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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Apabila membicarakan tentang karya sastra tidak akan lepas dengan 

pengertian karya sastra tersebut. Karya sastra adalah pengungkapan rasa yang 

dimiliki oleh pengarangnya serta mempunyai kemampuan untuk memberi 

pengalaman, ilmu maupun wawasan untuk yang menikmatinya melalui 

penggunaan bahasa yang menjadi peralatan untuk menyampaikannya. karya sastra 

memiliki kemampuan sebagai pengangkat realita permasalahan-permasalahan 

serta menyelesaikannya sehingga sebagai refleksi pada hidup manusia.bagian ini 

yang mampu menjadikan seseorang memiliki minat untuk menggali makna 

tersembunyi pada karya sastra. 

Sastra sebagai perwujudan gagasan kreatif manusia dengan pemikiran pada 

lingkungan yang bersih sosial di sekitarnya melalui penggunaan bahasa yang 

mengandung keindahan sastra dihadirkan menjadi renungan oleh pengarang pada 

setiap kejadian-kejadian yang dirasakannya. Sastra menjadi karya berupa fiksi 

yang mempunyai paham secara dalam, tidak hanya cerita khayalan ataupun 

berangan yang diciptakan oleh pengarangnya, akan tetapi perwujudan rasa kreatif 

yang dimiliki sebagai penggalian serta pengolahan berbagai gagasan yang terdapat 

pada pikiran pengarang. 

Karya sastra dilakukan pengklasifikasian bukan didasarkan dengan waktu 

maupun tempat, namun didasarkan pada tipe struktur ataupun penyusunan suatu 

sastra. sastra memberi fungsi hiburan serta pengajaran suatu hal. sebuah karya 

sastra memiliki fungsi berdasarkan pada sifat yang dimilikinya. Disamping 

menunjukkan unsur-unsur yang indah, menghibur serta bersifat serius, karya 

sastra mempunyai ilmu pengetahuan seperti novel. 

Terbagi kepada tiga jenis diantaranya ialah prosa, puisi, serta drama. pada 

prosa dibagi atas dua jenis yakni novel serta cerpen. karya sastra yang memiliki 

bentuk novel ini sebagai jenis tulisan yang sangat digemari oleh rakyat. novel 

sebagai penciptaan sastra yang dihasilkan dengan penggambaran hidup seseorang 
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melakukan interaksi dengan individu yang lainnya pada sebuah golongan 

masyarakat hingga terwujudnya sebuah cerita. Hal yang berbeda pada novel serta 

cerpen berada di panjangnya cerita, yang mana cerpen memiliki cerita singkat 

permasalahan yang terpadu serta plot tunggal. 

Novel yakni suatu bentuk karya sastra itu menjadi fasilitas untuk 

menyampaikan nilai-nilai atau unsur-unsur. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Siswanto (dalam Mainun, 2015:2), bahwa novel merupakan suatu karya sastra 

yang kompleks karena mengandung banyak unsur salah satunya adalah unsur-

unsur atau nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat. Novel sebagai bagian dari 

karya sastra yang memiliki banyak penggemar dari kalangan orang-orang yang 

menikmati sastra yang berisikan gagasan serta pemikiran baik dari imajinasi yang 

memaparkan kisah problema hidup yang dialami seseorang. 

Novel sebagai bentuk karya fiksi, memberikan sajian beberapa khayalan-

khayalan serta pembentukan dunia tersendiri. Dunia yang dimaksudkan adalah 

imajinatif yang diciptakan pengarangnya. Ketika membentuk dunia 

imajinatif,pengarang benar-benar total melakukan penyisipan segala unsur unsur 

serta berbagai nilai hingga novel mendapatkan keutuhan serta kaitan pada setiap 

unsur yang menghidupkannya. 

Novel diciptakan dengan dua unsur pembentuk di antaranya ialah intrinsik 

beserta ekstrinsik. Pada intrinsik sebagai unsur yang menciptakan karya sastra 

yang berasal dari karya sastra tersebut. Unsur ini ialah kejadian, cerita, tokoh, 

sudut pandang, serta hal sejenis lainnya. Ekstrinsik sebagai unsur yang terdapat 

pada bagian luar karya sastra,di mana tidak dengan langsung memberikan 

pengaruh terhadap pembangunan ataupun sistem pengorganisasian dari karya 

sastra, unsur-unsur ini seperti pendidikan, psikis, perekonomian, serta sosial. Pada 

bagian tersebut bersesuaian terhadap pendapat yang disampaikan dari Suroto 

(dalam Fadli, dkk, 2017) yang mana instrinsik merupakan unsur pada karya sastra 

yang turut memberikan pengaruh penciptaan karya sastra, sementara ekstrinsik 

sebagai unsur di luar sastra yang turut memberikan pengaruh tercipta suatu karya 

sastra. 
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Strukturalisme menjadi pendekatan yang mempunyai pandangan karya 

sastra menjadi hal yang bulat dari segi pemaknaan, sebab keterpaduan isi terhadap 

manfaat bahasa yang menjadi alat penyampaiannya. Dalampendekatan tersebut 

memiliki pandangan serta melakukan penelaahan sastra melalui segi bangunan 

karya sastra yakni pada tema, latar, tokoh, serta amanat. dalam menganalisis 

strukturalisme sebagai pengkajian sastra di mana dititikberatkan dengan hubungan 

setiap unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra. Pembentukan struktur di 

antaranya ialah tokoh, alur, tema, serta hal-hal sejenis lainnya. 

Prinsip strukturalisme ialah struktur yang memiliki unsur berkaitan serta 

masing-masing unsur memiliki pengertian ataupun definisi yang berkaitan pada 

unsur yang lain secara menyeluruh. begitupun pada unsur yang memiliki 

keterkaitan satu sama lain dengan karya sastra berupa novel yang mempunyai 

struktur pembangunnya. Berkenaan dengan unsur tersebut, Stanton (dalam 

Nurgiyantoro, 2013:31) menyatakan bahwa dalam memperhatikan perbedaan 

unsur yang membangun suatu novel pada tiga jenis yakni faktanya, tema serta 

sarana dalam mengucapkan. Fakta antara lain alur, penokohan serta latar. 

Sementara sarana dalam mengucapkan antara lain sudut pandang, gaya bahasa 

beserta kondisi dan bagaimana memilih judul. 

Suatu sastra di samping mempunyai unsur terstruktur juga memiliki 

kandungan pendidikan. Nilai merupakan suatu hal yang memiliki harga, mutu, 

berkualitas, serta memberikan manfaat untuk seseorang. suatu hal yang memiliki 

nilai artinya juga memiliki harga ataupun guna untuk hidup manusia. 

Darmodiharjo (dalam Setiadi, 2006:117) mengungkapkan nilai merupakan suatu 

hal yang memiliki kegunaan untuk manusia dari segi jasmani serta rohani. 

Nilai tersebut bukan ditunjuk secara langsung dengan eksplisit, akan tetapi 

dengan cara implisit ataupun siratan.maka dalam memberikan pemahaman 

terhadap sebuah novel bukan sekadar melakukan pembacaan satu kali ataupun dua 

kali akan tetapi pemaduan dengan menela'ah berbagai ilmu lainnya. Dengan 

demikian, novel merupakan salah satu dari karya sastra yang bisa menjadi suatu 

peralatan yang memberikan manfaat penambahan ilmu, membentuk pribadi, 
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bernilai leluhur, tata cara kehidupan, serta berbagai norma pada masyarakat yang 

bisa menjadi sarana belajar dan mengajar pada pendidikan. 

Hakikat mendasar dari pendidikan ialah usaha sebagai bantuan kepada siswa 

agar mendapatkan kesadaran mengenai berbagai nilai yang dimiliki serta berusaha 

memberikan sarana untuk keterbukaan wawasan serta perasaan agar mempunyai 

serta keyakinan terhadap nilai yang baik, ketahanan,serta suatu hal yang benar 

untuk diberikan penghormatan serta keyakinan dengan sebenar-benarnya menjadi 

seseorang yang memiliki adab (Setiadi, 2006:114). Pendidikan ialah tahapan 

didikan, binaan, mengawasi, pengendalian, pengaruh, serta transisi dari keilmuan 

yang dilakukan tenaga pendidik seperti guru untuk siswanya agar terbebas dari 

rasa bodoh, peningkatan ilmu pengetahuan, serta pembentukan pribadi ke arah 

yang positif dan berguna untuk kehidupannya. pendidikan berusaha melakukan 

pekerjaan dengan berinteraktif bersama siswa sebagai peningkatan serta 

mengembangkan kemajuan tingkat cerdas serta terampil pada seluruh peserta dini 

yang terdapat pada lingkup pendidikan (Salahuddin, 2011:22). 

Salah satu novel yang cukup populer di tengah masyarakat yang 

mengandung nilai pendidikan yaitu novel yang berjudul “Cinta Suci Zahrana 

karya Habiburrahman El Shirazy”. Kelebihan novel “Cinta Suci Zahrana” ini 

yakni mengambil hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya. Di dalam novel 

“Cinta Suci Zahrana”, tokoh Zahrana mempunyai cerminan muslimah yang baik 

hati, penuh kesederhanaan, bersahaja, serta banyaknya nilai pendidikan yang bisa 

dipelajari melalui tokoh tokoh Zahrana di novel ini maupun peristiwa yang terjadi 

di dalamnya. 

Alasan dipilihnya novel “Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 

Shirazy” ini sebagai objek penelitian yaitu dapat memberikan nilai pendidikan 

mengenai kisah yang ada di dalam novel ini yakni kisah perempuan yang 

memiliki nama Zahrana. Iya sangat memberikan prioritas terhadap masalah karir 

serta prestasinya, hingga pada akhirnya lupa dengan suatu hal yang paling penting 

bagi tiap orang yakni pernikahan. Zahrana sadar ketika usia yang dijalani sudah 

semakin tua serta kesulitan dalam menemukan pasangan yang tepat untuknya. 

kisah tersebut mengambil inspirasi oleh hidup pada daerah emansipasi di mana 
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banyaknya wanita sekarang memprioritaskan pekerjaan, karir, serta melakukan 

penundaan untuk menikah. 

Berdasarkan studi pustaka, di dalam novel “Cinta Suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy” mengandung beberapa nilai pendidikan, seperti nilai 

pendidikan moral yang sebagaimana terdapat pada kutipan di bawah ini: 

“Sebagaimana anak semata wayang ia tidak mau dimanja-manja.ia 

belajar dan bekerja keras tiada henti siang dan malam demi megangkat 

derajat kedua orang tuanya. Ia ingin menunjukkan bukti terbaik kepada 

mereka. Ia ingin menjadi anak yang bisa mikul duwur mendem jero. 

(H2 P1)” 

Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat nilai pendidikan yang ditunjukkan di 

dalamnya yaitu rajin dalam belajar dan bekerja keras. Melalui melakukan 

pekerjaan dengan sungguh-sungguh manusia dapat menggapai berbagai hal yang 

diinginkan meskipun harus bersusah payah ketika menjalankannya. Bukan 

sekadar melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh yang menjadi hal utama, 

namun diharuskan seimbang pada perasaan keikhlasan dengan demikian 

segalanya mendapatkan kemudahan. Zahrana berupaya keras agar belajar serta 

melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh sebagai wujud peningkatan 

derajat terhadap orang tuanya khusus ayah cuma memiliki pekerjaan karyawan 

biasa pada kantor kelurahan Semarang.  

Terdapat penelitian sejenis yang berkaitan dengan permasalahan struktur 

dan nilai pendidikan, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutrimah 

(2013). Kajian penelitian yang digunakan adalah kajian psikologi sastra. Di dalam 

penelitiannya dijelaskan mengenai penokohan yang terdapat dalam novel “Cinta 

Suci Zahrana”, kejiwaan tokoh dalam novel “Cinta Suci Zahrana”, konflik 

kejiwaan tokoh novel “Cinta Suci Zahrana”, dan menjelaskan nilai pendidikan 

dalam novel “Cinta Suci Zahrana”.  

Hapsoro (2010) telah melakukan penelitiannya dengan menggunakan kajian 

struktural dalam novel “Blakanis”. Di dalam penelitiannya, Hapsoro 

menyimpulkan beberapa hal. Pertama, fakta cerita yang terdiri atas alur, tokoh, 

dan latar. Kedua, tema dalan novel Blakanis. Ketiga, sarana sastra yang meliputi 
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judul, sudut pandang, serta gaya bahasa. Keempat, hubungan antar unsur yang 

terdapat dalam novel “Blakanis”.  

Berdasarkan beberapa penelitian sejenis di atas, peneliti mengetahui 

penelitian relevan tersebut setelah mencari informasi dari berbagai sumber, tetapi  

berbagai penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan 

peneliti. Dengan demikian, penelitian ini dibuat dengan kemampuan sendiri dan 

dapat dilanjutkan. 

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Nilai Pendidikan dalam Novel Cinta Suci Zahrana 

Karya Habiburrahman El Shirazy”. Maka penelitian ini mempunyai tujuan utama 

yaitu adalah pendeskripsian nilai pendidikan pada novel “Cinta Suci Zahrana 

karya Habiburrahman El Shirazy”, di mana nilai pendidikan tersebut memiliki 

kepentingan diambil pembelajaran serta pengimplementasian pada kehidupan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, permasalahan bisa 

diberikan perumusan antara lain. 

1. Bagaimanakah unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Cinta Suci 

Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy? 

2. Bagaimanakah nilai pendidikan dalam novel Cinta Suci Zahrana Karya 

Habiburrahman El Shirazy? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan permasalahan sebelumnya, tujuan penelitian bisa 

diberikan pemaparan antara lain. 

1. Mendeskripsikan unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Cinta Suci 

Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy. 

2. Mendeskripsikan nilai pendidikan dalam novel Cinta Suci Zahrana Karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:  
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1. Manfaat Teoretis 

Secara teori berkontribusi dengan berbagai bidang karya sastra. Maka 

penelitian dapat memiliki peran agar mengembangkan sastra maupun 

mengapresiasi karya sastra tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengarang, penelitian ini mampu memberi saran agar bisa 

melakukan penciptaan karya sastra yang berkembang. 

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini mampu meningkatkan wawasan serta 

penambahan khazanah penelitian sastra Indonesia hingga memiliki 

manfaat untuk mengembangkan sastra di Indonesia. 

  


