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STRUKTUR DAN NILAI 
PENDIDIKAN NOVEL RANAH 3 

WARNA KARYA A.FUADI 

ABSTRAK

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 
adalah mendeskripsikan struktur dan nilai 
pendidikan dalam  novel  Ranah 3 Warna karya A. 
Fuadi. Tujuan penelitian ini adalah  
mendeskripsikan struktur dan  nilai pendidikan 
dalam novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi. Teori
yang digunakan dalam peneletian ini adalah teori 
struktural untuk mengkaji unsur intrinsik dan 
pendekatakan didaktis  untuk mengkaji nilai-nilai 
yang ada dalam novel Ranah 3 Warna karya A. 
Fuadi. Pengumpulan data menggunakan teknik studi 
pustaka dan tehnik catat. Selanjutnya, analaisis data 
dalam peneletian ini menggunakan metode 
pendektan struktural untuk mengkaji unsur-unsur
instrinsik dan pendekatan didaktis untuk mengkaji 
nilai-nilai yang terdapat dalam novel Ranah 3 
Warna karya A. Fuadi. Pendekatan struktural ini 
difokuskan pada unsur intrinsik dan nilai pendidikan 
seperti religius, moral, dan sosial dalam 
novel Ranah 3 Warna. Hasil penelitian ini 
disimpulkan bahwa struktur yang dikaji dalam 
unsur-unsur intrinsik ialah, (1) tema novel Ranah 3 
Warna adalah perjuangan seorang lulusan pesantren 
dalam menggapai mimpinya. Tokoh utama dalam 
novel Ranah 3 Warna Alif dan tokoh tambahannya: 
Raisa, Randai, Amak, Ayah, Bang Togar, dll. 
Alurnya adalah alur maju campuran. Latar 
tempatnya Bandung, Maninjau, Yordania, Kanada, 
dan Quebec. Latar waktunya adalah pagi, sore, dan 
malam hari. Sudut pandang yang digunakan adalah 
sudut pandang persona pertama, (2) Nilai 
pendidikan dalam  novel Ranah 3 Warna karya A. 
Fuadi meliputi pendidikan religius berupa: berdoa, 
shalat, sabar, dan tawakkal. Nilai moral berupa: 
kejujuran meminta maaf, berbakti kepada orang tua, 
nasihat, dan rela berkorban. Nilai sosial berupa: 
tolong menolong, peduli sesama, dan cinta kasih. 

Kata kunci : Struktur, Nilai pendidikan, dan Novel.

Abstrack

Issues to be addressed in this study is to describe the 
structure and value of education in the realm of 3-
Colour novel works A. Fuadi . The purpose of this 
study is to describe the structure and value of 
education in the sphere novel 3 Color works A. 
Fuadi . The theory used in this peneletian is 
structural theory to assess the intrinsic elements and 
didactic pendekatakan to examine the values that 

exist in the realm of 3- Colour novel works of A. 
Fuadi . Collecting data using techniques literature 
and technical notes. Furthermore , analaisis data in 
this peneletian using structural pendektan method 
for assessing intrinsic elements and didactic 
approach to examine the values contained in the 
novel 3- Color Sphere A. Fuadi work . This 
structural approach focuses on the intrinsic elements 
and values such as religious education , moral , and 
social sphere in the novel 3 Colors . Results of this 
study concluded that the structures studied in the 
intrinsic elements are , ( 1 ) 3 Color Sphere novel 
theme is the struggle of a boarding school graduates 
in reaching his dream . The main character in the 
novel Sphere 3 Color Alif and additional figures : 
Raisa , Randai , Amak , Dad , Bang Togar , etc . The 
plot is a mixture of forward flow . Background place 
Bandung , Maninjau , Jordan , Canada , and Quebec 
. Background time is morning , afternoon , and 
evening . Viewpoint is used first person viewpoint , 
( 2 ) The value of education in the realm of 3-
Colour novel A. Fuadi works include religious 
education in the form of : pray , prayer , patience , 
and resignation . Moral values such as : honesty 
apologize , filial to parents , advice , and willing to 
sacrifice . Social values such as : helping , caring 
neighbor , and love .
Keywords : structure , educational value , and 
the Novel ..

A. PENDAHULUAN
Karya sastra merupakan sebuah karya 

yang dituangkan melalui estetika bahasa 
yang kreatif, sehingga memunculkan rasa 
keindahan dan nilai yang bermanfaat bagi 
para penikmatnya. Karya sastra tidak serta 
merta tertuang dalam kurun waktu yang 
singkat. Akan tetapi membutuhkan waktu 
yang relatif lama dalam hal penelaahan 
yang cukup mendalam, sehingga 
menghasilkan karya yang berkualitas.

Sastra menurut Wellek dan Werren  
(dalam Wiyatmi, 2008: 14) adalah segala 
sesuatu yang tertulis atau tercetak. Dengan 
pengertian demikian, maka segala sesuatu 
yang tertulis, entah ilmu kedokteran, ilmu 
sosial, atau apa saja yang tertulis adalah 
sastra. Sedangkan menurut kaum romantik, 
sebagaimana yang dikutip oleh Luxemburg 
dkk. (dalam Wiyatmi, 2008 : 15) 
berpendapat bahwa sastra adalah sebuah 
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ciptaan, sebuah kreasi, bukan pertama-
pertama sebuah imitasi. Seorang sastrawan 
menciptakan dunia baru, meneruskan 
proses penciptaan di dalam alam semesta, 
bahkan menyempurnakannya. Dari 
pendapat ahli di atas dapat disimpulkan 
bahwa sastra adalah segala sesuatu yang 
tertulis dan tercipta dalam dunia baru, 
kemudian meneruskan proses penciptaan di 
dalam alam semesta.

Sastra dipandang sebagai suatu gejala 
sosial, sastra yang ditulis pengarang pada 
suatu kurun waktu tertentu, pada umumnya 
langsung berkaitan dengan norma-norma 
adat istiadat zaman itu. Sastra yang baik 
tidak hanya merekam dan melukiskan 
kenyataan yang ada dalam masyarakat 
seperti camera, tetapi merekam dan 
melukiskan kenyataan dalam 
keseluruhannya.

Karya sastra dapat memunculkan 
nilai-nilai positif bagi penikmatnya, 
sehingga mereka dapat  peka terhadap 
masalah-masalah yang berkaitan dengan 
nilai-nilai  yang  terkandung di dalamnya. 
Novel juga merupakan sebuah karya fiksi 
yang menawarkan dunia berisi model 
kehidupan yang diidealkan, dunia 
imajinatif dibangun melalui berbagai unsur 
instrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh 
(dan penokohan), latar sudut pandang, dan 
lain-lain yang kesemuanya tentu saja 
bersifat imajinatif (Nurgiyantoro, 2012 : 4).

Keberadaan karya sastra merupakan 
bagian dari kebudayaan dan peradaban 
umat manusia, mengandung fungsi dan 
memiliki peranan penting tidak terbatas 
dalam ruang lingkup ilmu sastra saja, 
namun terlihat pula dalam kehidupan 
pembacanya. Adanya imajinasi pada 
sebuah karya sastra, akan menyebabkan 
karya sastra itu menjadi karya sastra yang 
imajinatif dan di dalamnya mengandung 
pikiran, perasaan, ide, dan harapan yang 
dikemas dengan bahasa yang indah dan 
menarik menjadi ciri khas suatu karya 

sastra. Berdasarkan hal tersebut, pembaca
diharapkan memiliki kemampuan 
mengapresiasi, minimal dapat memahami 
dan merasakan unsur-unsur dan kejadian 
yang terdapat dalam karya sastra. Hal inilah 
yang membuat pembaca dapat menemukan 
tujuan dan amanat yang ingin disampaikan 
pengarang. Melalui hal ini pembaca dapat 
mengambil manfaat dan nilai-nilai positif 
dalam karya sastra tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian 
ini mengkaji salah satu karya sastra yaitu 
novel, novel yang dijadikan sebagai objek 
penelitian ini adalah novel  “Ranah 3 
Warna”karya A. Fuadi. Pemilihan novel 
“Ranah 3 Warna”sebagai objek dalam 
penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 
keinginan untuk memahami struktur dan  
nilai-nilai pendidikan yang tercermin dari 
perilaku tokoh-tokoh dalam novel Ranah 3 
Warna. Novel Ranah 3 Warna mempunyai 
nilai didik positif yaitu penjelasan 
mengenai nilai-nilai keteladanan lembaga 
pendidikan sehingga dapat dijadikan 
panutan atau masukan bagi pembacanya. 
Novel  Ranah 3  Warna karya A. Fuadi 
dipilih karena memiliki kelebihan-
kelebihan dalam isi maupun bahasanya.

Kelebihan-kelebihan yang dimaksud
berdasarkan uraian di atas yang dapat 
ditemukan dalam novel ini seperti pada 
kutipan berikut: Siapa saja yang 
mewakilkan urusannya kepada Tuhan, 
maka dia akan ‘mencukupkan’ semua 
kebutuhan kita. ‘Cukup’ kawanku. Itu yang 
seharusnya kita cari. Apa artinya banyak 
harta tapi tidak pernah merasa cukup? 
Itulah janji Tuhan untuk orang yang 
tawakal.”(Fuadi, 2011: 35)

Berdasarkan kutipan tersebut, 
kelebihan yang terdapat pada bagian isi 
kutipan tersebut ialah anjuran kepada kita 
sebagai umat manusia yang selalu 
menyerahkan segala urusan hidup kepada 
Tuhan dan selalu merasa cukup serta 
bersyukur atas rizki yang diperoleh. Maka, 
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Tuhan berjanji akan mencukupkan semua 
kebutuhan kita sebagai orang-orang yang 
bertawakkal. Sedangkan kelebihan pada 
bagian bahasa dalam kutipan tersebut ialah 
keindahan bahasanya yang dikemas secara 
apik dengan menggunakan bahasa sehari-
hari serta bahasa yang sangat sederhana 
sehingga mempermudah pembaca untuk 
dapat memahami makna yang terkandung 
di dalamnya. 

Novel Ranah 3 Warna merupakan 
kelanjutan dari novel Negeri 5 Menara.
Novel Negeri 5 Menara berkisah tentang 
seorang anak dari Danau Maninjau, 
Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, yang 
bernama Alif Fikri yang merantau jauh ke 
Pondok Madani di Ponorogo, Jawa Timur 
untuk sekolah agama demi memenuhi 
permintaan ibunya. Meskipun dengan 
banyak godaan yang membuatnya hampir 
saja tidak menyelesaikan pendidikannya, 
namun akhirnya dengan mantra Man jadda 
wajada yang ia pelajari dari Kiainya  serta
doa yang terus ia panjatkan, Alif  dapat 
lulus dari Pondok Madani.

Kisah selanjutnya pada novel kedua 
ini yakni, Ranah 3 Warna yang berkisah 
tentang kehidupan dari Alif Fikri setelah 
pulang dari pondok pesantren. Ternyata 
setelah kepulanganya di Maninjau, tidak 
segampang yang ia bayangkan waktu di 
pondok dulu. Demi memenuhi impiannya 
seperti waktu di pondok dulu untuk pergi 
ke Amerika, ia harus bekerja keras lagi
demi impiannya itu. Karena di pondoknya 
dulu tidak mengeluarkan ijazah umum, ia 
harus berjuang untuk menempuh ujian 
persamaan untuk mendapat ijazah 
persamaan SMA agar dapat digunakan 
untuk Ujian Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (UMPTN). Dengan mengingat 
mantra yang didapatkanya dulu, Alif 
mencoba untuk kerja keras tiada henti
untuk mendapat ijazah persamaan SMA
dan dapat melewati Ujian Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (UMPTN). Namun, mantra 

Man jadda wajada saja tidak cukup untuk 
meneruskan usahanya itu. Ia ingat mantra 
kedua yang diperolehnya ketika di Pondok 
Madani dulu yaitu Man sahabara zhafira. 
Berbekal kedua mantra inilah Alif  gunakan 
untuk menyongsong mimpi-mimpinya. 
Akhirnya Alif dapat lulus UMPTN dan 
berhasil masuk Universitas Padjajaran 
(UNPAD) dan mengambil program studi 
Hubungan Internasional demi mewujudkan 
impiannya untuk pergi ke luar negeri 
terutama ke Amerika. Sempat kuliahnya 
akan berakhir karena masalah biaya yang 
membelit. Berbekal kedua mantra yang 
diperolehnya ketika di pondok dulu yakni 
Man jadda wajada dan Man sahabara 
zhafira, Alif dapat melewati semua cobaan 
dengan kerja keras dan penuh kesabaran 
tanpa batas. 

Berdasarkan dari latar belakang 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa  
penelitian ini akan dibahas tentang Struktur 
dan Nilai Pendidikan novel Ranah 3 Warna 
karya A. Fuadi.

B. METODOLOGI PENELITIAN
3.3.1 Metode studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan 
cara menggunakan tehnik baca tingkat 
pertama yang merupakan kegiatan 
menganalisis karya sastra dengan 
memahami dan mengungkapkan sesuatu 
yang terdapat dalam karya sastra. Hal 
tersebut berkaitan dengan masalah struktur 
dan nilai pendidikan yang ada dalam novel 
tersebut. Penggunaan studi pustaka ini 
menggunakan sumber-sumber yang relevan 
dengan penelitian, serta novel yang 
berjudul Ranah 3 Warna karya A. Fuadi. 

3.3.2 Metode Catat
Teknik catat yaitu dimana peneliti 

mengumpulkan data dengan melakukan 
pencatatan setelah melakukan pembacaan 
secara menyeluruh terhadap karya sastra 
yaitu novel Ranah 3 Warna. Metode ini 
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berguna untuk mengumpulkan data berupa 
teks-teks bacaan dalam novel Ranah 3 
Warna untuk memperkuat penafsiran atas 
novel tersebut. Data yang diamati adalah 
unsur-unsur intrinsik yang ada dalam novel 
Ranah 3 Warna yang berupa: tema, 
latar/setting, alur/plot, tokoh dan 
penokohan, dan sudut pandang. Kemudian 
mencari dan menentukan nilai pendidikan 
diantaranya; nilai moral, nilai religius, dan 
nilai sosial sebagai bahan acuan dalam 
memahami novel  Ranah 3 Warna. Metode 
ini dapat dilakukan pada buku-buku untuk 
dipelajari dengan cermat.

3.4 Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan struktural.
Data-data yang diperoleh berupa gambaran 
kata-kata dan kalimat –kalimat, bukan 
menggunakan rumus-rumus seperti dalam 
penelitian kuantitatif.

Langkah-langkah yang akan 
ditempuh dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:
Langkah 1: 
Membaca novel Ranah 3 Warna karya A. 
Fuadi untuk memahami strukutur global 
novel tersebut secara berulang-ulang 
dengan cermat kata demi kata dan kalimat 
demi kalimat. 
Langkah 2 :
Mengidentifikasi data berdasarkan butir-
butir masalah dan tujuan penelitian yang 
ditemukan dalam novel Ranah 3 Warna 
karya A. Fuadi yang berkaitan dengan 
struktur dan nilai pendidikan.
Langkah 3: 

Mengkalsifikasikan data sesuai dengan 
unsur intrinsik nilai-nilai pendidikan 
berupa; 1. Nilai religius, 2. Nilai sosial, 3. 
Nilai moral.
Langkah 4 :
Menganalisis data yang diklasifikasikan 
sebelumnya yaitu unsur instrinsik nilai-nilai 

pendidikan berupa; 1. Nilai religius, 2. 
Nilai sosial, 3. Nilai moral.
Langkah 5:
Menganalisis nilai-nilai pendidikan yang 
disampaikan melalui perilaku dan kalimat-
kalimat dalam novel Ranah 3 Warna karya 
A. Fuadi.
Langkah 6:
Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada 
analisis data secara keseluruhan.

Tokoh Alif
1. Mudah Putus Asa

Diceritakan dalam novel ini Alif 
memiliki sikap putus asa karena hal-
hal yang sepele membuatnya menjadi 
tidak bersemangat untuk meraih 
impiannya. Adapun kutipan yang 
menunjukan tokoh merasa  mudah 
putus asa di dalam novel Ranah 3 
Warna karya A. Fuadi adalah sebagai 
berikut:
“Waktu itu impianku adalah 

menjadi seperti Habibie dan 
belajar sampai Amerika.Tapi 
lihatlah aku hari ini. Memancing 
seekor ikan danau pun tidak 
bisa.Apalagi menggapai cita-
citaku.” (Fuadi, 2011:3)

2. Pantang Menyerah
Dalam novel ini bahwa Alif  Fikri 

memiliki sifat pantang menyerah  yang  
tertanam pada dirinya, sehingga dia 
tidak gampang melepas segala masalah 
yang akan dia hadapi begitu saja. 
Namun, Alif tetap membuktikan 
kepada dirinya bahwa dia bisa dan 
mampu untuk  dapat melewati semua 
ujian yang akan  dia hadapi dengan 
bermodalkan rasa percaya diri yang 
kuat, bahwa dia yakin dan mampu 
untuk melewati semua ujian yang akan 
dia hadapi. Hal tersebut dapat diliihat 
pada kutipan berikut:
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“Aku ingin membuktikan 
kepada mereka semua, bukan 
mereka yang menentukan 
nasibku, tapi diriku dan Tuhan.  
Aku punya impianku sendiri. 
Aku ingin lulus UMPTN, kuliah 
di jalur umum untuk bisa 
mewujudkan impianku ke 
Amerika.” (Fuadi, 2011:8)

3. Percaya Diri

Diceritakan dalam novel ini Alif  
memiliki  sifat  percaya diri dengan 
kemampuannya.  Dia selalu yakin dengan 
dirinya sendiri atas apa yang akan dia 
hadapi di depan. Meskipun berat, namun 
dia tetap yakin pasti bisa untuk menghadapi 
semua rintangan tersebut,. Adapun sifat 
percya diri tersebut terdapat pada kutipan 
berikut:

“Aku akan menjadi seperti Denmark 
dalam menghadapi UMPTN. Aku bisa 
menjadi dinamit seperti Denmark. 
Akan aku ledakkan sebuah prestasi. 
Akan aku bungkam semua keraguan..” 
(Fuadi, 2011: 25)

4. Bijaksana

Dalam novel ini Alif 
digambarkan memiliki sikap 
bijaksana. Dia tidak mau 
membebani kedua orang tuanya di 
dalam membiayai kuliahnya. 
Berbagai macam usaha yang dia 
lakukan untuk bisa membiayai 
hidupnya di Bandung dan biaya 
kuliahnya serta niat yang tulus 
untuk dapat megirimkan Amaknya 
uang di kampung. Hal tersebut 
dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Tapi aku tidak 
mungkin minta kiriman 
lebih karena beban  
Ayah dan Amak begitu 

berat. Karena itu aku 
mulai berpikir untuk 
menacri penghasilan 
tambahan seperti yang 
dilakukan teman kosku 
yaitu mengajar les atau 
privat..” (Fuadi, 
2011:84)

5. Mudah Bimbang

Semenjak Ayah Alif meninggal, 
Alif menjadi seorang yang mudah 
bimbang. Bimbang untuk 
memikirkan bagaimana Amaknya 
akan menghidupi adik-adiknya dan 
dirinya. Alif ingin berhenti kuliah 
dan membantu Amaknya, namun 
Amaknya terang-terangan 
menentang hal itu. Hal ini dapat 
dilihat pada kutipan berikut:

“Tapi bagaimana 
caranya? Kalau ingin 
menggantikan peran 
Ayah untuk mencari 
nafkah, aku harus 
mungkin berhenti kuliah 
dan bekerja. Tapi 
bagaimana impianku 
untuk kuliah? Untuk 
merantau ke luar 
negeri?” (Fuadi, 2011: 
100)

Tokoh Randai

Selain tokoh Alif, didcerikan dalam 
novel ini terdapat tokoh tambahan yakni 
Randai. Randai yang merupakan sahabat 
karibnya Alif  sejak kecil. Dari kecil 
mereka menjadi sahabat sejati, nanamun 
begitu mereka dewasa, Alif dan Randai 
berlomba untuk meraih masa depan 
impian mereka. Hal tersebut dapat 
dilihat pada kutipan berikut:
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Randai  digambarkan sebagai 
kawan akrab alif. Sejak kecil mereka 
selalu berlomba masalah remeh-temeh. 
Ketika dewasa mereka berlomba-
lomba untuk masa depan. Entah 
mengapa Randai selalu meremehkan 
Alif yang berstatus  lulusan pesantren.
Randai selalu melontarkan pertanyaan 
yang membuat Alif tersinggung. 

Tokoh Randai digambarkan
sebagai seorang memiliki watak 
berkembang seperti, sombong, dan  
baik hati dalam novel ini. Hal tersebut 
dapat dilihat pada kutipan berikut:

1. Sombong

“Randai hanya melirikku 
sambil tersenyum 
timpang seperti tidak 
yakin.Bola matanya 
berputar malas.Lagaknya 
selalu kurang ajar.” 
(Fuadi, 2011:3)

2. Baik Hati

Selain memiliki sifat sombong, 
diceritakan dalam novel ini 
Randai juga memilki sikap baik 
kepada sahabat dekatnya yakni 
Alif. Karena Alif baru pertama 
kali datang ke Bandung, dia 
berniat untuk langsung ke kos 
Randai. Karena dari dulu 
Randai meyurh Alif untuk 
datang ke kosnya yang ada di 
Bandung. Dan kini dia datang 
ke kosnya Randai untuk 
melaksnakan perkuliahannya 
disana. Hal ini

“Randai merangkuh 
bahuku dengan akrab. Dia 
menyeduh kopi hangat dan 
memesan nasi goreng dari 
sebuah gerobak yang 

selalu berbunyi tek-tek-
tek.” Ayo, kita makan 
dulu,” kata Randai 
ramah..” (Fuadi, 2011: 44)

Tokoh Ayah

           Tokoh Ayah merupakan orang
tua dari Alif. Tokoh ini digambarkan 
sebagai orang yang bijkasana. Ayah 
Alif fikri selalu mendukung Alif dan 
mengarahkan Alif dalam menentukan 
arah. Sebagai bekal untuk Alif di 
Bandung kelak, Ayahnya memberikan 
beberapa lembar rupiah dan sepatu 
hitam yang dipesan khusus dari pasar.
Sebelum meninggal dunia, Ayah Alif 
berpesan agar Alif selalu melindungi 
Amak dan adik-adiknya

1. Bijaksana

Diceritakan dalam novel ini Ayah 
memiliki sifat yang bijakasana. Karena 
Ayahlah yang paling tahu bagaimana 
Alif dan apa yang yang terbaik bagi Alif. 
Pengorbanan Ayah ketika Alif akan 
mengikuti UMPTN telah dipersiapkan 
Ayah untuk Alif. Hal tersebut dapat 
dilihat pada kutipan berikut:

“Ayah mungkin yang paling 
tahu perasaan yang aku 
simpan. Setahun lalu, 
beliaulah yang datang jauh-
jauh dari Maninjau 
menemuiku di Ponorogo, 
hanya untuk menjinakkan 
hatiku ketika aku ingin sekali 
keluar dari Pondok Madani 
auat PM.” (Fuadi, 2011:5)

Tokoh Amak 

Tokoh Amak merupakan orang tua 
dari Alif. Tokoh ini memiliki sifat 
bijaksana dan pekerja keras karena 
suami atau ayah Alif sudah pergi 
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meninggalkannya untuk selama-
lamanya. Karena Amak begitu sayang 
kepada Alif sehingga dia tidak mau 
melihat anaknya untuk memikirkan 
biaya kuliah meskipun Amaklah yang 
harus menjadi tulang pungung keluarga. 
Hal tersebut dapat dibuktikan pada 
kutipan dibawah ini.

1. Bijaksana

Setelah ditinggalkan oleh Ayah, 
kini Amaklah yang menjadi tulang 
punggung keluarga. Dengan usaha 
dan kerja keras, Amak akan berusaha 
semampu mungkin agar anak-
anaknya bisa tetap beresekolah. 
Amak tidak mau melihat Alif dan 
kedua adiknya putus sekolah  dengan 
sudah tidak adanya Ayah. Adapun 
kutipan yang membuktikan kebaikan 
Amak dapat dilihat pada kutipan 
berikut:

, “Fokus sajalah kuliah, 
jangan pikirkan biaya. 
Urusan itu biar Amak 
yang memikirkan. Kalau 
perlu Amak mencari 
pinjaman sampai ujung 
kampung di danau itu.” 
(Fuadi,2011: 99)

2. Pekerja keras

Semenjak Ayah Alif meninggal, 
maka tidak ada lagi yang bisa 
menafkahi keluarga ini. Maka 
hanyalah tinggal seoarang Amak 
yang akan menjadi tulang punggung
krluarga ini. Dengan penghasilan 
guru SD saja, tidak akan cukup 
dengan kebutuhannya, namun Amak 
akan bekerja keras di dalam 
memenuhi kebutuhan keluarga. Hal 
tersebut dapat dilihat pada kutipan 
berikut:

“Sepulang mengajar 
siang, Amak akan 
menambah penghasilan 
dengan mengajar 
madrsah sore..” (Fuadi, 
2011: 100)

Tokoh Bang Togar

Bang togar merupakan orang 
yang mengajrkan Alif untuk  belajar 
menulis sebuah tulisan ilmiah yang 
nantinya bisa dimuat pada media massa. 
Bang togar digambarkan memiliki sifat 
tegas, sombong, dan juga baik hati. Hal 
tersbeut dapat dibuktikan pada kutipan 
berikut  ini.

1. Tegas

Diceritakan dalam novel ini Bang 
Togar memiliki sikap  tegas yang 
merupakan cara dia mendidik anak-
anak baru yang ingin belajar menulis 
dimedia. Banyak dari mereka yang 
tidak tahan dengan sifatnya yang 
begitu keras dan tegas. Hal tersebut 
dapat diliihat pada kutipan berikut:

“Setiap tahun selalu ada 
yang bilang begini, tetapi 
mereka gugur dan tidak 
kuat..”(Fuadi, 2011: 67)

2. Baik hati

Dalam novel ini selain Bang Togar
memiliki watak sombong, namun dia 
juga memiliki watak yang baik hati. 
Melihat kegigihan Alif yang sabar 
dalam mengerjakan semua tugas yang 
diberikank oleh Bang Togar, akhirnya 
hati Bang Togar luluh dengan 
kegigihan dan kerja jeras serta 
kesabaran yang dimiliki oleh Alif. 
Bang togar bersedia mengajarinya 
menulis dimedia sampai Alif mampu 
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untuk melakukannya. Hal tersebut 
dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Kau telah 
membuktikan bisa 
bekerja cepat dan di 
bawah tekanan, walau 
masih sering salah. 
Perjanjian kita kalau 
kau bisa disiplin, aku 
ajarkan rahasia menulis 
yang terbaik..” (Fuadi, 
2011: 77)

3. Sombong

Selain meiliki sifat tegas, Bang 
Togar juga memiliki sifat sombong 
karena bahasanya terlalu angkuh 
untuk dilontarkan kepada anak 
didiknya yang mau belajar 
kepadanya. Karenaa kata-kata yang 
seperti inilah membuat mahasiswa 
baru yang mau belajar menulis 
dimedia tidak tahan karena dengan 
kata-katanya itu. Terlebih lagi Alif, 
meskipun dia dimarah dengan kata-
kata yang kurang enak didengarkan, 
namun dia tetap bertahan dengan 
kata-kata bang togar. Hal ini dapat 
dibuktikan pada kutipan berikut:

“Ada apa kau? 
Tanyanya mengagetkan 
aku.” (Fuadi, 2011:66)

1. Tokoh Raisa
Raisa digambarkan sebagai wanita 
yang pintar, ramah dan baik hati. 
Tidak hanya kitu, dia juga sangat 
pandai bernyanyi dan mengusai 
berbagai seni tradisinona. 
Keramahannya terlihat pada saat 
Alif berkenalan dengannya. Hal 
tersebut dapat dilihat pada kutipan 
berikut:

“Ayo kita pulang, 
sebelum basah kuyup,” 
ajaknya senyum lebar, 
sambil mengayun 
langkah.” (Fuadi, 
2011:52)

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, dalam 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:

5.1.1  Analisis Struktural

Analisis struktural dalam penelitian ini 
membahas unsur intrinsik yang terdapat 
dalam novel Ranah 3 Warna karya A. 
Fuadi di antaranya:

1. Tema dalam novel Ranah 3 Warna ini 
adalah perjuangan seorang lulusan 
pesantren untuk menggapai mimpinya.

2. Penokohan merupakan gambaran yang 
ditampilkan pengarang tentang lakon 
yang bermain di dalam cerita yang 
ditinjau dari segi fisik, psikis maupun 
lingkungan tempat tinggalnya. 
Pengambaran ini dapat secara langsung 
atau tidak langsung diuraikan oleh 
pengarang dalam sebuah cerita. Dalam 
novel Ranah 3 Warna terdapat 
beberapa karakter tokoh di antaranya: 
1) Alif, memiliki karakter mudah putus 
asa, bijaksana, percaya diri, mudah 
bimbang, dan pantang menyerah; 2) 
Randai, memilki karakater sombong, 
dan baik hati; 3) Ayah, memiliki 
karakter bijaksana; 4) Amak, memiliki 
karakter bijaksana, dan pekerja keras; 
5) Bang Togar memiliki karakter 
sombong, bak hati, dan keras; 6) Raisa, 
memiliki karakter ramah.

3. Latar atau seting merupakan tempat, 
waktu, dan suasana yang terjadi dalam 
sebuah cerita. Latar tempat yang 
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disebutkan dalam novel ini yaitu; 
Maninjau,  Sumatra Barat, Bandung, 
Amman-Yordania, Kanada, dan 
Quebe-Saint Raymond. Latar waktu 
yaitu pagi hari, sore hari, dan malam 
hari. Latar suasana yang terdapat 
dalam novel ini adalah tegang, 
bahagia, haru, dan sedih.

4. Sudut pandang merupakan cara 
pengarang menampilkan tokoh dalam 
ceritanya.  Sudut pandang yang 
digunsakan oleh pengarang dalam 
novel ini adalah orang pertama pelaku 
utama.

5. Gaya bahasa yang digunakan dalam 
novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi 
menggunakan gaya bahasa hiperbola 
dan personafikasi.

6. Pesan atau amanat yang disampaikan 
penulis  yang terkandung dalam novel
Ranah 3 Warna  adalah kita sebagai 
umat beragama diwajibkan untuk 
menuntut ilmu. Tidak perduli dengan 
jauhnya jarak dan waktu, dari mana 
asal  dan menuntut ilmu tidak 
mengenal umur. Meskipun rintangan 
menghalangi, jika kita teguh membela 
mimpi kita, maka Tuhan akan 
menolong kita. 

5.1.2 Nilai Pendidikan Dalam Novel 
Ranah 3 Warna Karya A. Fuadi

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat 
dalam novel Ranah 3 Warna karya A. 
Fuadi adalah:
1. Nilai religius atau ketuhanan yang 

terdiri dari berdoa, shalat, dan 
kepasrahan atau tawakkal.

2. Nilai moral yang terdiri dari kejujuran, 
meminta maaf, berbakti kepada  orang 
tua, nasihat, dan rela berkorban.

3. Nilai sosial yang terdiri dari tolong 
menolong, peduli terhadap sesama, dan 
cinta kasih.

B. Saran 

Pada dasarnya suatu kegiatan yang 
bersifat ilmiah harus memberikan 
dampak positif. Begitu pula dengan 
hasil penelitian ini. Ada beberapa saran 
dari penulis, yakni:

1. Penelitian ini dapat dijadikan  
sumbangan pemikiran, khususnya 
pada analisis strukutur dan nilai 
pendidikan pada penelitian 
selanjutnya.

2. Hasil penelitian ini hendaknya 
terus dikembangkan ke ranah-ranah 
analisis struktur dan nilai 
pendidikan yang lain sehingga 
meningkatkan keragaman ilmu 
tentang analisis struktur dan nilai-
nilai pendidikan pada bidang 
sastra.

3. Hendaknya ada penelitian lanjut 
terhadap novel Ranah 3 Warna ini 
dengan menggunakan teori  dan 
pendekatan yang lain.
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STRUKTUR DAN NILAI PENDIDIKAN NOVEL RANAH 3 WARNA KARYA A.FUADI 

ABSTRAK

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur dan nilai pendidikan dalam  novel  Ranah 3 Warna karya A. Fuadi. Tujuan penelitian ini adalah  mendeskripsikan struktur dan  nilai pendidikan dalam novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi. Teori yang digunakan dalam peneletian ini adalah teori struktural untuk mengkaji unsur intrinsik dan pendekatakan didaktis  untuk mengkaji nilai-nilai yang ada dalam novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan tehnik catat. Selanjutnya, analaisis data dalam peneletian ini menggunakan metode pendektan struktural untuk mengkaji unsur-unsur instrinsik dan pendekatan didaktis untuk mengkaji nilai-nilai yang terdapat dalam novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi. Pendekatan struktural ini difokuskan pada unsur intrinsik dan nilai pendidikan seperti religius, moral, dan sosial dalam novel Ranah 3 Warna. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa struktur yang dikaji dalam unsur-unsur intrinsik ialah, (1) tema novel Ranah 3 Warna adalah perjuangan seorang lulusan pesantren dalam menggapai mimpinya. Tokoh utama dalam novel Ranah 3 Warna Alif dan tokoh tambahannya: Raisa, Randai, Amak, Ayah, Bang Togar, dll. Alurnya adalah alur maju campuran. Latar tempatnya Bandung, Maninjau, Yordania, Kanada, dan Quebec. Latar waktunya adalah pagi, sore, dan malam hari. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang persona pertama, (2) Nilai pendidikan dalam  novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi meliputi pendidikan religius berupa: berdoa, shalat, sabar, dan tawakkal. Nilai moral berupa: kejujuran meminta maaf, berbakti kepada orang tua, nasihat, dan rela berkorban. Nilai sosial berupa: tolong menolong, peduli sesama, dan cinta kasih. 

Kata kunci : Struktur, Nilai pendidikan, dan Novel.

Abstrack

Issues to be addressed in this study is to describe the structure and value of education in the realm of 3- Colour novel works A. Fuadi . The purpose of this study is to describe the structure and value of education in the sphere novel 3 Color works A. Fuadi . The theory used in this peneletian is structural theory to assess the intrinsic elements and didactic pendekatakan to examine the values that exist in the realm of 3- Colour novel works of A. Fuadi . Collecting data using techniques literature and technical notes. Furthermore , analaisis data in this peneletian using structural pendektan method for assessing intrinsic elements and didactic approach to examine the values contained in the novel 3- Color Sphere A. Fuadi work . This structural approach focuses on the intrinsic elements and values such as religious education , moral , and social sphere in the novel 3 Colors . Results of this study concluded that the structures studied in the intrinsic elements are , ( 1 ) 3 Color Sphere novel theme is the struggle of a boarding school graduates in reaching his dream . The main character in the novel Sphere 3 Color Alif and additional figures : Raisa , Randai , Amak , Dad , Bang Togar , etc . The plot is a mixture of forward flow . Background place Bandung , Maninjau , Jordan , Canada , and Quebec . Background time is morning , afternoon , and evening . Viewpoint is used first person viewpoint , ( 2 ) The value of education in the realm of 3- Colour novel A. Fuadi works include religious education in the form of : pray , prayer , patience , and resignation . Moral values such as : honesty apologize , filial to parents , advice , and willing to sacrifice . Social values such as : helping , caring neighbor , and love .

Keywords : structure , educational value , and the Novel ..



A. PENDAHULUAN

Karya sastra merupakan sebuah karya yang dituangkan melalui estetika bahasa yang kreatif, sehingga memunculkan rasa keindahan dan nilai yang bermanfaat bagi para penikmatnya. Karya sastra tidak serta merta tertuang dalam kurun waktu yang singkat. Akan tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama dalam hal penelaahan yang cukup mendalam, sehingga menghasilkan karya yang berkualitas.

Sastra menurut Wellek dan Werren  (dalam Wiyatmi, 2008: 14) adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Dengan pengertian demikian, maka segala sesuatu yang tertulis, entah ilmu kedokteran, ilmu sosial, atau apa saja yang tertulis adalah sastra. Sedangkan menurut kaum romantik, sebagaimana yang dikutip oleh Luxemburg dkk. (dalam Wiyatmi, 2008 : 15) berpendapat bahwa sastra adalah sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan pertama-pertama sebuah imitasi. Seorang sastrawan menciptakan dunia baru, meneruskan proses penciptaan di dalam alam semesta, bahkan menyempurnakannya. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sastra adalah segala sesuatu yang tertulis dan tercipta dalam dunia baru, kemudian meneruskan proses penciptaan di dalam alam semesta.

Sastra dipandang sebagai suatu gejala sosial, sastra yang ditulis pengarang pada suatu kurun waktu tertentu, pada umumnya langsung berkaitan dengan norma-norma adat istiadat zaman itu. Sastra yang baik tidak hanya merekam dan melukiskan kenyataan yang ada dalam masyarakat seperti camera, tetapi merekam dan melukiskan kenyataan dalam keseluruhannya.

Karya sastra dapat memunculkan nilai-nilai positif bagi penikmatnya, sehingga mereka dapat  peka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai  yang  terkandung di dalamnya. Novel juga merupakan sebuah karya fiksi yang menawarkan dunia berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif dibangun melalui berbagai unsur instrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar sudut pandang, dan lain-lain yang kesemuanya tentu saja bersifat imajinatif (Nurgiyantoro, 2012 : 4).

Keberadaan karya sastra merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban umat manusia, mengandung fungsi dan memiliki peranan penting tidak terbatas dalam ruang lingkup ilmu sastra saja, namun terlihat pula dalam kehidupan pembacanya. Adanya imajinasi pada sebuah karya sastra, akan menyebabkan karya sastra itu menjadi karya sastra yang imajinatif dan di dalamnya mengandung pikiran, perasaan, ide, dan harapan yang dikemas dengan bahasa yang indah dan menarik menjadi ciri khas suatu karya sastra. Berdasarkan hal tersebut, pembaca diharapkan memiliki kemampuan mengapresiasi, minimal dapat memahami dan merasakan unsur-unsur dan kejadian yang terdapat dalam karya sastra. Hal inilah yang membuat pembaca dapat menemukan tujuan dan amanat yang ingin disampaikan pengarang. Melalui hal ini pembaca dapat mengambil manfaat dan nilai-nilai positif dalam karya sastra tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji salah satu karya sastra yaitu novel, novel yang dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah novel  “Ranah 3 Warna”karya A. Fuadi. Pemilihan novel “Ranah 3 Warna”sebagai objek dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memahami struktur dan  nilai-nilai pendidikan yang tercermin dari perilaku tokoh-tokoh dalam novel Ranah 3 Warna. Novel Ranah 3 Warna  mempunyai nilai didik positif yaitu penjelasan mengenai nilai-nilai keteladanan lembaga pendidikan sehingga dapat dijadikan panutan atau masukan bagi pembacanya. Novel  Ranah 3  Warna  karya A. Fuadi dipilih karena memiliki kelebihan-kelebihan dalam isi maupun bahasanya.

Kelebihan-kelebihan yang dimaksud berdasarkan uraian di atas yang dapat ditemukan dalam novel ini seperti pada kutipan berikut: Siapa saja yang mewakilkan urusannya kepada Tuhan, maka dia akan ‘mencukupkan’ semua kebutuhan kita. ‘Cukup’ kawanku. Itu yang seharusnya kita cari. Apa artinya banyak harta tapi tidak pernah merasa cukup? Itulah janji Tuhan untuk orang yang tawakal.”(Fuadi, 2011: 35)

Berdasarkan kutipan tersebut, kelebihan yang terdapat pada bagian isi kutipan tersebut ialah anjuran kepada kita sebagai umat manusia yang selalu menyerahkan segala urusan hidup kepada Tuhan dan selalu merasa cukup serta bersyukur atas rizki yang diperoleh. Maka, Tuhan berjanji akan mencukupkan semua kebutuhan kita sebagai orang-orang yang bertawakkal. Sedangkan kelebihan pada bagian bahasa dalam kutipan tersebut ialah keindahan bahasanya yang dikemas secara apik dengan menggunakan bahasa sehari-hari serta bahasa yang sangat sederhana sehingga mempermudah pembaca untuk dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya. 

 Novel Ranah 3 Warna merupakan kelanjutan dari novel Negeri 5 Menara. Novel Negeri 5 Menara berkisah tentang seorang anak dari Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, yang bernama Alif Fikri yang merantau jauh ke Pondok Madani di Ponorogo, Jawa Timur untuk sekolah agama demi memenuhi permintaan ibunya. Meskipun dengan banyak godaan yang membuatnya hampir saja tidak menyelesaikan pendidikannya, namun akhirnya dengan mantra Man jadda wajada yang ia pelajari dari Kiainya  serta doa yang terus ia panjatkan, Alif  dapat lulus dari Pondok Madani.

Kisah selanjutnya pada novel kedua ini yakni, Ranah 3 Warna yang berkisah tentang kehidupan dari Alif Fikri setelah pulang dari pondok pesantren. Ternyata setelah kepulanganya di Maninjau, tidak segampang yang ia bayangkan waktu di pondok dulu. Demi memenuhi impiannya seperti waktu di pondok dulu untuk pergi ke Amerika, ia harus bekerja keras lagi demi impiannya itu. Karena di pondoknya dulu tidak mengeluarkan ijazah umum, ia harus berjuang untuk menempuh ujian persamaan untuk mendapat ijazah persamaan SMA agar dapat digunakan untuk Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Dengan mengingat mantra yang didapatkanya dulu, Alif mencoba untuk kerja keras tiada henti untuk mendapat ijazah persamaan SMA dan dapat melewati Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Namun, mantra Man jadda wajada saja tidak cukup untuk meneruskan usahanya itu. Ia ingat mantra kedua yang diperolehnya ketika di Pondok Madani dulu yaitu Man sahabara zhafira. Berbekal kedua mantra inilah Alif  gunakan untuk menyongsong mimpi-mimpinya. Akhirnya  Alif dapat lulus UMPTN dan berhasil masuk Universitas Padjajaran (UNPAD) dan mengambil program studi Hubungan Internasional demi mewujudkan impiannya untuk pergi ke luar negeri terutama ke Amerika. Sempat kuliahnya akan berakhir karena masalah biaya yang membelit. Berbekal kedua mantra yang diperolehnya ketika di pondok dulu yakni Man jadda wajada dan Man sahabara zhafira, Alif dapat melewati semua cobaan dengan kerja keras dan penuh kesabaran tanpa batas.  

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa  penelitian ini akan dibahas tentang Struktur dan Nilai Pendidikan novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi.



B. METODOLOGI PENELITIAN

3.3.1 Metode studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menggunakan tehnik baca tingkat pertama yang merupakan kegiatan menganalisis karya sastra dengan memahami dan mengungkapkan sesuatu yang terdapat dalam karya sastra. Hal tersebut berkaitan dengan masalah struktur dan nilai pendidikan yang ada dalam novel tersebut. Penggunaan studi pustaka ini menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian, serta novel yang berjudul Ranah 3 Warna karya A. Fuadi. 



3.3.2 Metode Catat

Teknik catat yaitu dimana peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan setelah melakukan pembacaan secara menyeluruh terhadap karya sastra yaitu novel Ranah 3 Warna. Metode ini berguna untuk mengumpulkan data berupa teks-teks bacaan dalam novel Ranah 3 Warna untuk memperkuat penafsiran atas novel tersebut. Data yang diamati adalah unsur-unsur intrinsik yang ada dalam novel Ranah 3 Warna yang berupa: tema, latar/setting, alur/plot, tokoh dan penokohan, dan sudut pandang. Kemudian mencari dan menentukan nilai pendidikan diantaranya; nilai moral, nilai religius, dan nilai sosial sebagai bahan acuan dalam memahami novel  Ranah 3 Warna. Metode ini dapat dilakukan pada buku-buku untuk dipelajari dengan cermat.



3.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural. Data-data yang diperoleh berupa gambaran kata-kata dan kalimat –kalimat, bukan menggunakan rumus-rumus seperti dalam penelitian kuantitatif.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1: 

Membaca novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi untuk memahami strukutur global novel tersebut secara berulang-ulang dengan cermat kata demi kata dan kalimat demi kalimat. 

Langkah 2	:

Mengidentifikasi data berdasarkan butir-butir masalah dan tujuan penelitian yang ditemukan dalam novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi yang berkaitan dengan struktur dan nilai pendidikan.

 Langkah 3: 

Mengkalsifikasikan data sesuai dengan unsur intrinsik nilai-nilai pendidikan berupa; 1. Nilai religius, 2. Nilai sosial, 3. Nilai moral.

Langkah 4	:

Menganalisis data yang diklasifikasikan sebelumnya yaitu unsur instrinsik nilai-nilai pendidikan berupa; 1. Nilai religius, 2. Nilai sosial, 3. Nilai moral.

Langkah 5:

Menganalisis nilai-nilai pendidikan yang disampaikan melalui perilaku dan kalimat-kalimat dalam novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi.

Langkah 6:

Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara keseluruhan.



Tokoh Alif

1. Mudah Putus Asa

Diceritakan dalam novel ini Alif  memiliki sikap putus asa karena hal-hal yang sepele  membuatnya menjadi tidak bersemangat untuk meraih impiannya. Adapun kutipan yang menunjukan tokoh merasa  mudah putus asa  di dalam novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi adalah sebagai berikut:

 “Waktu itu impianku adalah menjadi seperti Habibie dan belajar sampai Amerika.Tapi lihatlah aku hari ini. Memancing seekor ikan danau pun tidak bisa.Apalagi menggapai cita-citaku.” (Fuadi, 2011:3)



2.  Pantang Menyerah

Dalam novel ini bahwa Alif  Fikri memiliki sifat pantang menyerah  yang  tertanam pada dirinya, sehingga dia tidak gampang melepas segala masalah yang akan dia hadapi begitu saja. Namun, Alif tetap membuktikan kepada dirinya bahwa dia bisa dan mampu untuk  dapat melewati semua ujian yang akan  dia hadapi dengan bermodalkan rasa percaya diri yang kuat, bahwa dia yakin dan mampu untuk melewati semua ujian yang akan dia hadapi. Hal tersebut dapat diliihat pada kutipan berikut:

“Aku ingin membuktikan kepada mereka semua, bukan mereka yang menentukan nasibku, tapi diriku dan Tuhan.  Aku punya impianku sendiri. Aku ingin lulus UMPTN, kuliah di jalur umum untuk bisa mewujudkan impianku ke Amerika.” (Fuadi, 2011:8)



3. Percaya Diri

Diceritakan dalam novel ini Alif  memiliki  sifat  percaya diri dengan kemampuannya.  Dia selalu yakin dengan dirinya sendiri atas apa yang akan dia hadapi di depan. Meskipun berat, namun dia tetap yakin pasti bisa untuk menghadapi semua rintangan tersebut,. Adapun sifat percya diri tersebut terdapat pada kutipan berikut:

 “Aku akan menjadi seperti Denmark dalam menghadapi UMPTN. Aku bisa menjadi dinamit seperti Denmark. Akan aku ledakkan sebuah prestasi. Akan aku bungkam semua keraguan..” (Fuadi, 2011: 25)



4. Bijaksana

Dalam novel ini Alif digambarkan memiliki sikap bijaksana. Dia tidak mau membebani kedua orang tuanya di dalam membiayai kuliahnya. Berbagai macam usaha yang dia lakukan untuk bisa membiayai hidupnya di Bandung dan biaya kuliahnya serta niat yang tulus untuk dapat megirimkan Amaknya uang di kampung. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Tapi aku tidak mungkin minta kiriman lebih karena beban  Ayah dan Amak begitu berat. Karena itu aku mulai berpikir untuk menacri penghasilan tambahan seperti yang dilakukan teman kosku yaitu mengajar les atau privat..” (Fuadi, 2011:84)



5. Mudah Bimbang

Semenjak Ayah Alif meninggal, Alif menjadi seorang yang mudah bimbang. Bimbang untuk memikirkan bagaimana Amaknya akan menghidupi adik-adiknya dan dirinya. Alif ingin berhenti kuliah dan membantu Amaknya, namun Amaknya terang-terangan menentang hal itu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

 “Tapi bagaimana caranya? Kalau ingin menggantikan peran Ayah untuk mencari nafkah, aku harus mungkin berhenti kuliah dan bekerja. Tapi bagaimana impianku untuk kuliah? Untuk merantau ke luar negeri?” (Fuadi, 2011: 100)

Tokoh Randai

Selain tokoh Alif, didcerikan dalam novel ini terdapat tokoh tambahan yakni Randai. Randai yang merupakan sahabat karibnya Alif  sejak kecil. Dari kecil mereka menjadi sahabat sejati, nanamun begitu mereka dewasa, Alif dan Randai berlomba untuk meraih masa depan impian mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

Randai  digambarkan sebagai  kawan akrab alif. Sejak kecil mereka selalu berlomba masalah remeh-temeh. Ketika dewasa mereka berlomba-lomba untuk masa depan. Entah mengapa Randai selalu meremehkan Alif yang berstatus  lulusan pesantren. Randai selalu melontarkan pertanyaan yang membuat Alif tersinggung. 

Tokoh Randai digambarkan sebagai seorang  memiliki watak berkembang seperti, sombong, dan  baik hati dalam novel ini. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

1.  Sombong 

 	“Randai hanya melirikku sambil tersenyum timpang seperti tidak yakin.Bola matanya berputar malas.Lagaknya selalu kurang ajar.” (Fuadi, 2011:3)

2. Baik Hati

Selain memiliki sifat sombong, diceritakan dalam novel ini Randai juga memilki sikap baik kepada sahabat dekatnya yakni Alif. Karena Alif baru pertama kali datang ke Bandung, dia berniat untuk langsung ke kos Randai. Karena dari dulu Randai meyurh Alif untuk datang ke kosnya yang ada di Bandung. Dan kini dia datang ke kosnya Randai untuk melaksnakan perkuliahannya disana. Hal ini

“Randai merangkuh bahuku dengan akrab. Dia menyeduh kopi hangat dan memesan nasi goreng dari sebuah gerobak yang selalu berbunyi tek-tek-tek.” Ayo, kita makan dulu,” kata Randai ramah..” (Fuadi, 2011: 44)



Tokoh Ayah

           Tokoh Ayah merupakan orang tua dari Alif. Tokoh ini digambarkan sebagai orang yang bijkasana. Ayah Alif fikri selalu mendukung Alif dan mengarahkan Alif dalam menentukan arah. Sebagai bekal untuk Alif di Bandung kelak, Ayahnya memberikan beberapa lembar rupiah dan sepatu hitam yang dipesan khusus dari pasar. Sebelum meninggal dunia, Ayah Alif berpesan agar Alif selalu melindungi Amak dan adik-adiknya

1.  Bijaksana

Diceritakan dalam novel ini Ayah memiliki sifat yang bijakasana. Karena Ayahlah yang paling tahu bagaimana Alif dan apa yang yang terbaik bagi Alif. Pengorbanan Ayah ketika Alif akan mengikuti UMPTN telah dipersiapkan Ayah untuk Alif. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Ayah mungkin yang paling tahu perasaan yang aku simpan. Setahun lalu, beliaulah yang datang jauh-jauh dari Maninjau menemuiku di Ponorogo, hanya untuk menjinakkan hatiku ketika aku ingin sekali keluar dari Pondok Madani auat PM.” (Fuadi, 2011:5)

Tokoh Amak 

Tokoh Amak merupakan orang tua dari Alif. Tokoh ini memiliki sifat bijaksana dan pekerja keras karena suami atau ayah Alif sudah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Karena Amak begitu sayang kepada Alif sehingga dia tidak mau melihat anaknya untuk memikirkan biaya kuliah meskipun Amaklah yang harus menjadi tulang pungung keluarga. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan dibawah ini.

1. Bijaksana

Setelah ditinggalkan oleh Ayah, kini Amaklah yang menjadi tulang punggung keluarga. Dengan usaha dan kerja keras, Amak akan berusaha semampu mungkin agar anak-anaknya bisa tetap beresekolah. Amak tidak mau melihat Alif dan kedua adiknya putus sekolah  dengan sudah tidak adanya Ayah. Adapun kutipan yang membuktikan kebaikan Amak dapat dilihat  pada kutipan berikut:

, “Fokus sajalah kuliah, jangan pikirkan biaya. Urusan itu biar Amak yang memikirkan. Kalau perlu Amak mencari pinjaman sampai ujung kampung di danau itu.” (Fuadi,2011: 99)

2. Pekerja keras

Semenjak Ayah Alif meninggal, maka tidak ada lagi yang bisa menafkahi keluarga ini. Maka hanyalah tinggal seoarang Amak yang akan menjadi tulang punggung krluarga ini. Dengan penghasilan guru SD saja, tidak akan cukup dengan kebutuhannya, namun Amak akan bekerja keras di dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

 “Sepulang mengajar siang, Amak akan menambah penghasilan dengan mengajar madrsah sore..” (Fuadi, 2011: 100)

Tokoh Bang Togar

Bang togar merupakan orang yang mengajrkan Alif untuk  belajar menulis sebuah tulisan ilmiah yang nantinya bisa dimuat pada media massa. Bang togar digambarkan memiliki sifat tegas, sombong, dan juga baik hati. Hal tersbeut dapat dibuktikan pada kutipan berikut  ini.

1.  Tegas

Diceritakan dalam novel ini Bang Togar memiliki sikap  tegas yang merupakan cara dia mendidik anak-anak baru yang ingin belajar menulis dimedia. Banyak dari mereka yang tidak tahan dengan sifatnya yang begitu keras dan tegas. Hal tersebut dapat diliihat pada kutipan berikut:

“Setiap tahun selalu ada yang bilang begini, tetapi mereka gugur dan tidak kuat..”(Fuadi, 2011: 67)



2. Baik hati

Dalam novel ini selain Bang Togar memiliki watak sombong, namun dia juga memiliki watak yang baik hati. Melihat kegigihan Alif yang sabar dalam mengerjakan semua tugas yang diberikank oleh Bang Togar, akhirnya hati Bang Togar luluh dengan kegigihan dan kerja jeras serta kesabaran yang dimiliki oleh Alif. Bang togar bersedia mengajarinya menulis dimedia sampai Alif mampu untuk melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Kau telah membuktikan bisa bekerja cepat dan di bawah tekanan, walau masih sering salah. Perjanjian kita kalau kau bisa disiplin, aku ajarkan rahasia menulis yang terbaik..” (Fuadi, 2011: 77)

3. Sombong

Selain meiliki sifat tegas, Bang Togar juga memiliki sifat sombong karena bahasanya terlalu angkuh untuk dilontarkan kepada anak didiknya yang mau belajar kepadanya. Karenaa kata-kata yang seperti inilah membuat mahasiswa baru yang mau belajar menulis dimedia tidak tahan karena dengan kata-katanya itu. Terlebih lagi Alif, meskipun dia dimarah dengan kata-kata yang kurang enak didengarkan, namun dia tetap bertahan dengan kata-kata bang togar. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut:

“Ada apa kau? Tanyanya mengagetkan aku.” (Fuadi, 2011:66)





1. Tokoh Raisa

Raisa digambarkan sebagai wanita yang pintar, ramah dan baik hati. Tidak hanya kitu, dia juga sangat pandai bernyanyi dan mengusai berbagai seni tradisinona. Keramahannya terlihat pada saat Alif berkenalan dengannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Ayo kita pulang, sebelum basah kuyup,” ajaknya senyum lebar, sambil mengayun langkah.” (Fuadi, 2011:52)

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1  Analisis Struktural

Analisis struktural dalam penelitian ini membahas unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi di antaranya:

1. Tema dalam novel Ranah 3 Warna ini adalah perjuangan seorang lulusan pesantren untuk menggapai mimpinya.

2. Penokohan merupakan gambaran yang ditampilkan pengarang tentang lakon yang bermain di dalam cerita yang ditinjau dari segi fisik, psikis maupun lingkungan tempat tinggalnya. Pengambaran ini dapat secara langsung atau tidak langsung diuraikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Dalam novel Ranah 3 Warna terdapat beberapa karakter tokoh di antaranya: 1) Alif, memiliki karakter mudah putus asa, bijaksana, percaya diri, mudah bimbang, dan pantang menyerah; 2) Randai, memilki karakater sombong, dan baik hati; 3) Ayah, memiliki karakter bijaksana; 4) Amak, memiliki karakter bijaksana, dan pekerja keras; 5) Bang Togar memiliki karakter sombong, bak hati, dan keras; 6) Raisa, memiliki karakter ramah.

3. Latar atau seting merupakan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerita. Latar tempat yang disebutkan dalam novel ini yaitu; Maninjau,  Sumatra Barat, Bandung, Amman-Yordania, Kanada, dan Quebe-Saint Raymond. Latar waktu yaitu pagi hari, sore hari, dan malam hari. Latar suasana yang terdapat dalam novel ini adalah tegang, bahagia, haru, dan sedih.

4. Sudut pandang merupakan cara pengarang menampilkan tokoh dalam ceritanya.  Sudut pandang yang digunsakan oleh pengarang dalam novel ini adalah orang pertama pelaku utama. 

5. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Ranah 3 Warna karya A. Fuadi menggunakan gaya bahasa hiperbola dan personafikasi.

6. Pesan atau amanat yang disampaikan penulis  yang terkandung dalam novel  Ranah 3 Warna  adalah kita sebagai umat beragama diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tidak perduli dengan jauhnya jarak dan waktu, dari mana asal  dan menuntut ilmu tidak mengenal umur. Meskipun rintangan menghalangi, jika kita teguh membela mimpi kita, maka Tuhan akan menolong kita. 

5.1.2 Nilai Pendidikan Dalam Novel Ranah 3 Warna Karya A. Fuadi

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Ranah 3 Warna  karya A. Fuadi adalah: 

1. Nilai religius atau ketuhanan yang terdiri dari berdoa, shalat, dan kepasrahan atau tawakkal.

2. Nilai moral yang terdiri dari kejujuran, meminta maaf, berbakti kepada  orang tua, nasihat, dan rela berkorban.

3. Nilai sosial yang terdiri dari tolong menolong, peduli terhadap sesama, dan cinta kasih.





B. Saran 

Pada dasarnya suatu kegiatan yang bersifat ilmiah harus memberikan dampak positif. Begitu pula dengan hasil penelitian ini. Ada beberapa saran dari penulis, yakni:

1. Penelitian ini dapat dijadikan  sumbangan pemikiran, khususnya pada analisis strukutur dan nilai pendidikan pada penelitian selanjutnya.

2. Hasil penelitian ini hendaknya terus dikembangkan ke ranah-ranah analisis struktur dan nilai pendidikan yang lain sehingga meningkatkan keragaman ilmu tentang analisis struktur dan nilai-nilai pendidikan pada bidang sastra.

3. Hendaknya ada penelitian lanjut terhadap novel Ranah 3 Warna ini dengan menggunakan teori  dan pendekatan yang lain.
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