: 38) menyatakan bahwa ada enam penyesuaian diri yang harus 

dilakukan seorang individu untuk bersikap dewasa yaitu: (1) menerima dan 

mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadian, (2) menentukan peran 

dan fungsi seksualnya dalam kebudayaan di mana individu berada, (3) mencapai 

kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi 

kehidupan, (4) mencapai posisi yang diterima masyarakat, (5) mengembangkan hati 

nurani, tanggung jawab, moralitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan 

kebudayaan, (6) memecahkan masalah-masalah nyata dalam pengalaman sendiri dan 

kaitannya dengan lingkungan.  
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Tujuan pendidikan sosial dalam karya sastra adalah membentuk manusia yang 

mempunyai kesadaran sosial, sikap sosial, dan kemampuan sosial. Interaksi sosial yang 

dilakukan Ikal dalam kehidupan sosialnya ada negatif dan positif. Kehidupan sosial yang 

bersifat negatif memberikan Ikal memikili rasa sosial terhadap teman, seperti dalam 

kutipan berikut: 

Ah!! Aku telah melukai hati Jimbron. Hatinya yang lunak dan putih. Bukankah aku 

selalu berjanji padaku sendiri akan selalu melindungi Jimbron? Aku menendang 

ember di dekatku karena marah pada diriku sendiri. Aku sedih menyadari ada 

sosok lain dalam diriku yang diam-diam sembunyi, sosok yang tak kukenal. Sosok 

itu menjelma dengan cepat, lalu mendadak lenyap meninggalkan aku berdiri 

sendiri di depan Jimbron ditumpuki berton-ton perasaan bersalah. (Sang 

Pemimpi: 134).     

   

Rasa toleran Ikal terhadap sahabatnya—Jimbron—membuatnya merasa 

bersalah saat ia memarahi Jimbron tanpa sebab. Ikatan pertalian persahabatan antara 

Ikal dengan salah satu sahabatnya—Jimbron—merupakan ikatan persahabatan yang 

tumbuh atas perasaan sayang dan menimbulkan rasa toleran.  

Rasa sosial Ikal terhadap sahabatnya yang tinggi tidak hanya pada Jimbron 

saja, melainkan juga pada Arai—sahabat yang banyak membantu dalam kehidupannya.   

Kini dadaku ingin meledak rasanya. Pada momen ini kami memahami bahwa 

persahabatan kami yang lama dan lekat lebih dari saudara, berjuang senasib 

sepenanggungan, bekerja keras bahu-membahu sampai titik keringat terakhir 

untuk sekolah dan keluarga, tidur sebantal makan sepiring, susah senang 

bersama, ternyata telah membuahkan maslahat yang tak terhingga bagi kami. 

Persahabatan berlandaskan cinta kasih itu telah merajut ikatan batin yang 

demikian kuat dalan kalbuku dan saking kuatnya sampai memiliki tenaga gaib 

penyembuhan. (Sang pemimpi: 139). 

 

Sifat sosial Ikal terhadap sahabatnya melebihi dengan saudaranya. Ikal dan Arai 

berjuang senasib sepenanggungan, bekerja keras, bahu-membahu sampai titik keringat 

terakhir untuk sekolah dan keluarga. Tidur sebantal, makan sepiring, susah senang 

bersama, ternyata telah membuahkan toleran yang tinggi antara Ikal dan Arai. Ikal 
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memiliki sikap sosial yang tinggi berusaha untuk membahagiakan  sahabatnya dan ingin 

berbuat yang bermanfaat bagi sahabatnya seperti apa yang ia peroleh dari para sahabat 

yang perhatian kepada Ikal.       

“Bertahun lewat tapi aku tak ’kan lupa Rai, akan kubalas kebaikanmu yang tak 

terucapkan itu, jasamu yang tak kenal pamrih itu, ketulusanmu yang tak 

kasatmata itu”. (Sang Pemimpi: 185-186). 

 

Ikal membina hubungan sosial dengan Arai menjadi tali persahabatan yang 

erat. Persahabatan yang erat dibina oleh Ikal membuat Ikal memiliki rasa solidaritas 

yang tinggi. Ikal menginginkan hubungan sosialnya dengan Arai dapat berjalan baik, 

maka ia berusaha membahahagiakan sahabatnya tersebut. Kutipan lainnya, yaitu:  

Dan aku tau persis caranya, sebab aku paham saat ini kebahagiaan Arai 

sesungguhnya terperangkap dalam sebuah peti. Kunci peti itu berada di tangan 

wanita ini: Zakiah Nurmala binti Berahim Matarum. Cinta Arai pada Nurmala 

adalah salah satu kisah cinta yang paling menyedihkan di muka bumi ini. (Sang 

Pemimpi: 186). 

 

Sebagai teman, Ikal memiliki rasa sosial yang tinggi. Rasa sosial Ikal ditunjukkan 

dengan membantu sahabatnya untuk mendapat gadis yang dicintai sahabatnya. Ikal 

membantu Arai karena Ikal dapat memahami keinginan yang dirasakan oleh Arai.   

Hubungan sosial yang terjadi di masyarakat bukan hanya hubungan sosial 

dengan sahabat, melainkan juga hubungan dengan anggota keluarga. Hubungan sosial 

Ikal dengan orangtuanya dapat berjalan baik. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan 

berikut: 

Ketika berpisah, ayahku memeluk Arai dan mendekapnya kuat sekali. Tak ada 

kata-kata untuk kami, hanya senyum lembut kebanggaan, dan matanya berkaca-

kaca. Beliau kehilangan karena tak pernah sebelumnya kami meninggalkannya. 

Pak Balia memberikan padaku sebuah gambar yang selalu diperlihatkannya di 

depan kelas: pelukis, menara Eiffel, dan sungai Siene. Beliau diam saja dan aku 

mengerti maksudnya. Perancis bukan hanya impianku dan Arai tapi juga impian 

sepi beliau. (Sang Pemimpi: 219). 
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Pelukan seorang ayah kepada anaknya menunjukkan hubungan sosial yang 

terjalin erat. Demikian juga pada Ikal, hubungan sosial Ikal dengan orangtuanya terjalin 

erat. Ada ikatan batin antara orangtua dan anaknya. Pelukan erat yang diberikan oleh 

orangtua kepada anak juga membuktikan dukungan sosial orangtua kepada anak dalam 

mencapai cita-cita.  

Hubungan sosial Ikal yang lain yaitu hubungan sosial dengan para gurunya. 

Hubungan sosial Ikal dengan gurunya mendorong Ikal untuk dapat meraih cita-citanya.   

Tapi aku tak ’kan surut. Tokoh-tokoh hebat telah mempersiapkanku untuk situasi 

ini. Bu Muslimah guru SD-ku yang telah mengajariku agar tak takut pada kesulitan 

apa pun, ayahku dengan senyum lembutnya yang membakar jiwaku, Pak Balia 

yang menunjukan padaku indahnya penjelajahan ilmu, dan Arai yang 

mengingatkanku agar tak mendahului nasib. (Sang Pemimpi: 256).       

 

Dukungan yang diberikan oleh guru kepada murid merupakan hubungan sosial 

tanggung jawab seorang guru kepada anak didik dalam mencapai pendidikan yang 

tinggi.   

Tubuhku yang dari tadi kaku karena tegang mengantisipasi rencana Arai kini 

pelan-pelan merosot sehingga aku terduduk di balik daun pintu. Aku menunduk 

dan memeluk lututku yang tertekuk. Aku merasa sangat malu pada diriku sendiri. 

Bibirku bergetar menahan rasa haru pada putihnya hati Arai. Air mataku mengalir 

pelan. Sungguh tak sedikit pun kuduga Arai merencanakan sesuatu yang sangat 

mulia untuk Mak Cik. Sebuah rencana yang akan kudukung habis-habisan. Sejak 

itu, aku mengenal bagian paling menarik dari Arai, yaitu ia mampu melihat 

keindahan di balik sesuatu, keindahan yang hanya biasa orang temui di dalam 

mimpi-mimpi. Maka Arai adalah seorang pemimpi sesungguhnya, seorang 

pemimpi sejati. (Sang Pemimpi: 185).  

 

Hubungan interpersonal merupakan salah satu ciri khas kualitas kehidupan 

manusia. Kodrat manusia adalah makhluk monodualisme yang memiliki sifat makhluk 

individu dan sosial. Dalam banyak hal, individu memerlukan keberadaan orang lain 
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untuk saling memberi penilaian, membantu, mendukung dan bekerjasama dalam 

menghadapi tantangan kehidupan. 

 

2. Nilai Pendidikan Moral 

Nilai moral yaitu suatu nilai yang menjadi ukuran patutnya manusia bergaul di 

dalam kehidupan bermasyarakat. Moral erat kaitannya dengan agama dan sosial. Dalam 

moral terdapat unsur moral agama, moral sosial dan moral-moral lainnya sehingga 

moral merupakan sesuatu yang sangat kompleks yang selalu dihadapi seseorang. 

Pengarang dapat merefleksikan pandangan hidupnya melalui nilai-nilai 

kebenaran sehingga karya sastra tersebut dapat menawarkan pesan-pesan moral yang 

berkaitan dengan sifat luhur manusia, memperjuangkan hak dan martabat manusia. 

Setiap pengarang dapat dipastikan mempunyai tujuan saat akan membuat karyanya. 

Pengarang berharap agar karya sastranya dapat memberikan manfaat dan dapat 

dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diinginkan Andrea tidak ditulis 

secara langsung, melainkan secara tersirat melalui pesan-pesan moral tentang 

persahabatan dan menuntut ilmu yang tinggi. 

Pesan moral tentang persahabatan, Andrea melukiskan keadaan sahabatnya 

Arai yang memiliki semangat dan kebaikan hati dalam membahagiakan orang lain. 

Semangatnya ditunjukkan oleh semangat kerjanya yang tanpa mengenal lelah sehingga 

dirinya tidak terurus dengan keadaan yang kumal dan bau. Akan tetapi, semangat dan 

pengorbanan yang tidak mengenal lelah disampaikan oleh pengarang sebagai pesan 

kepada pembacanya. Pesan Andrea tentang persahabatan yang sangat dekat dan saling 

mengasihi seperti saudara sendiri digambarkan oleh pengarang, bagaimana saling tolong 

menolong, kuatnya energi cinta, pengorbanan, dan pesan moral untuk melindungi 

sahabatnya itu yang dikesankan oleh pengarang. 

Aku ingin membahagiakan Arai. Aku ingin berbuat sesuatu seperti yang ia lakukan 

pada Jimbron. Seperti yang selalu ia lakukan padaku. Aku sering melihat sepatuku 

yang menganga seperti buaya berjemur tahu-tahu sudah rekat kembali, Arai 

diam-diam memakunya. Aku juga selalu heran melihat kancing bajuku yang lepas 

tiba-tiba lengkap lagi, tanpa banyak cincong Arai menjahitnya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cix 

 

Jika terbangun malam-malam, aku sering mendapatiku telah berselimut, Arai 

menyelimutiku. Belum terhitung kebaikannya waktu ia membelaku dalam perkara 

rambut belah tengah Toni Koeswoyo saat aku masih SD dulu. (Sang Pemimpi:  

185). 

 

Pesan Andrea dalam kutipan tersebut tentang persahabatan yang terjalin pada 

tokoh utama aku, Arai, dan Jimbron telah sarat dengan pesan-pesan moral, yaitu setiap 

manusia hidup perlu tolong-menolong, saling mencintai dengan sesama, berkorban 

untuk orang lain, dan melindungi orang lain. 

Kini dadaku ingin meledak rasanya. Pada momen ini kami memahami bahwa 

persahabatan kami yang lama dan lekat lebih dari saudara, berjuang senasib 

sepenanggungan, bekerja keras bahu-membahu sampai titik keringat terakhir 

untuk sekolah dan keluarga, tidur sebantal makan sepiring, susah senang 

bersama, ternyata telah membuahkan maslahat yang tak terhingga bagi kami. 

Persahabatan berlandaskan cinta kasih itu telah merajut ikatan batin yang 

demikian kuat dalan kalbuku dan saking kuatnya sampai memiliki tenaga gaib 

penyembuhan. (Sang Pemimpi: 139).  

 

Sifat Ikal yang toleran terhadap sahabatnya melebihi dengan saudaranya. Ikal 

dan Arai berjuang senasib sepenanggungan, bekerja keras bahu-membahu sampi titik 

keringat terakhir untuk sekolah dan keluarga, tidur sebantal makan sepiring, susah 

senang bersama, ternyata telah membuahkan toleran yang tinggi antara Ikal dan Arai.  

Ikal memiliki sikap toleran yang tinggi berusaha untuk membahagiakan  

sahabatnya dan ingin berbuat yang bermanfaat bagi sahabatnya seperti apa yang ia 

peroleh dari para sahabat yang perhatian kepada Ikal.       

Aku ingin membahagiakan Arai. Aku ingin berbuat sesuatu seperti yang ia lakukan 

pada Jimbron. Seperti yang selalu ia lakukan padaku. Aku sering melihat sepatuku 

yang menganga seperti buaya berjemur tahu-tahu sudah rekat kembali, Arai 

diam-diam memakunya. Aku juga selalu heran melihat kancing bajuku yang lepas 

tiba-tiba lengkap lagi, tanpa banyak cincong Arai menjahitnya. (Sang Pemimpi: 

185).    
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Sifat toleran Ikal tidak hanya kepada sahabat-sahabatnya, melainkan juga 

kepada orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Saat Ikal bekerja di kantor pos, 

ia memberikan rasa tolerannya kepada para mahasiswa yang membutuhkan 

pertolongan untuk membantu mencairkan wesel. Ikal dengan kekuasaanya dapat 

memberikan jaminan kepada mahasiswa yang tidak dikenal untuk dapat mengambil 

kiriman wesel. Rasa toleran Ikal terhadap mahasiswa yang kurang dikenal terdapat pada 

kutipan berikut.    

Maka dengan sebuah cap karet berukirkan nama dan nomor induk pegawaiku, 

aku memberi otorisasi di belakang wesel itu: DIKENAL PRIBADI. Bangga minta 

ampun aku dengan privilege sebagai pegawai pos itu, selain senang dapat 

memberi bantuan kecil untuk rekan sekampung. Tapi kesenangan ini pun tak 

berlangsung lama, sebab sejak awal 1990-an PN Timah lumpuh. Aku prihatin 

melihat uang wesel mahasiswa yang berangsur turun setiap bulan. (Sang 

Pemimpi:  245).   

Hubungan interpersonal merupakan salah satu ciri khas kualitas kehidupan 

manusia. Kodrat manusia adalah makhluk monodualisme yang memiliki sifat makhluk 

individu dan sosial. Dalam banyak hal, individu memerlukan keberadaan orang lain 

untuk saling memberi penilaian, membantu, mendukung dan bekerjasama dalam 

menghadapi tantangan kehidupan. 

 

3. Nilai Pendidikan Religius 

Nilai religius merupakan sudut yang mengikat manusia dengan Tuhan pencipta 

alam dan seisinya. Sesuatu yang berbau religius dapat berarti segala sumber ketenangan 

dan kebahagiaan hidup. 

Keyakinan kepada Tuhan yang terdapat pada seorang individu akan 

berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Agama 

sebagai wujud ajaran keyakinan kepada Tuhan memuat ajaran yang penting dilakukan 

dan ajaran yang dilarang dengan melakukan tindakan sesuai ajaran agama dapat 

mempengaruhi perilaku individu pada perbuatan baik dan buruk.   

Kami tak peduli mungkin karena panik akan keadaan kami sendiri. Berbulan-bulan 

di Bogor, berbekal selembar ijazah SMA, kami tak kunjung mendapatkan 
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pekerjaan. Bahkan hanya sekadar ingin menjadi penjaga toko susahnya minta 

ampun. Pada bulan keempat, dengan sangat terpaksa kami memecahkan 

celengan kuda sumbawa dan kuda sandel itu. Tebersit perasaan bersalahku pada 

Jimbron. Tapi apa boleh buat, melamar kerja pun perlu biaya. Jika masih begini, 

napas kami tinggal tiga bulan di Jawa. Aku teringat pesan mualim untuk kembali 

ke Tanjung Priok pada bulan Juli jika Jawa tak bersimpati pada nasib kami. Dan 

bulan Juli masih tujuh bulan lagi, berarti, selama empat bulan kami harus 

berhibernasi seperti hewan pengerat marmot yang hidup di Pegunungan Alpen 

ketika musim salju. (Sang Pemimpi: 236).  

 

Kelakuan atau perilaku religius bergerak secara dinamis sesuai dengan 

dinamika psikis dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan, bahkan kepercayaan dan 

keimanan pun juga akan mengalami perubahan secara dinamis. Berawal dari sini, akan 

dilihat adanya satu mekanisme yang saling bertaut satu dengan lainnya. Meskipun 

demikian, secara teologis dinyatakan bahwa seorang yang memiliki keimanan yang 

mantap terhadap Tuhan, maka perubahan-perubahan dan dinamika psikis yang terjadi 

tidak akan keluar dari garis-garis baku yang ada dalam lingkup wawasan iman yang 

dimiliki. Oleh karena itu, perubahan-perubahan dalam kelakuan religiusnya senantiasa 

mengarah kepada peningkatan bobot dan kualitas. Jika terjadi perubahan iman, maka 

akan mengarah kepada iman yang semakin kuat dan mantap. 

Agama mengajarkan kepada manusia untuk bekerja. Bekerja merupakan salah 

satu kewajiban sebagai umat manusia. Pekerjaan sebagai tantangan dalam menjalani 

kehidupan dilakukan oleh Ikal dengan menjadi tenaga angkut ikan. Sebagai tenaga 

angkut ikan dilakukan oleh Ikal di sela-sela waktunya mencari ilmu. Perjuangan ikal yang 

mengeluarkan tenaga fisik sebagai pengangkut ikan terdapat pada kutipan berikut:   

Setiap pukul dua pagi, berbekal sebatang bambu, kami sempoyongan memikul 

berbagai jenis mahkluk laut yang sudah harus tersaji di meja pualam stanplat pada 

pukul lima, sehingga pukul enam sudah bisa diserbu ibu-ibu. Artinya, setelah itu 

kami leluasa untuk sekolah. Setiap pagi kami selalu seperti semut kabakaran. 

Menjelang pukul tujuh, dengan membersihkan diri seadanya-karena itu kami 

selalu berbau seperti ikan pari-kami tergopoh-gopoh ke sekolah. Jimbron 

menyambar sepedanya, yang telah dipasanginya surai sehingga baginya sepeda 

jengki reyot itu adalah kuda terbang pegasus. Aku dan arai berlari sprint menuju 

sekolah. (Sang Pemimpi: 70).  
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Ikal dan sahabatnya Jimbron harus pandai-pandai membagi waktu antara 

sekolah dan bekerja. Pagi jam dua Ikal dan Jimbron sudah bekerja dan jam tujuh Ikal dan 

Jimbron harus berangkat sekolah. Keadaan yang berat ini tidak menyurutkan keinginan 

Ikal untuk mencapai cita-citanya.  

Kesadaran Ikal mengenai tanggungjawab sebagai anak dan sebagai manusia 

yang dapat berguna bagi orang lain merupakan ajaran agama yang telah merasuk dalam 

diri Ikal. Selain itu, ajaran agama yang mengharuskan manusia tidak boleh putus asa dan 

harus menjalani kehidupan dengan perjuangan. Perjuangan Ikal untuk melaksanakan 

ajaran agama dengan mencari ilmu setinggi-tinggi dapat diraih oleh Ikal. Usaha untuk 

mendapatkan beasiswa berhasil ia raih. Ikal mendapat beasiswa untuk melanjutkan (S-2) 

Universitas de Paris, Sorbone, Prancis. Kutipan yang menyatakan keberhasilan Ikal 

tersebut, sebagai berikut:  

Maka dalam hitungan detik semesta alam akan meledak menjadi remah-remah. 

Hanya itu kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana sempurnanya Tuhan 

telah mengatur potongan-potongan mozaik hidupku dan Arai, demikian indahnya 

Tuhan bertahun-tahun telah memeluk mimpi-mimpi kami, karena di kertas itu  

tertulis nama universitas yang menerimanya,sama dengan universitas yang 

menerimaku, di sana jelas tertulis: Université de Paris, Sorbonne, Prancis. (Sang 

Pemimpi: 272).  

 

Keberhasilan kuliah Ikal untuk berpendidikan tinggi (S-2) di Universitas de 

Paris, Sorbone, Prancis merupakan keberhasilan Ikal dalam menuntut ilmu. Hal itu 

merupakan keberhasilan dirinya sebagai individu dan membahagiakan orangtuanya 

karena Ikal sudah memenuhi harapan orangtua. Selain itu, negara Prancis merupakan 

keberhasilan Ikal dalam mewujudkan mimpinya dalam berpetualang mencari ilmu.  

Kejadian pada Ikal sesuai dengan pendapat Kartono (2005: 46) bahwa 

perkembangan intelektual para individu akan mempunyai pengaruh terhadap keyakinan 

seseorang dalam bertindak. Fungsi intelektual akan memproses secara analistis 

terhadap apa yang dimiliki selama ini dan apa yang diterima. Individu yang cerdas akan 

melakukan kritikan di sana-sini tentang masalah yang bertentangan dengan keadaan 
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individu. Individu mulai mengemukakan ide-ide, yang berangkat dengan suatu perangkat 

keilmuan yang matang. Untuk memperoleh kematangan ilmu dan kedewasaan dalam 

berpikir, manusia harus belajar dari pengalaman. 

Perjuangan Ikal tidak sia-sia. Jiwanya yang ingin berhasil dalam hidup untuk 

mencapai pengetahuan telah selesai. Ikal dapat menyelesaikan kuliahnya, dengan 

kutipannya sebagai berikut:  

Tak terasa aku telah menyelesaikan kuliahku. Sekarang aku merasa memiliki 

tenaga baru untuk menemukan potongan-potongan mozaik nasibku. Pekerjaan 

sortir dan hidupku secara keseluruhan mulai kurasakan sepi tantanganya. Aku 

ingin menghadapi suatu kesulitan yang membuatku terus berkambang, aku ingin 

menjadi bagian dari sesuatu yang penting dan besar. Aku berpikir untuk 

meninggalkan pekerjaan sortir dan kembali mengekstrapolasikan kurva 

semangatku yang terus menanjak. (Sang Pemimpi: 250). 

 

Jiwa keberhasilan Ikal masih terpatri dalam dirinya. Saat pekerjaan yang 

ditekuni sebagai sortir surat sudah mulai sepi tantangan yang membuatnya bosan, Ikal 

berniat meninggalkan pekerjaan yang telah membuatnya dapat kuliah dan bertahan 

hidup. 

 

4. Nilai Pendidikan Estetika 

Salah satu fungsi sastra adalah fungsi estetika atau fungsi keindahan. Atar Semi 

(1988: 56) menyatakan bahwa fungsi estetika sastra adalah penampilan karya sastra 

yang dapat memberi kenikmatan dan keindahan bagi pembacanya. 

Estetika dapat ditemui dalam karya sastra sebagai salah satu hasil karya 

manusia. Pandangan kebudayaan refleksi karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan 

untuk memungkinkan hidup dan memberikan suatu kedudukan yang penuh hormat 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia harus menghasilkan karya yang lebih 

banyak dan lebih baik agar dapat dihormati oleh masyarakat. 

Sastra merupakan salah satu bagian dari karya yang berarti bagian 

kebudayaan. Kebudayaan merupakan sesuatu yang dinamis dan senantiasa berubah. 
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Hubungan antara kebudayaan dengan masyarakat sangat erat karena kebudayaan 

merupakan kumpulan manusia atau masyarakat mengadakan sistem nilai, yaitu berupa 

aturan yang menentukan sesuatu benda atau perbuatan lebih tinggi nilainya.  

Keterkaitan antara karya sastra dengan manusia sedemikian erat sebab karya 

sastra merupakan salah satu hasil budi daya pikir manusia berdasarkan pengamatan dan 

pengalaman pribadi pengarang tentang kehidupan manusia. Hal ini memberikan 

petunjuk bahwa karya sastra lahir bukan tanpa tujuan dan tanpa makna. Akan tetapi, 

karya sastra memberi wawasan tentang hidup manusia dan segala sesuatunya kepada 

pembaca. Sebuah karya sastra memperbincangkan masalah kehidupan manusia, yakni 

menggambarkan tentang kehidupan yang dapat berupa cinta, kasih sayang, 

penghargaan, martabat, kewajiban, kebencian, dan pengkhianatan, dan lain-lain yang 

meliputi masalah hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia 

dengan makhluk lain, dan hubungan manusia dengan pencipta. 

Teknik penulisan Andrea Hirata menempuh sebuah pemaparan yang tidak 

biasa, yaitu merekonstruksi karakter dan perwatakan tokoh-tokohnya secara menarik. 

Hal itu dicapai dengan cara mempermainkan tautan pikiran pembaca pada hal-hal yang 

sudah dikenal. Andrea telah memadukan bakat dan intelektualitas di dalam novelnya 

secara jelas.  

“Anak-anak yang kuat tenaganya menjadi pendulang timah. Mereka seharian 

berendam di dalam lumpur, mengaduk-aduk aluvial, meraba-raba urat timah di 

bawah tanah, mempertaruhkan kelangsungan hidup pada kemampuan menduga-

duga”. (Sang Pemimpi: 67-68). 

 

Karakter tokoh yang pantang menyerah dalam kehidupan digambarkan oleh 

Andrea melalui kalimat ”Mereka seharian berendam di dalam lumpur, mengaduk-aduk 

aluvial, meraba-raba urat timah di bawah tanah.”  Kalimat tersebut mengandung makna 

kuatnya karakter tokoh dalam memperjuangkan kehidupan melalui kerja yang sangat 

berat. Karakter lain ditampilkan oleh tokoh Arai yang memiliki karakter yang kuat dalam 

meraih cita-cita dengan keadaan keuangan yang minim, Arai tetap berusaha. Karakter 

Arai kuat dalam meraih cita-cita terdapat pada kutipan berikut. 
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Bahasa sebagai sarana atau alat hubungan seseorang atau kelompok dalam 

melakukan hubungan. Bahasa sebagai sarana utama dalam karya sastra 

menghubungkan antara pengarang dan pembaca. Pengarang dalam mengunakan 

bahasa dilakukan dengan berbagai gaya. Hal ini diperjelas oleh Rachmat Djoko Pradopo 

(1995: 14) yang menyatakan bahwa dalam menggunakan berbagai gaya bahasa, 

keinginan pengarang hanya satu, yaitu apa yang dibicarakan dapat mudah dipahami 

oleh lawan bicara atau pendengar dan ditanggapi oleh orang lain, berarti orang tersebut 

mampu berbicara dengan menggunakan bahasa dengan baik.  

”Maka barkelanalah di atas muka bumi ini untuk menemukan mozaikmu!” (Sang 

Pemimpi: 72). 

 

Kata barkelanalah dan mozaikmu merupakan indah yang mudah dipahami oleh 

pembaca. Berkelana mempunyai arti pergi jauh dan mozaikmu merupakan gambaran 

secara menyeluruh tentang kehidupan seseorang.   

 ”Jelajahi kemegahan Eropa sampai ke Afrika yang eksotis”. (Sang Pemimpi: 73). 

Kata eksotis yang biasanya terdapat pada kata untuk menyatakan gerakan 

tubuh dan kata mengkristalisasikan yang sering digunakan dalam pengetahuan 

dipadukan oleh Andrea secara baik sehingga pembaca dapat menangkap kesan tidak 

porno dan memahami tentang pengetahuan lain.  

“Aku mengambil surat kelulusan Arai dan membaca kalimat demi kalimat dalam 

surat keputusan yang dipegangnya dan jiwaku seakan terbang. Hari ini seluruh 

ilmu”. (Sang Pemimpi: 269). 

 

Kata kalimat demi kalimat menunjukkan penyampaian pengarang untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami isi surat. Kata kalimat demi kalimat  mudah 

dimengerti oleh pembaca.  

”Selamat datang di Jakarta Boi, kata kelasi yang berbaju seperti Donald bebek 

sambil menebar sebongkah besi tambatan kapal di bibir dermaga. Kami tak peduli 

pada ucapannya karena tegang akan menginjak Jakarta”. (Sang Pemimpi: 226). 
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Kalimat ”jiwaku seakan terbang” dan kata ”bibir dermaga” merupakan kata-

kata Andrea dalam menggunakan gaya bahasa. Andrea menyamakan jiwanya seperti 

burung yang dapat terbang dan ”bibir dermaga”, seperti manusia atau binatang yang 

mempunyai mulut.  

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa Andrea sebagai pengarang 

memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan diri Andrea dengan pengarang lain. Ciri-ciri 

khusus yang dimiliki Andrea, antara lain sebagai pengarang novel dengan mengambil 

biografi seseorang, memasukkan pengetahuan yang dimiliki, dan menggunakan teknik 

penulisan yang jarang digunakan pengarang lain. Meskipun demikian, karya Andrea 

mudah dipahami pembaca. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Novel Sang Pemimpi memiliki struktur yang lengkap terdiri dari tema, alur. 

penokohan, sudut pandang, dan latar. Tema novel Sang Pemimpi adalah perjuangan 

dan kegigihan dalam meraih impian untuk memiliki pengetahuan yang tinggi. Alur 

dalam novel Sang Pemimpi adalah alur campuran, yaitu kronologis dan flash back. 

Penokohan dalam novel Sang Pemimpi ada dua jenis, yakni tokoh utama yang  

protagonis adalah Ikal, dan tokoh utama tambahan protagonis, meliputi Arai, 

Jimbron, Pak Balia, Ibu Ikal, Ayah Ikal, Pak Mustar, Ibu Muslimah, Nurmala, A Kiun, 

Nurmi, Mei mei, Deborah Wong, Pak Cik Basman, Taikong Hanim, Capo, Bang Zaitun, 

Pendeta Geovanny, Nyonya Lam Nyet Pho, Mak cik, dan Laksmi. Sudut pandang 

dalam novel Sang Pemimpi adalah sudut pandang orang pertama (akuan). Latar 

yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi dibagi menjadi tiga unsur, yaitu tempat, 

waktu, dan sosial. Latar tempat terjadi di daerah Belitong Sumatera Selatan. Latar 

waktu novel Sang pemimpi adalah kejadian waktu antara tahun 1988 sampai tahun 

2000. Latar sosial yang terjadi dalam novel Sang Pemimpi adalah masyarakat yang 

religius dan moral yang dijunjung tinggi. 

2. Hubungan antarunsur  novel Sang Pemimpi dalam membangun keindahan ada  

empat unsur, yaitu tema, penokohan, latar, dan alur. Tema dapat mudah dipahami 

oleh pembaca melalui sudut pandang yang dipilih pengarang mengunakan sudut 

pandang sebagai orang pertama yang banyak mengetahui peristiwa-peristiwa tokoh 

lain. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata “aku” oleh pengarang 

digunakan dalam kalimat langsung dan tidak langsung sehingga membangun novel 

tersebut merupakan bentuk keseluruhan antara unsur-unsur yang satu dengan yang 

lain saling terkait dan menjalin kesatuan yang mendukung totalitas makna. 

3. Nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, 
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yaitu: (a) nilai pendidikan sosial tentang hubungan sosial yang baik dalam kehidupan 

bermasyarakat, (b) nilai pendidikan moral dapat diketahui melalui perilaku tokoh 

yang saling tolong-menolong, (c) nilai pendidikan religius tentang rasa tanggung 

jawab seorang anak dan manusia tidak boleh putus asa, melainkan harus menjalani 

kehidupan dengan perjuangan, dan (d) nilai pendidikan estetika mengenai gaya 

kepengarangan Andrea yang memiliki ciir-ciri khusus, antara lain penggunaan gaya 

bahasa sinonim, memasukkan pengetahuan yang dimiliki, dan menggunakan teknik 

penulisan yang jarang digunakan pengarang lain, tetapi mudah dipahami pembaca. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menganalisis karya sastra perlu 

dilakukan analisis unsur intrinsik karya sastra, yang meliputi tema, alur, penokohan, 

latar, dan sudut pandang. Novel Sang Pemimpi mempunyai nilai pendidikan, yaitu nilai 

pendidikan sosial, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan religius, dan nilai pendidikan 

estetika. Nilai-nilai pendidikan tersebut nantinya diharapkan dapat diaplikasikan oleh 

pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi lain yang dapat penulis dapat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Implikasi pada Pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia 

Novel Sang Pemimpi dapat digunakan sebagai alternatif materi pembelajaran 

apresiasi sastra karena isinya tidak terlalu serius, tetapi mengandung banyak nilai 

pendidikan yang dapat diambil hikmahnya. Kaitannya dengan pembelajaran, novel 

ini tidak dapat dijadikan sebagai materi. Akan tetapi, dipilah-pilah sesuai dengan 

nilai pendidikan dalam novel. Apabila  ada adegan kekerasan dapat lebih dijelaskan 

kepada siswa supaya tidak meniru.  

Novel Sang Pemimpi cocok diberikan untuk siswa kelas XI SMA. Silabus 

Bahasa Indonesia di SMA kelas XI berisi standar kompetensi berupa memahami 

berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan. Standar kompetensi tersebut 

berisi kompetensi dasar yang relevan dengan penelitian ini, yakni menjelaskan 

unsur-unsur intrinsik novel Indonesia atau terjemahan. 
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Novel Sang Pemimpi dapat diapresiasikan secara bebas oleh siswa sehingga 

siswa mampu memahami nilai-nilai pendidikan dalam novel Sang Pemimpi, baik 

secara tertulis ataupun secara tersirat. Fungsi guru dalam memahami nilai-nilai 

pendidikan sebagai fasilitator siswa dan menambah penjelasan tentang nilai 

pendidikan.   

2. Implikasi pada Aspek Nilai Pendidikan  

Aspek nilai pendidikan dalam novel Sang Pemimpi ditampilkan oleh tokoh 

Ikal. Ikal sebagai tokoh utama dalam novel mempunyai perilaku yang dapat 

memberikan gambaran atau pemahaman tentang nilai pendidikan sosial, nilai 

pendidikan moral, dan nilai pendidikan religius. Perilaku tokoh utama yang pandai 

bergaul merupakan contoh perilaku pendidikan sosial di masyarakat, baik di sekolah 

ataupun di lingkungan rumah. Perilaku Ikal yang suka menolong orang lain. Ikal 

mempunyai jiwa suka menolong dan merupakan perilaku yang mengandung nilai 

pendidikan moral. Perilaku ketaatan Ikal terhadap ajaran agama, yaitu ajaran 

ketaatan kepada orang tua dan ajaran agama tentang sikap pantang menyerah dalam 

menghadapi kesulitan kehidupan.        

3. Implikasi bagi Pembaca Karya Sastra 

Novel ini dapat dibaca oleh seseorang yang berpendidikan SMP ke atas atau 

usia minimal 13 tahun. Karena kisah dalam novel mudah dipahami oleh siswa SMP 

dan mampu memilah hal yang positif dan negatif. Penelitian novel Sang Pemimpi 

dapat memberikan persepsi positif bagi masyarakat. Simpulan penelitian yang 

mengungkap bahwa ada kaitan antara struktur teks dan struktur nilai pendidikan 

sehingga pembaca mampu menerapkan nilai-nilai pendidikan pada novel dalam 

suatu realitas kehidupan 
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C. Saran 

Beberapa saran berikut ini semoga dapat menjadi masukan yang bermanfaat 

bagi pihak-pihak terkait untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia. 

1. Saran bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

Novel ini dapat digunakan dalam pembelajaran menganalisis novel. Novel Sang 

Pemimpi dapat digunakan sebagai alternatif materi pembelajaran apresiasi sastra karena 

isinya tidak terlalu serius, tetapi mengandung banyak nilai pendidikan yang dapat 

diambil hikmahnya. Jika dikaitkan dengan silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA, novel Sang Pemimpi cocok diberikan untuk siswa kelas XI SMA. Silabus Bahasa 

Indoensia di SMA kelas XI berisi standar kompetensi berupa memahami berbagai 

hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan. Standar kompetensi tersebut berisi 

kompetensi dasar yang relevan dengan penelitian ini, yakni menjelaskan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. 

2. Saran bagi Siswa dan Mahasiswa 

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus memahami karya sastra 

(novel) yang akan dianalisis dan teori-teori yang mendukung sebelum menganalisis 

sastra lebih lanjut. Hal ini dikarenakan keberhasilan penelitian memanfaatkan ilmu yang 

diperoleh dari kampus, yang merupakan dasar untuk menginterpretasikan ketika analisis 

data. 

3. Saran bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain sebaiknya terus mengembangkan penelitian ilmiah dalam bidang sastra 

agar mampu mengangkat eksistensi sastra di masyarakat. Novel Sang pemimpi karya 

Andrea Hirata adalah novel yang berkualitas. Oleh karena itu, peneliti lain hendaknya 

dapat menelaah novel ini dengan pendekatan lain.  
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