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ABSTRAK 
 

Moh Erfan Taufiq Hadi. K1205027. ANALISIS NOVEL LASKAR 
PELANGI KARYA ANDREA HIRATA (TINJAUAN SOSIOLOGI 
SASTRA). 

Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret, Oktober 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan: (1) stuktur novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata; (2) 
masalah sosial yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata; 
(3) latar belakang penciptaan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, dan(4) 
tanggapan komunitas pembaca mengenai novel Laskar Pelangi karya Andrea 
Hirata. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Bentuk 
penelitiannya adalah kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan akan 
berujud kata-kata dalam kalimat yang mempunyai arti lebih dari sekadar angka 
atau jumlah yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa 
yang menjadi masalah, menganalisisnya, dan menafsirkan data yang ada. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposif sampling yaitu 
melakukan pengambilan data berdasarkan kepentingan peneliti yang dapat 
mewakili aspek sosiologi sastra dalam novel Laskar Pelangi. Sumber data yang 
digunakan, yaitu: (1) dokumen; (2) informan. Teknik pengumpulan data yang 
diterapkan, yaitu: (1) mengkaji dokumen atau arsip (content analysys); (2) 
wawancara; dan (3) perekaman. Uji validitas yang dilakukan dengan cara 
menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan kebenaran 
dengan cara memperoleh data tersebut dari pihak atau sumber berbeda, dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi teori dan sumber. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis mengalir (flow model of analysis) yang 
bergerak dalam tiga komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 
struktur novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata  meliputi tema, tokoh dan 
penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat, (2) masalah sosial yang terkandung 
dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini adalah kemiskinan, 
pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi yang saling berkaitan yang menjadi masalah 
dalam kehidupan masyarakat yang diceritakannya, (3)  latar belakang penciptaan 
novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata adalah keinginan pengarang untuk 
memberikan sebuah bentuk penghargaan kepada gurunya dalam bentuk buku, dan 
(4) tanggapan komunitas pembaca mengenai novel Laskar Pelangi karya Andrea 
Hirata yang pada umummnya menyatakan bahwa novel Laskar Pelangi adalah 
novel yang menarik, bertema yang mendidik, dan memiliki gaya penceritaan yang 
unik sehingga menjadikannya sebagai sebuah bacaan yang menarik untuk dibaca. 
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MOTO 
 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan saling menasehati 

dalam menaati kebenaran, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran.” 

(AL-ASR: 1-3) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

  
A.      Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari ikatan suatu 
masyarakat serta hidup secara individual tanpa adanya pengaruh dari manusia 
yang lain. Kehidupan bermasyarakat dan kodratnya sebagai makhluk sosial itulah 
yang menuntut manusia untuk terus melakukan interaksi dalam kehidupannya. 
Mereka menggunakan bahasa  untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi 
dengan sesama karena bahasa merupakan alat yang paling sempurna dan 
mendasar dalam proses interaksi. Tidak ada satu hal pun dalam interaksi manusia 
yang terlepas dari penggunaan bahasa. Maka dari itu bahasa memiliki fungsi yang 
sangat penting bagi manusia keterkaitan sebagai sarana komunikasi dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Ragam bahasa yang ada dalam kehidupan sehari-hari digolongkan menjadi 
dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan merupakan ungkapan 
pengalaman batin seseorang dalam ujaran atau ucapan, hubungan yang timbul dari 
penggunaan bahasa ini adalah pembicara dan pendengar. Bahasa tulis merupakan 
ungkapan pengalaman batin seseorang dalam bentuk tulisan, hubungan yang 
timbul dari penggunaan bahasa ini adalah penulis dan pembaca. Perwujudan serta 
hubungan yang ditimbulkan oleh kedua jenis memang   berbeda  tetapi   keduanya  
memiliki   satu  persamaan,  yaitu sebagai alat komunikasi untuk mewujudkan ide 
dan gagasan yang ada dalam pemikiran manusia. Dalam perkembangannya, ragam 
bahasa tulis muncul sebagai sarana pengungkapan ide, gagasan serta pemikiran 
manusia secara terperinci dan lebih terperi daripada ragam bahasa lisan. Ragam 
ini antara lain karya ilmiah berupa jurnal, makalah, majalah, surat kabar, dan 
sebagainya. Karya sastra merupakan salah satu dari ragam bahasa tulis yang 
banyak terdapat dalam pembelajaran bahasa.  

Menurut Teeuw (1984: 23) kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari 
bahasa Sansekerta; yaitu akar kata sas yang berarti mengarahkan, mengajar, 
memberi petunjuk atau instruksi dan akhiran tra yang menunjukkan alat atau 
sarana. Pendapat lain, Atar Semi (1993: 8) mengatakan bahwa sastra adalah suatu 
bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan 
menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Jadi, pengertian sastra dalam bahasa 
yang lebih sederhana adalah alat atau sarana untuk mengarahkan, mengajarkan 
sesuatu tentang kebaikan yang telah disaksikan, dialami, dirasakan dan 
direnungkan secara mendalam oleh manusia tentang kehidupan yang disampaikan 
secara indah dan menarik. 

Hakikat dalam sebuah pembelajaran sastra adalah apresiasi sastra karena 
dalam apresiasi sastra siswa dapat bertemu secara langsung dengan karya sastra. 
Siswa melaksanakan aktivitas membaca, menikmati, menghayati, memahami, 
serta merespon karya sastra di hadapan khalayak. Di sana diciptakan iklim 
kondusif agar siswa lebih terobsesi terhadap karya sastra serta dinamika yang ada 
di dalamnya sehingga siswa menjadi tertarik mengikuti pembelajaran ini. Melalui 
apresiasi sastra diharapkan siswa mampu mengapresiasi dan memberikan 
penghargaan yang tulus terhadap karya sastra yang ada. Semua ini dapat dicapai 

1 
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melalui pergulatan intens siswa dengan karya sastra yang didasari rasa suka serta 
obsesi mendalam terhadapnya sehingga pada akhirnya siswa dapat merasakan 
kenikmatan estetika dan keharuan akan maknanya. Hal inilah yang menjadi tujuan 
akhir dalam pembelajaran bahasa, khususnya sastra di sekolah, yaitu menjadikan 
siswa paham dan mengerti apa itu sastra serta dapat mengaplikasikannya dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

Pembelajaran sastra dalam prosesnya membutuhkan sebuah karya sastra yang 
bermutu dan berkualitas. Menurut Sutarji Calzom Bahri, suatu karangan dikatakan 
berkualitas manakala karangan itu mengedepankan nilai-nilai kehidupan yang 
bermakna, memikat, menggugah, mewujudkan sebagai karya kreatif, mewujudkan 
diri sebagai karangan bersifat imajinatif yang dituang dalam wacana naratif, puitik 
atau dramatik. Karangan itu disampaikan dengan cara yang apik, indah, dan enak 
dibaca. Diceritakan secara tidak langsung (implisit), tidak terang-terangan namun 
jernih, bersifat informatif tanpa ada kesan menggurui, tidak berpretensi ilmiah 
atau agamis tetapi tetap memberikan masukan-masukan yang berharga. Karya 
sastra tersebut pada umumnya disebut sastra transendental. 

Dunia sastra berkembang sesuai dengan kehidupan dan perubahan zaman. 
Buku-buku kesusastraan bertambah tidak saja dalam jumlah, tetapi juga dalam 
corak dan sifatnya, perbedaan pikiran, gaya bentuk maupun masalahnya. Hal itu 
terlihat pula dalam sejarah perkembangan kesusastraan itu dari era ke era. Ada ciri 
khas tersendiri pada setiap generasi yang menarik untuk selalu disimak baik dari 
segi tema maupun gaya penceritaannya. Dewasa ini novel bertema remaja, cinta, 
seks banyak bermunculan di peredaran. Tema yang begitu menjual tapi kurang 
mendidik bagi pembaca pada umumnya. Namun dari sekian banyak itu, masih 
terdapat beberapa novel yang berusaha untuk tidak tergoda dengan tema itu dan 
berusaha memberikan tema lain yang dikemas secara apik sehingga menjadikan 
sebuah bacaan yang bermutu dan berkualitas.  

Salah satu dari beberapa novel tersebut, terdapat sebuah novel yang 
menjadikan pendidikan sebagai temanya. Memiliki gaya penceritaan yang apik 
dan penggunaan sudut pandang serta setting yang terperinci yang menjadikannya 
sebuah novel yang enak dan layak dibaca. Diramu menjadi sebuah bacaan yang 
imajinatif, sugestif, serta mendidik bagi pembaca. Novel ini adalah Laskar 
Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini juga telah dijadikan bahan kajian skripsi 
maupun tesis di berbagai Universitas. 

Beberapa komentar positif tentang novel ini pun bermunculan. Andrea Hirata 
telah mengalami lompatan yang gemilang untuk mengikuti jejak sang legenda 
Buya Hamka, berkarya dan menjadi fenomena. Meskipun novel ini bernilai yang 
bersumber dari Islam, seperti halnya novel Buya Hamka, namun dapat diterima 
berbagai kalangan kaum beragama dan kepercayaan tanpa ada perasaan terancam. 
Laskar Pelangi menembus batas lintas agama (Asrori. S. Karni, 2008: 5), novel 
ini merupakan potret kualitas pendidikan nyata bangsa Indonesia. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Sapardi Djoko Damono (dalam Laskar Pelangi: 2005), seorang 
sastrawan dan guru besar fakultas Ilmu Budaya UI bahwa Laskar Pelangi 
merupakan sebuah ramuan pengalaman dan imajinasi yang menarik, yang 
menjawab inti pertanyaan kita tentang hubungan-hubungan antara gagasan 
sederhana, kendala dan kualitas pendidikan. Korrie Layyun Lampan, seorang 
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sastrawan dan ketua komisi DPRD Kutai Barat (dalam Laskar Pelangi: 2005) 
menyatakan bahwa Laskar Pelangi merupakan cerita yang sangat mengharukan 
tentang dunia pendidikan dengan tokoh-tokoh manusia yang sederhana, jujur, 
tulus, gigih, ulet, penuh dedikasi, sabar dan takwa, yang dituturkan secara indah 
dan cerdas. Kemiskinan, sebagai sebuah penyakit sosial harus diperangi dengan 
adanya pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dalam hubungan itu hendaknya 
semua harus berperan aktif sehingga terbangun sebuah monumen kebajikan di 
tengah arogansi kekuasaan dan materi. 

Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa novel ini sangat berkualitas 
baik secara isi, kedalaman makna, serta cara penyampaiannya. Sebuah novel yang 
dapat membangkitkan kembali semangat berjuang untuk memajukan dunia 
pendidikan yang berbekal keyakinan bahwa cita-cita setinggi apapun akan dapat 
tercapai dengan tekad dan optimisme. Semua ini terangkum dalam pernyataan 
yang diungkapkan Garin Nugroho, seorang sineas (dalam Laskar Pelangi: 2005) 
bahwa di tengah berbagai berita dan hiburan televisi tentang sekolah yang tak 
cukup memberi inspirasi dan spirit, maka buku ini adalah pilihan yang menarik. 
Buku ini ditulis dalam semangat realitas sekolah, sebuah dunia yang tak tersentuh, 
sebuah semangat bersama untuk survive dalam semangat humanis yang 
menyentuh. 

Masalah sosial yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi merupakan 
sebuah realita dalam pendidikan di Indonesia. Novel ini menceritakan tentang 
kemiskinan dan hubungannya dengan pendidikan, betapa sulit pendidikan di salah 
satu pulau terkaya di Indonesia. Mereka tetap berjuang dan berusaha keras 
menempuh pendidikan di tengah kemiskinan yang ada dalam masyarakat 
Belitong. Mereka bertujuan mengentaskan kemiskinan itu dengan pendidikan. Hal 
ini menunjukkan bahwa karya sastra merupakan cermin masyarakat pada saat 
karya tersebut diciptakan. 

Sastra memiliki pengaruh penting dalam proses pembelajaran. Penelitian 
yang berkenaan dengan sastra pun perlu dilakukan. Penelitian sastra penting dan 
perlu dilakukan karena karya sastra merupakan cermin sosial yang ada pada 
masyarakat tertentu dalam masanya. Karya sastra adalah hakikat 
intersubjektivitas, di mana masyarakat menemukan citra dirinya dalam sebuah 
karya sastra. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nyoman Kutha Ratna (2003: 332-
333) yang menjelaskan konsep tentang hubungan antara sastra dengan masyarakat 
sehingga menjadikan sebuah penelitian sastra itu penting untuk dilakukan:  

1. Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, 
disalin oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek tersebut adalah 
anggota masyarakat. 

2. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek 
kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga 
difungsikan oleh masyarakat.  

3. Medium karya sastra, baik lisan maupun tulisan, dipinjam melalui 
kompetensi masyarakat, yang dengan sendirinya telah menanggung 
masalah-masalah kemasyarakatan. 

4. Karya sastra mengandung estetika, etika bahkan juga logika. Berbeda 
dengan ilmu pengetahuan, agama, adat istiadat dan tradisi yang lain. 
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Masyarakat jelas sangat berkepentingan terhadap ketiga aspek 
tersebut.  

 
Menurut Rachmad Joko Pradopo (dalam Suwardi Endraswara 2003: 10) 

mengatakan bahwa penelitian sastra memiliki tujuan dan peranan untuk 
memahami makna karya sastra sedalam-dalamnya, berarti penelitian sastra dapat 
berfungsi bagi kepentingan di luar sastra dan kemajuan sastra itu sendiri. 
Kepentingan di luar sastra dimaksudkan apabila penelitian itu berhubungan 
dengan aspek-aspek di luar sastra, misalnya, agama, filsafat, sosiologi, moral, dan 
sebagainya. Sedangkan kepentingan bagi sastra sendiri adalah untuk 
meningkatkan kualitas cipta sastra. Penelitian sastra (Suwardi Endraswara: 11) 
diharapkan mampu mengungkap fenomena di balik obyek sastra sebagai 
ungkapan manusia, menerangkan secara jelas kepada siapa saja tentang maksud 
yang ada di balik karya sastra. Pendek kata, penelitian sastra akan menjadi 
jembatan antara penulis, teks, dan pembaca. 

Berdasarkan uraian di atas yang menyatakan bahwa hakikat pembelajaran 

sastra di sekolah adalah apresiasi sastra dan membutuhkan sebuah novel yang 

berkualitas sebagai bahan pembelajaran itu sendiri serta kesadaran peneliti 

terhadap pentingnya sebuah penelitian sastra yang bertujuan untuk memahami 

makna karya sastra itu sendiri, maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih 

lanjut persoalan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata. Penelitian ini berjudul "Analisis  Novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata (Tinjauan Sosiologi Sastra). 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah struktur novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata? 

2. Masalah sosial apakah yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata? 

3. Apakah yang mendorong penulis menciptakan novel Laskar Pelangi ? 

4. Bagaimanakah tanggapan komunitas pembaca tentang novel Laskar 

Pelangi? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mendeskripsikan : 
1. Struktur novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 

2. Masalah sosial yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata. 

3. Faktor-faktor yang mendorong penulis menciptakan novel Laskar Pelangi. 

4. Tanggapan komunitas pembaca terhadap novel Laskar Pelangi. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan khususnya dalam bidang studi analisis novel dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Bahasa Indonesia 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi Guru 
Bahasa dan Sastra Indonesia bahwa novel Laskar Pelangi karya 
Andrea Hirata baik digunakan sebagai bahan atau materi 
pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  

b. Bagi Siswa  

Siswa diharapkan dapat memahami dan menganalisis novel 
dalam usaha meningkatkan daya apresiasi siswa terhadap sebuah 
novel, terutama apresiasi mengenai novel dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi sastra. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 
bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sastra dengan 
permasalahan yang sejenis. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A.    Tinjauan Pustaka 
1.       Hakikat Novel 

Novel termasuk fiksi (fiction) karena novel merupakan hasil khayalan atau 
sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selain novel ada pula roman dan cerita pendek 
(dalam Herman J. Waluyo, 2006: 2). Burhan Nurgiyantoro (2005: 9) berpendapat 
bahwa istilah novella dan novelle mengandung pengertian yang sama dengan 
istilah Indonesia novellet (Inggris: novellet) yang berarti sebuah karya prosa fiksi 
yang panjangnya sedang, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek. 
Senada dengan pendapat tersebut, Abrams (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2005: 9) 
menyatakan bahwa sebutan novel dalam bahasa Inggris dan yang kemudian 
masuk ke Indonesia berasal dari bahasa Italia novella (yang dalam bahasa jerman: 
novelle). 

Secara harfiah novella berarti "Sebuah barang baru yang kecil" yang 
kemudian diartikan sebagai cerita pendek (short story) dalam bentuk prosa. Novel 
dikatakan baru karena novel baru muncul kemudian dibandingkan dengan jenis-
jenis lain seperti roman atau puisi (Tarigan, 2003: 164). Secara etimologis kata 
novel berasal dari novellus yang berarti baru. Istilah 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 dibandingkan dengan cerita pendek 
(short story) dan roman (Herman J. Waluyo, 2002: 36). Jadi, sebenarnya memang 
novel adalah bentuk karya sastra fiksi yang paling baru. Menurut Robert Lindell 
(dalam Herman J. Waluyo, 2006: 6) 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 dan menjadi bentuk prosa fiksi yang kita kenal sekarang 
pada umumnya. 

Atar Semi (1993: 32) menyatakan bahwa novel mengungkapkan suatu 
konsentrasi kehidupan pada suatu saat tegang, dan pemusatan kehidupan yang 
tegas. Novel merupakan karya fiksi yang mengungkap aspek kemanusiaan yang 
lebih mendalam dan tersajikan secara halus. Goldmann (dalam Ekarini Saraswati, 
2003: 87) menyatakan bahwa novel adalah cerita mengenai pencarian nilai-nilai 
kebenaran di dalam dunia yang terdegradasi, pencarian itu dilakukan oleh seorang 
tokoh yang mengalami masalah tersebut. Pangkal tema yang secara tersirat 
muncul dalam novel, berisi atas nilai-nilai yang mengorganisasikan tema tersebut 
sesuai dengan kehidupan yang ada. Atas dasar definisi itulah selanjutnya 
Goldmann mengelompokkan novel menjadi tiga jenis yaitu novel idealisme 
abstrak, novel psikologis (romantisme keputusasaan), dan novel pendidikan 
(paedagogis). 

Novel pada dasarnya adalah sebuah cerita yang di dalamnya terkandung 
tujuan untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Sebagaimana yang dikatakan 
Wellek dan Warren (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2005: 3) Membaca sebuah 
karya fiksi adalah menikmati cerita, menghibur diri untuk memperoleh kepuasan 
batin. Novel merupakan ungkapan serta gambaran kehidupan manusia pada suatu 
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zaman yang dihadapkan pada berbagai permasalahan hidup yang kompleks yang 
dapat melahirkan suatu konflik dan pertikaian. Melalui novel pengarang dapat 
menceritakan semua aspek kehidupan manusia secara mendalam termasuk tentang 
berbagai perilaku manusia di dalamnya. Novel memuat tentang kehidupan 
manusia dalam menghadapi permasalahan hidup, novel juga dapat berfungsi 
untuk mempelajari kehidupan manusia pada zaman tertentu. 

Herman J. Waluyo (2002a: 37) mengemukakan ciri-ciri yang ada dalam 
sebuah novel, bahwa dalam novel terdapat : a) Perubahan nasib dari tokoh cerita; 
b) beberapa episode dalam kehidupan tokoh utamanya, dan c) Biasanya tokoh 
utama tidak sampai mati. Abrams (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2005: 11) 
menyatakan bahwa novel mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan 
sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan 
berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Hal itu mencakup berbagai unsur 
cerita yang membangun novel itu. 

Tarigan (2003: 165) menyatakan bahwa novel mengandung kata-kata yang 
jumlahnya berkisar antara 35.000 buah sampai tak terbatas atau dengan kata lain 
jumlah minimum kata-katanya adalah 35.000 buah. Kalau kita asumsikan 
sehalaman kertas kuarto barisnya ke bawah sejumlah 35 buah dan jumlah kata 
dalam satu baris itu terdiri dari 10 buah, maka jumlah kata dalam satu halaman 
adalah 35 x 10 = 350 buah. Selanjutnya dapat kita maklumi bahwa novel yang 
paling pendek itu harus terdiri minimal lebih dari 100 halaman. Lebih lanjut 
Brooks dalam "An Approach to Literature" (Tarigan, 2003: 165) menyimpulkan 
bahwa ciri-ciri novel adalah (1) novel bergantung pada tokoh, (2) novel 
menyajikan lebih dari satu impresi, (3) novel menyajikan lebih dari satu efek, 
dan(4) novel menyajikan lebih dari satu emosi. 

Wellek dan Warren (1990: 280) berpendapat bahwa kritikus yang 
menganalisis novel pada umumnya membedakan unsur pembentuk novel manjadi 
tiga, yaitu alur, penokohan dan latar, sedangkan yang terakhir ini bersifat simbolis 
dan dalam teori modern disebut atmosphere (suasana) dan tone (nada). Unsur-
unsur Intrinsik yang terdapat dalam novel adalah: tema, penokohan atau 
perwatakan, latar, amanat. (Tarigan, 2003: 87). Pendapat lain, Burhan 
Nurgiyantoro (2005: 4) menyebutkan bahwa novel sebagai karya fiksi 
menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang ideal. Dunia 
imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, 
plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang kesemuanya 
tentu saja bersifat imajinatif. Novel sebagai karya fiksi dibangun oleh beberapa 
unsur pembentukannya mulai dari tema, penokohan, alur, latar, amanat, serta 
sudut pandang.   

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa novel 
merupakan jenis cerita fiksi yang dibangun atas unsur-unsur intrinsiknya yang 
mengungkapkan konflik kehidupan para tokohnya secara lebih mendalam dan 
halus yang berbentuk lebih panjang dan muncul paling akhir jika dibandingkan 
dengan cerita fiksi yang lain, misalnya, roman dan cerpen. 

Novel sebagai karya fiksi dibangun melalui beberapa unsur intrinsiknya, 
antara lain tema, penokohan, alur, amanat, serta sudut pandang. peneliti dalam 
penelitian ini akan menerangkan mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada dalam 
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sebuah novel, yaitu tema, penokohan/perwatakan, latar, amanat dan sudut 
pandang. Hal ini dikarenakan unsur-unsur tersebut sangat mendukung dalam 
penelitian sastra, seperti pendapat Teew (dalam Jabrohim 2001: 57) yang 
mengatakan bahwa bagaimanapun juga analisis struktur merupakan prioritas bagi 
seorang peneliti sastra sebelum ia melangkah pada hal-hal lain. 

a. Tema 

Definisi tema menurut Stanton dan Kenney (dalam Burhan Nurgiyantoro, 
2005: 67) adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Makna yang 
dimaksud dapat berupa makna pokok (tema pokok) novel dan makna khusus 
(sub-sub tema atau tema-tema tambahan). Tema merupakan ide yang 
mendasari sebuah cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tokoh 
pengarang dalam memaparkan fiksi yang diciptakannya. Tema sebagai makna 
pokok sebuah karya fiksi sengaja tidak disembunyikan karena hal inilah yang 
justru ditawarkan kepada pembaca. Namun demikian tema adalah makna 
keseluruhan yang mendukung sebuah  cerita dan secara otomatis ia akan 
tersembunyi di balik cerita yang mendukungnya. 

Senada dengan pendapat di atas, Burhan Nurgiyantoro (2005: 68) 
mengatakan bahwa tema adalah inti dari cerita sehingga peristiwa-peristiwa 
yang ada dalam cerita semua berpusat pada tema. Selain itu tema juga disebut 
ide, gagasan, pandangan hidup pengarang yang melatar belakangi penciptaan 
karya sastra. Tema sebagai makna yang dikandung oleh cerita. Tema 
merupakan gagasan dasar umum yang menunjang sebuah karya sastra dan 
yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semampis dan yang 
menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan. Tema adalah makna 
cerita, seperti yang dikemukakan Paul G. Paris (2003), yaitu : 

“Theme is not the moral, not the subject, not a hidden meaning, 
ilustrated by the story, what is it? Theme is meaning but it is a not 
hidden it is a not ilustrated. Theme is meaning the story 
realeased; it may be the meaning the story discoverers. By them 
we mean the neccesary implication of the whole story, not a 
separable part of a story”. (tema bukan nasihat, bukan subyek, 
bukan sebuah makna yang disembunyikan dari cerita. Apakah 
tema? Tema adalah makna yang tersirat; mungkin makna untuk 
mengetahui sebuah cerita. Dengan tema, pembaca memaknai 
implikasi penting dari keseluruhan cerita, bukan sesuatu yang 
terpisahkan dari bagian cerita). 
 

Herman J. Waluyo (2006: 9) mengatakan untuk membedakan tema dengan 
amanat cerita adalah bahwa tema bersifat obyektif, lugas dan khusus 
sedangkan amanat cerita bersifat subyektif, kias dan umum. Obyektif artinya 
semua pembaca diharapkan menafsirkan tema suatu cerita dengan tafsiran 
yang sama. Amanat dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh pembaca. 
Sementara itu Budi Darma (dalam Herman J. Waluyo, 2002a: 142) 
menyatakan bahwa tema ada yang diambil dari khasanah kehidupan sehari-
hari dan dimaksudkan pengarang untuk memberikan saksi sejarah, atau 
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mungkin sebagai reaksi terhadap praktik kehidupan masyarakat yang 
disetujui. 

Pendapat lain, Dick Hartoko dan B. Rahmanto (1985: 142) menyatakan 
bahwa tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra 
yang terkandung dalam teks sebagai struktur semantik yang menyangkut 
berbagai persamaan maupun perbedaan yang ada. Tema-tema tersebut disaring 
dari beberapa motif yang menentukan hadirnya beragam peristiwa, konflik, 
dan situasi tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa tema adalah ide atau gagasan yang terkandung dalam 
sebuah karya sastra yang diambil dari khasanah kehidupan yang ada.  
b. Penokohan / perwatakan 

Unsur intrinsik dari novel yang lain adalah penokohan/perwatakan. 
Burhan Nurgiyantoro (2005: 165) mengatakan bahwa penokohan adalah 
pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 
sebuah cerita. Menurut Djibran (2008: 58) penokohan mencakup 
pembentukan identitas, watak, kebiasaan, dan karakter tokoh yang diceritakan. 
Penokohan merupakan hal yang penting dalam sebuah cerita karena tanpa 
tokoh yang diceritakan sebuah cerita tidak akan berjalan. Ia tidak akan 
menjadi cerita melainkan hanya deskripsi atau narasi. 

Pendapat senada, Herman J. Waluyo (2002b: 165) menyatakan bahwa 
penokohan berarti cara pengarang menampilkan tokoh-tokohnya, jenis-jenis 
tokoh, hubungan tokoh dengan unsur yang lain dalam sebuah cerita, watak 
tokoh-tokohnya serta bagaimana pengarang dalam menggambarkan watak 
tokoh-tokoh itu. (Esten: 2008) penokohan karakter adalah bagaimana cara 
pengarang menggambarkan dan mengembangkan watak tokoh-tokoh dalam 
cerita rekaannya. Sedangkan menurut Abrams (dalam Burhan Nurgiyantoro, 
2005: 165) 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. 

Burhan Nurgiyantoro (2005: 176) mengatakan bahwa dalam sebuah cerita, 
masing-masing tokoh memiliki peranan yang berbeda. Dilihat dari tingkat 
peranan atau kepentingan tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu 1) tokoh utama, 
yaitu tokoh yang ditampilkan terus menerus atau paling sering diceritakan, 
dan 2) tokoh tambahan, yaitu tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa 
kali saja dalam sebuah cerita. Masih menurut Burhan Nurgiyantoro (2005: 
181) mengemukakan bahwa tokoh cerita dapat dibedakan antara tokoh 
sederhana dan tokoh kompleks. Tokoh sederhana adalah tokoh yang dalam 
penampilannya hanya menampilkan sifat atau watak tertentu saja sedangkan 
tokoh komplek atau bulat adalah tokoh yang memiliki berbagai sifat dan 
watak yang diceritakan secara detail. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa penokohan adalah cara pandang pengarang untuk menggambarkan 
karakter tokoh dalam sebuah cerita yang dapat berfungsi untuk menyampaikan 
amanat, plot, serta tema yang ada dalam cerita tersebut. 
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c. Latar/setting 

Atar Semi (1993: 46) berpendapat bahwa latar/setting merupakan 
lingkungan terjadinya peristiwa, termasuk di dalamnya tempat dan waktu 
dalam cerita. Artinya bahwa latar itu meliputi tempat maupun waktu 
terjadinya peristiwa. Menurut Abrams (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2005: 
216) latar/setting disebut juga sebagai landas tumpu, mengarah pada 
pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya 
peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Senada dengan Abrams, Robert Stanton 
(dalam Herman J. Waluyo, 2002: 198) menyatakan bahwa latar adalah 
lingkungan kejadian atau dunia dekat tempat kejadian itu berlangsung. 

Pendapat lain, W.H Hudson (dalam Herman J. Waluyo, 2002a: 198) 
menambahkan bahwa latar atau setting adalah keseluruhan lingkungan cerita 
yang meliputi adat istiadat, kebiasaan dan pandangan hidup tokoh. Latar tidak 
hanya menunjukkan tempat dalam waktu tertentu tetapi juga ada beberapa hal 
lainnya. Latar meliputi penggambaran lokasi geografis termasuk topografi 
pemandangan, sampai pada rincian perlengkapan sebuah ruangan, pekerjaan, 
atau kesibukan sehari-hari tokoh-tokoh, waktu terjadinya peristiwa, 
lingkungan agama, moral, emosional para tokoh dan sejarah tentang peristiwa 
dalam sebuah cerita (Kenney: 2008) 

Suminto A. Sayuti (1997: 80) membagi latar dalam tiga kategori yakni, 
latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat merupakan hal yang berkaitan 
dengan masalah geografis, latar waktu berkaitan dengan masalah historis, dan 
latar sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pendapat Suminto A. 
Sayuti didukung dengan pendapat Burhan Nurgiyantoro (2005: 227) yang 
membedakan unsur latar ke dalam tiga unsur pokok. Adapun penjelasan 
mengenai tiga unsur pokok tersebut sebagai berikut : 

1) Latar tempat 

Latar adalah tempat menunjuk pada lokasi peristiwa. Nama tempat 
yang digunakan yaitu nama tempat yang nyata,misalnya, nama kota, 
instansi atau tempat-tempat tertentu. Penggunaan nama tempat 
haruslah tidak bertentangan dengan sifat atau geografis tempat yang 
bersangkutan, karena setiap latar tempat memiliki karakteristik dan ciri 
khas sendiri. 
2) Latar waktu 

Latar waktu berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. 
Latar yang diceritakan harus sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi. Penekanan waktu lebih pada keadaan hari, misalnya, pada pagi, 
siang, atau malam. Penekanan ini dapat juga berupa penunjukan waktu 
yang telah umum, misalnya, maghrib, subuh, ataupun dengan cara 
penunjukan waktu pukul jam tertentu. 
3) Latar sosial 

Latar sosial merujuk pada berbagai hal yang berkaitan dengan 
perilaku kehidupan sosial masyarakat pada tempat tertentu. Hal 
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tersebut meliputi masalah kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, 
keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, serta hal-hal yang 
termasuk latar spiritual. 

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

unsur-unsur fiksi yang lain, terutama penokohan dan perwatakan. Fungsi latar 
adalah untuk: (1) mempertegas watak pelaku, (2) memberikan tekanan pada 
tema cerita, (3) memperjelas tema yang disampalkan, (4) metafora bagi situasi 
psikis pelaku, (5) sebagai pemberi atmosfir (kesan), dan (6) memperkuat 
posisi plot. Menurut Burhan Nurgiyantoro (2005: 216) latar sebagai salah satu 
unsur cerita fiksi yang harus mampu memberikan pijakan cerita secara konkret 
dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca 
sehingga menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh ada dan 
terjadi. Pembaca menilai kebenaran, ketepatan dan aktualisasi latar yang 
diceritakan sehingga pembaca merasa lebih akrab dengan cerita yang ada. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa latar atau 
setting adalah lingkungan atau tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita 
yang meliputi tempat, waktu, maupun sosial yang menentukan watak atau 
karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. 
d. Alur atau plot 

Menurut Boulton (dalam Herman J. Waluyo, 2002a: 145) menyatakan 
bahwa alur merupakan seleksi peristiwa yang disusun dalam rangkaian waktu 
yang menjadi penyebab mengapa seseorang tertarik untuk membaca dan 
mengetahui kejadian yang akan datang. Plot tidak hanya sekedar menyangkut 
peristiwa, namun juga cara pengarang dalam mengurutkan peristiwa-
peristiwa, motif dan konsekuensi serta hubungan antara peristiwa yang satu 
dengan yang lainnya. Pendapat lain, Luxemburg (dalam Zainuddin Fananie, 
2002: 93) menyatakan bahwa alur atau plot adalah konstruksi yang dibuat 
pembaca mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logis dan kronologis 
saling berkaitan atau dialami oleh para pelaku. 

Menurut Herman J. Waluyo (2002a: 147) alur cerita meliputi tujuh 
tahapan, yaitu eksposisi, inciting moment, ricing action, complication, 
klimaks, falling action, dan denouement. Eksposisi berarti pemaparan awal 
dalam cerita. Inciting moment berarti peristiwa mulai terjadi problem-problem 
yang ditampilkan oleh pengarang untuk kemudian dikembangkan atau 
ditingkatkan.  Ricing action berarti penanjakan konflik dan selanjutnya terus 
terjadi peningkatan konflik.  Complication artinya konflik yang semakin 
ruwet. Klimaks berarti cerita mencapai puncak dari keseluruhan cerita itu dan 
semua kisah atau peristiwa sebelumnya ditahan untuk menonjolkan saat 
klimaks tersebut. Falling action berarti konflik yang dibangun cerita itu 
menurun karena telah mencapai klimaksnya. Denouement berarti penyelesaian 
dari semua problem yang ada. 

Pendapat lain, alur dikatakan oleh Burhan Nurgiyantoro (2005: 153) 
terbagi ke dalam beberapa jenis perbedaan yang berdasarkan pada kriteria 
urutan waktu, kriteria jumlah, kriteria kepadatan. 
1) Berdasarkan Kriteria Urutan Waktu 
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Urutan waktu di sini adalah waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang 
diceritakan dalam fiksi tersebut secara teoritis. Urutan waktu dibagi 
menjadi dua golongan. 
a) Kronologis,  jalan cerita yang dibuat adalah dengan jalur yang lurus 

maju atau lebih dikenal dengan alur progresif.  

b) Tidak Kronologis, jalan cerita yang dibuat adalah menggunakan alur 

mundur, sorot balik, flash back atau lebih dikenal dengan alur regresif. 

2) Berdasarkan Kriteria Jumlah 

Berdasarkan jumlah adalah banyaknya jalur alur dalam karya fiksi. Ada 
kemungkinan karya fiksi hanya terdiri atas :  
a) Satu jalur saja (alur tunggal) 

Hanya menampilkan kisah tentang seorang tokoh saja, yang 
dikembangkan hanya hal-hal yang berkaitan dengan sang tokoh.  

b) Lebih dari satu alur (sub-sub alur) 

Pada kriteria ini sub-sub plot memiliki alur cerita lebih dari satu. 
Terdiri dari alur utama dan alur pendukung (sub-sub alur). 

3) Berdasarkan Kriteria Kepadatan 

Kriteria kepadatan yang dimaksud adalah :  
a) Alur padat, yaitu alur yang dipaparkan secara tepat, peristiwa 

fungsional itu terjadi susul-menyusul dengan rapat sehingga pembaca 

seolah-olah   diharuskan untuk terus-menerus mengikuti jalan cerita 

dan ketika salah satu bagian cerita tersebut dihilangkan maka cerita 

tersebut tidak akan menjadi utuh. 

b) Alur longgar, yaitu cerita fiksi yang memiliki alur longgar. Pergeseran 

antara cerita yang satu dengan cerita selanjutnya berlangsung lambat. 

Sekalipun alur terbagi menjadi beberapa bagian, tidak tertutup 

kemungkinan jika dalam satu karya terdapat berbagai kategori alur 

senyampang alur tersebut masih bersifat padu, dan utuh sehingga cerita 

yang ditampilkan dapat dipahami secara menyeluruh. 

Berhubung adanya ketidakterikatan pada panjang cerita yang memberi 
kebebasan kepada pengarang, novel umumnya memiliki lebih dari satu plot. 
Terdiri dari satu plot utama dan sub-sub plot. Plot utama berisi konflik yang 
menjadi inti persoalan, sedangkan sub-sub plot adalah berupa munculnya 
konflik-konflik tambahan yang bersifat menopang, mempertegas, dan 
mengintensifkan konflik utama untuk sampai ke klimaks. Dari beberapa 
pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa alur adalah deretan atau 
urutan peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 
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e. Amanat 

Menurut Djibran (2008: 66) tema dan pesan adalah apa yang ingin 
pengarang sampaikan kepada pembacanya. Tema ini bisa berupa pesan moral, 
ajakan  (persuasi), provokasi, atau lainnya. Tema dan pesan cerita adalah 
makna terdalam dari cerita itu sendiri. Amanat menurut Panuti Sudjiman 
(1988: 57) adalah suatu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. 
Wujud amanat dapat berupa kata-kata mutiara, nasehat, firman Tuhan sebagai 
petunjuk untuk memberikan  nasihat dari tindakan tokoh cerita. 

Amanat secara umum dapat dikatakan bentuk penyampaian nilai dalam 
fiksi yang mungkin bersifat langsung atau tidak langsung (Burhan 
Nurgiyantoro: 2008). Pengarang dalam menyampaikannya tidak 
melakukannya secara serta merta, tersirat dan terserah pembaca dalam 
menafsirkan amanat yang terkandung dalam karya tersebut. Pembaca dapat 
merenungkannya dan menghayatinya secara intensif. Amanat dalam sebuah 
karya sastra adalah bagian dari dialog dan tindakan tokoh dalam menghadapi 
suatu masalah yang mungkin berbeda antarmasing-masing tokoh. Di sinilah 
amanat tersebut mulai terlihat, bagaimana amanat tersebut sampai di hati 
pembaca melalui kepandaian khusus pengarang dalam menceritakannya. 
Pembaca dapat saja menyadari atau menolak tindakan-tindakan tokoh dalam 
cerita tersebut demi terwujudnya amanat. 

Dick Hartoko dan B. Rahmanto (1985: 10) mengatakan bahwa amanat 
adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat karyanya cerpen atau 
novel kepada pembaca atau pendengar. Pendapat lain, (Zulfahnur: 2008) 
dalam pengenalan budaya nusantara amanat diartikan sebagai pesan berupa 
ide, gagasan, ajaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin 
disampaikan pengarang lewat cerita. Amanat adalah renungan yang disajikan 
kembali kepada pembaca (Rusyana: 2008). Berdasarkan pendapat di atas 
dapat disimpulkan bahwa amanat adalah pesan atau nilai yang ingin 
disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karya sastra yang 
disampaikan secara tersirat dan penafsirannya bersifat subyektif 
f. Sudut Pandang 

Sudut pandang adalah bagian dari unsur intrinsik dalam karya sastra. 
Berkenaan dengan sudut pandang ada yang mengartikan sudut pandang dari 
pengarang dan ada juga yang mengartikan dari pencerita, bahkan ada pula 
yang menyamakan antara keduanya. Pada dasarnya sudut pandang dalam 
karya sasta fiksi adalah strategi, teknik, siasat, yang secara sengaja dipilih 
pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Sudut pandang 
merupakan masalah teknis yang digunakan pengarang untuk menyampaikan 
makna, karya dan artistiknya untuk sampai dan berhubungan dengan pembaca. 
(Burhan Nurgiyantoro, 2005: 249). Menurut Djibran (2008: 60) sudut pandang 
atau point of view dalam cerita terbagi menjadi tiga, yaitu sudut pandang 
orang pertama, sudut pandang orang kedua dan sudut pandang orang ketiga. 

Pendapat lain, Herman J. Waluyo (2002a: 184) menyatakan bahwa point of 
view adalah sudut pandang dari mana pengarang bercerita, apakah sebagai 
pencerita yang tahu segala-galanya ataukah sebagai orang terbatas. Lebih 
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lanjut Herman J. Waluyo (2002a: 184-185) membagi point of view menjadi 
tiga, yaitu: 

1) Teknik akuan yaitu pengarang sebagai orang pertama dan menyebut 

pelakunya sebagai “aku” 

2) Teknik diaan yaitu pengarang sebagai orang ketiga dan menyebut 

pelaku utama sebagai “dia” 

3) Pengarang serba tahu atau omniscient naratif, yaitu pengarang 

menceritakan segalanya dan memasuki berbagai peran bebas. 

 
Pendapat senada dikemukakan oleh Burhan Nurgiyantoro (2005: 256-271) 

membagi sudut pandang cerita secara garis besar dapat dibedakan atas dua 
macam persona, persona pertama gaya “aku” dan persona ketiga gaya “dia” 
atau kombinasi antara keduanya, yaitu: 
1) Sudut pandang persona pertama “aku” 

Penceritaan dengan menggunakan sudut pandang “aku”, berarti 
pengarang terlibat dalam cerita secara langsung. Pengarang adalah tokoh 
yang mengisahkan kesadaran dunia, menceritakan peristiwa yang dialami, 
dirasakan, serta sikap pengarang (tokoh) terhadap orang (tokoh) lain 
kepada pembaca. Oleh sebab itu persona pertama memiliki jangkauan 
yang sangat terbatas, karena ia hanya dapat memberikan informasi yang 
sangat terbatas kepada pembaca, seperti yang dilihat dan dirasakan oleh 
sang tokoh “aku”. Sudut pandang orang pertama dibedakan menjadi dua 
golongan. Berdasarkan peran dan kedudukan “aku” dalam cerita yaitu 
“aku” yang menduduki peran utama dan “aku” yang menduduki peran 
tambahan/berlaku sebagai saksi. 
a) “Aku” tokoh utama 

Sudut pandang “aku” mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah 
laku yang dialaminya. Tokoh “aku” menjadi pusat cerita, segala 
sesuatu diluar diri tokoh”aku” akan dianggap penting jika berhubungan 
dengan tokoh “aku”. 

b) “Aku” tokoh tambahan 

Tokoh “aku” yang muncul bukan sebagai tokoh utama, akan tetapi 
sebagai tokoh tambahan. Tokoh “aku” dalam hal ini tampil sebagai 
saksi. 

2) Sudut Pandang Persona Ketiga : “Dia” 

Penceritaan yang menggunakan sudut pandang persona ketiga yaitu 
“dia”. Narator dalam sudut pandang ini adalah seseorang di luar cerita 
yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, kata 
gantinya; ia, dia, mereka. Nama-nama tokoh cerita, khususnya tokoh 
utama terus menerus disebut dan sebagai variasinya dipergunakan kata 
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ganti. Penggunaan kata ganti tersebut dimaksudkan untuk mempermudah 
pembaca mengenali siapa tokoh yang diceritakan. 

 
3) Sudut Pandang Campuran 

Jika dalam suatu cerita digunakan model “aku dan “dia”, maka dia 
menggunakan sudut pandang campuran. Hal tersebut bergantung pada 
kreativitas pengarang bagaimana memanfaatkan berbagai teknik yang ada 
untuk mencapai efektifitas yang ideal (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 266). 

 
Selain unsur intrinsik, unsur pembangun dalam novel adalah unsur ekstrinsik. 
Unsur Ekstrinsik (extrinsic) adalah unsur-unsur yang berada di luar karya 
sastra itu tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem 
organisme karya sastra, atau secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai 
unsur-unsur yang mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra namun 
tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Walau demikian, unsur ekstrinsik 
cukup berpengaruh terhadap totalitas bangun cerita yang dihasilkan. Oleh 
karena itu, unsur ekstrinsik sebuah novel haruslah tetap dipandang sebagai 
sesuatu yang penting. 
Menurut Wellek dan Warren (dalam Burhan Nurgiyantoro 2005: 24) 
memandang unsur ekstrinsik sebagai sesuatu yang agak negatif dan kurang 
penting. Pemahaman unsur ekstrinsik terhadap suatu karya sastra, 
bagaimanapun akan membantu dalam hal pemahaman makna karya itu, 
mengingat bahwa karya sastra tak muncul dari situasi kekosongan budaya. 
Unsur ekstrinsik terdiri dari keadaan subjektivitas individu pengarang yang 
memiliki sikap, keyakinan serta pandangan hidup yang kesemuanya itu akan 
mempengaruhi karya yang ditulisnya. Selanjutnya adalah psikologi, baik 
berupa kreativitasnya pengarang, psikologi pembaca, maupun penerapan 
prinsip psikologi dalam karya. Keadaan lingkungan pengarang seperti 
ekonomi, politik, dan sosial juga akan berpengaruh terhadap karya sastra serta 
pandangan hidup suatu bangsa dan berbagai karya seni yang lain dan 
sebagainya. 

 
 
 

2.   Hakikat Pendekatan Sosiologi Sastra 
Secara harfiah sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang berarti kawan 

dan bahasa yunani logos yang berarti ilmu (Soejono Soekanto, 1991: 2004). 
Pendapat senada dikemukakan Comte (dalam Idianto, 2004: 10), bahwa sosiologi 
berasal dari kata latin socius yang artinya teman atau sesama dan logos dari kata 
Yunani yang artinya cerita. Jadi pada awalnya, sosiologi berarti bercerita tentang 
teman atau kawan (masyarakat). Idianto (2004: 11) menjelaskan bahwa sebagai 
ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-
hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau 
umum. Sosiologi menelaah gejala-gejala yang wajar dalam masyarakat, lembaga 
kemasyarakatan, maupun lembaga kebudayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat 
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Swingewod (dalam Faruk, 1994: 1) bahwa sosiologi adalah sebuah studi yang 
ilmiah dan subyektif mengenai manusia dalam masyarakat. Pendapat lain, 
Nyoman Kutha Ratna (2003: 1) menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu 
mengenai asal-usul dan pertumbuhan masyarakat, ilmu pengetahuan yang 
mempelajari keseluruhan hubungan antarmanusia dalam masyarakat yang bersifat 
umum, rasional serta empiris. Sosiologi meneliti hubungan individu dengan 
kelompok dan budayawan sebagai unsur yang bersama-sama dalam membentuk 
kenyataan kehidupan dan kenyataan sosial. Soejono Soekanto (1991: 20) 
mengutip pernyataan Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu 
ilmu yang mempelajari :  
a. hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial 

(misalnya, antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, 

hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain 

sebagainya). 

b. Kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan 

gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologi dan sebagainya) 

c. ketiga, ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. 

 

Menurut Soejono Soekanto (dalam Nyoman Kutha Ratna, 2003: 363-364) 
sosiologi dianggap sebagai ilmu yang relatif muda, dengan ditandai terbitnya 
buku yang berjudul Positive Philosophy yang ditulis oleh Auguste Comte, 
sosiologi kemudian berkembang pesat setengah abad kemudian dengan terbitnya 
buku Principles of sociology yang ditulis oleh Herbert Spencer. Nyoman Kutha 
Ratna (2003: 364) mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang berperan dalam ilmu 
sosiologi selain Herbert Spencer yang berasal dari Inggris dan Auguste Comte 
yang berasal dari Perancis di antaranya adalah: Karl Marx (Jerman), Steinmetz 
(Belanda), Charles Horton Cooley dan Lester F. Ward (Amerika Serikat). Namun 
demikian, sejarah mencatat Emile Durkheim ilmuwan sosial Perancis yang 
kemudian berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis. 

Roucek dan Warren (dalam Idianto, 2004: 11) mengemukakan bahwa 
sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam 
kelompok-kelompok. Senada dengan Roucek dan Warren, Paul B. Horton (dalam 
Idianto, 2004: 11) mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan 
penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. 
Ritzer (dalam Faruk, 1994: 2) mengemukakan sosiologi sebagai suatu ilmu 
pengetahuan yang multiparadigma. Maksudnya, di dalam ilmu tersebut dijumpai 
beberapa paradigma yang saling bersaing satu sama lain sebagai usaha merebut 
hegemoni dalam lapangan sosiologi secara keseluruhan. Paradigma itu sendiri 
diartikannya sebagai satu citra fundamental mengenai pokok persoalan dalam 
suatu ilmu pengetahuan. Paradigma itu berfungsi untuk menentukan apa yang 
harus dipelajari, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana cara 
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mengajukannya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam interpretasi 
jawaban-jawaban yang diperoleh. Sedangkan Max Weber (dalam Idianto, 2004: 
11) mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-
tindakan sosial. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (dalam Soejono 
Soekanto, 1991: 21) mengatakan bahwa sosiologi ialah ilmu yang mempelajari 
struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa sosiologi 
adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan hubungannya dengan 
proses-proses sosial termasuk pada perubahan sosial yang ada dan hasil telaahnya 
bersifat ilmiah dan subyektif. 

Teeuw (1995: 46) menyatakan bahwa sastra berasal dari akar kata sas 
(Sanskerta) yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, intruksi dan 
akhiran tra yang berarti alat, sarana. Jadi secara leksikal sastra berarti kumpulan 
alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku pengajaran yang baik, seperti 
silpasastra (buku petunjuk arsitektur), kamasastra (buku petunjuk percintaan). 
Dalam perkembangannya kata sastra sering dikombinasikan dengan awalan su- 
sehingga menjadi susastra, yang diartikan sebagai hasil ciptaan yang baik dan 
indah. Menurut Gonda (dalam Teeuw, 1984: 2) kata susastra tidak terdapat dalam 
bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno, jadi kata susastra merupakan kata yang muncul 
dari percampuran bahasa Jawa dan Melayu. Pendapat lain, Teeuw (dalam Atar 
Semi, 1993: 9) mengatakan sastra itu adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni 
kreatif yang obyeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan 
bahasa sebagai mediumnya. Masih menurut Teeuw (dalam Jabrohim, 2001: 157) 
mengatakan bahwa sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu 
sendiri adalah suatu kenyataan sosial. 

Pendapat senada keterkaitan dengan hubungan antara sastra dengan 
masyarakat dikatakan oleh Dewey (1990: 154): 

“Literature is a social institution, using as its medium language, a 
social creation. They are conventions and norm which could have 
arisen only in society. But, furthermore, literature ‘represent’ 
‘life’;and;‘life’;is, in large measure, a social reality, eventhough the 
natural world and the inner or subjective world of the individual have 
also been objects of literary ‘imitation’. The poet himself is a member 
of society, possesed of a specific social status; he recieves some degree 
of social recognition and reward; he addresses an audience, however 
hypothetical” (Sastra adalah sebuah hasil dari kehidupan sosial, 
menggunakan bahasa sebagai mediumnya dan merupakan satu hasil 
cipta sosial. Sastra adalah konvensi-konvensi dan norma yang ada dan 
ditimbulkan dalam masyarakat. Sastra merupakan representasi dari 
kehidupan yang ada dalam sebuah komunitas masyarakat, sebuah 
kenyataan sosial yang terjadi secara alami. Sastra menjadikan nilai 
yang ada, kelas sosial, serta struktur dalam sebuah masyarakat sebagai 
obyeknya). 
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Sastra merupakan ekspresi masyarakat, oleh karena itu kemunculan sebuah 
karya sastra memiliki kaitan yang sangat erat dengan persoalan sosial yang 
muncul pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan atau masalah sosial 
memang berpengaruh kuat pada wujud karya sastra. Melihat kenyataan di atas, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa sastra tidaklah lahir dalam kekosongan sosial. 
Terdapat benang merah yang menghubungkan antara karya sastra, sastrawan dan 
masyarakat. Ada hubungan timbal balik di antara ketiganya. Dari hal tersebut, 
maka sastra dapat dilihat dan ditelaah dari sudut pandang sosiologi. Paradigma 
sosiologi sastra berakar dari latar belakang historis dua gejala, yaitu masyarakat 
dan sastra: karya sastra ada dalam masyarakat, dengan kata lain tidak ada karya 
sastra tanpa masyarakat (Gunoto Saparie: 2009). Sosiologi sastra, meskipun 
belum menemukan pola analisis yang dianggap memuaskan, mulai 
memperhatikan karya seni sebagai bagian yang integral dari masyarakat. 
Tujuannya jelas untuk memberikan kualitas yang proposional bagi kedua gejala, 
yaitu sastra dan masyarakat. 

Kendati sosiologi dan sastra mempunyai perbedaan tertentu namun 
sebenarnya dapat memberikan penjelasan terhadap makna teks sastra. Menurut 
Laurenson dan Swingewood (dalam Suwardi Endraswara, 2003: 78) karena 
sosiologi obyek studinya tentang manusia dan sastra pun demikian, maka 
meskipun sosiologi dan sastra itu berbeda namun dapat saling melengkapi. 
Perspektif sosiologi sastra yang juga perlu diperhatikan adalah pernyataan Levin 
(Suwardi Endraswara, 2003: 79) Literature is not only the effect of social causes 
but also the cause of social effect yang memberikan arah bahwa penelitian 
sosiologi sastra dapat ke arah hubungan pengaruh timbal balik antara sosiologi 
dan sastra, yang keduanya akan saling mempengaruhi dalam hal-hal tertentu yang 
pada gilirannya menarik perhatian peneliti. 

Sebagai salah satu pendekatan dalam kritik sastra, sosiologi sastra dapat 
mengacu pada cara mamahami dan menilai sastra yang mempertimbangkan segi-
segi kemasyarakatan (sosial). Sesuai dengan namanya sebenarnya pada 
pendekatan tersebut sastra dipahami melalui perkawinan ilmu sastra dan ilmu 
sosiologi. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan pendekatan ini, di samping 
harus menguasai ilmu sastra, peneliti juga harus menguasai konsep-konsep 
sosiologi (ilmu sosial) dan data-data kemasyarakatan yang biasanya ditelaah oleh 
sosiologi. 

Pendekatan sosiologi sastra merupakan salah satu metode telaah sastra yang 
mengaitkan antara hasil karya sastra dengan masyarakat pada saat karya tersebut 
diciptakan. Hal ini dikarenakan suatu hasil karya sastra pada hakikatnya 
merupakan suatu reaksi terhadap keadaan yang ada dalam masyarakat, seni sastra 
yang berfungsi sosial, artinya tidak berfaedah untuk seseorang saja, karena itu 
problem ilmu sastra adalah problem masyarakat juga. Biasanya persoalannya 
dibatasi hubungan seni sastra dengan lembaga-lembaga sosial tertentu, misalnya, 
ekonomi, politik dan sebagainya. Atar Semi (1993: 52) mengatakan bahwa 
pendekatan sosiologi sastra merupakan salah satu pendekatan sastra yang 
mengkhususkan diri dalam menelaah karya sastra dengan mempertimbangkan 
segi-segi sosial kemasyarakatan. 
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Umar Junus (1986: 112) membedakan sejumlah pendekatan sosiologi sastra 
ke dalam beberapa macam, yaitu: 
a. Sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra sebagai dokumen sosial budaya. 

b. Sosiologi sastra yang mengkaji penghasilan dan pemasaran karya sastra. 

c. Sosiologi sastra yang mengkaji penerimaan masyarakat terhadap karya 

sastraseorang penulis tertentu dan apa sebabnya. 

d. Sosiologi sastra yang mengkaji pengaruh sosiai budaya terhadap penciptaan 

karya sastra. 

e. Sosiologi sastra yang mengkaji mekanisme universal seni, termasuk karya 

sastra. 

f. Strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh Lucien Goldmann dari 

Perancis. Berdasarkan pendapat di atas, pendekatan sosiologi sastra adalah   

suatu pendekatan sastra yang menelaah karya sastra yang mempertirnbangkan 

segi-segi kemasyarakatan. Pendekatan sosiologi sastra mempunyai hubungan 

yang erat antara sastrawan dan karya sastra. 

 
Ekarini Saraswati (2003: 3) mengatakan perbedaan yang ada di antara 

keduanya adalah bahwa sosiologi melakukan analisis ilmiah yang objektif, 
sedangkan sastra mencoba memahami setiap kehidupan sosial dari relung 
perasaan yang terdalam. Sapardi Joko Damono menambahkan (dalam Ekarini 
Saraswati, 2003: 3) bahwa sosiologi beranjak dari hasil pemikiran sedangkan 
sastra beranjak dari hasil pergulatan perasaan manusia. Seandainya ada dua orang 
sosiologi mengadakan penelitian atas satu masyarakat yang sama, hasil penelitian 
itu besar kemungkinan menunjukkan persamaan juga. sedangkan seandainya ada 
dua orang novelis menulis tentang suatu masyarakat yang sama, hasilnya 
cenderung berbeda sebab cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan 
perasaannya itu berbeda-beda menurut pandangan setiap orang. 

Dalam pandangan Wollf (dalam Suwardi Endraswara, 2003: 77) sosiologi 
sastra merupakan disiplin yang tanpa bentuk, tidak terdefinisikan dengan baik, 
terdiri dari sejumlah studi empiris dan berbagai percobaan pada teori yang lebih 
umum, yang masing-masingnya hanya mempunyai kesamaan dalam hal yang 
berhubungan antara sastra dengan masyarakat. Faruk (1994: 1) berpendapat 
bahwa sosiologi merupakan gambaran mengenai cara-cara manusia menyesuaikan 
dirinya dengan dan ditentukan oleh masyarakat-masyarakat tertentu, gambaran 
mengenai mekanisme sosiologi, proses belajar secara kultural, yang dengannya 
individu-individu dialokasikan pada peranan-peranan tertentu dalam struktur 
sosial itu. 

Adapun secara singkat Garbstein (dalam Ekarini Saraswati, 2003: 17) 
mengungkapkan konsep tentang sosiologi sastra. yaitu: 
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a. Karya sastra tidak dapat dipahami selengkapnya tanpa dihubungkan dengan 

kebudayaan dan peradaban yang menghasilkannya. 

b. Gagasan yang ada dalam karya sastra sama pentingnya dengan bentuk  

penulisannya. 

c. Karya sastra yang bisa bertahan lama pada hakikatnya adalah suatu prestasi. 

d. Masyarakat dapat mendekati sastra dari dua arah. 

1) sebagai faktor material istimewa 

2) sebagai tradisi 

e. Kritik sastra seharusnya lebih dari sekedar perenungan estetis yang tanpa 

pamrih. 

f. Kritikus bertanggung jawab baik kepada sastra masa silam maupun sastra 

masa depan.  

g. Secara epistemologis (dari sudut teori keilmuan) tidak mungkin membangun  

suatu sosiologi sastra yang general yang meliputi seluruh pendekatan. 

h. Uraian berikutnya dipusatkan pada sosiologi  sastra Marxis yang memang    

sangat menonjol atau dominant. Garis besarnya adalah sebagai berikut: 

1) manusia harus hidup dulu sebelum dapat berpikir. 

2) struktur   sosial   masyarakat ditentukan oleh   kondisi-kondisi kehidupan 

khususnya system produksi ekonomi. Dibedakan antara infrastruktur dan 

suprastniktur 

i. Walaupun Marx sadar bahwa hubungan sastra dan masyarakat itu rumit, para 

pengikut Marx tetap menganggap bahwa sastra merupakan gejala kedua yang 

ditentukan oleh infrastruktur yaitu ekonomi. Klasifikasi tersebut tidak jauh 

berbeda dengan penjelasan yang dibuat oleh Ian Watt dengan melihat 

hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra dan masyarakat 

 
Suwardi Endraswara (2003: 77) menyatakan bahwa sosiologi sastra adalah 

cabang penelitian sastra yang bersifat reflektif. Penelitian ini banyak diminati oleh 
peneliti yang ingin meneliti sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat karena 
sifatnya yang reflektif itu. Asumsi dasar penelitian sosiologi sastra adalah 
kelahiran sastra tidak dalam kekosongan sosial. Kehidupan sosial akan menjadi 
picu lahirnya karya sastra. Karya sastra yang berhasil atau sukses adalah karya 
sastra yang mampu merefleksikan zamannya. Itulah sebabnya, sangatlah beralasan 
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jika penelitian sosiologi sastra lebih banyak memperbincangkan hubungan antara 
pengarang dengan kehidupan sosialnya. Kehadiran sosiologi sastra, meskipun 
tergolong muda namun telah menghasilkan ribuan penelitian, khususnya di 
perguruan tinggi. Penelitian demikian mendasarkan asumsi bahwa pengarang 
merupakan a salient being, yaitu makhluk yang mengalami sensasi-sensasi dalam 
kehidupan empirik masyarakatnya. Demikian sastra juga dibentuk oleh 
masyarakatnya, sastra berada jaringan sistem dan nilai dalam masyarakatnya. Dari 
kesadaran ini mucul pemahaman bahwa sastra memiliki keterkaitan timbal balik 
dalam derajat tertentu dengan masyarakatnya dan sosiologi berusaha mencari 
pertautan antara sastra dengan kenyataan masyarakat dalam berbagai dimensi.  

Sosiologi sastra adalah konsep cermin (mirror). Berkaitan dengan hai ini, 
sastra dianggap sebagai mimesis (tiruan) masyarakat. Kendati demikian sastra 
tetap diakui sebagai sebuah ilusi atau khayalan yang muncul dari kenyataan. Dari 
sini, tentu sastra tidak akan semata-mata menyodorkan fakta berupa mentalitas 
(berkaitan dengan jiwa). Sastra bukan sekedar tiruan kenyataan saja, melainkan 
kenyataan yang telah ditafsirkan. Kenyataan tersebut bukan jiplakan yang kasar, 
melainkan sebuah refleksi yang halus dan estetis. (Suwardi Endraswara, 2003: 78) 

Nyoman Kutha Ratna (2003: 2-3) mengatakan bahwa ada beberapa definisi 
mengenai sosiologi sastra yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menemukan 
objektivitas hubungan antara karya sastra dan masyarakat. Adapun definisi 
tersebut adalah sebagai berikut. 
a. Pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

kemasyarakatan. 

b. Pemahaman terhadap totalitas karya yang disertai dengan aspek-aspek 

kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. 

c. Pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungan dengan masyarakat 

yang melatarbelakanginya. 

d. Analisis terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan seberapa jauh 

peranannya dalam mengubah struktur kemasyarakatan. 

e. Analisis yang berkaitan dengan manfaat karya dalam membantu 

perkembangan masyarakat. 

f. Analisis mengenai seberapa jauh keterlibatan langsung pengarang sebagai 

anggota masyarakat. 

g. Sosiologi sastra adalah analisis institusi sastra. 

h. Sosiologi sastra adalah kaitan langsung antara karya sastra dengan 

masyarakat. 
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i. Sosiologi sastra adalah hubungan searah (posivistik) antara sastra dengan 

masyarakat. 

j. Sosiologi sastra adalah hubungan dua arah (dialektik) antara sastra dengan 

masyarakat. 

k. Sosiologi sastra berusaha menemukan kualitas interdependensi antara sastra 

dengan masyarakat. 

l. Pemahaman yang berkaitan dengan aktivitas kreatif sebagai semata-mata 

proses sosiokultural. 

m. Pemahaman yang berkaitan dengan aspek-aspek penerbitan dan pemasaran 

karya. Analisis yang berkaitan dengan sikap masyarakat pembaca. 

 
Pendekatan sosiologi sastra memiliki pandangan terhadap keterkaitan aspek 

sastra dengan sosiobudaya. Pertama, hubungan dengan aspek sastra sebagai 
refleksi sosiobudaya. Kedua, mempelajari pengaruh sosiobudaya terhadap karya 
sastra. Aspek pertama tersebut terkait masalah refleksi sastra, sedangkan aspek 
kedua berhubungan dengan konsep pengaruh (Suwardi Endraswara, 2003: 93). 
Sedangkan pendekatan yang mengungkapkan aspek sastra dengan refleksi 
dokumen sosiobudaya, mengimplikasikan bahwa karya sastra menyimpan hal-hal 
penting bagi kehidupan sosiobudaya. Pendekatan ini hanya  bersifat parsial, 
artinya sekedar mengungkap persoalan kemampuan karya sastra dalam mencatat 
keadaan sosiobudaya masyarakat tertentu. Jadi pendekatan ini tidak 
memperhatikan struktur teks, melainkan hanya penggalan-penggalan cerita yang 
terkait dengan sosiobudaya. 

Ian Watt Sapardi (dalam Faruk, 1994: 4) juga mengklasifikasikan sosiologi 
sastra menjadi tiga bagian, yaitu: konteks sosial pengarang, sastra sebagai cermin 
masyarakat, dan fungsi sosial masyarakat. 
a. konteks sosial pengarang, hal ini berhubungan dengan posisi sosial sastrawan   

dalam   masyarakat   dan   kaitannya   dengan   masyarakat pembaca. 

Keterkaitan dalam pokok ini termasuk pula faktor-faktor sosial yang bisa  

mempengaruhi  pengarang  sebagai  perseorangan  di samping mempengaruhi 

isi karya sastranya. Yang terutama harus diteliti dalam pendekatan   ini   

adalah: (1) bagaimana   pengarang mendapatkan   mata   pencahariannya, (2) 

sejauh   mana   pengarang menganggap pekerjaannya sebagai suatu profesi, 

dan (3) masyarakat apa yang dituju oleh pengarang. 

b. sastra    sebagai    cermin    masyarakat,    sehingga    yang    terutama 

mendapatkan perhatian adalah: (1) sejauh mana sastra mencerminkan 
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masyarakat pada waktu karya sastra itu ditulis, (2) sejauh mana sifat pribadi 

pengarang mempengaruhi gambaran masyarakat yang ingin disampaikannya,   

(3) sejauh   mana   genre   sastra   yang   digunakan pengarang dapat dianggap 

mewakili seluruh masyarakat. 

c. fungsi  sosial  sastra,  terdapat tiga hubungan yang perlu menjadi perhatian: 

(1) sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai perombak masyarakat, (2) 

sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai penghibur masyarakat saja, (c) 

sejauh mana terjadi sintetis antara kemungkinan (a) dengan (b). 
 

Nyoman Kutha Ratna (2003: 340) dengan pertimbangan bahwa pendekatan 
sosiologi sastra adalah analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, 
maka model analisis yang dapat dilakukan meliputi tiga macam, yaitu : 
a. Menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung di dalam karya sastra 

itu sendiri, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang pernah 

terjadi. Pada umumnya disebut sebagai aspek ekstrinsik, model hubungan 

yang terjadi disebut refleksi. 

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

bukan   aspek-aspek   tertentu,   dengan   model   hubungan   yang   bersifat 

dialektika. 

c. Menganalisis karya dengan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu, 

dilakukan oleh disiplin tertentu. Model analisis inilah yang pada umumnya 

menghasilkan penelitian karya sastra sebagai gejala kedua. 
 

Menurut Wiyatmi (2005: 97) pendekatan sosiologi sastra merupakan 
perkembangan dari pendekatan mimetik yang memahami karya sastra dalam 
hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Pendekatan ini 
dilatarbelakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak dapat terlepas 
dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jabrohim (2001: 169) 
menambahkan bahwa tujuan penelitian sosiologi sastra adalah untuk mendapatkan 
gambaran yang lengkap, utuh, dan menyeluruh tentang hubungan timbal balik 
antara sastrawan, karya sastra, dan masyarakat. Gambaran yang jelas tentang 
hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut sangat penting artinya bagi 
peningkatan pemahaman dan penghargaan terhadap sastra itu. 

Sosiologi sastra oleh Wellek dan Warren (dalam Wiyatmi, 2005: 98) 
diklasifikasikan menjadi 3 tipe yaitu :  
a. Sosiologi pengarang yaitu pendekatan yang menelaah mengenai latar 

belakang sosial, status sosial pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat 
dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra, 

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



 xxxvii

b. Sosiologi karya yaitu pendekatan yang menelaah isi karya sastra, tujuan, serta 
hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan 
masalah sosial. 

c. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra yaitu pendekatan yang 
menelaah mengenai sejauh mana sastra ditentukan atau tergantung dari latar 
sosial, perubahan dan perkembangan sosial. 
 

Senada dengan pendapat di atas, Suwardi Endraswara (2003: 80) mengatakan 
bahwa sosiologi sastra dapat meneliti sastra sekurang-kurangnya melalui tiga 
perspektif, yaitu : 
a. Perspektif teks sastra, artinya peneliti meneliti karya sastra sebagai sebuah 

refleksi kehidupan dan sebaliknya. 

b. Perspektif biografis, yaitu peneliti menganalisis pengarang, latar belakang 

penciptaan karya itu sendiri, dan sebagainya. 

c. Perspektif reseptif, yaitu peneliti menganalisis penerimaan masyarakat 

terhadap teks sastra. 

 
 

Sementara itu, Swingewood juga menawarkan pendekatan lain. Ia (dalam 
Sangidu, 2004: 47-48) berpendapat bahwa ada dua kecenderungan dalam 
pendekatan sosiologi sastra, yaitu : 
a. Sosiologi sastra (sociologi of sastra) yang pendekatannya dimulai dari 

lingkungan sosial untuk masuk pada hubungan sastra dengan berbagai faktor 

lain di luar karya sastra itu sendiri.  Artinya pendekatan ini bertolak dari 

sosiologi untuk lebih memahami faktor sosial yang ada dalam karya sastra. 

Sosiologi dalam hal ini menempati fenomena pertama, sedangkan karya 

sastra menempati fenomena kedua. 

b. Sosiologi sastra (literary sociology) yang pendekatannya dari teks sastra dan 

mengungkap faktor-faktor sosial di dalamnya. Pendekatan ini mengutamakan 

teks sastra sebagai fenomena pertama (bahan kajian) yang selanjutnya untuk 

mengetahui permasalahan yang ada dalam kenyataan. 
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi 
sastra adalah salah satu pendekatan yang menganalisis karya sastra yang 
memperbincangkan hubungan antara pengarang dengan kehidupan sosialnya. 
Sosiologi sastra berusaha mengungkapkan keterkaitan antara pengarang, pembaca, 
kondisi sosial budaya pengarang maupun pembaca, serta karya sastra itu sendiri 
yang mempunyai dasar asumsi bahwa kelahiran sastra tidak dalam kekosongan 
sosial. 
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Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh 
Wellek dan Warren yaitu mengkaji karya sastra dari sosiologi pengarang, 
sosiologi karya dan sosiologi pembaca atau dampak sosial karya sastra. Hal ini 
kurang lebih sama dengan konsep literary sociology yang ditawarkan 
Swingewood, di mana karya sastra dipakai untuk memahami kondisi sosial. 
Konsep pendekatan sosiologi sastra yang dikemukakan di atas sejalan dengan 
pendapat Teew (dalam Jabrohim 2001: 57) yang mengatakan bahwa 
bagaimanapun juga analisis struktur merupakan prioritas bagi seorang peneliti 
sastra sebelum ia melangkah pada hal-hal lain. Untuk memahami maknanya, 
karya sastra harus dikaji berdasarkan strukturnya sendiri, sebelum mengkaji sastra 
dari latar belakang penulis, sejarah, serta efeknya kepada pembaca. 

3. Hakikat Permasalahan Sosial 
Asumsi dasar penelitian sosiologi sastra adalah kelahiran sastra tidak dalam 

kekosongan sosial. Kehidupan sosial akan menjadi pemicu lahirnya karya sastra. 
Karya sastra yang berhasil atau sukses adalah karya sastra yang mampu 
merefleksikan zamannya. Itulah sebabnya, sangatlah beralasan jika penelitian 
sosiologi sastra lebih banyak memperbincangkan hubungan antara pengarang 
dengan kehidupan sosialnya (Suwardi Endraswara, 2003: 77). Pendekatan 
sosiologi sastra merupakan salah satu metode telaah sastra yang mengaitkan 
antara hasil karya sastra dengan masyarakat pada saat karya tersebut diciptakan. 
Hal ini dikarenakan suatu hasil karya sastra pada hakikatnya merupakan suatu 
reaksi terhadap keadaan yang ada dalam masyarakat. Sastra sebagai sebuah 
cermin masyarakat (konsep mirror) menyimpan berbagai permasalahan yang ada 
di dalamnya. Masalah yang ada dalam masyarakat itulah yang kemudian diteliti 
keterkaitan dengan penggunaan penekatan sosiologi sastra tersebut. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Suwardi Endraswara (2003: 88) yang menyatakan bahwa 
seorang peneliti yang meneliti sastra dengan menggunakan pendekatan sosiologi 
sastra antara lain harus dilakukan dengan meneliti konflik-konflik dan 
permasalahan sosial yang ada dalam sebuah karya sastra yang notabene adalah 
pantulan dari keadaan masyarakat pada zaman tersebut.  

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan 
atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau 
menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga sosial tersebut, sehingga 
menyebabkan kepincangan sosial (Soejono Soekanto, 1991: 40). Sedangkan 
Idianto (2004: 38) mengatakan bahwa masalah sosial adalah gejala-gejala sosial 
yang tidak sesuai antara apa yang diinginkan dengan apa yang telah terjadi. 
Idianto (2004: 39-40) juga menambahkan unsur utama dari masalah sosial adalah 
adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi-kondisi nyata 
kehidupan. Artinya adanya ketidakcocokan antara anggapan-anggapan masyarakat 
tentang apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang telah terjadi dalam 
kenyataan pergaulan hidup. Tingkatan perbedaan tersebut berbeda-beda untuk 
setiap masyarakat tergantung pada nilai-nilai yang mereka anut bersama.  

Pendapat lain, Soejono Soekanto (1991: 40) mengatakan bahwa masalah 
sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau 
masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi 
bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan 
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sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masih 
menurutnya, masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, 
yakni antara lain : 

a. Faktor Ekonomi : kemiskinan, pengangguran, dll. 

b. Faktor Budaya  : perceraian, kenakalan remaja, dll. 

c. Faktor Biologis : penyakit menular, keracunan makanan, dsb. 

d. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb. 

Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi 
sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya 

Senada dengan pendapat di atas, (Mohammad Mahdy: 2009) mengatakan 
bahwa masalah sosial acapkali dibedakan dengan dua macam persoalan, yaitu 
antara masalah sosial masyarakat dengan masalah sosial yang menyangkut analisa 
tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat. Para sosiolog telah banyak 
mengusahakan adanya indeks-indeks yang dapat dijadikan petunjuk bagi 
terjadinya masalah sosial, misalnya, simple rates, compsite indexs, komposisi 
penduduk, social distance, partisipasi sosial dan sebagainya. Faktor-faktor 
masalah sosial adalah ekonomi, biologis, psikologis dan kebudayaan. Kehidupan 
masyarakat yang terdiri dari banyak individu yang berbeda satu sama lain sering 
menimbulkan banyak masalah. Masalah yang ada dalam suatu masyarakat 
dianggap sebagai suatu masalah sosial apabila tidak ada kesesuaian antara unsur 
masyarakat yang menyebabkan terjadinya kepincangan sosial. Selain hal tersebut, 
masalah sosial dapat ditimbulkan oleh sesuatu yang berada di luar kemampuan 
manusia.  

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara 
nilai dalam masyarakat dengan kenyataan yang ada yang dapat menjadi sumber 
masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah 
sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 
khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah 
masyarakat, dan lain sebagainya. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa masalah sosial adalah gejala-gejala sosial yang tidak sesuai antara apa yang 
diinginkan masyarakat sehingga membahayakan masyarakat 

 
Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marlia Ika Asih pada tahun 2008 berjudul 

”Analisis Novel Langit dan Bumi Sahabat Kami (Tinjauan Sosiologis)”. 

Hasil penelitian yang menunjukkan beberapa masalah sosial yang ada 

dalam novel Langit dan Bumi Sahabat Kami karya NH. Dini tersebut 

antara lain adalah kehidupan yang terjadi pada waktu pengarang masih 
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muda. Kemiskinan yang merajalela, pencurian dan kejahatan ada dimana-

mana serta kelaparan yang menghantui setap penduduk, termasuk di 

dalamnya adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam 

masyarakat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anik Ernawati pada tahun 2007 berjudul 

”Analisis Novel Mantra Pejinak Ular karya Kuntowijoyo (Tinjauan 

Sosiologi Sastra)”. Hasil penelitian menunjukkan dan memaparkan 

keterjalinan antar unsur-unsur intrinsik dalam novel  tersebut. Unsur itu 

adalah tema, penokohan, setting/latar, alur atau plot serta amanat yang 

terkandung dalam novel tersebut. Penelitian ini juga memberikan 

pandangan dan analisis dari dunia pengarang. Maksudnya adalah 

pembahasan novel ini ditinjau dari sudut pandang pengarang novel 

tersebut. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ririh Yuli Atminingsih pada tahun 2007 

yang berjudul ”Analisis Gaya Bahasa dan Nilai Pendidikan Novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat beberapa jenis gaya bahasa dalam novel Laskar Pelangi, yaitu : 

simile, metafora, dipersonifikasi, hiperbola, ironi, paradoks, metonimia, 

alusio, dan lain sebagainya. Novel Laskar Pelangi juga mengandung 

beberapa nilai didik yang meliputi nilai religius, nilai sosial, dan nilai 

moral. Penelitian ini juga bermanfaat dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia jenjang SMA kelas XI, menggunakan novel Laskar Pelangi 

sebagai bahan ajar dan sesuai dengan kurikulum yang ada. 

 
Kerangka Berpikir 

Pembelajaran sastra hakikatnya adalah apresiasi sastra. Pembelajaran sastra 
dalam prosesnya tentunya membutuhkan sebuah karya sastra yang berkualitas. 
Sebuah karya dapat dikatakan berkualitas manakala karangan itu mengedepankan 
nilai-nilai kehidupan yang bermakna, memikat, menggugah, mewujudkan sebagai 
karya kreatif, mewujudkan diri sebagai karangan bersifat imajinatif yang dituang 
dalam wacana naratif, puitik atau dramatik. Karangan itu disampaikan dengan 
cara yang apik, indah, dan enak dibaca. Diceritakan secara tidak langsung 
(implisit), tidak terang-terangan namun jernih, bersifat informatif tanpa ada kesan 
menggurui, tidak berpretensi ilmiah atau agamis tetapi tetap memberikan 
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masukan-masukan yang berharga. Karya sastra yang berkualitas yang dibahas 
pada penelitian ini adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang 
menceritakan tentang kehidupan yang dialami pengarang. Masalah sosial yang 
terdapat dalam novel tersebut ada dalam kehidupan sehari-hari. 
Bertolak dari hal di atas, maka penulis bermaksud menelaah novel Laskar Pelangi 
karya Andrea Hirata dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk 
memahami makna dari novel itu sendiri. Novel Laskar Pelangi nantinya akan 
dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sastra di sekolah. Tujuan yang hendak 
dicapai dalam penelitian ini adalah pemahaman pembaca terhadap struktur dari 
novel ini, masalah sosial yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi karya 
Andrea Hirata, latar belakang pengarang menciptakan novel tersebut, dan 
tanggapan pembaca mengenai novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Alur 
tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kesusastraan sehingga tidak ada 

pembatasan khusus terhadap tempat dan waktu. Objek penelitian adalah novel 
Laskar Pelangi karya Andrea Hirata berjumlah 533 halaman yang diterbitkan P.T. 
Bentang Pustaka pada tahun 2005. Penelitian dilaksanakan selama tujuh bulan, 
yaitu mulai dari bulan Maret sampai September 2009. 

Tabel 1. Rincian Waktu dan Jenis Kegiatan 
Maret – September 2009 No Jenis Kegiatan 

Mar 
1234 

Apr 
1234 

Mei 
1234 

Jun 
1234 

Jul 
1234 

Ags 
1234 

Sept 
1234 

1 Pengajuan judul xx       
2 Penulisan proposal xxx xxxx xx     
3 Perizinan penelitian   xx     
4 Pengumpulan data    xxxx xxxx   
5 Analisis data    xxxx xxxx xx  
6 Penulisan laporan      xxxx xxxx 
 

B. Pendekatan Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam hal ini 

peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan 
akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Data 
yang ada berupa pencatatan dokumen yang menjelaskan struktur serta masalah 
sosial dalam novel Laskar Pelangi, data tentang latar belakang penciptaan novel 
Laskar Pelangi, serta resepsi karya sastra berupa hasil tanya jawab dengan 
pembaca novel Laskar Pelangi yang terurai dalam bentuk kata-kata, bukan dalam 
bentuk angka.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra, yaitu pendekatan 
dalam menganalisis karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi 
kemasyarakatan untuk mengetahui makna totalitas suatu karya satra. Pendekatan 
sosiologi sastra juga berupaya untuk menemukan keterjalinan antara pengarang, 
pembaca serta kondisi sosial budaya dalam karya sastra. 

 
C. Sumber Data 

Data merupakan suatu hal pokok dalam penelitian. Pada penelitian ini sumber 
data yang digunakan adalah: 

1. Dokumen yaitu novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang 

diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka. 

2. Informan, yaitu data yang diperoleh peneliti tentang pengarang novel 

Laskar Pelangi yaitu Andrea Hirata. Data diambil dengan mengutip hasil 

wawancara pengarang dengan pewawancara sebelumnya yang terdapat 

dalam internet. Serta hasil wawancara berisi pendapat para pembaca 
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mengenai novel Laskar Pelangi. Pembaca yang diwawancarai oleh 

peneliti adalah Cahyono Widianto, S. Pd selaku guru SMAN 1 Ngawi 

yang juga seorang sastrawan, Fyna Dwi Septiningrum, Solikhul Muntahar, 

Nur Cahyo Widodo, selaku mahasiswa serta Intan Hardiana Novitasari dan 

Walid Mubarok Manasikana selaku siswa. 

 
D. Teknik Sampling 

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu sampel yang 
dipergunakan sesuai kepentingan peneliti dan dipandang mempunyai sangkut paut 
yang erat dengan tujuan penelitian. Data dalam penelitian ini diambil dengan cara 
memilih data yang dianggap mewakili tentang aspek sosiologi sastra dalam novel 
Laskar Pelangi, yaitu data yang dapat menjelaskan struktur dari novel Laskar 
Pelangi, masalah sosial yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi, latar 
belakang penulis menciptakan novel Laskar Pelangi, serta penerimaan 
masyarakat terhadap novel Laskar Pelangi itu sendiri. Peneliti menggunakan 
teknik ini dengan tujuan agar mendapatkan data yang tepat dan akurat sehingga 
memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Mengkaji Dokumen dan Arsip (Content Analysis) 

Analisis isi digunakan untuk mengungkapkan makna dari novel 
Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang ditelaah melalui pendekatan 
sosiologi sastra. 

2. Wawancara 

Tekhnik pengumpulan data berupa wawancara dipakai peneliti 
untuk mendapatkan data tentang penciptaan novel Laskar Pelangi yang 
diambil melalui mengutip hasil wawancara pengarang dengan 
pewawancara sebelumnya yang terdapat dalam internet. Serta hasil 
wawancara berisi pendapat para pembaca mengenai novel Laskar Pelangi. 
Pembaca yang diwawancarai oleh peneliti adalah Cahyono Widianto, S. 
Pd selaku guru SMAN 1 Ngawi yang juga seorang sastrawan, Fyna Dwi 
Septiningrum, Solikhul Muntahar, Nur Cahyo Widodo, selaku mahasiswa 
serta Intan Hardiana Novitasari dan Walid Mubarok Manasikana selaku 
siswa. 

3. Perekaman 

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pembaca novel 
Laskar Pelangi direkam menggunakan tape recorder. Perekaman ini 
dimaksudkan agar data dari wawancara yang telah dilakukan diperoleh 
secara utuh dan lengkap tanpa mengganggu proses wawancara itu sendiri. 

F. Validitas Data 
Sebuah data diperoleh, selanjutnya data diperiksa keabsahannya melalui 

teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan kebenaran dengan cara 
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memperoleh data tersebut dari pihak atau sumber berbeda. Hal ini bertujuan untuk 
membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan 
tentang tingkat kepercayaan atau kevalidan data. Penelitian ini menggunakan 
triangulasi teori dan triangulasi sumber. 

Triangulasi teori adalah pemeriksaan kebenaran data hasil analisis dengan 
menggunakan teori yang berbeda tetapi membahas masalah yang sama. Teori 
yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori tentang sosiologi 
sastra, teori tentang unsur pembentuk sebuah karya sastra, dan teori tentang 
permasalahan sosial. Teori ini yang kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk 
membahas rumusan masalah poin pertama dan kedua yang terdapat dalam 
penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber, yaitu 
teknik pemeriksaan kebenaran data hasil analisis dengan mewawancarai sumber 
yang berbeda tetapi membahas masalah yang sama. Triangulasi ini dipergunakan 
dalam rumusan masalah poin ketiga dan keempat dalam penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis mengalir yaitu    

analisis dalam tiga komponen yaitu reduksi dalam sajian data dan simpulan data 
yang terjadi secara bersamaan. 

1. Reduksi data. 
Reduksi data merupakan kegiatan mengklarifikasi data berdasarkan permasalahan yang dikaji. Data yang 

diambil berupa kalimat-kalimat yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi. Informasi-informasi yang mengacu pada 
permasalahan itulah yang menjadi data penelitian ini.  

Data yang telah terkumpul kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting serta dicari tema atau 
polanya. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji serta 
mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh sewaktu-waktu. 

2. Penyajian data 
Data yang telah direduksi kemudian pada langkah selanjutnya yaitu peneliti merakit data secara teratur dan 

terperinci sehingga mudah dilihat dan dipahami. Data tersebut kemudian dijabarkan dan diperbandingkan antara yang 
satu dengan yang lain untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Analisis data dalam model mengalir dilakukan sejak 
tahap pengumpulan data. 

 

3. Penyimpulan data 
Tahap ini adalah mencapai penarikan sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan 

semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan penyajian data. Setelah data diseleksi, diklafikasi dan dianalisis, data 
dalam novel  Laskar Pelangi yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

 

 

Agar lebih jelas, dapat dilihat pada gambar. 
 

 
 

 

 

 
Antisipasi 

Masa Pengumpulan Data 

REDUKSI     
Selama Pasca 

PENYAJIAN      DATA 
Selama  Pasca 

ANALISIS 
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H. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan penjelasan secara rinci mengenai langkah 

penelitian dari awal hingga akhir, guna membantu lancarnya pelaksanaan 
penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah : 

1. Tahap Pengumpulan Data 

a. Peneliti mengumpulkan data dokumen berupa kutipan-kutipan yang 

menunjukkan permasalahan sosial serta unsur intrinsik yang ada 

dalam novel Laskar Pelangi. 

b. Peneliti mengumpulkan data Informan, yaitu data yang diperoleh 

peneliti tentang pengarang novel Laskar Pelangi yaitu Andrea Hirata. 

Data diambil dengan mengutip hasil wawancara pengarang dengan 

pewawancara sebelumnya yang terdapat dalam buku ataupun internet. 

Serta hasil wawancara berisi pendapat para pembaca awam ataupun 

praktisi mengenai novel Laskar Pelangi yang direkam menggunakan 

tape recorder. 

2. Penyeleksian data. 

Data yang telah terkumpul itu selanjutnya diseleksi serta dipilih 
mana saja yang kemudian dianalisis. 

3. Menganalisis data yang telah diseleksi. 

4. Membuat laporan penelitian. 

Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari serangkaian proses 
yang ada. Merupakan tahap penyampaian data yang telah dianalisis, 
dirumuskan dan ditarik kesimpulan setelah dikonsultasikan dengan 
pembimbing. 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Komponen Analisis Mengalir 
(Miles & Hubermen, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi 
Mulyarto 1991: 18) 
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Untuk lebih jelasnya, prosedur dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

 Pengumpulan data 

Membuat laporan penelitian 

Penyeleksian data 

Analisis data 

Gambar. 3: Skema prosedur penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

Struktur Novel Laskar Pelangi 

1. Tema 

Tema merupakan ide yang mendasari sebuah cerita sehingga berperan juga 

sebagai pangkal tokoh pengarang dalam memaparkan karya yang 

diciptakannya. Tema sebagai makna pokok dari sebuah karya fiksi merupakan 

makna keseluruhan yang didukung oleh cerita. Tema bersifat obyektif, artinya 

para pembaca novel akan memiliki penafsiran yang relatif sama terhadap 

sebuah novel. 

Novel Laskar Pelangi (LP) karya Andrea Hirata ini terdiri dari 32 bab dan 

memiliki banyak sekali gagasan yang hendak disampaikan. Secara umum, 

novel ini bertemakan pendidikan. Namun jika diteliti lebih dalam ternyata 

novel ini memiliki  sub tema yang berbeda antara satu bab dengan bab yang 

lain. Meskipun demikian sub tema yang ada pada tiap bab tersebut tidak 

terlepas dari tema utamanya. 

Pendidikan sebagai tema novel ini dapat dilihat dari banyaknya hal yang 

mengandung pendidikan yang tersebar merata pada keseluruhan bab. Hal 

tersebut antara lain terlihat dalam kutipan yang ada dalam bab I antara lain 

sebagai berikut : 

Pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan 
sebuah kelas. Sebatang pohon fillicium tua yang rindang meneduhiku. 
Ayahku duduk di sampingku. Memeluk tubuhku dengan kedua lengannya 
dan tersenyum mengangguk-angguk pada setiap orang tua dan anak-
anaknya yang duduk di bangku panjang di depan kami. Hari ini hari yang 
agak penting: hari pertama masuk SD. (LP: 1) 
 

Ada tiga alasan mengapa para orang tua mendaftarkan anaknya di sini. 
Pertama karena sekolah Muhammadiyah tidak menetapkan iuran dalam 
bentuk apapun, kedua karena firasat, anak-anak mereka dianggap memiliki 
karakter yang mudah disesatkan oleh iblis sehingga sejak usia muda harus 
mendapatkan pendidikan Islam yang tangguh. Ketiga, karena anaknya 
memang tak diterima di sekolah manapun. (LP: 2) 
 

45 

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



 xlviii 

Barangkali aku pulang saja, melupakan keinginan sekolah, dan mengikuti 
jejak beberapa abang dan sepupu-sepupuku, menjadi kuli…(LP: 3) 
 
Pada bab 2 juga ditemukan pembahasan tentang pendidikan. Sebuah 

kejadian yang terjadi di sekolahan, ketika awal-awal mereka bersekolah. Hal 

tersebut tampak dari kutipan di bawah ini: 

ketika aku menyusul ke dalam kelas ia menyalamiku dengan kuat seperti 
pegangan calon mertua yang menerima pinangan.(LP: 12) 
 
Sebaliknya, pagi itu merupakan saat yang tak terlupakan sampai puluhan 
tahun mendatang karena pagi itu aku melihat Lintang yang canggung 
memegang sebuah pensil besar yang belum diserut seperti memegang 
sebuah belati, (LP: 14) 
 
 

Begitu juga berturut-turut pada bab 3 dan 8 yang menceritakan keadaan 

sekolah Muhammadiyah yang tak pernah dikunjungi pejabat serta fasilitasnya 

yang jauh dari kata layak, apalagi jika dibandingkan dengan sekolah PN yang 

kaya raya, kutipan tersebut antara lain adalah : 

Sekolah Muhammadiyah tidak pernah dikunjungi pejabat, penjual 
kaligrafi, pengawas sekolah, apalagi anggota dewan. (LP: 18) 
 
Sekolah-sekolah PN berada di kawasan Gedong. Sekolah sekolah ini 
berdiri megah di bawah naungan aghatis berusia ratusan tahun dan 
dikelilingi pagar besi tinggi beruling melambangkan kedisiplinan dan 
mutu tinggi pendidikan.  (LP: 57) 
 

Pada bab 17 juga ditemukan pembahasan tentang pendidikan, 

Memang menyenangkan menginjak remaja, di sekolah mata pelajaran 
terasa mulai bermanfaat. Misalnya, pelajaran membuat telur asin, 
menyemai biji sawi, membedah perut kodok, ketrampilan menyulam, 
menata janur,membuat pupuk dari kotoran hewan, dan praktek memasak. 
(LP: 191) 
 

Dari kutipan di atas terlihat pembahasan tentang pendidikan pada 

umumnya dan terdapat dalam setiap bab dalam novel Laskar Pelangi Pelangi. 

Novel ini sering menceritakan sekolahan sebagai latar tempatnya, sekolah 

adalah tempat memperoleh pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tema novel ini adalah pendidikan Hal ini sesuai dengan pendapat Herman J. 

Waluyo (2006: 28) yang menyatakan bahwa latar berfungsi untuk 

memperjelas tema dalam novel. 
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Sedangkan sub tema dalam novel Laskar Pelangi adalah kemiskinan dan 

percintaan. Novel ini menceritakan keadaan masyarakat Belitong pada waktu 

itu pada umumnya miskin. Hal itu berungkali diceritakan secara lugas dalam 

novel ini sehingga menjadi sub tema yang ada dalam novel ini. Kemiskinan 

sebagai salah satu masalah sosial  ini untuk lebih jelasnya akan dibahas pada 

pokok masalah kedua dalam penelitian ini. Kemiskinan tersebut dapat dilihat 

dari kutipan berikut : 

Agaknya selama turun temurun keluarga laki-laki cemara angin ini tak 
mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang 
menjadi nelayan.  (LP: 11) 
 
Tiba-tiba aku merasa beruntung didaftarkan di sekolah miskin 
Muhammadiyah. Ada keindahan di sekolah Islam melarat ini. (LP : 25) 
 
Seperti Lintang, Syahdan yang miskin juga anak seorang nelayan. Tapi 
bukan maksudku mencela dia, karena kenyataannya secara ekonomi kami, 
sepuluh kawan sekelas ini, memang semuanya orang susah. (LP: 67) 
 
Adapun sub tema yang lain yaitu percintaan. Diceritakan bahwa tokoh aku 

mempunyai cinta pertama ketika berada pada bangku SMP. Cinta itu berawal 

dari pertemuan di sebuah toko dimana tempat membeli kapur tokoh aku.  

Kisah itu dapat dilihat dari kutipan di bawah ini: 

Ketika mempersiapkan sepeda untuk pulang, Aku mencuri pandang ke 
dalam toko. Kulihat dengan jelas Michele Yeoh mengintipku dari balik 
tirai keong itu. Ia berlindung, tapi sama sekali ak menyembunyikan 
perasaannya. Aku kembali melayang menembus bintang gemerlapan. 
Menari di atas awan, menyanyikan lagu nostalgia I told you lately that I 
love you. Aku menoleh lagi ke belakang, di situ, di antara tumpukan 
kemiri basah yang tengik, kaleng-kaleng minyak tanah dan karung-karung 
pedak cumi aku telah menemukan cinta.(LP: 213) 
 
Tapi kami berdua masih terpaku pandang tanpa mampu berkata apapun, 
lidahku terasa kelu, mulutku terkunci rapat-lebih tepatnya ternganga. Tak 
ada ada satu katapun yang dapat terlaksana. Aku tak sanggup beranjak. 
Wanita ini memiliki aura yang melumpuhkan. Tatapan matanya itu 
mencengkeram hatiku. (LP: 216) 
 
Perlahan muncul sebuah pesawat Foker 28 melintas pelan di atas 
lapangan. Aku tahu didalam pesawat itu ada A ling dan ia juga pasti sedih 
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telah meninggalkanku. Aku mengamati pesawat yang telah membawa 
cinta pertamaku menembus awan-awan putih nun jauh di angkasa. 
Pesawat itu semakin lama semakin kecil dan pandanganku semakin kabur, 
bukan karena pesawat itu semakin jauh tapi karena air mata yang 
mengenang di pelupuk mataku. Selamat tinggal belahan jiwaku, cinta 
pertamaku. (LP: 299) 
 
Sebaliknya aku semakin mencintai A ling. Ia dengan bijak telah mengganti 
kehadirannya dengan kehadiran edensor yang menghapus laraku. (LP: 
334) 

 
2. Penokohan 

Novel Laskar Pelangi memiliki penokohan yang relatif banyak yang 

berpengaruh terhadap jalannya cerita serta amanat yang hendak disampaikan. 

Penokohan dalam novel ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tokoh 

utama, yaitu tokoh yang terus menerus muncul serta tokoh tambahan, yaitu 

tokoh yang hanya sesekali muncul. Biasanya tokoh utama itu memiliki 

penggambaran karakter secara detail sedangkan tokoh tambahan 

penggambaran karakternya dilakukan sepotong, tidak utuh. 

Untuk lebih jelasnya, tokoh utama yang akan dibahas dalam novel ini 

adalah sebagai berikut : 

Aku (Ikal) 

Berdasarkan keutamaan tokohnya, tokoh aku (Ikal) merupakan tokoh 

utama protagonis. Dari fisiknya, tokoh ini berperawakan kecil, berbadan 

kurus, relatif berkulit hitam, dan berambut Ikal. Hal ini terlihat pada: 

Lintang akan duduk di samping pria kecil berambut Ikal yaitu aku. 

(LP: 11) 

 

Aku dan Lintang duduk sebangku karena kami sama-sama berambut 

Ikal. (LP: 13) 
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Ini adalah pertarungan antara David yang kecil dengan Goliath yang 

raksasa. (LP: 81) 

 

Di sisi lain, tokoh aku memiliki kemauan serta tekad yang kuat jika 

sudah menginginkan sesuatu. Salah satunya ketika dia mendapatkan 

beasiswa ke luar negeri. Hal itu tidak terlepas dari tekadnya. Demi 

mendapatkan beasiswa itu, ia melakukan apapun yang dia bisa. Hal itu 

terlihat dari kutipan di bawah ini: 

Setelah mendengar ada beasiswa pendidikan lanjutannya ke negeri 
asing, segera aku menyusun rencana c, sekolah lagi ! kemudian setelah 
itu tak satu menitpun waktu yang ku sia-siakan untuk belajar. Aku 
membaca sebanyak-banyaknya buku. Aku membaca buku sambil 
menyortir surat, sambil makan, sambil minum, sambil tiduran 
mendengar wayang golek di radio AM. Aku membaca buku di 
angkutan umum, di dalam jamban, sambil mencuci,sambil mencuci 
pakaisan, sambil dimarahi pelanggan, sambil disindir ketua ekspedisi, 
sambil upacara korpri, sambil menimba air, sambil memperbaiki atap 
bocor, bahkan Aku membaca sambil membaca. (LP: 458-459) 
 
“Aku harus mendapatkan beasiswa itu.” (LP: 460) 
 
Aku benar-benar bertekad mendapatkan beasiswa itu karena bagiku ia 
adalah tiket terakhir untuk meninggalkan hidupku yang terpuruk. (LP: 
460) 
 

Sosok aku merupakan pengagum dari sosok Lintang. Hal ini 

dikarenakan kemampuan Lintang yang selalu melebihinya yang walaupun 

begitu dia tidak sombong dan mau mengajarkan ilmunya kepada teman-

temanya yang lain. Kekaguman ini dapat dilihat dari : 

Sejak hari perkenalan dulu aku sudah terkagum-kagum terhadap 
Lintang. Anak pengumpul kerang ini pintar sekali. Matanya menyala-
nyala memancarkan intelegensi….(LP: 105) 
 
Aku terpaku memandang Lintang, betapa aku menyayangi dan kagum 
setengah mati pada sahabatku ini. Dialah idolaku. (LP: 363) 
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Dialah Newton-ku, Adam Smith-ku, Andre Ampere-ku. (LP: 431) 
 

Dalam bidang olahraga, ternyata sosok Aku ini memiliki kegemaran 

dan keahlian pada bidang olahraga bulutangkis. Kutipan berikut 

membuktikan hal ini: 

Aku paling piawai dalam bulutangkis dan aku punya minat yang 

sangat besar pada bidang tulis-menulis.(LP: 339) 

 

..Aku selalu memperoleh juara pertama pertandingan bulutangkis di 

kelurahan. (LP: 339) 

 

Lawan-lawanku selalu kukalahkan dengan skor di bawah setengah. 

Kasihan mereka, meskipun telah berlatih mati-matian tapi tetap saja 

mereka tak berkutik di depanku. (LP: 340) 

 

Selain memiliki karakter seperti yang telah dijelaskan di atas, masih 

ada beberapa karakter lagi yang dimiliki oleh tokoh aku. Yaitu relatif 

pintar. Hal ini dapat dilihat ketika ia dikirim -bersama Lintang dan Sahara- 

dalam lomba cerdas cermat yang diadakan di daerahnya. Keberhasilannya 

memperoleh beasiswa itu juga merupakan bukti bahwa sosok Aku 

memiliki otak yang relatif pintar. Dalam kelas ia selalu menempati 

peringkat kedua. 

Aku berada di bawah bayang-bayangnya, sudah terlalu lama malah. 
Rangking duaku abadi, tak berubah sejak caturwulan pertama kelas 
satu SD. Abadi seperti lukisan ibu menggendong anak di bulan, (LP: 
122) 
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Lintang; Lintang Samudra Basara bin Syahbani Maulana Basara 

Dalam novel ini, sosok Lintang begitu sering diceritakan. Sebegitu 

seringnya bahkan muncul sebuah asumsi bahwa novel ini merupakan 

novel yang diciptakan untuk didedikasikan kepada tokoh Lintang. 

Penggambaran tokoh ini begitu detail, menyeluruh dan membutuhkan 

sebuah bab khusus untuk membahasnya. Sebagai tokoh utama, tokoh ini 

memiliki pengaruh yang kuat dalam perjalanan cerita pada novel Laskar 

Pelangi. 

Dari segi fisik, tokoh Lintang memiliki perawakan kecil, berkulit 

hitam, bertubuh kurus, dan berambut Ikal. Hal ini terlihat dalam kutipan 

berikut ini: 

Kecuali anak lelaki kotor berambut keriting merah yang meronta-ronta 
dari pegangan ayahnya. (LP: 3) 
 

 Kecuali aku dan anak lelaki kecil kotor berambut keriting merah yang 
tak kukenal tadi. Ia tak bisa tenang. Anak ini berbau hangus seperti 
karet terbakar. (LP: 10) 
 

Aku dan Lintang duduk sebangku karena kami sama-sama berambut 
Ikal. (LP: 13) 
 

“Ayo yang lain, jangan hanya anak Tanjong keriting ini saja yang 
terus menjawab,”perintah bu Mus. (LP: 122) 
 

Ketika kami sedang berunding untuk mengunjunginya, seorang pria 
kurus tak beralas kaki masuk ke kelas kami. (LP: 429) 
 

Seorang pria kecil terlonjak-lonjak di jok sopir. Ia terlalu kecil untuk 
truk raksasa pengangkut pasir gelas ini. (LP: 467) 

 

Tokoh ini bersifat rajin. Ia merupakan siswa yang tak pernah membolos, 

walaupun jarak antara rumah dengan sekolahnya jauh, namun hal itu tak 

mengurangi semangatnya untuk menempuh pendidikan. Hal ini terlihat 

pada kutipan berikut : 

Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi 
menempuh pendidikan, namun tak pernah seharipun ia pernah bolos. 
(LP: 93) 
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….., pada musim sampar- sehari pun Lintang tak pernah bolos. (LP: 
94) 
 

Ketika esoknya Lintang juga tak hadir, kami mulai khawatir. Sembilan 
tahun bersama-sama tak pernah ia bolos. (LP: 428) 
 

Selain itu, ia juga memiliki semangat sekolah yang luar biasa. Jarak 

dari rumah ke sekolah yang jauh pun ditempuhnya setiap hari. Semangat 

inilah yang harus dimiliki oleh setiap siswa dalam proses pendidikan, 

yaitu perasaan butuh dan haus akan ilmu itu sendiri. 

Keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa nun jauh di 
pinggir laut. Menuju ke sana harus melewati empat pohon nipah, 
tempat berawa-rawa yang dianggap seram di kampung kami. 
Kampung itu secara geografis dapat dikatakan sebagai kampung 
paling timur di Sumatera. Daerah minus nun jauh di kedalaman 
Belitong. Baginya, kota kecamatan, tempat sekolah kami, adalah 
metropolis yang harus ditempuh dengan sepeda sejak subuh. (LP: 11) 
 

Delapan puluh kilometer pulang pergi ditempuhnya setiap hari. Tak 
pernah megeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia 
akan tiba malam hari di rumahnya. (LP: 93) 
 

Demikian perjuangannya mengayuh sepeda ke pulang dan pergi ke 
sekolah, delapan puluh kilometer setiap hari. (LP: 97) 
 

Adapun karakter yang paling menonjol dan paling banyak 

dideskripsikan dari tokoh Lintang adalah kejeniusannya, kemampuan 

otaknya yang di atas rata-rata. Hal inilah yang menjadi karakter utama 

dalam tokoh ini. Di antara sekian banyak kutipan tersebut antara lain 

adalah: 

Karena nanti ia -seorang anak miskin pesisir- akan menerangi nebula 
yang melingkupi sekolah miskin ini sebab ia akan berkembang 
menjadi manusia paling jenius yang pernah kujumpai seumur hidupku. 
(LP: 15) 
 
Yang lebih menakjubkan adalah semua pengetahuan itu ia pelajari 
sendiri dengan membaca bermacam-macam buku milik kepala sekolah 
kami jika ia mendapat giliran tugas menyapu. (LP: 119) 
 
Ia memperlihatkan bakat kalkulus yang amat besar dan keahliannya 
tidak sebatas menghitung guna menemukan solusi, tapi ia juga 
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memahami operasi filosofis matematika dalam hubungannya dengan 
aplikasi seperti yang dipelajari para mahasiswa tingkat lanjut dalam 
subjek metodologi riset. (LP: 119) 
 

Kejeniusan Lintang meliputi seluruh hal dimensi kecerdasan. Hampir 

di semua mata pelajaran ia unggul, tidak hanya dari segi ilmu tertentu. Dia 

pintar berbahasa, merangkai rumus dalam matematika, sampai beretika. 

Hal ini tampak pada : 

Namun, sahabatku Lintang ini memiliki hampir semua dimensi 
kecerdasan. (LP: 113) 
 
Lintang juga cerdas secara experiental yang membuatnya piawai 
menghubungkan setiap informasi dengan konteks yang lebih luas. 
(LP: 114) 
 

Kecerdasannya yang lain adalah kecerdasan linguistik. Ia mudah 
memahami bahasa, efektif dalam berkomunikasi. (LP: 115) 
 
Pikirannya telah jauh meninggalkan kami, dan dengarlah itu, 
bicaranya lebih pintar dari seluruh menteri penerangan yang pernah 
dimiliki di republik ini. (LP: 122) 
  

Kepintaran Lintang ini pula yang mengantarkan sekolah ini 

memenangi lomba kecerdasan, mengalahkan sekolah PN yang telah 

menjadi juara pada tahun-tahun sebelumnya. Berkat hal ini pula, 

keberadaan sekolah Muhammadiyah sedikit diperhitungkan dan tidak 

dipandang sebelah mata. 

Kekuatan tim kami adalah matematika, hitungan-hitungan, IPA dan 
bahasa Inggris yang semuanya tak diragukan ada di tangan Lintang. 
(LP: 367) 
 
Lintang berhasil mengharumkan nama perguruan Muhammadiyah, 
kami adalah sekolah kampung pertama yang menjuarai perlombaan 
ini, dan dengan sebuah kemenangan mutlak. (LP: 383) 
 
Dan hari ini, ia meraja di sini- di majelis kecerdasan yang amat 
terhormat ini. (LP: 383) 
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Walaupun memiliki kemampuan di atas rata-rata, Lintang tidak 

sombong. Ia dengan senang hati membantu kesulitan teman sekelasnya 

dalam memahami pelajaran. Kerendahan hati inilah yang membuat Ikal 

menjadi pengagum Lintang. Hal itu nampak pada : 

Ia tak pernah tinggi hati,  karena ia merasa ilmu demikian luas untuk 
disombongkan dan menggali ilmu tak ada habis-habisnya. (LP: 108) 
 

Jika kami kesulitan, ia mengajari kami dengan sabar dan selalu 
membesarkan hati kami. (LP: 109) 
 

Pendekatan ini diam-diam kami sebarkan pada seluruh teman sekelas. 
Dan ternyata hal itu sukses besar, sehingga dapat dikatakan Lintang 
lah yang telah mengakhiri masa kejahiliahan bahasa Inggris di kelas 
kami. (LP: 117) 
 

Pada akhirnya, takdir jualah yang membawa tokoh ini menjadi 

semacam ironi yang ada di negeri ini, di mana orang pintar dengan sejuta 

potensi di dalamnya harus pasrah dan menyerah karena kemiskinan dan 

akhirnya menjadi kuli. Hal ini nampak pada kutipan berikut : 

Pria yang kemarin menyapaku, yang menyetir tronton itu, salah satu 
dari puluhan sopir truk yang tinggal di Bedeng, duduk di atas dipan, 
dekat tungku, berhadap-hadapan denganku, ia kotor, miskin, hidup 
membujang, dan kurang gizi, ia adalah Lintang. (LP: 468). 
 

Mahar; Mahar Ahlan bin Jumadi ahlan bin Zubair bin Awam 

Mahar adalah salah seorang anggota Laskar Pelangi yang memiliki 

kemampuan lebih seperti halnya Lintang, tapi dalam bidang yang lain 

yaitu seni. Dari segi fisik, tokoh ini digambarkan sebagai seorang lelaki 

eksentrik, bertubuh ceking, serta berwajah tampan. 

Karena ia tak mampu bersaing dengan seorang pria muda 
berpenampilan eksentrik, bertubuh ceking, dan berwajah tampan yang 
duduk di sebelah Trapani. Nilai sembilan dalam pelajaran kesenian 
selalu milik pria itu, Mahar namanya. (LP: 125). 
 

Mahar bekerja sebagai tukang parut kelapa di sebuah toko sayur milik 

Tionghoa miskin. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh ini bersifat pekerja 

keras. Hal ini nampak dalam kutipan di bawah ini: 
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Sejak kelas dua SD Mahar bekerja sampingan sebagai tukang parut 
kelapa di sebuah toko sayur milik Tionghoa miskin. (LP: 134) 
 
Kemampuan Mahar dalam bidang seni sudah tidak diragukan lagi. 

Bakat seni yang ada dalam dirinya begitu besar. Berungkali bakat besar 

Mahar dalam bidang seni ini dideskripsikan oleh penulis secara detail dan 

jelas. Hal ini antara lain terlihat pada : 

Jika Lintang memiliki aspek intelektualitas yang begitu tinggi maka 
Mahar memperlihatkan bakat seni yang selevel dengan tingginya 
intelegensia Lintang. Mahar memiliki hampir setiap aspek kecerdasan 
seni yang tersimpan seperti persediaan amunisi kreativitas dalam 
lokus-lokus kepalanya. (LP: 139) 
 
Ia seorang pelantun gurindam, sutradara teater, penulis yang berbakat, 
pelukis natural, koreografer, penyanyi, pendingeng yang ulung, dan 
pemain sitar yang fenimenal. (LP: 140). 
 
Di tangan orang yang tepat, musik ternyata bisa menjadi sedemikian 
indah. (LP: 141). 
 
Mahar adalah arranger berbakat dengan musikalitas yang nakal. Ia 
pandai memilih lagu dan mengadaptasikannya ke dalam instrumen-
instrumen kami yang sederhana. (LP: 149) 
 

Mahar adalah seorang seniman yang idealis, seorang seniman sejati 

yang tidak tergoda oleh materi, seperti terlihat dalam kutipan berikut : 

Mahar juga adalah seorang seniman yang idealis. Pernah sebuah 
parpol ingin memanfaatkan grup kami yang mulai kondang untuk 
menarik massa melalui iming-iming uang dan berbagai mainan anak, 
Mahar menolak mentah-mentah. (LP: 152) 
 
Selain itu, Mahar adalah seorang yang sangat percaya dengan hal-hal 

yang berbau gaib, mistik dan perklenikan. Segala hal yang berada di luar 

nalar manusia pada umumnya. Mengenai hal itu dapat dilihat dari 

beberapa kutipan seperti berikut : 

Ia penggemar berat dongeng-dongeng yang tidak masuk akal dan 
segala sesuatu yang berbau paranormal. Tanyalah padanya hikayat 
lama dan mitologi setempat, ia hafal di luar kepala, mulai dari cerita 
naga-naga raksasa laut Cina selatan sampai cerita raja berekor yang 
diyakininya pernah menjelajah Belitong. (LP: 143) 
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Sebagaimana biasa Mahar mulai berdongeng, menurutnya gunung 
Selumar adalah seekor ular naga yang sedang menggulung diri dan 
tidur panjang selama berabad-abad. (LP: 290) 
 

Jika tiba dari pengembaraan mistiknya, Mahar dan Flo selalu 
membawa cerita-cerita yang seru ke sekolah. (LP: 391) 
 

hal ini juga terlihat dari ucapan serta pandangan Mahar tentang 

pelangi dan ketika tokoh aku sakit, yaitu : 

“Jika kita berhasil melintasi pelangi maka kita akan bertemu dengan 
orang-orang Belitong tempo dulu dan nenek moyang orang-orang 
Sawang.” (LP: 161) 
 
“Tiga anak jin tersinggung karena kau kencing sembarangan di 
kerajaan mereka dekat sumur sekolah. Merekalah yang membuatmu 
demam panas.” (LP: 308) 
 
Ketiga tokoh di atas merupakan tokoh utama dalam novel ini. Tokoh 

yang diceritakan terus menerus dan paling muncul dalam cerita. 

Membutuhkan bab tersendiri untuk melukiskan mereka. Penggambaran 

karakter tokoh detail dan utuh. Hal tersebut sudah cukup untuk 

membuktikan bahwa ketiga tokoh di ataslah yang menjadi tokoh utama 

dalam novel Laskar Pelangi ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Burhan 

Nurgiyantoro (2005: 176) yang menyatakan bahwa tokoh utama yaitu 

tokoh yang ditampilkan terus menerus atau paling sering diceritakan 

dalam sebuah novel. Selain tokoh utama, terdapat pula tokoh tambahan 

dalam novel ini, yaitu tokoh yang sesekali muncul tanpa pembahasan yang 

mendetail dalam penggambaran wataknya. 

Adapun tokoh tambahan dalam novel ini adalah : 

a. Kucai; Mukharam Kucai Khairani 

Tokoh ini merupakan salah satu anggota laskar pelangi, seorang ketua 

kelas dari sepuluh orang yang ada. 
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Kucai juga bertahun-tahun menjadi ketua kelas kami namun baginya 
adalah jabatan yang kurang menyenangkan. (LP:70) 
 

Dari segi fisik, ia memiliki masalah dengan penglihatannya. 

Kekurangan gizi yang parah ketika kecil mungkin menyebabkan ia 
menderita mopia alias rabun jauh. Selain itu pandangannya juga tak 
fokus, melenceng sekitar 20 derajat. (LP: 69) 

 

Otak yang dimilikinya juga tidaklah encer, ia kurang pandai dalam 

menangkap pelajaran yang ada. Namun begitu, tokoh ini selalu bersifat 

sok tahu untuk menutupi kekuranganya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan di bawah ini: 

Justru pria beraut manis manja yang duduk di depannya dan 
berpenampilan layaknya orang pintar serta selal menangguk-angguk 
kalau menerima pelajaran, ternyata lemot bukan main, namanya 
Kucai. (LP: 69) 
 
Kelemahannya adalah nilai-nilai ulangannya yang tidak pernah 
melampaui angka enam karena ia termasuk murid yang kurang pintar, 
bodoh yang diperhalus. (LP: 69-70) 
 
Dulu di kelas otaknya yang paling lemah, tapi sekarang gelar 
akademiknya yang paling tinggi di antara kami.(LP: 490) 
 

Kepribadian Kucai juga dilukiskan sebagai orang yang suka berbicara, 

lebih banyak teori daripada praktik yang ada. Dia mempunyai relasi dan 

hubungan yang luas sehingga menyebabkannya banyak tahu mengenai 

informasi yang ada di sekelilingnya. Hal tersebut dapat diliha dari kutipan 

di bawah ini: 

Ia memiliki kepribadian yang oportunis, bermulut besar, banyak teori 
dan sok tahu. (LP: 69) 
 
Kucai memiliki network yang luas. Ia pintar bermain kata-kata. Kalau 
hanya perkara perselisihan peneng sepeda dengan aparat desa, 
informasi tentang di mana dapat menjual beras jatah PN, atau 
bagaimana cara mendapatkan karcis pasar malam separuh harga, 
serahkan saja padanya, ia bisa memberi solusi total. (LP: 69) 
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b. Syahdan; Syahdan Noor Aziz bin Syahari Noor Aziz 

Tokoh ini digambarkan sebagai tokoh yang berpembawaan ceria, 

bertubuh kecil, tak mudah putus asa serta selalu menjadi pecundang dalam 

kelompoknya. Hal ini berturut-turut terlihat pada : 

Lalu Syahdan pun, yang memang berpembawaan ceria, kali ini terlihat 
sangat gembira. (LP: 67) 
 
Syahdan  selalu riang menerima tugas apapun, … (LP: 197) 
 
Tubuh Syahdan yang kecil terlonjak-lonjak di atas batang sepeda 
milik Pak Harfan saat ia bersusah payah mengayuh pedal. (LP: 197) 
 
Syahdan yang kecil, santun dan lemah lembut memang ditakdirkan 
untuk menjadi pecundang yang selalu menerima perintah. (LP: 477) 
 
Ia yang dulu selalu menjadi penerima perintah, tukang angkat-angkat, 
dan tak becus terhadap sesuatu yang berbau tekhnik… (LP: 479) 
 
Namun Syahdan tak pernah menyerah pada cita-citanya untuk menjadi 
aktor sungguhan. (LP: 479) 
 
Syahdan tak pernah melepaskan mimpinya karena ia adalah seorang 
pejuang. (LP:479) 
 

c. Bore (Samson) 

Tokoh ini digambarkan sebagai seorang yang berbadan besar serta 

terobsesi terhadap usaha pembesaran otot pada badan. Pada akhir novel 

ini, dikisahkan bahwa Bore menjadi pekerja di toko milik sahabatnya 

sendiri, yaitu A Kiong. 

Sejak saat itu, bore tidak tertarik lagi dengan hal lain dalam hidup ini 
selain sesuatu yang berhubungan dengan upaya membesarkan ototnya. 
(LP: 78) 
 
Samson demikian terobsesi terhadap body building dan tergila-gila 
dengan citra cowok macho… (LP: 79) 
 
Badannya jauh lebih besar dariku, tenaganya seperti kuli…”(LP: 80) 
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Ini adalah pertarungan antara David yang kecil dengan Goliath yang 
raksasa. (LP: 81) 
 
Mereka mempekerjakan seorang kuli yang diperlakukan sebagai 
sahabat. Kulinya adalah pria raksasa berambut sebahu seperti samurai 
itu, tak lain adalah Samson. (LP: 466) 
 

d. A kiong 

Dari segi fisik, tokoh ini digambarkan sebagai berikut: 

Wajahnya seperti baru keluar dari bengkel ketok magic, alias 
menyerupai Frankerstein. Mukanya lebar dan berbentuk kotak, 
rambutnya serupa landak, matanya tertarik ke atas seperti sebilah 
pedang dan ia hampir tidak mempunyai alis. Seluruh giginya tonggos 
dan hanya tinggal sebelah akibat digerogoti phyrite dan markacite dari 
air minum. (LP: 68) 
 

Sifat menonjol yang terlihat dari tokoh ini adalah lugu dan polos. 

Harun yang murah senyum, Trapani yang rupawan, Syahdan yang 
liliput, Kucai yang sok gengsi, Sahara yang ketus, A Kiong yang 
polos, dan Samson yang duduk seperti patung Ganesha. (LP: 85) 
 
Rupanya bisikan polos itu terdengar pula oleh Sahara yang kemudian 
merepet panjang mencela keluguan A Kiong. (LP: 230) 
 

Selain itu, A Kiong sangat hormat dan kagum terhadap Mahar. Dia 

menganggap Mahar sebagai panutan. Hal ini terlihat pada: 

Sejak kelas satu SD, A Kiong adalah pengikut setia Mahar. Ia percaya 
dengan sepenuh hati apapun yang dikatakan Mahar. Ia memposisikan 
Mahar sebagai seorang suhu dan penasihat spiritualnya. (LP: 161) 
 
Tapi seperti biasa pula, A Kiong lah yang selalu termakan dongeng 
Mahar. Ia tampak serius dan percaya seratus persen. (LP: 290). 
 

e. Trapani; Trapani Ihsan Jamari bin Zainuddin Ilham Jamari 

Trapani adalah salah satu pria dalam anggota Laskar Pelangi yang 

paling tampan. Hal ini sangat ditekankan oleh pengarang novel ini dalam 

melukiskan tokoh tersebut. 
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Nyatanya ia memang seelok pantai kota itu. Ia mempesona seumpama 
bendol Peking. Si rapi ini adalah maskot kelas kami. Seorang 
perfeksionis berwajah seindah rembulan. Ia tipe pria yang langsung 
disukai wanita melalui sekali pandang. (LP: 74) 
 
Setiap wanita muda pasti mabuk kepayang seperti orang makan 
jengkol ketika melihat Trapani yang tampan berimprovisasi. (LP: 147) 
 
Aku melihat pelajar-pelajar wanita berbisik-bisik dan terus menerus 
meliriknya karena semakin remaja Trapani semakin tampan. Ia 
ramping, berkulit bersih, tinggi, berambut hitam lebat… (LP: 366) 
 
Trapani adalah pria muda yang amat tampan dan berjiwa besar.” (LP: 
367) 
 
Aku kenal pria ganteng itu, ia Trapani. (LP: 491) 
 

Tokoh ini memiliki keterikatan emosi yang luar biasa dengan ibunya. 

Kemana-mana ia tak pernah bisa dilepaskan dari ibunya. Hal tersebut 

berlangsung terus hingga pada akhirnya ia kena penyakit mother complex, 

yaitu sebuah penyakit ketergantungan sebuah individu terhadap individu 

lainnya Hal tersebut terlihat dari kutipan di bawah ini: 

Di sisi lain kami juga sering jengkel pada Trapani, karena setiap kali 
kami punya acara, Trapani harus  minta izin dulu pada ibunya. (LP: 
75) 
 
Hanya ada sedikit masalah, yaitu ia mogok tampil jika ibunya tidak 
ikut menonton. (LP: 147) 
 
Di antara pendukung kami ada Trapani dan ibunya. Mereka saling 
bergandengan tangan. (LP:366) 
 
… anak muda ini tak bisa sedikitpun lepas dari ibunya. Jika bangun 
tak mendapati ibunya ia menjerit-jerit histeris. Ketergantungan yang 
kronis ini membuat ibunya sendiri sekarang hampir terganggu 
jiwanya. (LP: 448-449) 
 

f. Harun; Harun Ardhli Ramadhan bin Syamsul Hazana Ramadhan 

Harun adalah salah seorang anggota Laskar Pelangi yang mempunyai 

keterbelakangan mental. Ia tidak bisa membaca ataupun menulis. 
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Pria jenaka sahabat kami semua yang sudah berusia lima belas tahun 
dan agak terbelakang mentalnya. (LP: 7) 
 
Harun adalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang 
dewasa. (LP: 78) 
 
Harun memiliki hobi mengunyah permen asam jawa dan sama sekali 
tidak bisa menangkap pelajaran membaca dan menulis. (LP: 77) 
 

Tingkah Harun dalam kesehariannya yang menunjukkan 

keterbelakangan mental itu antara lain kebiasaan tidurnya dalam setiap 

pelajaran berlangsung, serta tepuk tangan tanpa ada alasan yang jelas. Hal 

tersebut tampak dalam kutipan di bawah ini: 

Pada setiap mata pelajaran, apapun itu, ia akan mengacung sekali dan 
menanyakan pertanyaan yang sama, setiap hari sepanjang 
tahun…..lalu Harun pun bertepuk tangan. (LP: 77) 
 
Harun tertidur pulas sambil mendengkur. (LP: 130) 
 
Insiden sempat terjadi pada awal pembentukan band ini karena Harun 
bersikeras menjadi drummer padahal ia sama sekali buta nada dan tak 
paham konsep tempo. (LP: 147) 
 

Sedangkan dari segi fisik, Harun dilukiskan seperti berikut: 

Pakaian dan sisiran rambutnya sangat rapi. Ia berkemeja lengan 
panjang putih yang dimasukkan ke dalam celana. Kaki dan 
langkahnya membentuk huruf X sehingga ketika ia berjalan seluruh 
tubuhnya bergoyang-goyang hebat. (LP: 7) 
 
Harun tersenyum lebar memamerkan gigi-giginya yang kuning dan 
panjang-panjang. (LP: 7) 
 

g. Sahara; N.A. Sahara Aulia Fadillah binti K.A. Muslim Ramdhani Fadillah 

Sahara adalah satu-satunya perempuan dalam Laskar Pelangi. 

Ramping, berjilbab, serta keras kepala. 

Gadis kecil berkerudung itu, memang keras kepala luar biasa.” (LP: 
14) 
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Sifat utamanya penuh kehati-hatian dan kepala batu. Ia sangat 
temperamental tapi juga pintar. …sifat lain yang amat menonjol 
adalah kejujurannya dan benar benar menghargai kebenaran. Ia 
pantang berbohong walaupun diancam dicampakkan dalam lautan api 
yang berkobar-kobar. Tak satupun kata dusta keluar dari mulutnya. 
(LP: 75) 
 
Sahara mempunyai musuh utama yaitu A Kiong dalam Laskar 
Pelangi. 
Kejadian itu menandai perseteruan mereka yang akan berlangsung 
Akut bertahun-tahun. (LP: 14) 
 
Musuh abadi Sahara adalah A Kiong. Mereka bertengkar hebat, 
berbaikan, lalu bertengkar lagi. Sepertinya mereka dipertemukan nasib 
untuk selalu berselisih. Mereka saling memprotes dan berbeda 
pendapat untuk hal yang sepele. (LP: 76) 
 

h. Bu Muslimah 

Bu Mus adalah seorang guru di sekolah Muhammadiyah, muda dan 

berjilbab. Karakter utama dari tokoh ini adalah rela berkorban, sabar, 

disiplin serta memiliki tekad yang kuat dalam hal pendidikan. 

Namun ia bertekad untuk terus melanjutkan perjuangan ayahnya untuk 
terus mengobarkan pendidikan Islam. (LP:30) 
 
Tekad itu yang memberinya kesulitan hidup yang tak terkira, siapa 
yang rela diupah beras 15 kilo setiap bulannya. Maka selama enam 
tahun di SD beliau sendiri yang mengajar semua mata pelajaran. 
Setelah seharian mengajar, beliau melanjutkan bekerja menerima 
jahitan sampai jauh malam untuk mencari nafkah, menopang hidup 
dirinya dan adik-adiknya. (LP: 30) 
 
Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, karismatik serta 
berpandangan jauh ke depan. (LP: 30) 
 

Kali ini ibunda tidak memberimu nilai terbaik untuk mendidikmu 

sendiri. Bukan karena karyamu tidak bermutu, tapi dalam bekerja 

apapun kita harus memiliki disiplin.” (LP: 190) 

 

i. Pak Harfan 
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Tokoh ini merupakan kepala sekolah SD Muhammadiyah. 

Mereka berdua seorang bapak tua berwajah sabar, bapak K. A Harfan 
Effendy Noor, sang kepala sekolah…. (LP: 2) 
 

Dari segi fisik, tokoh ini dilukiskan sebagai berikut : 

Mereka berdua seorang bapak tua berwajah sabar, bapak K. A Harfan 
Effendy Noor, sang kepala sekolah…. (LP: 2) 
 
Pak Harfan, seperti halnya sekolah ini tek susah digambarkan. 
Kumisnya tebal, cambangnya tersambung pada jenggot lebat berwarna 
kecoklatan yang kusam dan beruban. (LP: 20) 
 
Jika kita bertanya tentang jenggotnya yang awut-awutan. (LP: 21) 
 
Karena penampilan Pak Harfan agak seperti beruang madu maka 
pertama kali kami melihatnya kami merasa takut. (LP: 21) 
 
Pria ini buruk rupa dan buruk pula apa yang disandangnya. (LP:25) 
 

Karakter utamanya adalah dedikasinya yang tinggi untuk memajukan 

pendidikan di daerahnya. Seorang guru yang sabar, bersahaja dan pintar 

bercerita sehingga disukai oleh muridnya. 

Selama puluhan tahun keluarga besar yang amat bersahaja ini berdiri 
pada garda depan dalam pendidikan di sana. Pak Harfan telah puluhan 
tahun mengabdi di sekolah Muhammadiyah nyaris tanpa imbalan apa 
pun demi motif syiar Islam. Beliau menghidupi keluarga dari sebidang 
kebun palawija di pekarangan rumahnya. (LP: 21) 
 
Pak Harfan tampak amat berbahagia menghadapi murid, tipikal guru 
yang sesungguhnya. (LP: 23) 
 
Kami tak berkedip menatap sang juru kisah yang ulung ini. (LP: 25) 
 
Jika ia mengucapkan sesuatu kami pun terpaku menyimaknya dan tak 
sabar menunggu untaian kata berikutnya. Tiba-tiba aku merasa 
beruntung didaftarkan orangtuaku di sekolah miskin Muhammadiyah. 
(LP: 25) 
 

j. A ling 
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Tokoh ini merupakan cinta pertama pengarang. Beberapa kali kisah 

tentang percintaan ini diceritakan dalam novel sehingga menjadikannya 

sebuah sub tema yang ada. Hal ini terlihat dari: 

Ketika mempersiapkan sepeda untuk pulang, Aku mencuri pandang ke 
dalam toko. Kulihat dengan jelas Michele Yeoh mengintipku dari 
balik tirai keong itu. Ia berlindung, tapi sama sekali tak 
menyembunyikan perasaannya. Aku kembali melayang menembus 
bintang gemerlapan. Menari di atas awan, menyanyikan lagu nostalgia 
I told you lately that I love you. Aku menoleh lagi ke belakang, di situ, 
di antara tumpukan kemiri basah yang tengik, kaleng-kaleng minyak 
tanah dan karung-karung pedak cumi aku telah menemukan cinta.(LP: 
213) 
 

Perlahan muncul sebuah pesawat Foker 28 melintas pelan di atas 
lapangan. Aku tahu di dalam pesawat itu ada A ling dan ia juga pasti 
sedih telah meninggalkanku. Aku mengamati pesawat yang telah 
membawa cinta pertamaku menembus awan-awan putih nun jauh di 
angkasa. Pesawat itu semakin lama semakin kecil dan pandanganku 
semakin kabur, bukan karena pesawai itu semakin jauh tapi karena air 
mata yang mengenang di pelupuk mataku. Selamat tinggal belahan 
jiwaku, cinta pertamaku. (LP: 299) 

 

Ia merupakan anak dari pemilik toko Sinar Harapan tempat di mana 

SD Muhammadiyah membeli kapur. Ia juga merupakan saudara sepupu 

dari A Kiong: 

Itulah panggilan untuk Bang Arsyad, orang Melayu, tangan kanan A 
Miaw sang juragan Toko Sinar Harapan. (LP: 200) 
 
A Ling adalah sepupu A Kiong. (LP: 253) 
 
Ia sama sekali tak menyadari bahwa persoalan titip menitip ini dapat 
membawa resiko pecah kongsi dengan pamannya A Miaw. (LP: 256) 
 
Di ujung jalan itu berdiri toko Sinar Harapan, rumah A Ling. (LP: 
266) 
 

Dari segi fisik, A ling merupakan wanita Tionghoa bermata sipit, 

berkulit putih, berbadan ramping dan mempunyai postur yang relatif 

tinggi untuk ukuran wanita. 
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Ia memiliki struktur wajah lonjong dengan air muka yang sangat 
menawan. Hidungnya kecil dan bangir. (LP: 210) 
 
Alisnya indah alami dan jarak antara alis dengan batang rambut di 
keningnya membentuk proporsi yang memesona. (LP:210) 
 
Seperti kebanyakan ras mongoloid, tulang pipinya tidak menonjol, tapi 
bidang wajahnya, bangun bahunya, jenjang lehernya, potongan 
rambutnya, dan jatuh dagunya… (LP: 210) 
 
Tubuhnya yang ramping bertumpu di atas sepasang sandal kayu 

berwarna biru. Cantik rupawan melebihi mayoret manapun. Tingginya 

tak kurang dari 175 cm, jelas lebih tinggi dariku. (LP: 269) 

Tokoh ini bertangan halus dan memiliki kuku yang sangat indah. Hal 

ini pulalah yang kali pertama membuat pengarang (tokoh Aku) jatuh cinta 

padanya. 

Yang terlihat hanya sebuah tangan halus, sebelah kakan, yang sangat 
putih bersih…. (LP: 202) 
 
…di ujung jemari lentik si misterius ini tertanam paras-paras kuku 
yang indah luar biasa., terawat sangat baik dan sangat memesona.. 
(LP: 204) 
 
Ia memperlihatkan seni perawatan kuku tingkat tinggi melalui 
potongan pendek natural denga tepian kuku berwarna kulit yang 
klasik. (LP: 205) 

 

k. Flo 

Flo merupakan anggota laskar pelangi yang masuk belakangan. 

Anggota kesebelas ini merupakan pindahan dari sekolah PN. 

“Dia sudah tak ingin lagi sekolah di PN dan sudah membolos dua 
minggu. Dia bersikeras hanya ingin sekolah di sini. (LP: 353) 
 

Flo merupakan anak  orang kaya. Hal ini nampak dalam kutipan di 

bawah ini: 

Kelas rombeng ini juga tak cocok dengan kulit putih dan raut 
mukanya yang penuh sinar kekayaan. Apa yang dicari anak kaya di 
sekolah miskin tak punya apa-apa ?. (LP: 357) 
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Bapaknya-seorang mollen bass, kepala semua kapal keruk-. (LP: 46) 
 
Ia adalah salah satu dari segelintir Melayu yang berhak hidup di 
gedong dan orang kampung yang mampu mencapai karir tinggi di 
jajaran elite staf karena kepintarannya. (LP: 46) 
 

Flo adalah wanita tomboy yang sulit diatur, keras kepala, cuek, namun 

baik hati dan tidak sombong. Hal itu dapat dilihat dari kutipan di bawah 

ini: 

Namun anak perempuannya ini bersikeras ingin menjadi laki-laki. 
(LP: 47) 
 
…karena pikiranya melayang ke sasana tempat ia latihan kick boxing 
dan angkat barbel. (LP: 47) 
 
Flo tak suka menerima dirinya sebagai seorang perempuan. (LP: 47) 
 
Nada bicaranya jelas sekali seperti oaring yang telah kehabisan akal 
mengatasi anaknya. (LP: 353) 
 
Beliau sudah pusing tujuh keliling menghadapi Mahar dan sekarang 
harus ditambah lagi satu anak setengah laki-laki setengah perempuan 
yang sudah pasti tak bisa diatur. (LP: 353) 
 
Flo sendiri acuh tak acuh, ia hanya menatap bapaknya. (LP: 353) 
 
Ternyata Flo adalah pribadi yang menyenangkan. Ia memiliki 
kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Ia cantik dan sangat rendah 
hati, sehingga kami betah berada di dekatnya. Ia tak pernah segan 
menolong dan selalu rela berkorban. Terbukti dibalik sifatnya keras 
kepala tersimpan kebaikan hati yang besar. (LP: 359) 
 

Dari segi fisik dilukiskan bahwa Flo merupakan seorang wanita 

remaja yang cantik, berkulit putih bersih, dan berbadan bagus sehingga 

menjadikannya menarik untuk dilihat. Flo memiliki kegemaran yang 

serupa dengan Mahar, yaitu mengenai dunia gaib dan hal-hal yang berbau 

misteri, hal tersebut dapat dilihat dari kutipan di bawah ini.: 

…tapi sesungguhnya ia gadis remaja yang menawan, dan kulitnya 
indah luar biasa. (LP: 354) 
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..Bahunya yang kurus bidang mekar seperti memiliki bantalan di 
pundak-pundaknya. Ia sangat memesona. (LP: 354) 
 

Dalam kelas ia duduk sebangku dengan Mahar karena memiliki hobi 
yang hampir sama, yaitu mengenai hal-hal yang berbau gaib. Flo 
menghambur ke kursi bekas Tapani disamping Mahar. (LP: 356) 
 
Ia mengagumi Mahar bukan sebagai pribadi tapi sebagai seorang 
professional muda perdukunan. (LP: 358) 
 
Mereka tergila-gila tapi kekasih hati mereka adalah dunia gelap mistik 
dan klenik. (LP: 360) 
 
Karena mereka semakin tergila-gila pada mistik. (LP: 403) 
 
Mahar dan Flo sangat yakin bahwa kekuatan supranatural dapat 
memberi mereka solusi gaib atas nilai-nilai yang anjlok di sekolah. 
(LP: 404) 

   

3. Latar/setting 

Latar/setting merupakan lingkungan terjadinya peristiwa, termasuk di 

dalamnya tempat dan waktu dalam cerita. Artinya bahwa latar meliputi tempat 

terjadinya peristiwa dan juga menunjuk pada waktunya. 

Untuk dapat lebih memahami tentang latar, maka di sini latar akan dibagi 

menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu dan latar sosial. 

a. Latar tempat 

Novel ini sebagian besar berlatar tempat di Belitong. kejadian dalam 

novel ini, mulai dari bab pertama sampai terakhir bertempat di Belitong. 

Kecuali pada bab 35 yang berlatar tempat di Jakarta. Bab itu menceritakan 

tentang kehidupan Ikal yang telah dewasa.. Hal ini terlihat pada 

Setiap pulang kerja, Aku sering duduk melamun di pokok pohon 
randu, di pinggir lapangan sempur. Dekat kamar kontrakanku. 
Menghadap kali Ciliwung aku memprotes Tuhan. (LP: 441) 
 

Aku merangkak-rangkak kedinginan. Terseok-seok menuju kantor pos 
melewati bantaran kali Ciliwung. (LP: 442) 
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Setting tempat selain di Belitong mendapatkan porsi yang sangat kecil 

namun memiliki pengaruh yang kuat dalam perubahan cerita karena 

merupakan cerita dua belas tahun kemudian. 

Pengarang dalam memaparkan Belitong begitu banyak, namun ia lebih 

menekankan pada kekayaan alam yang dimiliki Belitong. Belitong adalah 

salah satu daerah di wilayah Sumatera yang berumpun Melayu. Novel ini 

menceritakan Belitong dari berbagai aspek. Salah satunya adalah 

kekayaan alam yang dimilikinya. 

Tuhan memberkati Belitong dengan timah….(LP: 37) 
 
Belitong dalam batas eksklusif PN Timah adalah kota praja 
Konstantinopel yang makmur. (LP: 39) 
 
Pulau Belitong yang makmur seperti mengasingkan diri dari tanah 
Sumatera yang membujur dan di sana mengalir kebudayaan Melayu 
yang tua. (LP:41) 
 
Tak disangsikan, kampung kami adalah kampung terkaya di 
Indonesia. Inilah kampung tambang yang menghasilkan banyak timah 
dengan harga segenggam lebih mahal puluhan kali lipat dibanding 
segentang padi. (LP: 49) 
 

Ada beberapa tempat dalam novel ini yang semuanya berada di 

Belitong. Untuk lebih jelasnya, tempat itu adalah : 

1) Sekolah Muhammadiyah 

Sekolah ini merupakan tempat yang paling sering menjadi latar 

tempat dalam novel ini karena sekolah ini merupakan tempat di mana 

tokoh utama dan anggota Laskar Pelangi yang lain menimba ilmu. 

Sekolah ini merupakan sekolah Islam pertama di Belitong, miskin dan 

minim fasilitas. Tidak ada gambar simbol negara. Sangat 

memprihatinkan dan hampir rubuh. Hal ini terlihat pada: 
Adapun sekolah ini, SD Muhammadiyah, juga sekolah kampung yang paling miskin di Belitong. 
(LP: 4) 

 

Tak susah melukiskan sekolah kami karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau 
bahkan ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini yang jika disenggol sedikit saja oleh 
kambing yang senewen ingin kawin, bisa rubuh berantakan. (LP: 17) 
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Sekolah kami tak dijaga karena tidak ada benda berharga yang layak dicuri. (LP: 18) 

 

Jika dilihat dari jauh sekolah kami seolah akan tumpah karena tiang kayu yang telah tua sudah 
tak tegap menahan atap sirap yang berat. Maka seolah akan mirip gudang kopra. (LP: 19) 

 

Sekolah kami tidak terdapat tempelan poster operasi kali-kalian seperti pada umumnya terdapat 
di sekolah-sekolah dasar. Kami juga tak memiliki kalender serta gambar presiden dan wakil 
presidennya atau gambar seekor burung aneh berekor delapan helai yang selalu menoleh ke 
kanan itu. (LP:19) 

 

…tentang sekolah yang atapnya bocor, berdinding papan, berlantai tanah, atau yang kalau malam 
dipakai untuk menyimpan ternak. Hal itu semua dialami oleh sekolah kami. (LP: 20) 

 

Sekolah ini adalah sekolah Islam pertama di Belitong, mungkin di Sumatera Selatan. (LP: 23) 

 

Sekolah miskin ini menempati posisi terpenting dalam latar tempat 

dan berfungsi sebagai pendukung tema utama –pendidikan- yang ada 

dalam novel ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Herman J. Waluyo 

(2006: 28) yang menyatakan bahwa latar berfungsi untuk memperjelas 

tema dalam novel. Sekolah sebagai tempat berlangsungnya 

pembelajaran bagi sepuluh siswa miskin ini. Deskripsi yang 

menunjukan cerita ini berlangsung di sekolah diperlihatkan hampir 

dalam setiap bab, hal tersebut terlihat melalui percakapan dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung pada sekolah itu, antara lain : 
Pagi itu, waktu masih kecil, aku duduk di bangku panjang sebuah kelas….itu adalah hari 
pertamaku masuk SD. (LP: 1) 

 

A Kiong membawakan lagu itu dengan gaya mars tanpa sekali. Ia memandang keluar jendela dan 
pikiranya tertuju pada labu siam yang merambati pohon filicium.” (LP: 129) 

 

Masalahnya adalah mengambil air dari dalam sumur di belakang sekolah …. (LP: 193) 

 

Latar belakang kebun itu adalah sekolah kami yang doyong, seperti bangunan kosong tak dihuni 
yang dilupakan zaman. (LP: 104) 

 

Setelah itu, setiap sore, di bawah pohon filicium, kami bekerja keras berhari-hari memulai 
sebuah tarian aneh dari negeri yang jauh. (LP: 227) 

 

Kami giring A Kiong menuju kebun sekolah kami dan kami dudukan di bangku kecil… (LP: 
254) 
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“Apa anak-anak muda di kelas ini sudah boleh menerima surat cinta, ibunda guru? Itulah kata-
kata dari sepotong kepala yang melongok dar balik daun pintu kelas kami.” (LP: 278) 

 

Pohon gayam ini adalah satu-satunya pohon di tengah sekolah kami yang sangat luas dan Aku 
duduk sendiri di bawahnya, kesepian. (LP: 299) 

 

2) Gedong 

Gedong adalah sebutan pengarang terhadap sebuah tempat di 

Belitong yang maju dan makmur. Tempat ini berbeda dengan keadaan 

Belitong pada umumnya.  Di sini merupakan tempat tinggal orang-

orang kaya, para staf dari elite PN Timah yang kaya-raya. Rumah 

yang bagus lengkap dengan sarana prasarana yang menunjang serta 

berkelas terdapat di dalamnya. 
Maka lahirlah kaum menak, implikasi dari institusi yang ingin memelihara citra aristokrat. PN 
melimpahi orang staf dengan penghasilan dan fasilitas kesehatan, pendidikan, promosi, 
transportasi, hiburan, dan logistik yang sangat diskriminatif dibanding kompensasi yang 
diberikan kepada mereka yang bukan orang staf. Mereka, kaum borjuis ini, bersemayam di 
kawasan eksklusif yang disebut Gedong. (LP: 42) 

 

Gedong adalah landmark Belitong. Ia terisolasi tembok tinggi berkeliling dengan satu akses 
keluar masuk seperti konsep cul de sac dalam konsep pemukiman modern. Arsitektur dan desain 
lanskap nya bergaya sangat kolonial. (LP: 42) 

 

…mobil-mobil mahal yang berjejal sampai keluar garasi. Di sana, rumah rumah-rumah mewah 
besar bergaya Victoria… (LP: 43) 

 

3) Sekolah PN 

Sekolah PN adalah sekolah dengan kualitas terbaik di seantero 

Belitong. Sekolah ini didukung sepenuhnya oleh PN timah. Memiliki 

gedung yang bagus serta fasilitas yang sangat memadai. Murid-murid 

di dalamnya merupakan anak dari orang-orang kaya yang ada di pulau 

itu. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan di bawah ini: 
Sekolah-sekolah ini berdiri megah di bawah naungan aghatis berusia ratusan tahun dan 
dikelilingi pagar besi tinggi berulir melambangkan kedisiplinan dan mutu tinggi pendidikan. 
Sekolah PN merupakan center of excellence atau tempat dari semua hal yang terbaik. Sekolah ini 
demikian kaya raya karena didukung sepenuhnya oleh PN Timah, sebuah korporasi yang 
kelebihan duit. Institusi pendidikan yang sangat modern ini lebih tepat disebut percontohan 
bagaimana seharusnya generasi muda dibina (LP: 57) 

 

Di dalam kelas ini, puluhan siswa brilian bersaing ketat dalam standar mutu yang sangat tinggi.” 
(LP: 58) 
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Sekolah-sekolah ini memiliki perpustakaan, kantin, guru BP, laboratorium, perlengkapan 
kesenian, kegiatan ekstrakurikuler yang bermutu, fasilitas hiburan dan sarana olahraga…. (LP: 
58) 

 

Mereka memiliki petuga-petugas kebersihan khusus, guru-guru yang bergaji mahal, dan para 
penjaga sekolah yang berseragam seperti polisi lalu lintas dan selalu meniup-niup peluit. (LP: 58) 

 

Puluhan mobil mewah berderet di depan sekolah dan ratusan anak orang kaya mendaftar. (LP: 
59) 

 

4) Sebuah jalan di pinggir rawa 

Peristiwa ini menceritakan perjalanan Lintang ketika hendak pergi 

ke sekolah. Berlangsung di tepi sebuah rawa. Rawa yang selalu 

dilewati oleh tokoh Lintang ketika hendak berangkat maupun pulang 

dari sekolah Muhammadiyah, tempat ia bersekolah. Hal tersebut dapat 

dilihat dari kutipan di bawah ini: 
Tiba-tiba dari arah samping kudengar riak air. Aku terkejut dan takut. Menyeruak di antara lumut 
kumpai, membelah genangan setinggi dada, seorang laki-laki seram naik dari rawa.(LP: 89) 

 

Dengan sebuah lompatan dahsyat seperti terbang reptil zaman cretaceous itu terjun ke rawa 
menimbulkan suara laksana tujuh pohon kelapa tumbang sekaligus. (LP: 89) 

 

 

 

 

 

 

5) Pohon Filicium 

Latar ini menceritakan ketika para anggota Laskar Pelangi 

memandangi pelangi yang muncul setelah hujan. Kegiatan ini 

merupakan hobi dari kesepuluh anak ini, sekaligus kenapa mereka 

dinamakan Laskar Pelangi. 
Kucai mengangkangi dahan tertinggi, sedangkan Sahara, satu-satunya betina dalam kawanan itu, 
bersilang kaki di atas dahan terendah. (LP: 159) 

 

Kini fillicium menjadi gaduh karena kami bertengkar bertentangan pendapat tentang panorama 
ajaib yang terbentang melingkupi Belitong timur. (LP: 160) 

 

6) Tiko Sinar Harapan 
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Toko Sinar Harapan adalah sebuah toko tempat di mana SD 

Muhammadiyah membeli kapur. Di tempat ini tokoh aku mengenal A 

Ling yang merupakan cinta pertamanya. 
Toko Sinar Harapan, pemasok kapur satu-satunya di Belitong timur, amat jauh letaknya. (LP: 
195) 

 

Toko Sinar Harapan terletak sangat strategis di tengah pusaran bau busuk. Ia berada di antara 
pedagang kaki lima, bengkel sepeda, mobil-mobil omprengan, dan pasar ikan. (LP: 200) 

 

Aku sudah muak di dalam toko bau ini tapi sedikit terhibur dengan percakapan tersebut. (LP: 
202) 

 

Sekarang sudah hampir tengah hari, udara semakin panas. Berada di tengah toko ini serasa 
direbus dalam panci sayur lodeh yang mendidih. (LP: 207) 

 

Toko yang tadi berbau busuk memusingkan sekarang menjadi harum semerbak seperti minyak 
kesturi dalam botol-botol liliput yang dijual pria berjanggut lebat seusai shalat jumat. (LP: 212) 

 

7) Halaman Kelenteng 

Tempat ini merupakan tempat janjian bertemu antara Ikal dan A 

Ling pada sembahyang rebut. 
Di ujung jalan ini berdiri toko Sinar Harapan, rumah A Ling. Maka berdiri dua puluh meter tepat 
di depan Thak Sik Ya adalah posisi yang telah diperhitungkan dengan matang. (LP: 266) 

 

Ia datang dari arah yang sama sekali tidak kuduga karena tadi ia sudah berada di dalam kelenteng 
memperhatikanku, (LP: 268) 

 

A Ling menarik lenganku, kami berlari meninggalkan halaman kelenteng,… (LP: 270) 

 

8) Pangkalan Punai 

Pangkalan punai merupakan salah satu pantai di daerah Belitong 

timur yang biasa menjadi tempat rekreasi SMP Muhammadiyah. 
Kami, SMP Mumhammadiyah, pergi ke pangkalan punai. Jauhnya kira-kira 60 km, ditempuh 
naik sepeda. Semacam liburan murah yang asyik luar biasa. (LP: 179) 

 

….. maka kita akan menemukan keindahan pantai dengan cita rasa yang berbeda. Itulah kesan 
pertama yang kukatakan mengenai Pangkalan Punai. (LP: 179) 

 

Di sebelah sabana itu adalah ratusan pohon kelapa yang berselang-seling dan di antara celah-
celahnya aku bisa melihat batu-batu raksasa khas Pangkalan Punai. (LP: 180) 
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Pesona hakiki Pangkalan Punai membayangiku menit demi menit sampai-sampai terbawa ke 
mimpi. (LP: 181) 

 

9) Podium Kehormatan 

Podium kehormatan merupakan tempat terhormat pada saat 

karnaval menyambut kemerdekaan berlangsung. Di sana merupakan 

tempat orang-orang penting menyaksikan karnaval, termasuk para juri 

yang menilai karnaval tersebut. 
Podium kehormatan merupakan tempat terhormat yang ditempati oleh makhluk-makhluk 
terhormat, yaitu kepala wilayah operasi PN, sekretarisnya, beberapa petinggi PN Timah, Pak 
Camat, Pak Lurah, Kapolsek, Komandan Kodim, para tauke, kepala Puskesmas, Para kepala 
dinas, tuan pos, kepala cabang BRI, kepala suku Sawang, dan kepala-kepala lainnya beserta ibu. 
Podium ini berada di tengah-tengah pasar dan di sanalah pusat penonton yang paling ramai. 
Masyarakat lebih suka menonton di dekat podium di pinggir jalan, karena di podium para peserta 
diwajibkan bereaksi, dan mempertontonkan atraksi andalannya sambil memberikan 
penghormatan. Di sudut podium itulah bercokol mbah Suro dan para juri yang akan memberi 
penilaian. (LP: 219) 

 

10) Tempat Lomba Kecerdasan 

Tempat ini merupakan tempat berlangsungnya lomba kecerdasan. 

Lomba yang diadakan setiap tahun di Belitong. Tokoh Ikal, Sahara 

dan Lintang merupakan anggota dari tim yang dikirim mewakili SMP 

Muhammadiyah. 
Dalam sebuah ruangan berasitektur art deco, di ruangan oval yang ingar bingar, kami terpojok: 
Aku, Sahara, dan Lintang.” (LP: 363) 

 

Kami duduk menghadap sebuah meja mahoni yang besar, panjang, indah dan dingin. (LP: 365) 

 

11) Masjid Al Hikmah 

Masjid Al Hikmah merupakan sebuah masjid yang terletak di 

perkampungan. Tempat di mana tokoh Aku dan sahabatnya dalam 

lascar pelangi itu mengaji kitab. Mereka juga sering tidur di masjid 

ini. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan bawah ini: 
“Namanya A Ling…!” Bisiknya ketika kami sedang khatam Al-Quran di masjid Al Hikmah. 
(LP: 253) 

 

Tidur di ruang utama masjid adalah pelanggaran. Kami seharusnya tidur di belakang, di ruangan 
bedug dan usungan jenazah. (LP: 284) 

 

Malam Minggu ini kami menginap di masjid Al Hikmah kerena setelah subuh nanti kami punya 
acara seru, yaitu naik gunung. (LP: 285) 

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



 lxxvi

 

12) Gunung Selumar 

Di sini merupakan tempat yang sering didatangi anggota Laskar 

Pelangi. Gunung tersebut dideskripsikan seperti ini: 
Gunung Selumar tidak terlalu tinggi tapi puncaknya merupakan tempat tertinggi di Belitong 
Timur. (LP: 285) 

 

Baru seperempat saja menempuh tanjakan Selumar maka sepeda yang dituntun akan terasa berat. 
(LP: 286) 

 

Dari puncak bahu ini tampak rumah-rumah penduduk terurai urai mengikuti pola anak-anak 
sungai Langkang yang berkelok-kelok seperti ular. (LP: 286) 

 

Kami sudah sangat sering piknik ke Gunung Selumar dan agak sedikit bosan dengan sensasinya. 
(LP: 288) 

 

Panorama dari puncak ini seperti musik. Intronya adalah gumpalan awan putih yang mengapung 
rendah seolah Aku dapat menjangkaunya. (LP: 291) 

 

13) Di atas perahu 

Di sini dikisahkan perjalanan menuju pulau Lanun, tempat Tuk 

Bayan Tula bersemayam. Perjalanan ini diikuti oleh anggota societit 

de limpai, menggunakan perahu untuk menyeberang menuju pulau itu. 
Perahu mulai terbanting-banting tak tentu arah, meliuk-liuk mengikuti ombak yang tiba-tiba naik 
turun dengan kekuatan yang luar biasa. (LP: 407) 

 

Semakin ke tengah perahu semakin tak terkendali. (LP: 407) 

 

Kadang-kadang sebuah gelombang besar datang menghantam lambung perahu sehingga 
terdengar seperti papan patah. (LP: 407) 

 

Aku mencapai tingkat puncak mabuk laut ketika tidak ada lagi yang bisa dimuntahkan dan yang 
keluar hanyalah cairan bening yang pahit. Semua penumpang perahu mengalaminya. (LP: 410) 

 

14) Pulau Lanun 

Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, pulau Lanun adalah 

tempat di mana Tuk Bayan Tula berada. Sebuah pulau yang penuh 

dengan hal yang berbau mistis dan gaib. Sedangkan Tuk Bayan Tula 

sendiri tinggal dalam sebuah gua yang terdapat di pulau itu. 
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“Tuk Bayan Tula tinggal di sebuah gua, di jantung pulau Lanun. Pulau itu berbelok menyimpang 
dari jalur nelayan, jadi tak seorangpun akan ke sana.” (LP: 316) 

 

…terdengarlah lolongan anjing menyambut kami….lolongan anjing semakin panjang dan 
menjadi-jadi ketika perahu menyusuri naungan dahan-dahan bakau mendekati pulau Lanun (LP: 
412-413) 

 

Akhirnya kami tiba di sebuah rongga yang disebut gua oleh utusan dulu. Gua itu adalah celah di 
antara dua batu besar yang bersanding tidak simetris. (LP: 414) 

 

Datuk itu mengambilnya dan dengan kecepatan yang tak masuk akal masuk kembali ke dalam 
gua. (LP: 418) 

 

Kami terlonjak dari tempat duduk dan berkumpul rapat-rapat, memandang waspada ke dalam 
gua.” (LP: 419) 

 

Tuk Bayan Tula kembali hadir di mulut gua dalam keadaan terengah-engah, compang-camping 
dan berantakan. (LP: 420) 

 

 

15) Bioskop 

Salah satu tempat yang diceritakan dalam novel ini adalah bioskop. 

Sebuah tempat hiburan bagi kaum miskin dengan fasilitas yang 

terbatas dan apa adanya. 
 

Kami menonton film yang diputar sehabis maghrib itu di bioskop MPB (Markas Pertemuan 
Buruh) yang khusus disediakan oleh PN Timah bagi anak-anak bukan orang staf. Sebuah bioskop 
berkualitas misbar dengan dua buah pengeras suara lapangan merk TOA. Karena lantainya tidak 
didesain selayaknya bioskop maka agar penonton yang paling belakang tidak terhalangi 
pandangannya, di bagian belakang disediakan bangku tinggi-tinggi. Dan kami, sepuluh orang-
termasuk Flo- duduk berjejer di bangku belakang. (LP: 426) 

 

 

 

 

16) Zaal Batu 

Zaal Batu merupakan nama dari sebuah rumah sakit jiwa di sungai 

liat, Bangka. Cerita ini bermula dari skripsi Erryn yang mengharuskan 

dia untuk meneliti sebuah permasalahan yang spesial. Tema yang 

diambilnya mempelajari tentang suatu individu yang begitu tergantung 

pada individu lain sehingga tak bisa melakukan apapun tanpa 
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pasangannya itu. Di sini pula terjadi sebuah peristiwa yang 

menggetarkan hati, kisah ketergantungan akut yang sungguh 

memprihatinkan. Korban itu tak lain adalah orang yang dikenal oleh 

tokoh aku. 
Eryn telah menemukan kasusnya. Seorang dokter yang menjadi staf ahli di rumah sakit jiwa 
sungai liat memberitahukan bahwa kasus langka yang dicarinya ditemukan di sana. (LP: 445) 

 

Lagipula sungai Liat ada di Pulau Bangka, tetangga Pulau Belitong. (LP: 446) 

 

Rumah Sakit Jiwa sungai Liat sudah sangat tua. Orang Belitong menyebutnya Zaal Batu...karena 
itu Zaal Batu bagi orang Belitong selalu memberi kesan sesuatu yang mendirikan bulu kuduk, 
kelam, sakit dan putus asa. (LP: 446) 

 

Sore itu mendung ketika kami tiba di Zaal Batu. (LP: 446) 

 

“Anak muda ini sedikitpun tak bisa lepas dari ibunya. Jika bangun tidur ia tak melihat ibunya ia 
menjerit-jerit histeris.” (LP: 448) 

 

Aku tak percaya dengan semua ini. Aku merasa kalut dan amat pedih. Aku ingin berteriak dan 
meledakkan tangis. Aku mengenal dengan baik kedua anak beranak yang malang ini. Mereka 
adalah Trapani dan ibunya. (LP: 453) 

 

b. Latar Waktu 

Latar waktu merupakan waktu kapan terjadinya peristiwa-peristiwa 

yang dialami tokohnya. Latar waktu menggunakan senja, malam, siang, 

menjelang maghrib, subuh pagi, fajar, sore dan menunjuk jam serta 

tingkatan kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Burhan Nurgiyantoro  

(2005: 227) yang menyatakan bahwa penekanan waktu lebih pada 

keadaan hari, misalnya, pada pagi, siang, atau malam. Penekanan ini dapat 

juga berupa penunjukan waktu yang telah umum, misalnya, maghrib, 

subuh, ataupun dengan cara penunjukan waktu pukul jam tertentu.  

Pagi itu, waktu masih kecil, Aku duduk di bangku panjang sebuah 

kelas….itu adalah hari pertamaku masuk SD. (LP: 1) 

 

Pada sebuah pagi yang lain, pukul sepuluh. (LP: 83) 
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Pengalamanku dengan bahasa Inggris di hari-hari pertama kelas 2 

SMP nanti membuktikan hal itu. (LP: 115) 

 

Kami diam sampai matahari membenamkan diri. Azan maghrib 

menggema dipantulkan tiang-tiang rumah orang Melayu. (LP: 162) 

 

Sekarang sudah hampir tengah hari, udara semakin panas. Berada di 

tengah toko ini serasa direbus dalam panci sayur lodeh yang mendidih. 

(LP: 207). 

 

Lalu pada sebuah sabtu pagi yang cerah ia datang ke sekolah dengan 

bersiul-siul. (LP: 224) 

 

Setelah itu, setiap sore, di bawah pohon filicium, kami bekerja keras 

berhari hari memulai sebuah tarian aneh dari negeri yang jauh. (LP: 

227) 

 

Pukul 3.30 selesai shalat Asyar. (LP: 265) 
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Sekarang sudah pukul 3.57, tiga menit menjelang tenggat waktu. (LP: 

267) 

 

Menjelang jam sepuluh pagi, berarti telah 27 jam Flo hilang. (LP: 322) 

 

“Sudah hampir tiga puluh jam Flo hilang.” (LP: 325 ) 

 

Kami menonton film yang diputar sehabis maghrib itu di bioskop 

MPB (Markas Pertemuan Buruh) yang khusus disediakan oleh PN 

Timah bagi anak-anak bukan orang staf. (LP: 426) 

 

Sore itu mendung ketika kami tiba di Zaal Batu. (LP:446) 

 

 

c. Latar Sosial 

Latar sosial merujuk pada berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat pada tempat tertentu. Hal tersebut meliputi 

masalah kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan 

hidup, cara berpikir, serta hal-hal yang termasuk latar spiritual. Latar 

sosial dalam novel Laskar Pelangi ini adalah masyarakat yang tinggal di 

Belitong, komunitas etnis Melayu dan sebagian kecil Tionghoa yang 

mayoritas beragama muslim. Mereka pada umumnya hidup di bawah garis 

kemiskinan. Sebuah ironi di tengah kekayaan alamnya yang melimpah. 

Wujud dari ketidakmerataan distribusi kemakmuran di daerah tersebut. 
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Agaknya selama turun-temurun laki-laki cemara angin ini tak mampu 

tarangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi 

nelayan. (LP: 11) 

 

Jumlah orang Tionghoa di kampung kami sekitar sepertiga dari total 

populasi. (LP: 35) 

 

Sebagian komunitas di Belitong juga termarginalkan dalam ketidak 

adilan kompensasi tanah ulayah, persamaan kesempatan dan trickle 

down effect. (LP: 40) 

 

Maka lahirlah kaum menak, implikasi dari institusi yang ingin 

memelihara citra aristokrat. PN melimpahi orang staf dengan 

penghasilan dan fasilitas kesehatan, pendidikan, promosi, transportasi, 

hiburan, dan logistik yang sangat diskriminatif dibanding kompensasi 

yang diberikan kepada mereka yang bukan orang staf. Mereka, kaum 

borjuis ini, bersemayam di kawasan eksklusif yang disebut Gedong. 

(LP: 42) 
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Di sana, di luar lingkar tembok Gedong hidup komunitas Melayu 

Belitong yang jika belum punya enam anak belum berhenti beranak 

pinak. (LP: 50) 

 

Serbuan Islam yang tak terbendung ke seantero kampung membuat 

orang menjauhi mereka. (LP: 91) 

 

Selain hal di atas, komunitas Melayu dalam novel tersebut juga masih 

mempercayai beragam mitos yang ada. Kepercayaan tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

Mereka paham bahwa penganut ilmu buaya percaya jika mati mereka 

akan menjadi buaya. Dan mereka mengklaim bahwa kaki Bodenga 

buaya ini adalah ayahnya karena salah satu kaki buaya buntung.” (LP: 

92) 

 

Sebagian orang malah menganggap burung ini sebagai makhluk gaib. 

Nama burung ini mampu menggetarkan nurani orang-orang pesisir 

sehubungan dengan nilai-nilai mitos dan pesan yang dibawanya. (LP: 

183) 
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Di tengah kepanikan tersiar kabar bahwa ada seorang sakti 

mandraguna yang mampu menerawang, tapi beliau tinggal jauh di 

sebuah pulau Lanun yang terpencil. Ialah seorang dukun yang 

melegenda. Tuk Bayan Tula, demikian namanya. Tokoh ini dianggap 

raja ilmu gaib dan orang paling sakti di atas yang tersakti, biang 

semua keganjilan, muara semua ilmu aneh.  (LP: 312) 

 

Kami orang-orang Melayu adalah pribadi sederhana yang memperoleh 

kebijakan hidup dari para guru ngaji dan orang-orang tua di surau-

surau sehabis shalat maghrib. Kebajikan itu disarikan dari hikayat para 

nabi, kisah Hang Tuah, dan rima-rima gurindam. (LP: 162) 

 

 

4. Sudut Pandang 

Pada dasarnya sudut pandang dalam karya sastra fiksi adalah strategi, 

teknik, siasat, yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan 

gagasan dan ceritanya. Sudut pandang merupakan masalah teknis yang 

digunakan pengarang untuk menyampaikan makna, karya, artistiknya untuk 

sampai dan berhubungan dengan pembaca. 

Novel Laskar Pelangi gaya penceritaannya menggunakan sudut pandang 

“Aku”, berarti pengarang terlibat dalam cerita secara langsung. Pengarang 

adalah tokoh yang mengisahkan kesadaran dunia, menceritakan peristiwa 

yang dialami, dirasakan, serta sikap pengarang (tokoh) terhadap orang (tokoh) 

lain kepada pembaca. Oleh sebab itu persona pertama memiliki jangkauan 

yang sangat terbatas. Berdasarkan peran, novel ini menggunakan sudut 

pandang aku sebagai tokoh utama. Meskipun pada bab terakhir, tokoh aku 
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tersebut berganti dengan tokoh yang lain, yaitu Syahdan, teman Ikal dalam 

Laskar Pelangi. 

 

Aku bangga duduk di sini di antara para panelis, yaitu budayawan Melayu 
yang selalu menimbulkan rasa iri. Sebuah benda segitiga dari plastik di 
depanku menyatakan eksistensiku: 

Syahdan Noor Aziz Bin 

Syaharani Noor Aziz 

Panelis. 

(LP: 489) 

 

Sudut pandang “Aku” mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku 

yang dialaminya. Tokoh “Aku” menjadi pusat cerita, segala sesuatu diluar diri 

tokoh diceritakan jika berhubungan dengan tokoh “Aku” atau dipandang 

penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Burhan Nurgiyantoro (2005: 256-

271) yang menyatakan bahwa Sudut pandang “aku” mengisahkan berbagai 

peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya. Tokoh “aku” menjadi pusat 

cerita, segala sesuatu diluar diri tokoh”aku” akan dianggap penting jika 

berhubungan dengan tokoh “aku”. Kesimpulan bahwa sudut pandang yang 

digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai tokoh 

utama dapat dilihat dari kutipan di bawah ini: 

Pagi itu, waktu Aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan 
sebuah kelas. Sebatang pohon fillicium tua yang rindang meneduhiku. 
Ayahku duduk di sampingku. Memeluk tubuhku dengan kedua lengannya 
dan tersenyum mengangguk-angguk pada setiap orang tua dan anak-
anaknya yang duduk di bangku panjang di depan kami. Hari ini hari yang 
agak penting:hari pertama masuk SD. (LP: 1). 
 
Barangkali aku pulang saja, melupakan keinginan sekolah, dan mengikuti 
jejak beberapa abang dan sepupu-sepupuku, menjadi kuli…(LP: 3). 
 
tiba-tiba aku merasa beruntung didaftarkan di sekolah miskin 
Muhammadiyah. Ada keindahan di sekolah Islam melarat ini. (LP : 25) 
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Aku berada di bawah bayang-bayangnya, sudah terlalu lama malah. 
Rangking duaku abadi, tak berubah sejak caturwulan pertama kelas satu 
SD. Abadi seperti lukisan ibu menggendong anak di bulan, (LP: 122) 
 
Ketika mempersiapkan sepeda untuk pulang, Aku mencuri pandang ke 
dalam toko. Kulihat dengan jelas Michele Yeoh mengintipku dari balik 
tirai keong itu. Ia berlindung, tapi sama sekali tak menyembunyikan 
perasaannya. Aku kembali melayang menembus bintang gemerlapan. 
Menari di atas awan, menyanyikan lagu nostalgia I told you lately that I 
love you. Aku menoleh lagi ke belakang, di situ, di antara tumpukan 
kemiri basah yang tengik, kaleng-kaleng minyak tanah dan karung-karung 
pedak cumi aku telah menemukan cinta.(LP: 213) 
 
Dalam sebuah ruangan berasitektur art deco, di ruangan oval yang ingar 
bingar, kami terpojok: Aku, Sahara, dan Lintang.” (LP: 363) 
 
Lawan-lawanku selalu kukalahkan dengan skor di bawah setengah. 
Kasihan mereka, meskipun telah berlatih mati-matian tapi tetap saja 
mereka tak berkutik di depanku. (LP:340) 
 
Aku tak percaya dengan semua ini. Aku merasa kalut dan amat pedih. Aku 
ingin berteriak dan meledakkan tangis. Aku mengenal dengan baik kedua 
anak beranak yang malang ini. Mereka adalah Trapani dan ibunya. (LP: 
453) 

 

5. Amanat 

Amanat adalah apa yang ingin pengarang sampaikan kepada pembacanya. 

Tema ini bisa berupa pesan moral, ajakan  (persuasi), provokasi, atau lainnya. 

Tema dan pesan cerita adalah makna terdalam dari cerita itu sendiri. Amanat 

dalam novel ini antara lain adalah ajakan kita untuk bersyukur dalam hidup. 

Kisah tentang semangat menempuh pendidikan di tengah minimnya fasilitas 

serta kemiskinan yang ada di Belitong membuat kita paham untuk lebih 

bersyukur dalam kehidupan. Hal ini nampak pada: 

Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi 
menempuh pendidikan, namun tak pernah seharipun ia pernah bolos. (LP: 
93) 
 

Delapan puluh kilometer pulang pergi ditempuhnya setiap hari. Tak 
pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan 
tiba malam hari di rumahnya. (LP: 93) 
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Tak susah melukiskan sekolah kami karena sekolah kami adalah salah satu 

dari ratusan atau bahkan ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini yang 

jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang senewen ingin kawin, bisa 

rubuh berantakan. (LP: 17) 

 

…tentang sekolah yang atapnya bocor, berdinding papan, berlantai tanah, 
atau yang kalau malam dipakai untuk menyimpan ternak. Hal itu semua 
dialami oleh sekolah kami. (LP: 20) 
 

Selain itu, Novel ini juga mengandung amanat lain, yaitu ajaran untuk 

berpegang teguh pada ajaran agama. Penyampaian amanat ini dapat berupa 

perkataan para tokohnya maupun kejadian yang dialaminya. Hal ini nampak 

pada : 

Dasar-dasar moral itu yang menuntun kami membuat konstruksi imajiner 
nilai-nilai integritas pribadi dalam konteks Islam. (LP: 30) 
 
Kami diam sampai matahari membenamkan diri. Azan maghrib 
menggema dipantulkan tiang-tiang rumah orang Melayu. “diam dan 
simaklah panggilan menuju kemenangan itu..” (LP: 162) 
 

“Shalatlah tepat waktu, biar dapat pahala lebih banyak.” (LP: 31) 
 
“Hiduplah hanya dari ajaran Al-Quran, hadis, dan sunatullah, itulah 
pokok-pokok tuntunan Muhammadiyah. Insya Allah nanti setelah engkau 
besar engkau akan dilimpahi rezeki yang halal dan pendamping hidup 
yang sakinah”. (LP: 350) 
 
“Klenik, ilmu gaib, takhayul, paranormal, semuanya sangat dekat dengan 
pemberhalaan. Syirik adalah larangan tertinggi dalam Islam”. (LP: 350) 
 
Anehnya segera setelah adzan itu selesai perlahan-lahan gelombang  
turun. Gelombang laut yang meluap-luap berbuih mengerikan dihisap 
kembali oleh awan yang gelap. (LP: 411-412) 
 

Amanat yang lain adalah kerja keras serta tekad yang pantang menyerah 

yang harus kita lakukan dalam menggapai tujuan yang kita impikan. Dalam 

proses itu, kita disarankan untuk bertindak secara rasional tanpa melibatkan 
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dunia klenik. Karena ada sebab ada akibat. Sesuatu tidak akan datang dari 

langit secara tiba-tiba: 

Setelah mendengar ada beasiswa pendidikan lanjutannya ke negeri asing, 
segera aku menyusun rencana c, sekolah lagi ! kemudian setelah itu tak 
satu menitpun waktu yang ku sia-siakan untuk belajar. Aku membaca 
sebanyak-banyaknya buku. Aku membaca buku sambil menyortir surat, 
sambil makan, sambil minum, sambil tiduran mendengar wayang golek di 
radio AM. Aku membaca buku di angkutan umum, di dalam jamban, 
sambil mencuci,sambil mencuci pakaisan, sambil dimarahi pelanggan, 
sambil disindir ketua ekspedisi, sambil upacara korpri, sambil menimba 
air, sambil memperbaiki atap bocor, bahkan aku membaca sambil 
membaca. (LP: 458-459) 
 

Aku benar-benar bertekad mendapatkan beasiswa itu karena bagiku itu 
adalah tiket untuk meninggalkan hidupku yang terpuruk. (LP: 460) 
 
Pesan Tuk Bayan Tula telah memberi pencerahan bagi anggota Societit de 
Limpai, bahwa tak ada yang dicapai di dunia ini tanpa ada usaha yang 
rasional. (LP: 474) 
 
Jika dulu ia tak menulis artikel maka ia tak akan pernah menulis buku. 
Melalui buku-buku itu dia ditakdirkan menjadi narasumber budaya. One 
thing lead to another. Dalam kasus Mahar nasib adalah setiap deretan 
titik-titik yang dilalui sebagai akibat dari setiap gerakan-gerakan konsisten 
usahanya dan takdir adalah ujung dari titik-titik itu. (LP: 477) 
 
Di tengah kemelaratannya Syahdan yang malang iseng-iseng kursus 
komputer dan di tengah perjuangan mendapatkan tempat kursus itu, ia 
nyaris menggelandang di Jakarta. Di luar dugaan, orang lain pada 
umumnya mengetahui bakatnya ketika masih belia tapi Syahdan baru tahu 
kalau ia berbakat mengutak-atik komputer justru ketika ia sudah dewasa. 
Dengan cepat ia menguasai berbagai bahasa pemrograman dan dalam 
waktu singkat ia sudah menjadi network designer. (LP: 479) 
 
Amanat di atas diambil dari percakapan antartokoh dalam novel itu. 

Amanat adalah suatu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Panuti Sujiman (1988: 57) yang mengatakan 

bahwa wujud amanat dapat berupa kata-kata mutiara, nasihat, firman Tuhan 

sebagai petunjuk untuk memberikan  nasihat dari tindakan tokoh cerita. 

Amanat bersifat subyektif, tergantung pembaca itu sendiri. 
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Masalah Sosial yang Terdapat dalam Novel Laskar Pelangi 

Pendekatan sosiologi sastra menurut Atar Semi (1993: 52) merupakan salah 

satu pendekatan sastra yang mengkhususkan diri dalam menelaah karya sastra 

dengan mempertimbangkan segi-segi sosial kemasyarakatan. Salah satu yang 

sering dikaji dalam sosiologi adalah dinamika masyarakat di dalamnya, salah 

satunya adalah permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Masalah 

sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau 

masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat 

terpenuhinya keinginan pokok warga sosial tersebut, sehingga menyebabkan 

kepincangan sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang 

mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Dengan bahasa 

yang lebih sederhana, masalah sosial adalah gejala-gejala sosial yang tidak sesuai 

antara apa yang diinginkan dengan apa yang telah terjadi. 

Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini di dalamnya terdapat beberapa 

masalah sosial yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Muara atau dasar dari semua masalah sosial yang timbul dan ada dalam 

novel ini adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan suatu individu 

dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Novel ini menceritakan bahwa 

kemiskinan yang ada pada masyarakat Belitong telah menjadi sesuatu yang 

umum. Komunitas Melayu di sana pada umumnya hidupnya di bawah garis 

kemiskinan. Mereka bekerja keras untuk sekadar makan dan menyambung hidup. 

Melihat keadaan yang demikian, wajar jika pendidikan merupakan hal yang 

kurang diperhatikan dalam paradigma mereka. Pendidikan mempunyai arti yang 

kurang penting dalam kehidupan mereka. Mereka menganggap bahwa anak-anak 

mereka tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, asal mereka dapat bekerja, 

ada hasil dan bisa makan itu sudah cukup. Fenomena ini sudah menjadi semacam 

paradigma yang mendarah daging. Pendidikan yang rendah inilah yang 

menyebabkan mereka tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka tidak 

mempunyai kemampuan khusus dalam bekerja. Kualitas SDM yang mereka 
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miliki sangat rendah, tak berkompeten. Pekerjaan yang mereka lakukan tak lebih 

dari pekerjaan rendahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi makan mereka 

sehari-hari. Pekerjaan ini tentu tak dapat mengangkat ekonomi mereka karena 

hasil yang mereka peroleh amat minim. Mereka tak mampu mengangkat derajat 

ekonomi keluarganya ke taraf yang lebih baik. Mereka tetaplah miskin. 

Kemiskinan telah menjadi sebuah hal yang tak terlepaskan dari kehidupan 

mereka. Masalah di atas seperti lingkaran setan yang melingkupi mereka. 

Untuk lebih jelasnya, beberapa masalah sosial di atas akan diuraikan seperti 

berikut: 

Kemiskinan 

Dalam novel ini, dijelaskan bahwa pada umumnya masyarakat Belitong 

hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hidup di tengah kesulitan hidup 

yang melanda mereka. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhannya, sesuai dengan nilai yang berlaku umum pada saat 

itu. Hal yang menunjukkan kemiskinan tersebut terlihat dari kutipan sebagai 

berikut : 

Kami bertetangga dan kami adalah orang-orang Melayu Belitong dari 
sebuah komunitas yang paling miskin di pulau itu. (LP: 4) 
 

Agaknya selama turun menurun keluarga laki-laki cemara angin itu tak 
mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang 
menjadi nelayan. (LP: 11) 
 
Suasana ini sangat kontradiktif dengan kemiskinan turun menurun 
penduduk asli Melayu Belitong yang hidup berserakan di atasnya. (LP: 
38) 
 
Di luar tembok feodal tadi berdirilah rumah-rumah kami, beberapa 
sekolah negeri, dan satu sekolah kampung Muhammadiyah. Tak ada orang 
kaya di sana, yang ada hanya kerumunan toko miskin di pasar tradisional 
dan rumah-rumah renta panggung dalam berbagai ukuran. (LP: 50) 
 
Ia paham betul kemiskinan dan posisi kami yang rentan sehingga ia tak 
pernah membuat kebijakan apapun yang mengandung implikasi biaya. 
(LP: 83) 
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Kehancuran PN Timah adalah kehancuran agen kapitalis yang membawa 
berkah bagi kaum yang selama ini terpinggirkan, yakni penduduk pribumi 
Belitong. (LP: 485) 
 

Pendidikan 

Endemik kemiskin yang dialami masyarakat Belitong pada umumnya 

sedikit banyak memengaruhi paradigma mereka, salah satunya dalam hal 

pendidikan. Pendidikan menjadi sesuatu yang asing dalam kehidupan mereka. 

Pendidikan memiliki arti yang tidak penting dalam tujuan hidup mereka. Oleh 

sebab itu, banyak anak-anak mereka yang kurang layak bahkan tidak 

mengenyam bangku pendidikan. Paradigma mereka tentang pendidikan itu 

dapat dilihat pada: 

Lebih mudah menyerahkan pada tauke pasar untuk menjadi tukang parut 
atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu 
ekonomi keluarga. Menyekolahkan anak berarti mengikatkan diri pada 
biaya selama belasan tahun dan hal itu bukanlah perkara yang gampang 
bagi kami. (LP: 3) 
 

Barangkalia aku pulang saja, melupakan keinginan sekolah dan mengikuti 
jejak beberapa abang dan sepupuku menjadi kuli. (LP: 3) 
 
...membayangkan anak lelakinya lebih baik menjadi pesuruh di sana. Para 
orang tua ini sama sekali tak yakin bahwa pendidikan anaknya yang hanya 
mampu mereka biayai paling tinggi sampai SMP akan dapat mempercerah 
masa depan keluarga. (LP: 3) 
 
Para orangtua mungkin menganggap kekurangan satu murid sebagai 
pertanda bagi anak-anaknya bahwa mereka memang sebaiknya 
didaftarkan pada juragan saja. (LP: 5) 
 
Agaknya selama turun-temurun keluarga lelaki cemara angin ini tak 
mampu terangkat dari endemik komunitas Melayu yang menjadi nelayan. 
Tahun ini beliau menginginkan perubahan dan ia memutuskan anak laki-
laki tertuanya, Lintang, tak akan menjadi seperti dirinya. (LP: 11) 
 
Yang ada di kepala kami, dan kepala setiap anak kampung di Belitong 
adalah jika selesai sekolah lanjutan tingkat pertama atau menengah atas 
kami akan mendaftar menjadi tenaga langkong (calon karyawan rendahan 
PN Timah) dan akan bekerja bertahun-tahun sebagai buruh tambang dan 
pensiun sebagai kuli. (LP: 344) 
 

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



 xci 

Beberapa kutipan di atas menunjukkan bahwa pada penduduk Belitong 

pada umumnya memiliki pandangan bahwa pendidikan itu tidak penting, 

karena belum tentu dengan bersekolah maka akan dapat meningkatkan taraf 

hidup mereka menjadi lebih baik. Andrea Hirata dalam novelnya ingin 

mematahkan pandangan tersebut melalui penggambaran tokoh ayah dari Flo, 

yang dapat mencapai kesuksesan karena kepintarannya. 
 

Bapak Flo adalah orang yang hebat, seseorang yag amat terpelajar.ia 
adalah insinyur lulusan terbaik dari technische Univeisiteit Delf di Holland 
dari fAkultas werktuiqbowkunde, mariteme techniek & technise 
mateerialwetenschappen, yang artinya kurang lebih; jago tekhnik. Ia 
adalah salah satu dari segelintir orang Melayu yang tinggal di Gedong dan 
orang kampung yang mampu mencapai karir tertinggi di jajaran orang elit 
staf karena kepintarannya. (LP: 47) 

 

Pekerjaan 

Pendidikan rendah yang pada umumnya dikenyam oleh orang Melayu 

secara otomatis menjadikan pekerjaan yang mereka miliki pun bersifat 

rendahan. Ketidakmampuan serta SDM mereka yang kurang berkualitas 

memaksa mereka untuk tetap bekerja pada taraf rendah. Mereka kalah 

bersaing dengan orang berpendidikan tinggi yang memiliki kualitas SDM 

yang mumpuni di bidangnya. Tingkat pekerjaan rendah itu pula yang 

menyebabkan ekonomi mereka tidak berkembang dan terus berkutat dalam 

kemiskinan. 

Pekerjaan mereka secara umumnya dapat diklasifikasikan menjadi : 

Timah merupakan penghasil timah terbesar yang mempekerjakan tak 
kurang dari 14.000 orang. Ia menyerap hampir seluruh angkatan kerja di 
Belitong. (LP: 39) 
 
Umumnya tujuh macam profesi tumpang tindih di sini: Kuli PN sebagai 
mayoritas, penjaga toko, pegawai negeri, pengangguran, pegawai kantor 
desa, pedagang, dan pensiunan. (LP: 51) 
 
Orang-orang desa ini hidup bersahaja, umumnya berkebun, mengambil 
hasil hutan dan mendapat bonus musiman dari siklus buah-buahan, lebah 
madu dan ikan air tawar. (LP:54) 
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Mereka adalah Pegawai desa, karyawan rendahan PN, pencari madu dan 
nira, para pemain organ tunggal, semua orang Sawang, semua orang 
Tionghoa kebun, semua orang Melayu yang hidup pesisir, para tenaga 
honorer pemda, dan semua guru dan para kepala sekolah...(LP: 55) 
 

Ayahku hanya pegawai rendahan PN yang bergaji rendah. (LP: 67) 
 
Beliau adalah pensiunan tukang beras di PN Timah dan telah bertahun-
tahun menjabat sebagai ketua AMIL Masjid kampung. (LP: 70) 
 
PN Timah mempekerjakan suku maskulin ini sebagai buruh yuka, yaitu 
penjahit karung timah, pekerjaan strata terendah di gudang beras. Dan 
mereka bahagia dengan sistem pembayaran setiap hari senin. Sulit 
dikatakan uang itu akan bertahan sampai Rabu. (LP: 164) 
 

Ekonomi 

Pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk Melayu pada umumnya seperti 

yang telah dijelaskan di atas. Dengan pekerjaan seperti itu, mereka akan 

mendapat upah yang jauh dari kata cukup untuk mencukupi kebutuhan 

keluarganya. Ekonomi mereka tak kunjung membaik, bahkan cenderung 

memburuk. Ekonomi yang tak kunjung membaik inilah yang menyebabkan 

mereka tak mampu bangkit dari jurang kemiskinan yang talah lama melanda 

mereka. 

Agaknya selama turun-temurun keluarga lelaki cemara angin ini tak 
mampu terangkat dari endemik komunitas Melayu yang menjadi nelayan. 
Tahun ini beliau menginginkan perubahas dan ioa memutuskan anak laki-
laki tertuanya, Lintang, tak akan menjadi seperti dirinya. (LP: 11) 
 

PN Timah mempekerjakan suku maskulin ini sebagai buruh yuka, yaitu 
penjahit karung timah, pekerjaan strata terendah di gudang beras. Dan 
mereka bahagia dengan sistem pembayaran setiap hari senin. Sulit 
dikatakan uang itu akan bertahan sampai Rabu. Tak ada kepelitan 
mengalir dalam pembuluh darah orang Sawang. Mereka membelanjakan 
uang seperti tak ada lagi hari esok dan berutang seperti akan hidup 
selamanya. (LP: 164) 

 

 

Sosiologi pada dasarnya adalah pembahasan sebuah masalah yang ada dalam 

masyarakat lengkap dengan pemecahannya. Begitu juga dengan pembahasan 
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dalam penelitian ini, dibutuhkan sebuah solusi untuk mengeluarkan komunitas ini 

dari masalah yang telah dijelaskan di atas. Novel Laskar Pelangi ini memberikan 

sebuah masalah beserta solusi yang mungkin dapat dilakukan. Solusi itu tak lain 

adalah peran dari sekolah untuk mendidik manusia menjadi lebih baik. Sekolah 

merupakan sarana untuk melakukan semua itu, mendidik manusia sesuai dengan 

tujuan pendidikan itu sendiri.  

Untuk mencapai tujuan itu tentunya dibutuhkan hal-hal yang dapat menunjang 

terwujudnya itu semua. Hal itu antara lain adalah adanya minat dari siswa untuk 

bersekolah. Perasaan membutuhkan yang dimiliki siswa akan ilmu. Mereka 

menyadari betapa pentingnya arti pendidikan dalam menentukan masa depannya. 

Hal ini yang dilukiskan novel ini melalui perjuangan anggota Laskar Pelangi 

dalam menempuh pendidikan. Hal ini terlihat dari beberapa kutipan sebagai 

berikut: 

Pedih menyaksikan detik-detik terakhir sekolah tua ini yang justru tutup 
pada hari pertama kami ingin sekolah. Dan pedih pada niat kuat kami 
untuk belajar...(LP: 5) 
 
Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi 
menempuh pendidikan, namun tak pernah seharipun ia pernah bolos. (LP: 
93) 
 

Delapan puluh kilometer pulang pergi ditempuhnya setiap hari. Tak 
pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan 
tiba malam hari di rumahnya. (LP: 93) 

 

Setelah adanya minat dan perasaan membutuhkan pendidikan dari siswa, 

maka guru juga memiliki peranan yang tak kalah penting dalam menentukan 

keberhasilan sebuah pendidikan. Sosok guru yang profesional mutlak diperlukan 

dalam fungsinya sebagai sumber ilmu. Selain itu seorang guru haruslah memiliki 

sikap-sikap yang menunjukkan keguruannya sehingga mencerminkan karakter 

guru yang sesungguhnya. Hal ini dilukiskan melalui tokoh Bu Muslimah serta Pak 

Harfan dalam mengemban amanah menjadi seorang guru. Mereka berhasil 

mengantarkan murid-muridnya menjadi manusia yang berhasil dan terlepas dari 

masalah klasik yang telah dikemukakan di atas. 
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Seperti yang terjadi pada perasaan mereka di saat hari pendaftaran sekolah: 

Bu Mus semakin khawatir memandangnya.....dan yang paling risau adalah 
Bu Mus dan Pak Harfan. (LP: 4) 
 
Guru-guru yang sederhana ini berada dalam situasi genting...(LP: 4) 
 
Mata Bu Mus berkilauan karena air mata yang menggenang. (LP: 6) 
 

Guru pulalah yang menjadi panutan, tuntunan bagi siswanya. Mereka 

membimbing dan mengarahkan siswa untuk bertindak sesuai dengan norma yang 

ada. 

Seorang sahabat pernah mengatakan bahwa guru yang pertama kali 
membuka mata kita akan huruf dan angka-angka sehingga kita pandai 
membaca dan menghitung tak kan putus-putusnya pahala hingga akhir 
hayatnya. Aku setuju dengan pendapat itu. Dan tak hanya itu yang 
dilakukan oleh seorang guru. ia juga membuka hati kita yang gelap gulita. 
(LP: 350) 
 

Untuk itu seorang guru dituntut untuk memiliki kriteria ideal seperti yang 

digambarkan pada sosok Pak Harfan dan Bu Mus, yaitu seseorang yang dapat 

memberikan sesuatu yang berharga yang dimilikinya kepada murid. Seorang guru 

harus memperhatikan, memahami, dan mengerti siswanya secara sungguh-

sungguh, sehingga terjalin sebuah hubungan yang akrab antara guru dengan 

muridnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut : 

Pak Harfan tampak sangat bahagia menghadapi murid, tipikal guru yang 
sesungguhnya, seperti dalam lingua asalnya, yaitu India, yaitu orang yang 
tak hanya mentransfer sebuah pelajaran, tapi juga secara pribadi 
menjadisahabat dan pembimbing spiritul bagi muridnya. (LP: 25) 
 
Ketika mengajukan pertanyaan beliau berlari-lari kecil mendekati kami, 
menatap kami penuh arti dengan pandangan matanya yang teduh seolah 
kami adalah anak Melayu yang paling berharga. Lalu membisikkan 
sesuatu di telinga kami, menyitir dengan lancar ayat-ayat suci, menantang 
pengetahuan kami, membelaai hati kami dengan wawasan ilmu, lalu diam 
seperti kekasih berpikir merindu, indah sekali. (LP: 23-24) 
 

Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, kharismatik dan memiliki 
pandangan jauh ke depan. (LP: 30) 
 
Mereka adalah mentor, sahabat, pengajar dan guru spiritual. (LP:32) 
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Seperti guru-guru kami, fillicium memberi napas kehidupan begi ribuan 
organisme dan menjadi tonggak penting mata rantai ekosistem. (LP: 33) 
 

Ketika semua itu telah tercapai –minat dan perasaan membutuhkan 

pendidikan oleh siswa serta kualifikasi guru yang berkompeten-, maka tak sulit 

bagi pendidikan untuk menemukan hakikatnya, yaitu sebagai sarana untuk 

memanusiakan manusia dan menjadikan manusia menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia secara 

optimal. Menjadikan kehidupan lebih baik dengan ilmu yang tepat. Meningkatkan 

SDM yang dimiliki sehingga kita bisa lepas dari masalah-masalah sosial yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Masalah sosial yang dijelaskan di atas untuk lebih mudahnya dapat dilihat dari 

gambar di bawah ini : 
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ekonomi 

pendidikan 

pekerjaan 

SOLUSI: sebuah 
pendidikan yang 

berkualitas. Adanya 
minat belajar dari siswa 
serta seorang guru yang 

berkompeten di 
bidangnya. 

Gambar 4. Permasalahan sosial dalam 
novel Laskar Pelangi 
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Latar Belakang Penciptaan 
 

Kehadiran Andrea Hirata Seman, penulis novel debutan Laskar Pelangi 

(Bentang, 2005) tampaknya cukup memberi warna jagad sastra dan pernovelan di 

Indonesia. Novel yang bercerita tentang kehidupan sekitar sepuluh anak-anak 

dalam memperjuangkan sekolahnya itu seolah memberi setitik kesegaran di 

tengah-tengah dahaganya pembaca terhadap karya-karya bermutu. Banyak orang 

memuji novel memoar tersebut karena jalinan ceritanya yang memang begitu apik  

sekaligus penuh muatan nilai moral. 

Untuk ukuran novel “serius”, angka penjualan ini tentu menempatkannya 

dalam deretan buku best seller. Padahal, mungkin novel itu tidak akan pernah 

sampai ke tangan pembaca jika tidak ada seorang temannya yang diam-diam 

mengirimkan memoarnya tersebut ke sebuah penerbit. Tak heran jika novel 

Andrea ini dibilang “beruntung” oleh sebagian kalangan. 

Bagi pegawai PT Telkom Bandung yang alumnus (S-2) Sheffield Hallam 

University Inggris dan Universite de Paris Sorbonne ini menulis mempunyai 

tujuan mulia. 

Data tentang semua itu dikutip dari wawancara tertulisnya dengan Edy Zaqeus 

dari Pembelajar.com beberapa yang lain juga diambil dari beberapa diskusi 

Andrea Hirata yang terdapat dalam internet. 

Ide awal dari penulisan ini adalah karena keinginan penulis untuk memberikan 

sesuatu yang berharga kepada gurunya, yaitu ibu Muslimah, Pak Harfan serta 

kesepuluh sahabat kecilnya. Kenapa harus buku? Karena buku merupakan sesuatu 

yang “mewah” dalam kehidupan masa kecil mereka, maka dengan menulis dalam 

sebuah buku penulis telah memberikan sebuah kemewahan kepada mereka. Hal 

ini dapat dilihat dari kutipan wawancara di bawah ini: 

 
“Buku Laskar Pelangi (LP) pada awalnya bukan untuk diterbitkan. Niat 
saya untuk menulis buku ini sudah ada sejak saya kelas 3 SD, ketika saya 
demikian terkesan pada jerih payah kedua guru SD saya Ibu Muslimah 
dan Bapak Harfan Effendi, serta 10 sahabat masa kecil saya, yang disebut 
Kelompok “Laskar Pelangi”. Buku LP saya tulis sebagai ucapan 
terimakasih dan penghargaan kepada guru dan sahabat-sahabat saya itu. 
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Seorang teman, tidak sengaja menemukan draft buku itu di kamar kos 
saya, dan diam-diam mengirimkannya pada penerbit. Sampai hari ini saya 
masih heran ternyata buku LP masih merupakan buku laris, dan telah 
dicetak tiga kali dalam waktu tujuh bulan. LP adalah novel pertama 
saya.“  (CLHW No. 1) 
 

Padahal, menurut Andrea, ia menulis buku itu hanya sekedar 
mencurahkan isi hatinya tentang perjuangan gurunya semasa ia bersekolah 
di SD Muhammadiyah, Belitong Timur, Bangka Belitung. (CLHW No. 2) 

 

Dalam sebuah kesempatan lain Andrea Hirata menceritakan bahwa ide dasar 

yang mengawali keinginannya untuk menulis terjadi waktu kelas 3 SD. 

Pada waktu itu mereka, anggota laskar pelagi sedang sekolah di tengah 
hujan yang begitu lebat yang menyebabkan atap bocor semakin bocor. 
Pada saat itu mereka sedang menunggu Bu Muslimah yang tak kunjung 
datang untuk mengajar. Mereka berpikir mungkin Bu Muslimah memang 
tidak akan datang karena hujan yang lebat ini. Tapi perkiraan mereka 
salah, Bu Muslimah tetap datang. Ia melewati halaman sekolah yang 
becek itu dengan memakai pelepah pisang sebagai alat bernaung dari 
hujan yang deras itu. Semangat mengajar yang luar biasa itu lah yang 
membuat penulis berjanji dalam hati untuk memberikan sesuatu yang 
berharga yang dapat dipersembahkan kepada sosok guru bersahaja ini. 
Buku merupakan sesuatu yang mewah pada waktu itu. Maka penulis 
bermaksud untuk menulis semuanya dalam sebuah buku yang mungkin 
akan dapat menjadi sebuah persembahan berharga terhadap gurunya. Dan 
akhirnya munculah buku Laskar Pelangi ini. (CLHW No.3) 

 

Novel Laskar Pelangi ini sendiri diambil dari sepuluh orang   siswa  yang 

bersekolah di sekolah miskin Muhammadiyah. Kelompok ini dinamakan Laskar 

Pelangi yang terdiri dari sembilan pria dan seorang wanita -bertambah satu 

kemudian- murid SD Muhammadiyah. Nama Laskar Pelangi itu sendiri diambil 

karena kebiasaan mereka yang gemar melihat pelagi setiap selesai hujan pada 

sebuah pohon fillicium yang ada di sekolah mereka. Hal ini terlihat pada kutipan 

di bawah ini: 

 

Kami sangat menyukai pelangi. Bagi kami pelangi adalah lukisan alam, 
sketsa tuhan yang mengandung daya tarik mencengangkan. Tak tahu siapa 
di antara kami yang memulai hobi ini, tapi jika  musim hujan tiba kami tak 
sabar menunggu kehadiran lukisan langit menakjubkan itu. Karena 
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kegemaran kolektif terhadap pelangi maka Bu Mus menamai kelompok 
kami Laskar Pelangi. (LP: 160) 
 

 Tokoh yang digambarkan dalam novel ini berjumlah lebih dari sepuluh 

orang. Terdiri dari anggota Laskar Pelangi, guru, serta tokoh-tokoh yang terkait di 

dalamnya. Penggambarannya begitu detail itu merupakan sebuah hambatan yang 

dialami oleh penulis itu sendiri. Selain itu, hambatan lain itu berupa keterbatasan 

waktu serta ide yang melimpah ruah yang dimiliki penulis.Hal ini seperti yang 

dikatakan penulis: 

“Banyaknya karakter dalam LP merupakan salah satu kesulitan terbesar 
dalam menulis buku itu. Terutama memberi peran yang seimbang untuk 
setiap karakter. Karena karakter sahabat-sahabat saya yang unik. Saat ini 
saya sudah didekati beberapa produser untuk memfilmkan LP. Namun 
banyaknya karakter ini juga merupakan kesulitan bagi mereka. Barangkali 
berhubungan dengan budget. Saya rasa, saya dapat mengatasi persoalan 
menyeimbangkan peran setiap karakter dengan fokus kepada karakter 
Lintang dan Mahar. “ (CLHW No. 1) 

 
Keterbatasan waktu dan kondisi fisik yang tidak mampu menampung 
membludaknya ide dalam kepala saya. (CLHW No. 1) 

 

Andrea Hirata dalam menulis novel Laskar Pelangi ini tidak membutuhkan 

waktu relatif  lama. Hanya sekitar 3 minggu. Hal ini seperti yang dikatakan 

Andrea Hirata berikut ini: 

“Tiga minggu. Meskipun banyak yang mempertanyakan hal tersebut. 
Sampai dalam suatu forum milis dikatakan saya menulis dalam keadaan 
trance, di luar kemampuan saya. Apalagi mengingat novel itu sangat tebal 
529 halaman. Dan saya tidak memiliki latar belakang sastra. Ini 
merupakan novel saya yang pertama. Namun kembali saya ingatkan LP 
adalah sebuah memoar. Oleh karena itu, setiap lembarnya sudah ada di 
kepala saya sejak lama.” (CLHW No. 1) 
 

Waktu yang demikian cepat ia tempuh ini sulit dipercaya karena novel ini 

berjumlah lebih dari 500 halaman. Novel ini juga menceritakan kehidupan dalam 

rentang waktu yang lama, memiliki penokohan serta setting yang begitu mendetail 

dan terperinci, tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk mengingat dan 

membuka kembali memorinya itu. Namun, semua itu dipatahkan Andrea Hirata 

dalam perkataannya: 
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“Saat menulis yang terpatri diotak saya adalah mengeluarkan semua yang 
ada dalam pikiran. Sebagai tempat curahan hati, saya pun menulis. 
Ternyata menulis itu mengasyikan dan membuat kita lupa waktu. 
Akhirnya, seperti sudah menjadi ritual, seusai pulang kantor, saya 
langsung menulis. Saat menulis saya tak mau tahu apakah tulisan saya itu 
bagus atau jelek, apakah tulisan saya itu sesuai dengan komposisi, yang 
penting adalah tulis, tulis dan tulis !,” (CLHW No. 2) 
 
“Kapan saja di luar jam kerja saya sebagai seorang pegawai BUMN. 
Saya saat ini bekerja di TELKOM. Dan saya berusaha mendidik diri 
saya sendiri untuk tidak tergantung pada mood. Saya kadang-kadang 
beranggapan bahwa mood adalah excuse bagi kemalasan.” (CLHW 
No. 1) 
 

Bisa mencapai puluhan lembar. Saya kesulitan untuk berhenti jika 
sudah mulai menulis. Menulis menjadi kawan insomnia 
saya…(CLHW No. 1) 

 

Novel ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh pengarang serta tokoh-

tokoh yang ada di dalamnya. 

LP adalah sebuah memoar, oleh karena itu semua karakter dan 
kejadiaanya adalah nyata. Cara menulis saya memang cenderung 
detail, karena saya tertarik memberi gambaran yang filmis pada para 
pembaca. (CLHW No. 1) 
 

Andrea Hirata dapat dikatakan sebagai pendatang baru dalam dunia 

perbukuan. Sebagai debutan, penjualan buku perdana ini tentunya pencapaian 

yang dapat dikatakan luar biasa. Ia adalah penulis tanpa memiliki pengetahuan 

sastra sebelumnya. Ditanya mengenai resep kesuksesannya menjadi penulis, dapat 

dilihat dari pekataan Andrea Hirata: 

“Saya orang yang belajar untuk menghargai semua genre tulisan 
sastra. Baik itu apa yang orang sebut chiklit, atau teenlit. Karena saya 
tahu menulis itu tidak mudah. Maka saya tidak punya pandangan 
tentang hal mendasar dalam teknis menulis. Pandangan saya adalah 
mengenai apresiasi. Dalam hal ini saya rasa karya dari seorang 
penulis bukan hanya persoalan bagaimana masyarakat akan 
menghargai tulisannya, tapi bagaimana ia sebagai penulis akan 
menghargai dirinya sendiri. Artinya, jika ia menghargai dirinya 
sendiri, hendaknya ia menulis sesuatu yang memiliki integritas. Tidak 
melulu patuh pada tuntutan pasar.” (CLHW No.1) 
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Pada akhirnya Andrea mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang 

telah manjadi inspirasinya dalam menyelesaikan buku ini. 

“Novel yang saya tulis merupakan memoar tentang masa kecil saya, 
yang membentuk saya hingga menjadi seperti sekarang. Karena itu, 
saya sangat berterima kasih dapat bersekolah di sekolah miskin dan 
memperoleh persahabatan yang indah dari teman-teman saya. Tak 
lupa, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru saya, 
yang tak pernah mengharapkan rasa terima kasih kecuali melihat 
siswanya menjadi orang yang berberhasil.” (CLHW. No 2) 

 

Pendekatan sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam meneliti 

sebuah karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang ada. 

Meneliti latar belakang pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra mutlak 

dilakukan dalam sebuah penelitian sastra dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra. Hal ini sesuai dengan pendapat Wellek dan Warren (dalam 

Wiyatmi, 2005: 98) yang mengklasifikasikan penelitian sosiologi sastra menjadi 3 

tipe, yaitu: sosiologi pengarang, sosiologi karya, serta sosiologi pembaca. 

Sosiologi pengarang inilah yang memaksa dilakukannya penelitian terhadap latar 

belakang penciptaan sebuah karya sastra itu sendiri. 

 

Tanggapan Komunitas Pembaca Terhadap Novel Laskar Pelangi 
 

Tanggapan pembaca mengenai novel Laskar Pelangi karya Andrea hirata 

adalah sangat menarik karena dalam novel ini merupakan kejadian nyata yang 

dialami oleh penulis. Seperti yang diungkapkan oleh Walid Mubarok Manasikana, 

yaitu: 

“Novel ini sangat menarik  karena merupakan kisah nyata yang 
dialami penulisnya. Dengan membaca novel ini, kita menjadi tahu 
terhadap apa yang terjadi pada penulis. Membayangkan bagaimana 
pengalaman Andrea Hirata dengan cinta pertamanya. Serta hal-hal 
yang masih banyak lagi yang diceritakan di dalam novel ini.” (CLHW 
No. 4) 
 

hal senada diungkapkan pula oleh pembaca lain yang mengatakan bahwa 

novel ini sangatlah menarik. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa yang sangat 
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lihai oleh penulis. Pengisahan peristiwa dalam novel ini menjadi sangat hidup dan 

tidak monoton. Penokohan dalam novel ini pun digambarkan dengan sangat jelas 

dan mendetail. Seperti yang diungkapkan Solikhul Muntahar, yaitu : 
 

“Salah satu novel yang membuat saya untuk membacanya berungkali 
adalah novel ini. Bahasa yang digunakan Andrea Hirata sangatlah 
komunikatif, lucu dan mengalir. Kejadian atau peristiwa yang 
diceritakanya seolah olah menjadi sesuatu yang dapat dilihat dengan 
mata. Begitu juga dengan penokohannya. Penggambaran tokoh dalam 
novel ini dilakukan secara menyeluruh, detail dan mendalam sehingga 
kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis dalam 
memandang kehidupannya.” (CLHW No. 6) 
 

Pendapat hampir sama dikemukakan oleh pembaca lain yang mengatakan 

bahwa novel ini merupakan novel yang menarik serta religius tanpa adanya kesan 

menggurui pembaca. Seperti yang diungkapkan Cahyono Widianto S. Pd, seorang 

sastrawan, seperti berikut: 

“Menurut saya Laskar Pelangi novel yang menarik. Di samping 
memiliki tema yang sangat menarik, novel ini juga bernafaskan nilai-
nilai religius yang diceritakan dengan bagus sehingga tidak ada kesan 
menggurui terhadap pembaca. (CLHW No. 9) 
 

Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini dapat dikategorikan menjadi 

novel yang baik. Novel ini menceritakan tentang kehidupan yang ada di Belitong. 

Susahnya pendidikan di salah satu pulau terkaya di Indonesia. Seperti yang 

dikemukakan oleh Nur Cahyo Widodo, yaitu : 
 

“Novel ini dapat dikatakan sebagai novel yang baik karena 
mengisahkan sebuah perjalanan hidup yang panjang. Setting dan 
penokohan dalam novel ini sangat jelas dengan menggunakan bahasa 
yang sederhana sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi 
dari cerita yang diambil dari pengalaman hidup pengarang tersebut. ” 
(CLHW No. 5) 
 

Pembaca yang lain juga beranggapan bahwa novel Novel Laskar Pelangi 

karya Andrea Hirata ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran manusia dalam 

hidup. Novel ini mempunyai banyak pesan moral dan agama. Seperti yang 

dikemukakan oleh Intan Hardiana Novitasari. 
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“Novel yang bagus karena menceritakan kehidupan yang sarat dengan 
hikmah. Mengenai semangat dalam belajar yang dimiliki oleh tokoh 
yang ada di dalamnya hingga kritik sosial terhadap penguasa tentang 
ketidakmerataan distribusi kekayaan yang menyebabkan kemiskinan 
pada masyarakat di Pulau Belitong. Novel ini dikisahkan secara apik 
tanpa ada kesan menggurui terhadap pembacanya. Tidak terkesan klise 
namun juga tidak bertele-tele” (CLHW No. 8) 
 

Novel ini pada umumnya menceritakan tentang pendidikan yang dialami oleh 

penulis beserta murid yang lain di SD Muhammadiyah. SD ini merupakan sekolah 

Islam yang miskin serta minim fasilitas penunjang yang ada. Namun di tengah 

segala keterbatasannya mereka tetap menempuh pendidikan formal dengan 

semangat yang menyala-nyala. Hal inilah yang menjadi daya tarik utama bagi 

pembaca pada umumnya. 

Senada dengan pendapat di atas. Novel ini merupakan novel yang sangat 

menarik serta memiliki beberapa kelebihan yaitu tema yang ditampilkan itu benar-

benar ada di tengah masyarakat sehingga pembaca dapat membayangkan dan 

merasakan apa yang dikisahkan dalam novel tersebut. Seperti yang  dikatakan 

Fyna Dwi Septianingrum seperti berikut: 
 

“Kelebihan dalam novel ini adalah tema yang benar-benar ada di 
tengah-tengah masyarakat, nyata dan tidak dibuat-buat sehingga kita 
dapat merasakan segala sesuatu yang dicitrakan dalam novel tersebut. 
Pesan yang ingin disampaikan pengarang pun dapat tersampaikan 
dengan baik kepada pembaca pada umumnya.” (CLHW No. 7) 

 

Kelebihan dalam novel ini antara lain adalah kemampuan pengarang untuk 

menarik pembaca melalui penggunaan bahasanya yang bombastis serta terkesan 

melebih-lebihkan sesuatu. Seperti yang dikemukakan oleh Cahyono Widianto, 

S.Pd, yaitu: 

“Salah satu kelebihan dalam novel ini adalah kemampuan Andrea 
Hirata sebagai pengarangnya dalam menceritakan sebuah peristiwa 
secara bombastis dan terkesan melebih-lebihkannya. Hal itulah yang 
membuat pembaca tertarik untuk mengikuti alur dalam cerita tersebut. 
(CLHW No. 9) 

 

Selain kelebihan, tentunya novel ini memiliki kekurangan yang dimilikinya. 

Kekurangan itu antara lain terlalu banyaknya kosakata ilmiah yang dapat 
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membingungkan pembaca dengan tingkat pendidikan rendah. Seperti yang 

diungkapkan Nur Cahyo Widodo berikut: 

“Salah satu kekurangan dari novel ini adalah penulis terlalu sering 
menggunakan kata-kata ilmiah sehingga memungkinkan pembaca 
dengan tingkat pendidikan yang rendah bingung dalam memahami apa 
yang dimaksud dari kata tersebut.” (CLHW No. 5) 
 

Kekurangan novel ini juga diungkapkan oleh penbaca lain. Pengurutan bab 

yang kurang tepat serta bab terakhir dari buku ini merupakan sesuatu yang sia-sia 

yang justru dapat mengurangi keindahan alur cerita dari buku ini. Seperti yang 

dikatakan oleh Walid Mubarok Manasikana, yaitu: 

“Pembahasan tentang hancurnya kejayaan Belitong pada akhir bab 
merupakan sesuatu yang membosankan dan tidak tepat. Karena pada 
pembahasan itu mengharuskan emosi pembaca yang naik, padahal 
penempatan di akhir buku ini terjadi setelah bab-bab yang membuat 
emosi pembaca turun. Bab 34;gotik pun menjadi suatu yang sia-sia 
dan justru mengurangi keindahan novel tersebut.” (CLHW No. 4) 
 

Pendapat pembaca mengenai latar belakang penciptaan Novel Laskar Pelangi 

karya Andrea Hirata adalah sebagai berikut : 

“Laskar Pelangi dibuat penulis sebagai hadiah yang kelak akan 
diberikan kepada Bu Muslimah, gurunya. Niat itu muncul pada waktu 
penulis kelas 3 SD setelah melihat pengorbanan yang begitu  besar 
yang dimiliki oleh gurunya untuk mengajar di tengah hujan yang 
begitu lebat.”(CLHW No. 6) 
 

“Buku ini merupakan kisah masa lalu Andrea Hirata yang 
dipersembahkan kepada semua orang yang telah berjasa kepadanya. 
Baik itu kepada orang tuanya, sahabatnya, gurunya, hingga cinta 
pertamanya. Pengalaman sehari-hari inilah yang ditulis dalam sebuah 
buku dan menjadi sebuah Novel berjudul Laskar Pelangi.” (CLHW 
No. 8) 
 

“Latar belakang penulisan novel ini adalah sebuah bentuk ucapan 
terimakasih Andrea Hirata terhadap semua orang yang telah berperan 
sehingga ia menjadi orang yang sukses seperti sekarang ini.”(CLHW 
No.7) 
 

Sebagai novel best seller. Tentunya novel menarik ini mempunyai kesan yang 

mendalam di hati pembacanya. Komentar pembaca ketika ditanya mengenai kesan 

dan pesannya adalah bahwa novel ini dapat menggugah rasa bersyukur setelah 
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membaca dan melihat perjuangan hebat dalam menempuh pendidikan yang 

dialami oleh tokoh-tokohnya. Seperti yang dikatakan Walid Mubarok 

Manasikana, yaitu: 

“Kesan yang saya rasakan setelah membaca novel ini adalah 
meningkatnya rasa syukur kita setelah melihat kehidupan yang ada 
dalam novel tersebut. Hanya orang sombong dan tak dapat 
mensyukuri hidup yang tak mau bersyukur setelah membaca novel 
ini.” (CLHW No. 4) 

 

Kesan yang lain juga diungkapkan pembaca terhadap novel ini yaitu ingin 

meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negeri ini. Seperti yang dikatakan 

Fyna Dwi Septianingrum, yaitu : 

“Sebagai seorang calon guru, saya tergerak hatinya untuk lebih 
berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Negara 
ini. Dalam novel ini bercerita tentang kualitas pendidikan yang masih 
rendah dan jauh dari harapan.” (CLHW No. 7) 
 

Novel ini juga baik digunakan untuk bahan pembalajaran sastra di SMA. Hal 

ini karena Laskar Pelangi merupakan novel yang baik sehingga dapat 

menumbuhkan minat siswa untuk membaca dan mengapresiasinya. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Cahyono Widianto, S. Pd, yaitu : 

“Dalam rangka pembelajaran sastra di SMA, novel ini dapat 
digunakan untuk bahan kajiannya. Hal ini karena novel Laskar 
Pelangi merupakan salah satu novel popular yang menarik dan 
bertema mendidik dan diharapkan akan menumbuhkan minat siswa 
untuk membaca serta dapat mengapresiasinya dengan baik. (CLHW 
No. 9) 
 

Pendekatan sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam meneliti 

sebuah karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang ada. 

Meneliti latar belakang pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra mutlak 

dilakukan dalam sebuah penelitian sastra dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra. Hal ini sesuai dengan pendapat Wellek dan Warren (dalam 

Wiyatmi, 2005: 98) yang mengklasifikasikan penelitian sosiologi sastra menjadi 3 

tipe, yaitu: sosiologi pengarang, sosiologi karya, serta sosiologi pembaca. 

Sosiologi pembaca inilah yang memaksa dilakukannya penelitian tentang 

penerimaan atau resepsi sebuah masyarakat terhadap sebuah karya sastra itu 

sendiri. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur dari novel Laskar Pelangi adalah : 

a. Tema 

Novel ini bertema tentang pendidikan. Namun terdapat pula sub-

sub tema, seperti kemiskinan dan percintaan. 

b. Penokohan 

Novel ini terdiri dari beberapa tokoh yang membangun cerita. 

Terdapat lebih dari sepuluh tokoh yang ditampilkan. Tokoh tersebut 

terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dalam 

novel ini adalah Ikal (aku), Lintang dan Mahar sedangkan tokoh 

tambahannya adalah Syahdan, Kucai, Bore (Samson), A Kiong, Harun, 

Trapani, Sahara, Flo, serta guru mereka yaitu Bu Muslimah dan Pak 

Harfan. Kesepuluh siswa ini dinamakan Laskar Pelangi. Penokohan 

dalam novel ini diceritakan begitu lengkap, detail, dan menyeluruh 

sehingga karakter yang ditampilkan begitu kuat dan utuh. 

c. Latar / Setting 

Latar dalam novel Laskar Pelangi dibagi menjadi 

1) Latar Tempat 

Terdapat beberapa tempat yang menjadi latarnya, antara lain : 

Sekolah Muhammadiyah, Gedong, Sekolah PN, Sebuah jalan di 

penggir rawa, pohon filicium, toko Sinar Harapan, halaman kelenteng, 

podium kehormatan, Pangkalan Punai, tempat lomba kehormatan, 

masjid Al hikmah, gunung Selumar, di atas perahu, pulau Lanun, 

bioskop, serta Zaal batu. 

Semua tempat ini berada di Belitong, kecuali sebagian kecil buku 

ini yang bertempat di Jakarta yang menceritakan kehidupan tokoh 
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utama menjadi tukang pos setelah ia dewasa. Latar berfungsi juga 

sebagai pendukung dan penjelas dari tema. 

2) Latar Waktu 

Penggambaran waktu yang dipakai dalam novel ini berupa 

penunjukan jam, tingkat kelas yang ditempuh, senja, menjelang 

maghrib, setelah subuh, pada waktu pagi, sore, di siang ini serta 

penyebutan hari. 

3) Latar Sosial 

Novel ini bercerita tentang keadaan masyarakat di Belitong yang 

pada umumnya miskin. Belitong adalah nama dari sebuah pulau di 

daerah Sumatera. Kemiskinan yang terjadi itu tak lebih dari potret 

ketidak merataan dari distribusi kekayaan dari salah satu daerah 

terkaya di Indonesia. 

Pulau ini adalah penghasil timah terbesar di Indonesia, PN Timah 

sebagai pengelolanya merupakan simbol dari kemegahan Belitong. 

Sebuah paradoks yang terjadi dalam masyarakat. Penduduk Belitong 

pada umumnya beragama Islam dan sebagian besar merupakan ras 

Melayu yang masih memegang teguh adat istiadat dan mitos yang 

mereka percaya. 

 

d. Sudut Pandang 

Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam novel ini adalah 

sudut pandang aku sebagai orang pertama. Tokoh aku menjadi pangkal 

pengarang dalam menceritakannya. Hal-hal yang berhubungan dengan 

aku menjadi sesuatu yang sangat penting serta menjadi pusat cerita 

dalam novel tersebut. Tokoh ini memiliki jangkauan yang terbatas 

dalam penceritaannya, hanya sebatas sesuatu yang dialami oleh tokoh 

tersebut. 

Pada akhir buku ini, tokoh aku berganti, dari yang semula Ikal 

menjadi Syahdan, teman Ikal yang juga termasuk dalam anggota 

Laskar Pelangi. 
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e. Amanat 

Amanat yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata ini antara lain adalah ajakan kita untuk bersyukur dalam hidup. 

Kisah tentang semangat menempuh pendidikan di tengah minimnya 

fasilitas serta kemiskinan yang ada di Belitong membuat kita paham 

untuk lebih bersyukur dalam kehidupan. Selain itu, Novel ini juga 

mengandung amanat tentang himbauan untuk tetap berpegang teguh 

pada ajaran agama. Amanat yang lain adalah kerja keras serta tekad 

yang pantang menyerah yang harus kita lakukan dalam menggapai 

tujuan yang kita impikan. Novel ini menyarankan pembaca untuk 

bertindak secara rasional tanpa melibatkan dunia klenik. Karena ada 

sebab ada akibat. Sesuatu tidak akan datang dari langit secara tiba-tiba 

 

2. Masalah sosial yang terkandung dalam novel tersebut 

Masalah sosial yang terihat jelas dalam novel tersebut adalah 

penduduk Belitong yang pada umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. 

Kemiskinan adalah dasar dan muara dari berbagai masalah sosial yang 

terdapat dalam novel ini. Kemiskinan menjadikan hidup mereka sengsara 

serta menderita. Hal ini disebabkan oleh minimnya SDM serta pendidikan 

yang mereka miliki. Mereka tidak beranggapan bahwa pendidikan 

merupakan sesuatu yang penting pada anak-anaknya karena pendidikan 

tidak akan dapat mengubah masa depan keluarga mereka. Pendidikan yang 

rendah inilah yang menyebabkan mereka tidak memiliki pekerjaan yang 

layak karena mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat diandalkan. 

Kualitas SDM mereka jelas kalah jauh jika dibandingkan dengan yang 

lain. Pekerjaan yang mereka dapatkan tidak lebih dari pekerjaan rendahan, 

misalnya, karyawan rendahan PN, kuli panggul dan nelayan. Pekerjaan ini 

tentunya merupakan pekerjaan tanpa upah yang maksimal. Upah yang 

minim inilah yang menyebabkan ekonomi mereka berjalan stagnan pada 

level tertentu. Mereka tidak dapat menaikkan ekonomi mereka ke taraf 

yang lebih baik. Hal demikian yang menjadikan kehidupan mereka terus 
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dilanda kemiskinan, menjadikan sebuah masalah sosial seperti sebuah 

lingkaran setan tanpa ujung. 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masalah sosial beserta 

pemecahannya. Novel ini memiliki beberapa masalah sosial seperti yang 

telah diuraikan di atas beserta sebuah solusinya. Solusi dari masalah 

tesebut tak lain adalah dengan adanya pendidikan yang bermutu dan 

berkualitas. Pendidikan seperti ini dapat terwujud jika ada minat serta 

perasaan membutuhkan, semangat dan haus akan ilmu yang dimiliki 

siswa. Selain itu mutlak diperlukan  seorang guru yang berkompeten serta 

memiliki kepribadian yang tangguh. Semua ini dilukiskan dengan baik 

oleh pengarang melalui kehidupan di sekolah miskin Muhammadiyah. 

 

3. Latar belakang penciptaan 

Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup pengarang. Latar 

belakang dari penulisan novel ini adalah keinginan pengarang untuk 

memberikan sesuatu yang berharga kepada gurunya. Sesuatu yang 

berharga tersebut adalah sebuah buku. Buku dianggap berharga karena 

dalam perjalanannya selama menempu pendidikan, buku merupakan 

barang yang dianggap mewah. Semua ini tak lain adalah sebuah bentuk 

penghargaan dan apresiasi pengarang kepada gurunya atas upayanya 

dalam memajukan pendidikan selama ini. 

 

4. Tanggapan komunitas pembaca  

Dari pembaca muncul berbagai tanggapan mengenai novel Laskar 

Pelangi ini. Pada umumnya mereka mengetahui cerita dari novel ini, 

tertarik dan menganggapnya sebagai bacaan yang menarik. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui makna serta fungsi sebuah karya sastra di 

mata penikmatnya. 
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B. IMPLIKASI 

Penelitian ini mempunyai implikasi dengan dunia pendidikan khususnya 

dalam pengajaran sastra. Hakikat dalam sebuah pembelajaran sastra di sekolah 

adalah apresiasi sastra karena dalam apresiasi sastra kita dapat bertemu secara 

langsung dengan karya sastra. Kita melaksanakan aktivitas membaca, 

menikmati, menghayati, memahami, serta merespon karya sastra di hadapan 

khalayak. Di sana diciptakan iklim kondusif agar siswa lebih terobsesi 

terhadap karya sastra serta dinamika yang ada di dalamnya sehingga siswa 

menjadi tertarik mengikuti pembelajaran ini. Melalui apresiasi sastra 

diharapkan siswa mampu mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang 

tulus terhadap karya sastra yang ada. Semua ini dapat dicapai melalui 

pergulatan intens siswa dengan karya sastra yang didasari rasa suka serta 

obsesi mendalam terhadapnya sehingga pada akhirnya siswa dapat merasakan 

kenikmatan estetika dan keharuan akan maknanya. Hal inilah yang menjadi 

tujuan akhir dalam pembelajaran bahasa, khususnya sastra di sekolah, yaitu 

menjadikan siswa paham dan mengerti apa itu sastra serta dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas, diperlukan sebuah karya 

sastra yang berkualitas dan bermutu dalam proses pembelajarannya. Sebuah 

karya itu dikatakan bermutu jika isi dari karya tersebut lebih mengedepankan 

nilai-nilai kehidupan yang bermakna, memikat, menggugah, mewujudkan 

sebagai karya kreatif, mewujudkan diri sebagai karangan bersifat imajinatif 

yang dituang dalam wacana naratif, puitik atau dramatik. Karangan itu 

disampaikan dengan cara yang apik, indah, dan enak dibaca. Diceritakan 

secara tidak langsung (implisit), tidak terang-terangan namun jernih, bersifat 

informatif tanpa ada kesan menggurui, tidak berpretensi ilmiah atau agamis 

tetapi tetap memberikan masukan-masukan yang berharga. 

Novel Laskar Pelangi sebagai salah satu karya sastra yang bermutu dan 

sangat baik untuk dijadikan bahan ajar dalam proses pembelajaran sastra itu 

sendiri. Siswa diharapkan siswa akan lebih mengenal dan memahami isi dari 

novel tersebut, untuk kemudian dapat menjadi inspirasi dalam aplikasi pada 
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kehidupan sehari-hari dengan mengetahui struktur yang membangun, masalah 

sosial  serta latar belakang penciptaan dari novel ini. Pemahaman yang baik 

inilah, sastra dapat menjadikan siswa menjadi lebih baik dengan pengambilan 

nilai-nilai positif dari novel itu sendiri. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

Karya sastra berupa novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata ini 

dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar sastra di SMA kelas XI 

karena sesuai dengan kurikulum yang ada. Novel ini memiliki banyak 

amanat sehingga sangat baik untuk dijadikan bahan aar dalam 

pembalajaran sastra. Pembelajaran ini dapat berupa siswa diberi tugas 

untuk mengapresiasi unsur intrinsik dan nilai edukatif dalam novel ini dan 

kemudian dibahas dan didiskusikan bersama-sama. 

 

2. Bagi Peneliti Lain 

Melihat kelebihan dari novel ini serta kualitasnya yang bermutu, 

peneliti mengharapkan adanya penelitian-penelitian lain mengenai novel 

ini melalui pendekatan yang berbeda dengan pendekatan sosiologi sastra 

yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

 

3. Bagi Penikmat Sastra 

Penelitian ini dapat dijadikan jembatan sebagai sarana penghubung 

antara karya sastra dengan penikmatnya itu sendiri. Melalui penelitian ini 

diharapkan karya sastra tidak lagi menjadi sebuah hal yang asing di mata 

pembaca serta pembaca dapat lebih meresapi, menghayati dan menikmati 

sebuah karya sastra.  
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