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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Sebuah karya sastra merupakan cerminan imajinatif dan kondisi sosial 

pengarang. Karya sastra tidak terlepas dari pengaruh lingkungan tempat karya 

sastra itu tumbuh. Karya sastra tercipta dalam rangka merefleksikan apa yang 

dirasakan dan dialami oleh pengarang di lingkungan tempat pengarang itu 

bersosialisasi. Sosialisasi kemasyarakatan selalu menghadirkan berbagai macam 

polemik-polemik yang dapat menghiasi kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

sebuah karya sastra, mengungkapkan masalah-masalah tentang manusia. Melalui 

karya sastra, pengarang ingin menampilkan nilai-nilai yang lebih tinggi dan lebih 

agung serta ingin menafsirkan makna hidup dan hakikat hidup (Esten, 1989:8). 

Abidah El Khalieqy merupakan salah satu dari sekian banyak penulis 

novel era 2000-an dalam sastra Indonesia. Abidah dapat menelurkan buku-buku 

seperti: Ibuku Laut Berkobar (1998), Menari Diatas Gunting (2001), Perempuan 

Berkalung Sorban (2001), Atas Singgasana (2002), Geni Jora (2004), Mahabbah 

Rindu (2007), Nirzona (2008), Mikraj Odyssey (2009), Menembus Impian (2010), 

Mataraisa (2012), Akulah Istri Teroris (2014), Bait-Bait Multazam (2015), Mimpi 

Anak Pulau (2015), Nyanyian Seribu Bulan (2016), Santri Cengkir (2016). 

Ayah abidah H. Abdul Khalieq merupakan adik dari nenek budayawan 

Emha Ainun Najib / Cak Nun. Abidah lahir di desa Menturo jombang, Jawa 
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Timur. Dengan latar belakang sebagai seorang santri pondok pesantren PERSIS 

di Bangil Pasuruan, jiwa kesantrian Abidah tumbuh begitu kuat menancap dan 

menjadikan sebuah karakter khasnya dalam menulis, tidak heran jika karya-karya 

Abidah sangat religius dan identik berbicara tentang pesantren dan budaya dengan 

objek tokoh utama perempuan seperti; Novel Ibuku Laut Berkobar novel ini yang 

menceritakan sosok perempuan yang mengeksplorasi sejarah dan realitas 

perempuan di tengah kehidupan masyarakat. Novel Perempuan Berkalung Sorban 

dalam novel ini Abidah menceritakan sosok perempuan yang hidup dalam 

pesantren sebagai figur yang sentral pada penerapan nilai-nilai religius terhadap 

tubuh dan hak-hak reproduksi perempuan. Novel Mikraj Odyssey dalam novel ini 

Abidah menceritakan sosok perempuan dengan menghadirkan imajinasi cinta 

antara spiritualitas perempuan dan intelektualitas laki- laki. 

Penelitian ini menggunakan novel Santri Cengkir karya Abidah El 

Khalieqy. Ada beberapa alasan peneliti memilih untuk meneliti karya sastra 

tersebut. Dari karya-karya Abidah sebelumnya, seperti novel Perempuan 

Berkalung Sorban, novel Ibuku Laut Berkobar, dan novel Mikraj Odyssey dalam 

struktur penceritaannya pengarang selalu menggunakan tokoh utama perempuan 

sebagai tokoh sentral dalam novel. Namun terdapat beberapa perbedaan ketika 

Abidah menulis novel Santri Cengkir, yaitu penulis menggunakan peran laki-laki 

sebagai tokoh utama untuk menggambarkan prinsip-prinsip santri dalam 

menyelesaikan permasalahan- permasalahan di masyarakat, khususnya pada 

lingkungan pekerjaan. 

Novel Santri Cengkir menggambarkan kehidupan seorang anak bernama 
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Slamet Riyanto yang merupakan salah satu santri di pesantren Cigaru. Pesantren 

Cigaru merupakan pesantren salaf yang mengutamakan mengaji kitab kuning. 

Slamet Riyanto adalah tokoh utama yang juga merupakan putra Kyai Salamun 

seorang pemimpin pondok pesantren Cigaru, Slamet merupakan salah satu santri 

yang memiliki banyak peran dalam novel ini. Tokoh Slamet sering mengajak 

santri-santri lain untuk mencuri, bermain, bahkan mengajak santri lain hidup 

hemat dan mandiri. Tokoh utama Slamet Riyanto sempat menjabat sebagai Dirjen 

Haji. Sebagai seorang santri Slamet memilliki sifat amanah dalam menjalankan 

tugasnya. Ketika masih menjabat sebagai Dirjen, Slamet berani besifat tegas untuk 

menolak keras Pak Menteri yang tergiur anggaran BPIH (Biaya penyelenggaraan 

Ibadah Haji). Selain amanah sebagai santri, Slamet juga memiliki sifat yang sangat 

religius. Slamet selalu menyertakan Tuhan kedalam setiap permasalahan yang 

menimpa hidupnya. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan 

pesantren tempat Slamet tinggal dan belajar saat menjadi santri. 

Novel ini menawarkan penceritaan yang berbeda dari karya-karya Abidah 

sebelumnya, novel Santri Cengkir juga menyuguhkan suatu hal yang unik bagi 

pembaca. Secara tidak langsung pengarang seakan ingin memberitahu pembaca 

tentang perbedaan santri zaman dahulu dengan zaman sekarang dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di pesantren. Pengarang seakan ingin 

menyelipkan pesan kepada mayarakat melalu penceritaan-penceritaan dalam 

novel Santri Cengkir lewat kutipan ayat-ayat Al-qur’an yang terdapat di 

dalamnya.  

Novel Santri Cengkir memiliki alur maju mundur. Saat pertama kali 



 
 

4 
 

 
 
  

SKRIPSI STRUKTUR DAN MAKNA... 
 

RIFKI KHOIRUDIN A 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

membaca novel ini, pembaca seakan mengetahui maksud dan seketika saja dapat 

menghayati cerita. Disisi lain, pembaca juga akan dibuat bingung dengan maksud 

dan lompatan-lompatan cerita pada novel ini. Novel Santri Cengkir memiliki bab 

dan subbab. Dalam setiap bab terdapat sebuah tema yang akan diuraikan 

menggunakan subbab-subbab sehingga apabila pembaca tidak bisa memahami 

cerita di awal maka akan sangat membingungkan. Tokoh Utama Slamet Riyanto 

memiliki peranan yang sangat penting dalam penceritaan novel Santri Cengkir, 

tokoh lain yang hadir adalah bagian dari perjalanan penceritaan kehidupan Slamet. 

Konflik dalam penceritaan ini sangat menarik. Sebagai tokoh utama dalam novel 

Santri Cengkir Slamet memilki peranan yang penting sehingga akan dilakukan 

pembahasan selanjutnya terkait dengan tokoh utama. 

Dari pemaparan cerita diatas, terdapat beberapa hal menarik terhadap 

objek kajian ini. Pertama, penelitian ini lebih berfokus kepada struktur penceritaan 

tokoh utama dan pemaknaan makna kata cengkir dari sudut pandang lingkungan 

pesantren, kata “cengkir” pada judul novel ini memiliki daya tarik tersendiri. 

Menurut (KBBI) “cengkir” merupakan buah kelapa yang sangat muda (masi 

kecil). Dalam budaya jawa, digunakan dalam slametan mitoni atau dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan 7 bulanan. Kedua, melalui tokoh utama Slamet Riyanto 

yang mengedepankan akhlak dan moral sebagai landasan berprilaku kita dapat 

mengetahui pesan moral yang ada dalam novel ini. Ketiga, hal yang menarik 

berikutnya ialah untuk mengetahui kereligiusan tokoh utama Slamet Riyanto 

sebagai santri cengkir dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam 

hidupnya. Seperti konflik tokoh utama Slamet dengan tokoh Pak mentri dan tokoh 
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karun mantan aktivis, anggota Dewan yang seharusnya amanah dan 

memperjuangkan kepentingan jamaah haji, seketika sikap mereka berbanding 

terbalik ketika tergiur besarnya uang anggaran jamaah haji. 

kajian peneliti ini akan fokus membongkar struktur penceritaan tokoh 

utama untuk mengetahui makna kata “Cengkir” dalam novel Santri Cengkir dan 

untuk mengetahui kereligusan tokoh utama Slamet sebagai Santri Cengkir yang 

memiliki peranan penting dalam novel ini, dengan menggunakan unsur intrinsik 

lain seperti; karakter, sudut pandang, latar dan tema. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan memanfaatkan teori struktural Robert Stanton untuk menganalisis serta 

mengidentifikasi struktur novel Santri Cengkir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah struktur novel Santri Cengkir Karya Abidah El Khalieqy? 

2. Bagaimanakah makna struktur pada novel Santri Cengkir karya Abidah El 

Khalieqy? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 
 

Tujuan penelitian yang dapat dituliskan dalam penelitin ini adalah sebagai berikut: 

1. Menemukan unsur struktur novel Santri cengkir Karya Abidah El 

Khalieqy. 

2. Menemukan makna struktur novel Santri cengkir Karya Abidah El 

Khalieqy. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 

 

Pada penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu secara praktis dan secara 

teoretis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang struktur 

karya sastra yang bergenre fiksi. Khususnya dalam penelitian di bidang 

karya sastra yaitu novel. 

b. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah dalam bidang sastra 

terutama dalam teori struktural yang mengkaji novel Santri Cengkir. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan acuan penelitian 

sastra dan untuk menambah wawasan kepada pembaca. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

tentang pendekatan strukturalisme dalam sebuah novel. 

 

1.5  Tinjauan Pustaka 

 

 
Perkembangan ilmu sastra sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri 

menyebabkan lahirnya berbagai teori yang berhubungan dengan perkembangan 

kesusastraan. penelitian kesusastraan terutama mengenai unsur pembangun 

sebuah karya sastra perlu dilakukan karena prinsip penelitian adalah untuk 

pembuktian terhadap suatu teori yang benar atau kurang tepat. Dengan demikian, 

peneliti harus mengumpulkan literature kepustakaan dan teori yang relevan. 
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Kepustakaan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka merupakan hasil 

rangkaian kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari adanya tumpang tindih objek penelitian dan kajian tentang objek 

penelitian serta untuk megetahui perbedaan dan persamaannya. Berdasarkan studi 

pustaka yang dilakukan, ada beberapa tulisan peneliti sebelumnya baik berupa 

skripsi, tesis, maupun buku yang relevan untuk dikaji hubungannya dengan 

penelitian ini. Adapun tulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

Pertama, skripsi karya Munawaroh (2017) dengan judul Pesan Moral dalam 

Novel “Santri Cengkir” Karya Abidah El Khalieqy dan Relevansinya dengan 

Materi Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam (Lailatul 

Munawaroh,2017:Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi antara pesan moral yang 

terdapat dalam novel Santri Cengkir karya Abidah EL Khalieqy dengan materi 

akhlak dalam Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan (library research) karena teknik pengumpulan datanya didasarkan 

pada teks-teks pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, 

yang memandang karya sastra dalam ungkapan arti bahasa secara luas, serta 

penafsiran berdasarkan unsur-unsurnya secara keseluruhan. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah novel Santri Cengkir karya Abidah El 

Khalieqy dengan menggunakan content analysis, sebagai metode analisis 

datanya,yaitu ivestigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap isi pesan suatu 

komunikasi. 
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam novel Santri Cengkir 

terdapat pesan moral kepada Tuhan, moral individu, moral kepada keluarga, dan 

moral kolektif atau moral kepada masyarakat, memiliki relevansi dengan materi 

akhlak dalam Pendidikan Agama Islam yang memiliki ruang lingkup akhlak 

terhadap diri sendiri, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam masyarakat, dan akhlak 

terhadap agama karena keduanya memiliki konteks yang sama dan saling berkaitan. 

Perbedaan terletak pada dimensi moral yang memiliki spesifikasi moral kepada 

alam sedangkan dalam ruang lingkup akhlak tidak tercantum. Dan ruang lingkup 

akhlak yang memiliki spesifikasi akhlak bernegara, sedangkan dalam dimensi 

moral tidak tercakup. 

(Munawaroh.2017,http://www.google.co.id/search?safe=strict&clin

t=ucwebb+&channel=sb&q=munawaroh+pesan+moral+dalam+novel+sa

ntri+cengkir diakses 19-03-2020). 

Kedua, skripsi dengan judul Pesan Dakwah dalam Santri Cengkir, Analisi 

Semiotika Charles Sandrers Pierce (Hasan Rizkiya Rahman,2020:Institut Agama 

Islam Negri Purwokerto). Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti novel Santri 

Cengkir bertajuk based on true story. Dalam kesempatan ini, peneliti fokus 

terhadap pesan dakwah yang terkandung dalam novel Santri Cengkir karena agar 

dapat mengetahui kisah seorang yang kenceng dalam berdzikir dalam berfikir 

karena tak lepas novel tersebut diambil dari kisah nayata. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan pisau analisis semiotika Charles Sanders Pierce karena dapat 

diterapkan dengan memahami teks dalam novel untuk mengetahui pesan 

dakwahnya. 

http://www.google.co.id/search?safe=strict&clint=ucwebb
http://www.google.co.id/search?safe=strict&clint=ucwebb
http://www.google.co.id/search?safe=strict&clint=ucwebb
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(Rahman.2020,https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucweb

b&channel=sb&q=pesan+dakwah+novel+santri+cengkir+analisi+semiotika&oq

=pesan+d akwah+novel+santri+cengkir+analisi+semiotika&aqs=heirloom-srp, 

diakses 27-03-2020). 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya sudah mendetail dengan berbagai 

pertimbangan dan hasil penelitian yang menajubkan. penelitian ini tetap 

menggunakan objek novel Santri Cengkir. Yang menjadikan perbedaan dari 

penelitian yang sebelumnya ialah peneliti ini akan fokus membongkar struktur 

penceritaan tokoh utama untuk mengetahui makna kata “Cengkir” dalam novel 

Santri Cengkir dan untuk mengetahui kereligiusan tokoh utama Slamet Riyanto 

sebagai santri cengkir dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam 

hidupnya. penelitian ini akan memanfaatkan teori struktural Robert Stanton. 

 

1.6 Landasan Teori 

 

Dalam melakukan kegiatan penelitian seorang peneliti harus menentukan 

sebuah teori yang sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam landasan 

teori, perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir sehingga 

selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Teori digunakan 

sebagai dasar tuntunan dan arah kajian yang berkaitan dengan penelitian. Di 

samping itu, teori juga dapat digunakan sebagai pembimbing untuk menentukan 

dan memberi arah atau menggiring peneliti pada pemahaman yang mendalam 

http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&ch
http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&ch
http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&ch
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pada objek sasaran (Sudaryanto, 1986: 26). 

Teeuw berpendapat (1988:128-130), tugas peneliti sastra untuk pertama kali 

adalah meneliti struktur karya sastra. Pendekatan struktural merupakan usaha 

untuk memahami dan mengupas karya sastra atas dasar strukturnya memaksa 

peneliti sastra untuk membebaskan diri dari berbagai konsep metode dan teknik 

yang sebenarnya di luar jangkauannya sebagai ahli sastra, seperti bidang psikologi, 

filsafat, dan lain- lain. 

Pendekatan struktural merupakan pendekatan intrinsik, yaitu membicarakan 

cipta sastra itu dari dalam karya sastra sebagai karya yang otonom terlepas dari 

latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan lain-lain yang berada di luar 

karya sastra (Satoto, 1992:53). 

Teeuw berpendapat analisis stuktur bertujuan untuk membongkar dan 

memaparkan secermat, seteliti, sedetail, dan sedalam mungkin keberkaitan dan 

keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna menyeluruh. Tugas analisis struktur adalah mengupas 

sedetail mungkin keseluruhan makna yang padu (Teeuw, 1988:135-136). Adapun 

langkah-langkah analisis struktural adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang membangun karya 

sastra secara lengkap dan jelas, mana yang merupakan tema 

dan mana yang merupakan tokoh. 

2. Mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasi sehingga telah 

diketahui tema, alur, penokohan, dan latar dalam sebuah karya 
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sastra. 

3. Menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh 

kepaduan makna secara menyeluruh dari sebuah karya sastra 

(Nurgiyantoro, 2000: 36). 

Penelitian ini menggunakan teori struktur teks yang dikembangkan oleh 

Robert Stanton. Pemilihan teori ini dianggap sesuai untuk menganalisis struktur 

novel Santri Cengkir. Stanton membagi struktur teks dalam tiga komponen untuk 

memahami maksud karya sastra, yaitu fakta-fakta cerita, tema, dan sasaran-sasaran 

(pengucapan) sastra. Yang termasuk dalam fakta-fakta cerita adalah karakter, alur 

dan latar. Elemen- elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari 

sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen itu dinamakan ‘struktur 

faktual’ atau ‘tingkatan faktual’ cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek 

cerita yang disorot dari salah satu sudut pandang (Stanton, terjemahan Sugihastuti, 

2007:22). Alur, karakter, dan latar yang merupakan elemen-elemen struktur faktual 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

1.6.1 Alur 

 

 
Stanton (terjemahan Sugihastuti, 2007:26) mengemukakan bahwa alur 

merupakan tulang punggung cerita yang berisi tentang rangkaian peristiwa-

peristiwa dalam sebuah cerita. Kejadian setiap tokoh adalah unsur yang terpenting 

dalam sebuah cerita. Pentingnya unsur tersebut pada setiap kejadian itu hanya 

dihubungkan secara fungsi tokoh yang memainkan suatu peran sehingga cerita 
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tersebut dapat dipahami oleh pembaca. Stanton mengemukakan bahwa plot atau 

alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Namun sebab akibat dan peristiwa 

yang lain. 

Brooks (Tarigan, 1984:126) Pada prinsipnya, suatu fiksi haruslah bergerak 

dari suatu permulaan. Melalui suatu pertengahan menuju akhir yang di dalam 

dunia sastra dikenal sebagai eksposisi, komplikasi, dan resolusi. Ekposisi adalah 

bagian yang mendasari serta mengatur gerak yang berkaitan dengan masalah-

masalah waktu dan tempat. Dapat dikatakan eksposisi adalah proses penggarapan 

serta memperkenalkan informasi penting kepada para pembaca. Komplikasi 

bertugas untuk mengembangkan konflik. Tokoh utama menemui gangguan-

gangguan, halangan-halangan yang memisahkan serta menjauhkan tokoh tersebut 

dari tujuannya. Resolusi adalah bagian akhir fiksi yang memberikan pencerahan 

masalah dari semua peristiwa yang terjadi. 

 

1.6.2 Karakter 

 

 
Karakter-karakter dalam sebuah karya sastra biasanya berupa rekaan, tetapi 

karakter-karakter tersebut adalah unsur terpenting dalam suatu cerita. Pentingnya 

unsur tersebut terletak pada fungsi karakter yang memainkan suatu peran, sehingga 

cerita tersebut dapat dipahami oleh pembaca. Stanton (terjemahan Sugihastuti, 

2007:33) mengungkapkan bahwa penokohan adalah gambaran karakter-karakter 

cerita yang ditampilkan dengan sikap ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip 

moral yang dimiliki oleh setiap tokoh tersebut. Jadi, penokohan merupakan 
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gambaran terhadap karakter-karakter berdasarkan waktu atau karakternya yang 

dapat diketahui dari ciri fisiologis, psikologis, dan sosiologis. 

 
1.6.3 Sudut Pandang 

 

 
Stanton (terjemahan Sugihastuti, 2007:53) berpendapat dari sisi tujuan, 

sudut pandang terbagi menjadi empat tipe utama. Meski demikian, perlu diingat 

bahwa kombinasi dan variasi dari keempat tipe tersebut bisa sangat tidak terbatas. 

Tipe pertama ‘orang pertama-utama’, sang karakter utama bercerita dengan kata-

katanya sendiri. Tipe kedua ‘orang pertama-sampingan’, cerita dituturkan oleh 

satu karakter bukan utama (sampingan). Tipe ketiga ‘orang ketiga-terbatas’, 

pengarang mengacu pada semua karakter dan memosisikannya sebagai orang 

ketiga tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan 

dipikirkan oleh satu karakter saja. Dan tipe keempat ‘orang ketiga-tidak terbatas’, 

pengarang mengacu pada setiap karakter dan memosisikannya sebagai orang 

ketiga, pengarang juga dapat membuat beberapa karakter melihat, mendengar, 

atau berpikir atau tidak ada satu karakter pun hadir. 

Terkadang sudut pandang juga digambarkan melalui cara yang ‘subjektif’ 

dan ‘objektif’. Dikatakan ‘subjektif ketika pengarang langsung menilai atau 

menafsirkan karakter. Sedangkan karya yang objektif yaitu karya yang di 

dalamnya tidak menampaknya gagasan-gagasan dan juga emosi-emosi (Stanton, 

terjemahan Sugihastuti, 2007:55). Setiap sudut pandang memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Pilihan yang dilakukan oleh pengarang harus sesuai dengan problem 

yang mengemuka dalam cerita. Pengarang harus memilih sudut pandang secara 
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hati-hati agar menimbulkan efek yang tepat. 

 

1.6.4 Latar 

 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 

Latar dapat berwujud dekor, waktu-waktu tertentu (hari, bulan, dan tahun), cuaca, 

atau satu periode sejarah. Meski tidak langsung merangkum sang karakter utama, 

latar dapat merangkum orang-orang yang menjadi dekor dalam cerita (Stanton, 

2007:35). 

Dalam berbagai cerita dapat dilihat bahwa latar memiliki daya untuk 

memunculkan tone dan mode emosional yang melingkipun sang karakter. Tone 

emosional ini disebut atmosfer. Atmofer bisa jadi merupakan cermin yang 

merefrensikan suasana jiwa sang karakter atau sebagai salah satu bagian dunia 

yang berada di luar diri sang karakter. Agar perilaku sangan karakter atau orang-

orang di luar dirinya dapat sepenuhnya dimengerti, diperlukan pengamatan 

mendalam terhadap kedua kemungknan tersebut (Stanton, 2007: 36). 

 

1.6.4 Tema 

 

Tema merupakan aspek yang sejajar dengan makna. Tema membuat cerita 

lebih terfokus, menatu, mengerucut, dan berdampak. Tema merupakan elemen 

yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita (Stanton, 2007:37). 
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setiap aspek ceruta mendukung kehadiran tema. Setiap pengamatan harus 

dilakukan pada sema hal seperti peristiwa-peristiwa, karakter-karakter atau 

bahkan objek-objek yang sekilas tampak tidak relevan dengan alur utama 

(Stanton, 2007:43). 

Untuk mengintepretasikan dengan tema, memerlukan kriteria-kriteria 

tertentu sehingga diperoleh makna, makna tersebut disugestikan pada bagian 

cerita secara simultan. Berikut kriteria-kriterianya: 

1. Intepretasi yang baik hendaknya selalu mempertimbangkan 

berbagai detail yang menonjol. 

2. Intepretasi yang baik hendaknya tidak terpengaruh oleh berbagai 

detail cerita yang saling kontrdiktif. 

3. Intepretasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya bergantung pada 

bukti- bukti yang tidak secara jelas diutarakan (secara implisit). 

4. Intepretasi yang baik hendaknya diujarkan secara jelas oleh cerita 

yang bersangkutan. Sasaran-sasaran sastra dapat diartikan sebagai 

metode (pengarang) memilih dan menyusun detail agar tercapai 

pola-pola yang bermakna (Stanton, 2007:49). 

 

1.7 Metode Penelitian 

 

Setiap penelitian tidak terlepas dari adanya metode. Metode penelitian 

adalah cara berpikir dengan menggunakan langkah-langkah sistematis dalam 

penelitian. Metode penelitian tidak bisa diterapkan untuk membahas semua 
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objek, metode penelitian harus disesuaikan dengan objek penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 

merupakan metode menentukan dan menghasilkan data-data deskriptif atas apa 

yang diteliti. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. 

a) Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. 

Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik 

dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. 

b)  Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

yaitu dengan studi kepustakaan. Langkah kerja penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

1.7.1 Penentuan dan Pemahaman Objek Material 

 
Setelah membaca beberapa karya sastra yang ada, objek skripsi yang dipilih 

oleh peneliti adalah novel Santri Cengkir. Novel Santri cengkir karya Abidah El 

Khalieqy menggunakan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami di setiap 

penceritaannya tetapi dalam konflik-konflik kehidupan yang terjadi dalam novel 

Santri Cengkir selalu diwarnai dengan latar belakang lingkungan pesantren yang 
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mempengaruhi karakter dari tokoh utama. Hal ini sangat menarik untuk dijadikan 

objek penelitian, karena dengan mengacu pada keseluruhan teks novel Santri 

Cengkir peneliti dapat menemukan makna-maknanya yang teselip di dalam novel 

tersebut. 

 

1.7.2 Metode Pengumpulan Data 

 

 

 
Pengumpulan data dilakukan untuk menambah wawasan penelitian terhadap 

hal- hal yang berkaitan dengan objek sehingga penelitian ini mempunyai daftar 

yang kuat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

secara studi literatur. Data-data yang relevan dikumpulkan, kemudian 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data-data yang dirasakan penting sebagai perangkat objek yang 

diujiakan atas teori sehingga dapat memperjelas proses pemaknaan novel Santri 

Cengkir. 

Data primer dalam penelitian ini adalah teks novel Santri Cengkir. Data 

primer diperoleh dengan melakukan pembacaan terhadap teks tersebut, 

sedangkan data sekunder merupakan data pendukung penyusunan laporan 

penelitian. Data sekunder antara lain merupakan data-data yang didapat melalui 

bacaan yang berhubungan dengan konsep-konsep mengenai teks sehingga dapat 

memperjelas hubungan teks dengan strukturnya. 
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1.7.3 Teknik Analisis Data 

 

 
Tahap analisis data merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh peneliti. 

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti akan menganalisis makna 

yang terdapat dalam novel Santri Cengkir. Analisis tahap ini meliputi analisis 

penelitian struktural digunakan seperti karakter, sudut pandang, latar dan tema. 

Tahap akhir adalah pemaknaaan dari keseluruhan analisis pada Santri Cengkir. 

Kemudian dilanjutkan dengan memanfaatkan data yang telah diproses pada 

analisis sebelumnya. Melalui kedua tahap ini pada akhirnya diperoleh makna dari 

struktur novel Santri Cengkir. 
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1.8 Sistematika penulisan 

 

 
Bentuk penyajian ini terdiri dari empat bab, secara garis besar disusun 

sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika penyajian. 

Bab II merupakan analisis struktur dari novel Santri Cengkir meliputi rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

metode penelitian dan sistematika penyajian. 

Bab III merupakan analisis makna dari struktur novel Santri Cengkir yang 

meliputi keseluruhan struktur dalam novel Santri Cengkir. 

Bab IV berupa penutup meliputi simpulan dan saran hasil dari penelitian 

novel Santri Cengkir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


