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ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini  adalah: bagaimanakah unsur struktural novel Arti Sebuah Nama 

karya Lalu Syafi’i, bagaimanakah kajian pragmatik dalam novel Arti Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i, serta 

bagaimanakah kaitan hasil analisis novel Arti Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan unsur struktural novel Arti Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i, mendeskripsikan kajian pragmatik 

dalam novel Arti Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i, serta kaitan hasil analisis novel  Arti Sebuah Nama karya Lalu 

Syafi’i  dengan pembelajaran sastra di SMP. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan metode 

catat.Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data dapat 

dideskripsikan bahwa unsur-unsur struktural pada novel Arti Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i adalah dengan tema 

pengabdian seorang wanita terhadap bangsa dengan menjadi guru dan pelopor pembangunan di desa Bunut Baok; 

tokoh dan penokohan yang meliputi Intan dengan watak percaya diri, penuh semangat, ramah, berpendirian teguh, 

pantang menyerah, penyayang, dan peduli terhadap sesama. Rina dengan watak sopan, ramah, memegang prinsip, dan 

cerdas.Pak haji konglomerat dengan watak penyayang, peduli, murah hati, dan suka menolong.Pak Jalal dengan watak 

patuh, sabar, dan setia.Dokter Herman dengan watak peduli, baik hati, dan tidak pernah mengeluh.Yuda dengan watak 

sederhana, berjiwa polos, berhati bersih, cerdas, sopan, penyayang, bertanggung jawab, taat beragama, dan berprinsip 

tergar.Pak kepala desa dengan watak bertanggungjawab, ringan tangan, dan murah hati.Nenek Icah dengan watak 

nekat dan keras kepala.Karim dengan watak sopan, alim, dan ringan tangan. Pak Kenah dengan watak ringan tangan, 

pendiam, dan tak pernah mengeluh; alur dalam novel Arti Sebuan Nama menggunakan alur maju; latar yang terdiri 

dari latar tempat yang meliputi rumah Intan, kantor pak Haji Konglomerat, jalan raya, terminal bus, di dalam bus, 

alam mimpi, kapal penyebrangan, pelabuhan Lembar, puskesmas, desa Bunut Baok, kedai kopi, rumah Intan di desa 

Bunut Baok, ruang tamu pak Kepala Desa, sumur, surau, kaki bukit, rumah pak segep, kantor desa, puskesmas di desa 

Bunut Baok, rumah sakit kabupaten, dan rumah sakit propinsi. Kemudian latar waktu berupa waktu subuh, pagi, siang, 

sore, dan malam hari.Sedangkan latar suasana berupa suasana bahagia, sedih, pasrah, berduka, menegangkan, dan 

memperihatinkan; dan sudut pandang pada novel Arti Sebuah Nama menggunakan sudut pandang orang ketiga serba 

tahu.Selanjutnya nilai pragmatik yang terdapat dalam Arti Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i adalah nilai religi dan nilai 

sosial.Nilai religi meliputi beribadah kepada Tuhan, berdoa, pasrah, tidak menyekutukan Tuhan dan 

bersyukur.Sedangkan nilai sosial meliputi tolong-menolong, rela berkorban, saling memaafkan, dan mengabdi. 

Kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMP dapat dilihat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada 

kelas IX (Sembilan) semester 1 dengan SK Membaca sastra: Memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca 

buku kumpulan cerita pendek (cerpen) dan KD  7.1 Menemukan tema, latar, dan penokohan pada cerpen-cerpen 

dalam satu kumpulan cerpen. Dengan materi pembelajaran Cara menemukan unsur-unsur cerpen dan implementasi 

nya. Dengan indikator (1)Menyimpulkan tema cerpen (2)Menemukan latar cerpen dengan bukti faktual, 

(3)Menemukan karakter tokoh cerpen  dengan bukti yang meyakinkan; 7.2 Menganalisis nilai-nilai kehidupan pada 

cerpen-cerpen dalam satu kumpulan cerpen. Dengan materi pembelajaran: Penganalisisan nilai-nilai kehidupan pada 

cerpen.Dengan indikator: (1)Menemukan nilai-nilai kehidupan yang positif maupun negatif dalam kumpulan cerpen, 

(2) Membandingkan nilai kehidupan dalam cerpen dengan nilai kehidupan siswa (3) Menyimpulkan nilai kehidupan 

dalam cerpen yang dapat menjadi teladan  siswa. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa hasil penelitian berkaitan dengan 

pembelajaran sastra di SMP. 

Kata kunci : Novel, Unsur struktural, Nilai pragmatik 
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ABSTRACT 

 

Issues raised in this research are: how is a novel structural element in a Arti Sebuah Nama by Lalu Syafi’i, how 

pragmatic study of the novel in a Arti Sebuah Nama by Lalu Syafi’i, and how do they regard the results of the analysis 

in a Arti Sebuah Nama by Lalu Syafi’i. The purpose of this study was to describe the novel structural element in a Arti 

Sebuah Nama by Lalu Syafi’i, describe pragmatic study of the novel in a Arti Sebuah Nama by Lalu Syafi’i, and the 

relation of novel analysis results in a Arti Sebuah Nama by Lalu Syafi’i works with literary learning in junior high 

school , The data collection is done by the method of literature and methods catat.Data were analyzed using 

descriptive analysis method. Based on data analysis can be described that the structural elements of the novel in a Arti 

Sebuah Nama by Lalu Syafi’i is the theme of a woman against the nation's devotion to be a teacher and a pioneer in 

the development of the village of Bunut Baok; character and characterization that includes Intan with character 

confident, energetic, friendly, resolute, unyielding, compassionate, and caring for others. Rina temperament polite, 

friendly, keeping the principle, and cerdas.Pak Hajj conglomerate with character affectionate, caring, generous, and 

like menolong.Pak Jalal temperament obedient, patient and caring setia.Dokter Herman temperament, good natured, 

and never mengeluh.Yuda with the character of a simple, plain-minded, be clean, smart, polite, compassionate, 

responsible, religious, and principled character tergar.Pak village head is responsible, light hand, and cheap hati.Nenek 

Icah with reckless character and hard kepala.Karim with character courteous, pious, and a light hand. Pak Kenah with 

mild temperament hand, reserved, and never complained; groove in the novel Arti Sebuah Nama by Lalu Syafi’i using 

advanced workflow; background consists of a background area that encompasses the home Intan, office pack Haji 

Conglomerate, highways, bus terminal, in the bus, dream, boat crossing, port Sheets, health centers, village Bunut 

Baok, coffee shop, home diamonds in the village of Bunut Baok , living room pak village chief, well, surau, foothills, 

home pack segep, village office, health center in the village of Bunut Baok, district hospitals and provincial hospitals. 

Then timescapes be dawn, morning, noon, afternoon, and evening hari. Meanwhile background ambience atmosphere 

in the form of happy, sad, resigned, sorrow, stressful, and memperihatinkan; and viewpoints on the novel in a Arti 

Sebuah Nama by Lalu Syafi’i using a third person perspective paced tahu. Furthermore  pragmatic value contained in 

a Arti Sebuah Nama by Lalu Syafi’i is the religious values and religious values sosial.Nilai include worship God, pray, 

surrender, not associating God and bersyukur. Meanwhile social values include mutual help, self-sacrificing, forgiving 

one another, and serve. Relation to the study of literature in junior high can be seen in Learning Implementation Plan 

(RPP) in class IX (nine) 1st semester with SK Reading literature: Understanding the discourse of literature through 

reading the book of short stories (short stories) and KD 7.1 Finding a theme, background, and characterizations on a 

short story in a collection of short stories. By learning materials How to find elements of the short story and its 

implementation. With indicator (1) Summing up the theme of short stories (2) Find background stories with factual 

evidence, (3) Finding the character of the short story with convincing evidence; 7.2 Analysing the values of life on a 

short story in a collection of short stories. By learning materials: Analyzing the values of life in cerpen.Dengan 

indicators: (1) Find the values of life are positive or negative in a collection of short stories, (2) Comparing the value 

of lives in a short story by the value of student life (3) Summing up the value of life in short story can be an exemplary 

student. From it can be seen that the results of research related to the study of literature in junior high. 

Keywords : Novel , structural elements , pragmatic Value 
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A. PENDAHULUAN 

Karya sastra adalah karya yang menggunakan 

bahasa sebagai medianya untuk mewujudkan 

imajinasi-imajinasi pengarang. Dengan 

menggunakan bahasa sebagai medianya, karya 

sastra mampu mengungkapkan yang tidak 

terungkapkan.  

Apabila dilihat dari sudut pandang pragmatik, 

maka karya sastra dipandang sebagai sarana untuk 

menyampaikan tujuan tertentu, misalnya nilai-nilai 

atau ajaran kepada pembaca. Dengan kata lain, 

pendekatan pragmatik memandang karya sastra 

sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu 

kepada pembaca. Dalam hal ini tujuan tersebut 

dapat berupa tujuan politik, pendidikan, moral, 

agama maupun tujuan yang lain. Melalui 

pendekatan pragmatik bisa dilihat hubungan antara 

pembaca dengan karya sastra. Hubungan antara 

karya sastra dengan pembaca yang dimaksud adalah 

karya sastra dan pembaca dalam praktiknya 

mengkaji dan memahami karya sastra, sedangkan 

berdasarkan fungsinya untuk memberikan 

pendidikan (ajaran) moral, agama, maupun fungsi 

sosial lainnya.  

Salah satu novel yang menarik untuk dikaji 

adalah novel “Arti Sebuah Nama.” Karya Lalu 

Safi’i. Novel “Arti Sebuah Nama”ditulis dengan 

bahasa yang sederhana, namun tetap 

memperhatikan kualitas isi. Novel ini mengajarkan 

kita tentang sebuah pengabdian. Pengabdian yang 

dimaksudkan disini adalah pengabdian kepada 

tanah air. Pengabdian tersebut terwujud dalam 

perilaku tokoh bernama Intan.  

Berdasarkan kurikulum KTSP tahun 2006 

terdapat pembelajaran yang memiliki hubungan 

dengan penelitian ini yaitu pada kelas IX semester 

ganjil dengan Standar Kompetensi (SK) Membaca 

Sastra: 7. Memahami wacana sastra melalui 

kegiatan membaca buku kumpulan cerita pendek 

(cerpen) dan Kompetensi Dasar (KD) 7.1 

Menemukan tema, latar, dan penokohan, pada 

cerpen-cerpen dalam satu kumpulan cerpen dan 7.2 

Menganalisis nilai-nilai kehidupan pada cerpen-

cerpen dalam satu buku kumpulan cerpen. Novel 

“Arti Sebuah Nama” karya Lalu Syafi’i ini sarat 

dengan nilai-nilai moral dan ajaran tentang cinta 

tanah air, sehingga sangat baik di gunakan dalam 

pembelajaran sastra di SMP. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka penelitian yang berjudul 

“Analisis pragmatikdalam novel arti sebuah nama 

karya Lalu Safi’i kaitannya dengan 

pembelajaransastra di SMP” penting dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 1) Bagaimanakah unsur struktural dalam 

novel “Arti Sebuah Nama” Karya Lalu Safi’I?; 2) 

Bagaimanakah kajian pragmatik dalam novel “Arti 

Sebuah Nama” Karya Lalu Safi’i?; 3) 

Bagaimanakah kaitan hasil analisis novel “Arti 

Sebuah Nama” Karya Lalu Safi’i dengan 

pembelajaran sastra di SMP? 

Dengan memperhatikan rumusan masalah 

yang menekankan pada struktur pembangun novel 

dan kajian pragmatik, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan unsur 

struktural dalam novel “Arti Sebuah Nama” Karya 

Lalu Safi’I; 2) Untuk mendeskripsikan kajian 

pragmatik dalam novel “Arti Sebuah Nama” Karya 

Lalu Safi’I; 3) Untuk mendeskripsikan kaitan hasil 

analisis novel “Arti Sebuah Nama” Karya Lalu 

Safi’i dengan pembelajaran sastra di SMP. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan 

agar berguna baik secara teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pengetahuan kepada pembaca tentang novel 

khususnya unsur-unsur yang membangun novel 

dan bagaimanakah cara mengkaji novel 

menggunakan kajian pragmatik. 

2. Manfaat Secara Praktis 

1) Penelitian ini merupakan sarana untuk 

meningkatkan kemampuan dan kreativitas 

peneliti dalam mengkaji karya sastra, 

terutama yang berkaitan dengan struktur 

pembangun dan analisis pragmatik dalam 

novel menggunakan kajian pragmatik. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

jumlah koleksi hasil penelitian di 

Universitas Mataram, terutama FKIP 

Jurusan Bahasa Indonesia dan Seni. Dengan 
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demikian, penelitian ini nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan 

dengan penelitian-penelitianlain yang telah 

ada sebelumnya. 

3) Dalam bidang pendidikan, penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi guru bahasa dan sastra 

Indonesia untuk materi sastra yang diajarkan 

kepada siswa baik di sekolah formal maupun 

non informal. 

B. Landasan Teori 

a) Pengertian Novel 

Novel adalah cerita fiksi yang rangkaian 

peristiwanya panjang dan menghadirkan banyak 

konflik dan persoalan (dalam Heru Kurniawan, :60). 

Berdasarkan pendapat tersebut maka novel dapat 

diartikan sebagai suatu karangan prosa yang bersifat 

cerita, yang menceritakan suatu kejadian yang luar 

biasa dari kehidupan orang-orang (tokoh cerita). 

Dikatakan kejadian yang luar biasa karena dari 

kejadian ini lahir suatu konflik, suatu pertikaian, 

yang mengalihkan jurusan nasib para tokoh. Novel 

hanya menceritakan salah satu segi kehidupan sang 

tokoh yang benar-benar istimewa, yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan nasib. 

b) Analisis Struktural 

Strukturalis pada dasarnya merupakan cara 

berfikir tentang karya sastra, yang terutama 

berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi 

struktur-struktur. Dalam pandangan ini karya sastra 

diasumsikan sebagai fenomena yang miliki struktur 

yang saling terkait satu sama lain. Dalam 

pandangan yang lain pendekatan struktural adalah 

pendekatan yang membatasi diri pada penelaahan 

karya sastra itu sendiri, lepas dari seorang 

pengarang dan pembaca. Karya sastra dianggap 

sebagai sesuatu yang otonom, yang berdiri sendiri. 

Dengan tanpa campur tangan unsur lain, karya 

sastra tersebut akan dilihat sebagaimana cipta 

estetis. Artinya penekanan strukturalis adalah 

memandang karya sastra sebagai teks 

mandiri.Penelitian dilakukan secara objektif yaitu 

menekankan pada aspek intrinsik karya 

sastra.Pendekatan struktural ini memandang dan 

menelaah sastra dari segi intrinsik yang membangun 

suatu karya sastra, seperti tema, alur, latar, tokoh 

dan penokohan (Semi dalam Rohmadi, 2013:39). 

(a) Tema 

Istilah tema menurut Scharbach (dalam 

Aminuddin, 1995:91) berasal dari bahasa Latin 

yang berarti “tempat meletakkan suatu 

perangkat”.Disebut demikian karena tema adalah 

ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan 

juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam 

memaparkan karya fiksi yang diciptakannya.Lebih 

lanjut Scharbach menjelaskan bahwa tema bukanlah 

persamaan dari moral atau pesan, tema adalah 

kaitan hubungan antara makna dan tujuan 

pemaparan prosa fiksi oleh pengarangnya. 

(b) Alur 

Pengertian alur dalam karya sastra pada 

umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk 

oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin 

suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam 

suatu cerita (dalam Aminuddin, 1995:83). Menurut 

Stanton (dalam Heru Kurniawan, :69), alur dalam 

prosa fiksi itu memiliki tiga bagian: awal, tengah, 

dan akhir. Bagian awal dalam alur fiksi disebut juga 

eksposisi. Eksposisi merupakan istilah yang 

biasanya dipergunakan untuk menunjuk pada proses 

yang dipilih dan dipergunakan pengarang untuk 

memberitahukan dan mendeskripsikan berbagai 

informasi yang diperlukan dalam pemahaman 

cerita. Bagian tengah dalam cerita ini merupakan 

bagian yang menghadirkan konflik dan klimaks. 

(Wellek dan Warren, dalam Heru Kurniawan, :70).  

Selanjutnya bagian akhir berisi penyelesaian dari 

berbagai konflik yang ada di dalam cerita. 

(c) Tokoh dan Penokohan 

Pelaku yang mengemban peristiwa dalam 

cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin 

suatu cerita disebut dengan tokoh.Tokoh dibagi 

menjadi dua berdasarkan peran dalam cerita yaitu 

tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama 

adalah tokoh yang keberadaannya berhubungan 

dengan peristiwa dalam cerita (Stanton dalam Heru 

Kurniawan, :64). Sedangkan tokoh tambahan adalah 

tokoh yang mendukung tokoh utama. (dalam 

Aminuddin, 1995:80).  

Cara pengarang menampilkan tokoh atau 

pelaku dengan berbagai watak yang dimiliki disebut 
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dengan penokohan (dalam Aminuddin, 

1995:80).Watak di dalam cerita dibagi menjadi dua, 

yaitu protagonis dan antagonis.Protagonis yaitu 

pelaku yang memiliki watak yang baik, sedangkan 

antagonis adalah pelaku yang memiliki watak tidak 

baik. 

(d) Latar 

Latar atau setting adalah latar peristiwa 

dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, 

maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan 

fungsi psikologis (dalam Aminuddin, 1995:67). 

Lebih lanjut Leo Hamalian dan Frederick R. Karel 

(dalam Aminuddin, 1995:68) menjelaskan bahwa 

setting  dalam karya sastra bukan hanya berupa 

tempat, waktu, peristiwa, suasana serta benda-benda 

dalam lingkungan tertentu, melainkan juga dapat 

berupa suasana yang berhubungan dengan sikap, 

jalan pikiran, prasangka, maupun gaya hidup suatu 

masyarakat dalam menanggapi suatu problema 

tertentu.(1) latar tempat, yaitu latar yang menunjuk 

pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan, 

misalnya di daerah dan tempat tertentu (2) latar 

waktu; latar waktu ini berhubungan dengan masalah 

“kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. 

(Nurgiyantoro dalam Heru Kurniawan, :68); (3) 

latar sosial merupakan latar yang mendeskripsikan 

kondisi sosial masyarakat sebagai tempat cerita.  

(e)  Sudut Pandang 

Sudut pandang adalah cara pengarang 

menampilkan para pelaku dalam cerita yang 

dipaparnya (dalam Aminuddin, 1995:90). Sudut 

pandang dibagi menjadi beberapa macam 

diantaranya: 

1. Narrator omniscient 

Narrator omniscient adalah narrator atau 

pengisah yang juga berfungsi sebagai pelaku cerita 

(dalam Aminuddin, 1995:90).Narrator omniscient 

juga dikenal dengan sudut pandang orang pertama 

atau “aku-an”. Disebut demikian karena pelaku juga 

adalah pengisah, maka akhirnya pengisah juga 

merupakan penutur yang serba tahu tentang apa 

yang ada dalam benak pelaku utama maupun 

sejumlah pelaku lainnya, baik secara fisikal maupun 

psikologis.  

2. Narrator observer 

Narrator observer adalah apabila pengisah 

hanya berfungsi sebagai pengamat terhadap 

pemunculan para pelaku serta hanya tahu dalam 

batas tertentu tentang perilaku batiniah para pelaku. 

Dalam narrator observer pengarang menyebutkan 

nama pelakunya dengan ia, dia, nama-nama lain, 

maupun mereka. Narrator observer juga disebut 

dengan sudut pandang orang ketiga. 

c) Pendekatan Pragmatik 

Pragmatik sastra adalah cabang penelitian ke 

arah aspek kegunaan sastra. Pendekatan pragmatik 

menganut prinsip bahwa sastra yang baik adalah 

sastra yang dapat memberikan kesenangan dan 

faedah kepada pembaca, “dulce et utile” kata 

Horace (dalam Rohmadi, 2013:36). Horatius 

mengatakan bahwa tujuan penyair adalah berguna 

untuk memberi nikmat atau sekaligus mengatakan 

hal-hal yang enak dan berfaedah untuk 

kehidupan.Secara singkat dapat dikatakan bahwa 

pendekatan pragmatik ialah pendekatan yang 

menekankan pada manfaat tertentu dari karya sastra 

bagi publik pembacanya (Yudiono dalam Rohmadi, 

2013:37). 

Berdasarkan aspek pragmatik, teks sastra 

dikatakan berkualitas apabila memenuhi keinginan 

pembaca.Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di 

atas dapat diketahui bahwa penelitian pragmatik 

sastra memang ingin mengajak pembaca terlibat 

dalam karya sastra. 

(a) Nilai Religi  

Kata religi berarti hal-hal yang berhubungan 

dengan kepercayaan.Religi merupakan suatu 

kesadaran yang mendalam dalam lubuk hati 

manusia. Religi tidak hanya menyangkut segi 

kehidupan secara lahiriah melainkan juga 

menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia 

secara total dalam integrasinya hubungan ke dalam 

keesaan Tuhan (Rosyadi 

dalamhttp://www.cpuik.com/2013/11/pengertian-

nilai-dan-nilai-religi.html).Religiusitas dalam 

konteks ini meliputi beberapa unsur fundamental 

yaitu: aqidah, syariah, dan akhlak,akan tetapi pada 

penelitian ini hanya akan di fokuskan pada akhlak 

saja. 

Secara etimologis (bahasa Arab) akhlak adalah 

bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, 

http://www.cpuik.com/2013/11/pengertian-nilai-dan-nilai-religi.html
http://www.cpuik.com/2013/11/pengertian-nilai-dan-nilai-religi.html


7 
 

perangkai, tingkah laku, atau tabiat kepada 

(Tuhan).Pada penelitian ini akan difokuskan pada 

kajian nilai religius dari segi akhlak. Bentuk-bentuk 

nilai religius yang akan dikaji dalam novel  “Arti 

Sebuah Nama” adalah akhlak kepada Allah. 

Macam-macam bentuk akhlak kepada Allah 

adalah:1)Beribadah kepada Allah;2)Berdoa kepada 

Allah;3)Tawakal kepada Allah;4)Bersyukur kepada 

Allah 

(b) Nilai  Sosial  

Kata “sosial” berarti hal-hal yang berkenaan 

dengan masyarakat atau kepentingan umum. Nilai 

sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari 

perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku 

sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa 

yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya 

dengan orang lain, cara berpikir, dan hubungan 

sosial bermasyarakat antar individu.  

Nilai sosial yang ada dalam karya sastra dapat 

dilihat dari cerminan kehidupan masyarakat yang 

ada dalam cerita tersebut. Nilai sosial akan 

menjadikan manusia sadar akan pentingnya 

kehidupan berkelompok dalam ikatan kekeluargaan 

antara satu individu dengan individu lainnya. 

Macam-macam nilai sosial yang akan dibahas 

dalam penelitian ini diantaranya: 1) Tolong-

menolong;2)Salingmemaafkan;3)Peduli;4)Mengabi 

untuk tanah air 

d) Pembelajaran Sastra di SMP 

Sastra dianggap penting untuk diajarkan di 

sekolah karena materi tentang sastra memiliki peran 

sentral dalam perkembangan intelektual, emosional, 

dan sosial peserta didik. Pembelajaran sastra 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam menumbuhkan apresiasi terhadap hasil 

karya kesastraan manusia Indonesia (BSNP dalam 

Main Sufanti, 2014:11).Apresiasi sastra adalah 

kegiatan menggauli cipta rasa sastra dengan 

sungguh-sungguh hingga timbul pengertian, 

penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan 

perasaan yang baik terhadap karya sastra (Effendi 

dalam Main Sufanti, 2014:22).  

Komponen kemampun bersastra meliputi 

kemampuan yang menuntut siswa untuk melakukan 

kegiatan apresiasi dan ekspresi dengan materi sastra 

yang meliputi kegiatan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis karya sastra. Topik-topik 

dalam komponen ini meliputi: puisi, cerita pendek, 

novel, darama, cerita rakyat, dan cerita melayu 

klasik. Pada penelitian ini topik sastra difokuskan 

pada novel.  

e) METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

tidak menggunakan perhitungan.Penelitian ini 

termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena data 

yang disajikan berupa kata-kata, kalimat-kalimat, 

atau teks yang terdapat dalam novel “Arti Sebuah 

Nama” karya Lalu Syafi’i. 

Adapun wujud data pada penelitian ini 

berupa kata-kata, kutipan kalimat-kalimat, dan teks-

teks yang terdapat dalam novel “Arti Sebuah 

Nama” karya Lalu Safi’I yang dikutip dalam dialog 

antar tokoh, pikiran tokoh, tindakan tokoh, dan alur 

yang disesuaikan dengan tujuan utama penelitian. 

Novel yang akan dijadikan sebagai sumber 

data pada penelitian ini adalah novel “Arti Sebuah 

Nama” karya Lalu Syafi’i. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kepustakaan yang dimaksud adalah 

membaca secara cermat dan menyeluruh novel 

“Arti Sebuah Nama” karya Lalu Syafi’i untuk 

mengetahui unsur-unsur pembangun karya sastra 

tersebut, serta nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Selain itu digunakan pula teknik catat 

digunakan untuk mencatat semua data yang 

berhubungan dengan permasalahan pada penelitian 

ini. 

Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan untuk menganalisis data adalah metode 

deskriptif analitis. Metode deskriptif analisis 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta 

yang kemudian disusul dengan analisis. Secara 

lebih rinci, deskripsi analisis penelitian ini 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Langkah I : membaca novel “Arti Sebuah 

Nama” karya Lalu Syafi’i secara berulang-

ulang dan cermat untuk memahami 

keseluruhan novel tersebut. 

2. Langkah II: mengidentifikasi data yang 

ditemukan di dalam novel “Arti Sebuah 

Nama” karya Lalu Syafi’i yang berkaitan 
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dengan nilai nilai religi, dan nilai sosial 

(pragmatik) serta struktur yang 

membangunnya sesuai dengan tujuan utama 

penelitia. 

3. Langkah III: mengklasifikasi atau memilih 

data-data yang telah diambil dan dicatat sesuai 

dengan tujuan utama penelitian 

4. Langkah IV: menganalisis data yang telah 

diperoleh baik itu data yang menunjukkan 

nilai religius, dan sosial yang terdapat pada 

novel “Arti Sebuah Nama” karya Lalu Syafi’I 

serta data yang menunjukkan unsur-unsur 

pembangunnya. 

5. Langkah V: memberikan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah diperoleh. 

C. PEMBAHASAN 

a) Analisis Struktural 

(a) Tema  

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan maka tema dalam novel Arti Sebuah 

Nama adalah “Pengabdian seorang wanita 

terhadap bangsanya dengan mengabdi sebagai 

seorang guru  danpelopor pembangunan di desa 

Bunut Baok.” Hal ini dapat diketahui melalui 

kutipan di bawah ini: 

Ibu Intan menjelma menjadi penggerak 

pembangunan di desa.Ia bukan hanya memikirkan 

sekolah dan murid-muridnya. Akan tetapi ia 

memikirkan masyarakat desa. Gadis-gadis desa 

diajarkan berdikari.Mentalmasyarakat, sedikit 

demi sedikit diubahnya.Pengangguran lambat 

laun dikikis.Jiwa pesimis ditempanya menjadi 

optimis. Siang dan malam ia hanya berfikir untuk 

pengabdiannya. Waktunya diatur sedemikian rupa 

agar tidak ada tersisa untuk berfikir yang tidak-

tidak. Masyarakat sangat merasakan betapa besar 

manfaatnya Intan hadir di tengah-tengah 

mereka.(halaman 52) 

Kutipan di atas dipaparkan bahwa tokoh 

Intan semenjak kedatangannya di desa Bunut 

Baok, masyarakat langsung bisa merasakan 

berbagai pertolongan yang diberikan oleh 

Intan.Hal ini bisa dilihat tindakan Intan yang 

selalu memikirkan masyarakat desaBunut Baok 

setiap harinya.  Intan tidak hanya mengabdi 

sebagai guru di desa Bunut Baok, akan tetapi 

sebagai pelopor perubahan bagi desa tersebut. 

(b) Tokoh dan Penokohan 

1) Intan 

Tokoh Intan merupakan tokoh utama dalam 

novel  “Arti Sebuah Nama” karya Lalu Syafi’i. 

tokoh Intan memiliki watak percaya diri, penuh 

semangat, ramah, berpenderian teguh, pantang 

menyerah, penyayang, dan peduli terhadap 

sesama.  

2) Rina 

Tokoh Rina digambarkan sebagai seorang 

yang sopan, ramah, memegang prinsip, dan 

cerdas. 

3) Pak Haji Konglomerat 

Tokoh Pak haji Konglomerat memiliki 

watak  penyayang, suka menolong, dan peduli 

terhadap sesama. 

4) Pak Jalal 

Tokoh Pak Jalal digambarkan memiliki 

watak yang patuh, sabar, dan setia. 

5) Dokter Herman  

Tokoh dokter herman memiliki watak peduli 

terhadap sesama, pemurah, dan baik hati.   

6) Yuda 

Tokoh Yuda  adalah sosok laki-laki yang 

sederhana, berjiwa polos, berhati bersih, cerdas, 

sopan, dan berprinsip tegar. 

7) Pak Kepala Desa 

Pak Kepala desa pada novel ini digambarkan 

sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan 

ringan tangan atau murah hati. 

8) Nenek Icah 

Nenek Icah memiliki watak yang nekat dan 

keras kepala. 

9) Karim 

Tokoh karim digambarkan memiliki watak 

sopan, alim, dan ringan tangan. 

10) Pak Kenah 

Pak Kenah memiliki watak yang ringan 

tangan. 

(c) Latar atau setting 

Latar yang akan dibahas dalam novel ini 

adalah latar tempat,waktu, dan suasana.  

1) Latar tempat 

Berbagai latar tempat yang terdapat dalam 

novel “Arti Sebuah Nama” bisa diamati dalam 

paparan berikut: 
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(1) Di rumah Intan 

Rumah Intan merupakan salah satu tempat 

terjadinya suatu peristiwa dalam novel “Arti 

Sebuah Nama”. Hal tersebut bisa dibuktikan 

dengan kutipan berikut ini: 

“Tet……teeeeet…..teeeet…..teeeet……” Bel 

di rumah Intan berbunyi. 

“Siapa lagi yang datang.Pagi-pagi begini 

ada tamu,” gerutu Intan yang sedang asyik 

menyisir rambutnya. (halaman 4) 

Pada kutipan di atas jelas terlihat rumah 

Intan sebagai latar peristiwa.Hal ini bisa 

diketahui dari bunyi bel rumah Intan yang 

berbunyi.Selain itu kondisi Intan yang sedang 

menyisir rambut memperkuat alasan peneliti 

bahwa rumah Intan adalah latar peristiwa 

tersebut. 

(2) Kantor Pak Haji Konglomerat 

Kantor Pak Haji Konglomerat juga menjadi 

salah satu latar tempat terjadinyasuatu peristiwa 

dalam novel ini. Hal tersebut dapat dibuktikan 

melalui kutipan di bawah ini: 

“Menjadi guru?Kapan Surat 

pengangkatanmu datang?” 

“Baru saja Intan terima.” 

“Wah…kalau begitu, bapak pulang 

sekarang.” 

Pak Haji Konglomerat segera 

bergegas.Sekretarisnya juga ikut penasaran 

menyaksikan bosnya tergopoh-gopoh. 

“Rina…Bapak akan pulang.Selesaikan 

pekerjaan hari ini.Jika ada yang prinsip telepon 

Bapak ke rumah.” (halaman 9) 

Pada penggalan cerita di atas dapat 

dibuktikan bahwa latar tempat terjadinya 

peristiwa tersebut tidak di paparkan secara 

langsung, akan tetapi dipaparkan secara tersirat 

melalui dialog tokoh.  Pada dialog Pak Haji 

Konglomerat yang mengatakan “Rina…Bapak 

akan pulang…” membuktikan bahwa ia tidak 

sedang di rumah.Selain itu, latar temat kantor 

juga dapat dibuktikan dengan adanya tokoh 

Rina sebagai sekretaris yang menegaskan bahwa 

Pak Haji Konglomerat sedang berada di 

kantornya.  

 

 

(3) Jalan raya 

Keberadaan jalan raya sebagai latar dalam 

novel ini, dapat dibuktikan melalui kutipan di 

bawah ini: 

Mobil beby benz pun meluncur. Pak Jalal 

berusaha mencari jalan yang paling pintas.Tapi 

yang namanya Surabaya tetap saja 

Surabaya.Jalan-jalannya penuh dengan 

kendaraan.Berbagai macam mobil berbaur 

menjadi satu.Semuanya saling mendahului. 

(halaman 11) 

Pada kutipan di atas menyatakan bahwa Pak 

Jalal (sopir Pak Haji Konglomerat) sedang 

berusaha mencari jalan pintas karena keadaan 

jalan raya sedang macet. Hal lain yang 

membutikan bahwa peristiwa pada kutipan di 

atas berlangsung di jalanraya adalah adanya 

deskripsi keadaan jalan raya yang dijelaskan 

oleh pengarang.  

(4) Terminal bus 

Berikut adalah kutipan yang menyatakan 

bahwa terminal bus merupakan salah satu latar 

yang ada di novel “Arti Sebuah Nama”: 

Udara pengap, deru mesin kendaraan 

bertalu-talu.Raja siang memuntahkan 

sinarnya.Dari kejauhan tampak bayang-bayang 

fatamorgana.Manusia berseliweran tak 

beraturan.Bermacam-macam tingkah ada di 

situ. Itulah gambaran terminal bis saat Intan 

menginjakkan kaki di tempa itu.(halaman 24) 

Pada kutipan di atas dijelaskan kondisi dari 

terminal bus yang penuh dengan suara mesin 

kendaraan serta penjaja makanan dan mainan 

anak.Hal inilah yang membuktikan bahwa 

terminal bus merupakan salah satu latar tempat 

di dalam novel Arti Sebuah Nama. 

(5) Di dalam Bus 

Berikut disajikan kutipan yang 

menggambarkan peristiwa di dalam novel yang 

berlatar bus: 

Dengan langkah pasti, Intan 

mengayunkan kakinya menuju bis.Dipilihnya 

kursi nomor sepuluh.(Halaman 28) 

Pada kutipan di atas dipaparkan bahwa Intan 

memasuki bus untuk memilih kursi. 
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(6) Alam mimpi 

Novel “Arti Sebuah Nama” karya Lalu 

Syafi’i ini juga menggunakan alam mimpi 

sebagai salah satu latar tempatnya. Hal ini bisa 

dibuktikan melalui kutipan berikut: 

Kini Intan berada di alam lain. Alam yang 

belum pernah dibayangkan sebelumnya. 

(halaman 30) 

Dari kutipan di atas pengarang memaparkan 

seara langsung bahwa intan sedang berada di 

alam mimpi. 

(7) Di dalam kapal penyebrangan 

Berikut akan dipaparkan kutipan yang 

menunjukkan bahwa kapal penyebrangan adalah 

salah satu latar yang ada di novel “Arti Sebuah 

Nama”: 

Ia mengerti bahwa bus yang 

ditumpanginya telah berada di dalam kapal 

penyebrangan. Kebetulan bus baru saja masuk 

di kapal KMP Gilimanuk. (halaman 37) 

Pada kutipan di atas dapat diamati bahwa 

Intan sedang berada di dalam kapal 

penyebrangan. Hal ini bisa dibuktikan dari 

pernyataan pengarang yang menyatakan “Ia 

mengerti bahwa bus yang ditumpanginya telah 

berada di dalam kapal penyebrangan.”. 

(8) Pelabuhan Lembar 

Berikut ini merupakan kutipan yang 

menyebutkan bahwa pelabuhan Lembar 

merupakan latar yang terdapat dalan novel “Arti 

Sebuah Nama”: 

“Pelabuhan ini cukup ramai, ya Mas?” 

“Ya.Pelabuhan inilah yang terbesar di 

Lombok, namanya Lembar.”(halaman 41) 

(9) Puskesmas  

Puskesmas adalah salah satu tempat tokoh 

Intan melakukan interaksi dengan tokoh lain. 

Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan 

berikut: 

Dokter Herman memperhatikan Intan sejak 

memasuki pagar pekarangan puskesman.Ia 

melihat Intan dari ruang kerjanya….    

Pegawai di Puskesmas itu, mengetuk pintu 

ruang kerja Dokter Herman.(halaman 42) 

(10) Desa Bunut Baok 

Desa Bunut Baok merupakan latar utama 

yang ada di novel “Arti Sebuah Nama”.Hal ini 

dikarenakan desa Bunut Baok merupakan 

tempat penugasan Intan. Hal ini dapat dilihat 

dalam kutipan berikut: 

Kedatangan Intan di desa itu menjadi buah 

bibir penduduknya.Siang dan malam mereka 

mengobrol.Tak lain yang dibicarakan, kecuali 

masalah ibu guru yang cantik itu. Di surau, di 

dangau, di pos ronda bahkan di kedai-kedai 

kopi pun para pemuda desa tak henti-hentinya 

memuji kesopanan, keramahan, kemurahan, dan 

ketulusan hati Ibu Intan.(halaman 47) 

Pada kutipan di atas menjelaskan mengenai 

kedatangan Intan di desa Bunut Baok.Hal ini 

dapat dilihat melalui kutipan di atas yang 

mengatakan bahwa Intan menjadi buah bibir di 

desa tersebut. 

(11) Kedai kopi 

Kedai kopi merupaka salah satu latar cerita 

yang ada pada novel karya Lalu Syafi’i. Hal ini 

tampak pada kutipan berikut: 

Anak-anak muda duduk 

semaunya.Sarungnya dikalungkan di 

leher.Pekerjaannya tak menentu.Mereka 

menghabiskan waktunya duduk-duduk di kedai 

kopi. (Halaman 48) 

Kutipan di atas yang menunjukkan bahwa 

peristiwa tersebut berada di kedai kopi adalah 

pada kalimat “Mereka menghabiskan waktunya 

duduk-duduk di kedai kopi.”hal tersebut 

membuktikan bahwa mereka sedang duduk-

duduk santai sambil mengobrol di kedai kopi. 

(12) Rumah Intan di Desa Bunut Baok  

Saat Intan tiba di desa Bunut Baok, ia 

menempati sebuah rumah kecil. Hal tersebut 

dapat diamati pada kutipan dibawah ini: 

Diciumnya anak itu dengan penuh kasih 

saying. Sementara anak-anak setengah baya 

lain telah menikmati mimpinya masing-masing. 

Sudah kebiasaan bagi gadis-gadis kecil di 

kampong itu. Setiap malam menginap di 

rumah Ibu Intan.(halaman 55) 

(13) Ruang tamu Pak Kepala Desa 

Ruang tamu Pak Kepala desa juga menjadi 

latar tempat dalam novel Arti Sebuah Nama. 

Hal ini bisa dibuktikan dalam kutipan di bawah 

ini: 



11 
 

Di ruang tamu pak kepala desa, mereka 

duduk bertiga .lampu neon dengan tenangnya 

menyaksikan apa yang terjadi.  (halaman 58) 

Pada kutipan di atas tampak dengan jelas 

bahwa Pak Kepala Desa, Intan, dan Dokter 

Herman berkumpul di ruang tamu rumah Pak 

Kepala desa. 

(14) Sumur 

Latar sumur merupakan tempat dokter 

Herman mengalami pengeroyokan oleh warga 

di desa Bunut Baok. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui kutipan di bawah ini: 

“Kamu dokter jahat.Dokter kurang ajar,” 

suara tak diundang menghampiri dokter 

Herman.Ada tiga anak desa yang sengaja ingin 

menyakiti Dokter Herman.(halaman 60) 

(15) Surau 

Latar surau dalam novel ini dijadikan 

sebagai salah satu latar cerita Hal tersebut dapat 

dibuktikan dalam kutipan di bawah ini: 

Dengan hati yang tenang Intan menuju 

surau.Tak ada beban yang menjanggal 

perasaannya.(halaman 71) 

Pada kutipan di bawah ini di paparkan 

kutipan yang berlatar surau.Hal ini dibuktikan 

melalui paparan pengarang yang mengatakan 

Intan sedang berjalan menuju surau. 

(16) Kaki Bukit 

Latar kaki bukit dalam novel Arti Sebuah 

Nama karya Lalu Syafi’i menjadi bukti 

keberhasilan Intan dalam melakukan 

penghijauan di desa Bunut Baok. Hal ini bisa 

diamati pada kutipan di bawah ini: 

Rombongan tiba di kaki bukit. Di sana ada 

pemukiman beberapa penduduk. (halaman 75) 

(17) Rumah Pak Segep 

Rumah Pak Segep juga menjadi salah satu 

latar tempat yang ada di novel Arti Sebuah 

Nama. Hal tersebut dapat diamati dalam kutipan 

di bawah ini: 

“Apa yang terjadi?”Tanya Intan kepada 

leleaki itu. 

“Istri saya…” 

“Istri bapak, kenapa?” 

“Lihat di dalam!” orang tua itu menunjuk 

ke anak-anak yang menangis.(halaman 75) 

 

(18) Kantor Desa 

Peristiwa yang menunjukkan kantor desa 

sebagai salah satu latar tempat yang ada di novel 

Arti Sebuah Nama, dapat diamati dalam kutipan 

di bawah ini: 

Intan sampai di kantor desa. Penduduk 

sekitar ikut berkerumun mendekat kearah 

Intan.(halaman 77) 

(19) Puskesmas di Desa Buntu Baok  

Istri pak Segep yang akan melahirkan di 

bawa kepuskesmas terdekat. Disana ia 

melakukan pemeriksaan. Akan tetapi karena 

keterbatasan alat akhirnya istri pak Segep di 

anjurkan untuk di bawa ke rumah sakit 

kabupaten.Oleh karena itu, peristiwa yang 

berlatar puskesmas hanya terjadi sesaat saja. Hal 

ini dapat diamati dalam kutipan di bawah ini: 

Intan sampai di puskesmas.Dokter di puskesmas 

itu langsung mengadakan pemeriksaan. (halaman 

79) 

(20) Rumah Sakit Kabupaten 

Ketika Ibu Segep melakukan pemeriksaan di 

rumah sakit tersebut, tidak lama kemudian 

dokter menganjurkan ia untuk di bawa ke rumah 

sakit propinsi. Hal tersebut dapat diamati dalam 

kutipan dibawah ini: 

Ibu Segep dibawa ke rumah sakit 

kabupaten.Di rumah sakit itu, Ibu Segep diperiksa 

cukup lama. (halaman 79) 

(21) Rumah Sakit Propinsi 

Rumah sakit propinsi menjadi latar terakhir 

yang akan dijelaskan penulis dalam penelitian 

ini. Setelah sampai di rumah sakit propinsi istri 

pak Segep, kemudian melakukan pemeriksaan 

dan dirawat disana hingga sembuh. Hal tersebut 

dapat diamati dalam kutipan di bawah ini: 

Mereka sampai di rumah sakit Mataram 

sudah malam.Intan langsung melapor dan 

menunjukkan pengantar ke bagian 

pelayanan.(halaman 80) 

2) Latar waktu  

Waktu terjadinya peristiwa pada novel ini 

terlihat pada kutipan-kutipan berikut: 

(1) Pagi hari 

“Siapa lagi yang datang.Pagi-pagi begini ada 

tamu.” Gerutu intan yang sedang asyik menyisir 

rambutnya.(halaman 4) 
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Pada kutipan di atas tampak jelas bahwa 

peristiwa tersebut berlatar waktu pagi hari. Hal 

ini dapat diamati dari gerutu tokoh Intan yang 

mengatakan “Pagi-pagi begini ada tamu” 

(2) Siang hari 

Berikut akan dirincikan penjelasan yang 

memaparkan mengenai penggunaan latar waktu 

siang hari. 

Raja siang memuntahkan sinarnya.Dari 

kejauhan tampak bayang-bayang fatamorgana. 

Manusia berseliweran tak beraturan.(halaman 24) 

Latar waktu siang hari pada kutipan di atas 

nampak pada kalimat “Raja siang memuntahkan 

sinarnya”.Hal ini berarti matahari tengah 

bersinar terang di waktu siang hari. 

(3) Sore hari 

Latar waktu siang hari pada novel Arti 

Sebuah Nama ditunjukkan melalui dialog tokoh 

Intan dengan anak-anak desa Bunut Baok. 

Tokoh Intan mengatakan “Anak-anak, sudah 

sore, kita harus segera pulang!”,pada kutipan 

tersebut dapat di ketahui bahwa latar waktu 

dalam penggalan cerita di bawah ini adalah sore 

hari. Hal tersebut dapat diamati dalam kutipan 

di bawah ini: 

“Anak-anak, sudah sore, kita harus segera 

pulang!” (halaman 85) 

(4) Malam hari 

Latar waktu malam hari juga ditemukan 

dalam novel Arti Sebuah Nama. Berikut akan 

dijelaskan penggunaan latar waktu malam hari 

pada novel tersebut 

Waktu berlalu begitu cepatnya.Malam pun 

datang.Penumpang terlelap dan terbuai mimpi 

masing-masing.Kecuali Intan yang matanya tak 

bisa terpejam.(halaman 29) 

Pada kutipan di atas pengarang dengan jelas 

memaparkan bahwa penggalan cerita di atas 

menunjukkan waktu malam hari. 

(5) Waktu Magrib 

Penggunaan latar waktu magrib dalam 

novel Arti Sebuah Nama bisa dibuktikan dengan 

penggalan cerita berikut: 

Setelah shalat magrib di surau, Pak Kenah 

berbincang-bincang dengan pak kepala desa. 

(Halaman 88) 

Kutipan di atas yang menunjukkan latar 

waktu Maghrib ditunjukkan melalui paparan 

pengarang. 

(6) Waktu Subuh 

Waktu Subuh juga menjadi salah satu latar 

waktu dalam novel Arti Sebuah Nama. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam rincian berikut ini: 

Waktu subuh menjelang, suara azan 

menggema dari kubah masjid.Penumpang bus 

berjalan-jalan di sekitar kapal.(Halaman 37) 

Kutipan di atas yang menunjukkan waktu 

subuh dapat dilihat pada kalimat “Waktu subuh 

menjelang, suara azan menggema dari kubah 

masjid.” . 

3) Latar suasana 

Suasana yang tercipta dalam novel Arti 

Sebuah Nama antara lain: 

(1) Bahagia 

Berikut akan dipaparkan latar suasana 

bahagia yang ada pada novel Arti Sebuah Nama 

karya Lalu Syafi’i. 

Kebahagiaannya meluap-luap.Hatinya 

berbunga-bunga. (Halaman 8) 

Padakutipan di atas dipaparkan mengenai 

kebahagiaan tokoh Intan yang meluap-luap 

karena mendapatkan surat penugasannya.  

(2) Sedih 

Latar suasana sedih bisa dilihat ketika Intan 

akan berangkat ke Lombok dan meninggalkan 

ayahnya sendiri di keramaian kota besar. Hal 

tersebut dapat dilihat pada rincian berikut ini: 

Muka Intan tak lagi sendu.Air matanya telah 

mengering.Senyumnya telah mulai terulas. 

Ayahnya pun memaksakan diri untuk tersenyum, 

walau di dalam hatinya remuk redam akan 

ditinggal oleh putri semata wayangnya. 

(Halaman 15) 

(3) Pasrah 

Perasaan pasrah tergambar ketika Intan 

menaiki bus yang kondisinya sangat 

memprihatinkan.Ia serahkan hidup dan matinya 

kepada Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut: 

Ia merasa kecil, ia merasa tak berdaya. 

Yang ada di benaknya hanyalah pasrah. 

(halaman 29) 
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(4) Suasana Duka 

Suasana duka digambarkan ketika Yuda 

meninggal dunia akibat kecelakaan, ketika ia 

akan pergi untuk menjemput Intan yang 

menghadiri pengajian di surau. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini: 

Yuda pergi.Pergi untuk selama-lamanya. Di 

suatu sore yang naas, ia ditabrak 

kendaraan.Orang-orang bersedih.Pak Haji 

Konglomerat pun meneteskan air mata.Ia 

merasa kehilangan. Sama dukanya ketika 

almarhummah isterinya meninggalkannya. 

(halaman 32) 

(5) Menegangkan 

Suasana menegangkan tergambar ketika 

terjadi perkelahian antara dokter Herman dan 

tiga orang warga desa Bunut Baok.Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Ada tiga anak desa yang sengaja ingin 

menyakiti Dokter Herman.Orang itu 

melayangkan genggaman ke muka Dokter 

Herman.Terjadilah pergulatan yang seru. 

(halaman 60) 

(6) Memperihatinkan 

Suasana memprihatinkan tergambar ketika 

tokoh Intan menyaksikan isteri pak Segep yang 

menggeliat kesakitan di rumahnya yang 

kumuh.Suasana tersebut dapat diamati pada 

kutipan di bawah ini: 

“Ia mau melahirkan.Tapi bayinya tidak bisa 

keluar.Ia hanya menangis dan merintih,”kata 

salah seorang nenek. 

“Tidak dibawa ke Puskesmas?” 

“Tidak berani disuntik.”(halaman 76) 

(d) Plot atau alur 

Novel ‘ Arti Sebuah Nama “ karya Lalu 

Syafi’I,  menggunakan alur maju dalm 

memaparkan ceritanya. Hal ini dibuktikan dari 

rangkaian cerita dan peristiwa di ceritakan 

berurutan sesuai dengan urutanwaktu.Dalam 

penelitian ini dipaparkan mengenai alur cerita 

pada novel “Arti Sebuah Nama” karya Lalu 

Syafi’I dengan pembagian alur menurut Stanton 

yaitu alur bagian awal yang berisi informasi 

awal tentang tokoh Intan mulai dari bentuk fisik, 

latar belakang kehidupan hingga cita-citanya 

untuk menjadi seorang guru di desa terpencil. 

Cita-cita mulianya itulah yang menjadi klimaks 

di bagian tengah.Hingga pada bagian akhir 

dijabarkan oleh pengarang bahwa Intan telah 

berhasil memajukan desa Bunut Baok tidak 

hanya dari segi sumber daya alam namun juga 

sumber daya manusia. 

(e) Sudut pandang  

Dalam novel Arti Sebuah Nama Ini , 

pengarang bercerita dengan memposisikan 

dirinya sebagai orang ketiga. Sebagai orang 

ketiga, pengarang adalah seorang yang berada di 

luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh 

cerita dengan menyebutkan nama atau kata ganti 

ia, dia, dan mereka. Hal tersebut dapat diamati 

dalam kutipan berikut: 

Rambut Intan dikenal lebat dan 

panjang.Tak berlebihan jika banyak orang 

mengumpamakan rambutnya laksana mayang 

mengurai. (halaman 4) 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa 

pengarang memposisikan dirinya sebagai orang 

ketiga serba tahu.Pengarang mengetahui segala 

hal tentang tokoh, peristiwa, dan tindakan. 

B. Nilai Pragmatik dalam Novel Arti 

Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i 

Berikut akan dipaparkan nilai religi dan nilai 

sosial yang terdapat di dalam novel Arti Sebuha 

Nama karya Lalu Syafi’i 

a) Nilai Religi 

(a) Beribadah 

Salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam 

adalah shalat.Bentuk tindakan shalat yang 

dilakukan oleh tokoh dalam novel Arti Sebuah 

Nama, dapat diamati dalam kutipan dialog di 

bawah ini: 

“Kamu sudah shalat Dhuha pagi ini?” 

“Sebentar, Pak!” 

“Jangan sampai lupa, ya?”Pak Haji 

Konglomerat mengingatkan 

sekretarisnya.(halaman 9) 

Pada kutipan di atas dipaparkan tokoh Pak 

Haji Konglomerat yang selalu mengingatkan 

sekretarisnya agar melaksanakan shalat 

Dhuha.Pada kutipan di atas tampak 

digambarkan bahwa shalat merupakan hal yang 
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penting dan tidak boleh ditinggalkan bahkan 

walaupun itu adalah shalat sunat. 

(b) Memohon do’a 

Secara bahasa do’a mempunyai pengertian 

permohonan sakral atau suci kepada Tuhan.. Hal 

tersebut dapat dijumpai dalam novel “Arti 

Sebuah Nama” karya Lalu Syafi’i seperti pada 

beberapa kutipan berikut: 

Pak Haji hanya berdoa agar putrinya 

berarti bagi orang-orang desa.Berguna bagi 

bangsa, berguna bagi agama. “Ya…Tuhan 

lindungilah anakku!” katanya menahan nafas 

panjang.(halaman 12) 

(c) Kepasrahan 

Dalam novel “Arti Sebuah Nama” karya 

Lalu Syafi’i ini tercermin rasa kepasrahan pada 

takdir yang telah Tuhan tuliskan untuk semua 

hambanya. Hal ini terlihat dalam kutipan 

berikut: 

Akhirnya ia pasrah. Ia maklum bahwa 

segala sesuatunya telah diatur Tuhan. Ia 

serahkan semuanya kepada perjalanan nasib 

orang.“Tuhan telah mengatur garis tangan 

hamba-Nya dengan adil.” Pak Haji berkata di 

hati kecilnya.(halaman 12)  

(d) Tidak menyekutukan Tuhan 

Pada kutipan di bawah ini bisa diambil 

pelajaran tentang meruginya manusia apabila 

melakukan tindakan menyekutukan Tuhan. 

“Ya.Tidak sedikit orang yang begitu. Kalau 

buah-buahannya ada penyakitnya, ia tidak 

berantas hamanya. Tidak pula ia memberikan 

air yang cukup. Akan tetapi mereka cepat-cepat 

mencari dukun sakti.Kalau saja terus prilaku 

manusia seperti itu, maka tak akan mereka 

mendapatkan hasil buah-buahan yang 

baik.”(halaman 36) 

Dari kutipan tersebut dapat diambil 

pelajaran bahwa menyekutukan Tuhan 

merupakan tindakan yang sia-sia dan hanya 

menghasilkan dosa besar yang tak terampuni. 

(e) Bersyukur 

Berikut akan disajikan kutipan yang 

memaparkan tentang nilai syukur yang berupa 

rasa terimakasih atas segala pemberian Tuhan: 

“Ah…aku cantik,” 

gumamnya.“Alhamdulillah!Tuhan 

menganugerahkan aku penampilan yang 

lumayan.Akan kurawat, akan kujaga!” 

(halaman 4) 

Pada kutipan di atas tampak bentuk rasa 

syukur Intan terhadap penampilannya berupa 

wajah dan tubuh indah yang telah Tuhan 

berikan kepadanya. 

b) Nilai sosial 

(a) Saling memaafkan 

Berikut akan dipaparkan nilai sosial saling 

memaafkan yang ada di dalam novel Arti 

Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i:   

“Maafkan saya, Pak dokter.Saya salah.” 

“Ibu Intan juga,”kata Pak Kades. 

“Maafkan saya.” 

“Maukah Pak Kades memaafkan 

saya?”Karim menjabat tangan kepala desa. 

“Tuhan saja maha pengampun.Bapak minta, 

lain kali jangan diulangi lagi perbuatan seperti 

itu.” (halaman 66) 

Pada paparan di atas dapat diambil pelajaran 

bahwa sikap memberi dan meminta maaf sangat 

penting dalam menjaga kerukunan antar 

sesama.Sikap (memaafkan) memberi maaf harus 

senantiasa ada dalam diri seseorang untuk 

menghindari dirinya dari sifat egois, gengsi, dan 

sombong.Senantiasa memberi maaf membuat 

seseorang memiliki kepribadian yang berjiwa 

besar karena mampu memberikan maaf atas 

kesalahan yang orang lakukan. 

(b) Saling tolong-menolong 

Tolong-menolong merupakan sikap saling 

membantu antar sesama. Hal tersebut sesuai 

dengan kutipan pada novel “Arti Sebuah Nama” 

karya Lalu Syafi’i berikut ini: 

Intan membuka dompetnya. Dikeluarkannya 

uang lima ribu rupiah. “Sisanya dibagi 

dua.Kamu harus sekolah dan beli buku hari ini 

juga.Jualan boleh, tapi jangan bolos lagi, ya? 

Sekolah itu penting( halaman 25) 

Pada kutipan di atas tampak bahwa tokoh 

Intan sangat dermawan.Ia membeli semua onde-

onde yang dijual oleh anak-anak tersebut, agar 

ia bisa membeli buku pelajaran dan kembali 

bersekolah. Sifat menolong inilah yang harus 

selalu di ajarkan kepada gengerasi mudah 

Indonesia, khususnya para peserta didik agar 
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mereka terbiasa untuk meringankan tangan 

membantu orang-orang yang membutuhkan 

bantuan. 

(c) Rela berkorban 

Sikap rela berkorban adalah sikap berani 

melakukan sesuatu yang dianggap benar dengan 

mempertaruhkan diri sendiri. Hal tersebut dapat 

diamati dalam kutipan berikut: 

Intan berkorban segala-galanya.Ia berbuat 

tak tanggung-tanggung.Di dekat sekolahnya 

dibuat sumur. Pompa tangan pun dibelinya 

dengan biaya sendiri.(halaman 50) 

Nilai sosial berupa rela berkorban dapat 

diamati melalui paparan di atas yang 

mengatakan bahwa Intan mengorbankan segala 

yang ia miliki seperti harta-benda dan tenaganya 

untuk membantu desa Bunut Baok untuk 

bangun dari keadaannya yang terpuruk.  

(d) Kepedulian 

Kepedulian adalah sikap mengindahkan, 

memperhatikan, atau menghiraukan keadaan di 

sekitar (Daryanto dalam Azhare, 2011:47). Hal 

tersebut tampak dalam kutipan di bawah ini: 

Langkah Intan terhenti.Ditatapnya anak-

anak kecil itu.Semangat juangnya luar biasa.Di 

raut mukanya tergambar jiwa kemandiriannya. 

Intan diam. Ia bangga kepada semangat 

anak itu. Ia yakin bahwa anak itu tidak 

berbohong. Ia begitu polos.(halaman 24) 

Pada kutipan di atas tampak bentuk 

kepedulian tokoh Intan kepada seorang anak 

penjual onde-onde di terminal.Hatinya iba dan 

juga sekaligus bangga melihat perjuangan anak 

tersebut. Intan adalah seseorang yang 

mempunyai rasa kepedulian yang tinggi, ia tak 

bisa melihat orang di sekitarnya kesusahan. 

Hatinya selalu tergerak untuk peduli dan ingin 

memberikan pertolongan. 

(e) Pengabdian  

Pengabdian adalah perbuatan baik yang 

berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga, 

sebagai perwujudan kesetiaan dan semua itu 

dilakukan dengan ikhlas. Hal tersebut tampak 

dalam kutipan di bawah ini: 

Dokter Herman tak menyangka bahwa Intan 

adalah gadis yang berjiwa besar, ia rela 

meninggalkan keluarganya demi sebuah 

pengabdian. Intan tak kecut hatinya dari 

gemerlapnya ibu kota, bahkan sebaliknya. 

Semangatnya berkobar-kobar demi sebuah cita-

cita.Di mata Dokter Herman, Intan adalah 

wanita pejuang. Wanita pejuang di jaman 

pembangunan.(halaman 46) 

Pada kutipan di atas tampak dengan jelas 

pengabdian tokoh Intan yang disampaikan 

melalui tokoh lain yaitu dokter Herman. Dokter 

Herman sangat bangga kepada Intan, hal ini 

karena Intan rela meninggalkan rumah dan 

gemerlap kehidupannya untuk mengabdi pada 

sebuah desa terpencil di Lombok. 

C. Hubungan Nilai Pragmatik dengan 

Pembelajaran Sastra di SMP  

Kaitan antara hasil penelitian dengan 

pembelajaran sastra tertuang dalam kurikulum 

KTSP tingakt SMP pada kelas IX semester ganjil 

dengan Standar Kompetensi Membaca Sastra: 7. 

Memahami wacana sastra melalui kegiatan 

membaca buku kumpulan cerita pendek (cerpen) 

dengan kompetensi dasar dan materi seperti yang 

dijelaskan di bawah ini: 1) Kompetensi Dasar 7.1 

Menemukan tema, latar,  dan penokohan, pada 

cerpen-cerpen dalam satu kumpulan cerpen. Materi 

pembelajaran : Cara menemukan unsur-unsur 

cerpen dan implementasi nya. Dengan indikator: 1) 

Menyimpulkan tema cerpen;2)Menemukan latar 

cerpen dengan bukti faktual;3)Menemukan karakter 

tokoh cerpen  dengan bukti yang meyakinkan.; 2) 

Kompetensi Dasar 7.2 Menganalisis nilai-nilai 

kehidupan pada cerpen-cerpen dalam satu buku 

kumpulan cerpen. Materi pembelajaran: 

Penganalisisan nilai-nilai kehidupan pada 

cerpen.Dengan indikator:1)Menemukan nilai-nilai 

kehidupan yang positif maupun negatif dalam 

kumpulan cerpen;2)Membandingkan nilai 

kehidupan dalam cerpen dengan nilai kehidupan 

siswa;3)Menyimpulkan nilai kehidupan dalam 

cerpen yang dapat menjadi teladan  siswa. 

Berdasarkan materi yang tertuang pada silabus 

dalam kurikulum KTSP tersebut dapat dilihat 

hubungan penelitian dengan materi ajar.Hubungan 

tersebut berupa kesamaan pembahasan antara 

penelitian dengan materi ajar pada silabus KTSP. 

Berikut akan dipaparkan hasil penelitian berupa 
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analisis unsur intrinsi novel Arti Sebuah Nama 

karya Lalu Syafi’i serta nilai pragmatik yang 

terkandung di dalamnya. 

1. Analisis unsur intrinsik novel  Arti Sebuah 

Nama karya Lalu Syafi’i 

1) Tema  

Tema yang terdapat dalam novel  Arti Sebuah 

Nama karya Lalu Syafi’I adalah pengabdian 

seorang wanita kepada bangsa dengan menjadi 

seorang guru dan pelopor pembangunan di desa 

Bunut Baok. 

2) Alur 

Alur yang digunakan dalam novel Arti Sebuah 

Nama karya Lalu Syafi’I adalah alur maju. 

3) Tokoh dan penokohan 

Dalam novel ini terdapat banyak tokoh yang 

terdiri dari tokoh utama yaitu Intan dengan watak 

.percaya diri, penuh semangat dan ramah, 

berpendirian teguh, pantang menyerah, 

penyayang, dan peduli terhadap sesama.Tokoh 

Rina digambarkan sebagai seorang yang sopan, 

ramah, memegang prinsip, dan cerdas. Kemudian 

tokoh Pak haji Konglomerat memiliki watak  

penyayang, suka menolong, dan peduli terhadap 

sesama. Selanjutnya tokoh Pak Jalal digambarkan 

memiliki watak yang patuh, sabar, dan setia. 

Tokoh dokter herman memiliki watak peduli 

terhadap sesama, pemurah, dan baik hati.  

Selanjutnya tokoh Yuda.Ia adalah sosok laki-laki 

yang sederhana, berjiwa polos, berhati bersih, 

cerdas, sopan, dan berprinsip tegar. Pak Kepala 

desa pada novel ini digambarkan sebagai 

seseorang yang bertanggung jawab dan ringan 

tangan atau murah hati.Nenek Icah memiliki 

watak yang nekat dan keras kepala.Tokoh karim 

digambarkan memiliki watak sopan, alim, dan 

ringan tangan.Kemudian Pak Kenah memiliki 

watak yang ringan tangan. 

4) Latar  

Latar dalam novel Arti Sebuah Nama karya 

Lalu Syafi’i dibagi menjadi tiga yaitu latar 

tempat, latar waktu dan latar suasana. Latar 

tempat terdiri dari rumah Intan, kantor pak Haji 

Konglomerat, jalan raya, terminal bus, di dalam 

bus, alam mimpi, kapal penyebrangan, pelabuhan 

Lembar, puskesmas, desa Bunut Baok, kedai kopi, 

rumah Intan di desa Bunut Baok, ruang tamu pak 

Kepala Desa, sumur, surau, kaki bukit, rumah pak 

segep, kantor desa, puskesmas di desa Bunut 

Baok, rumah sakit kabupaten, dan rumah sakit 

propinsi. Kemudian latar waktu berupa waktu 

subuh, pagi, siang, sore, dan malam 

hari.Sedangkan latar suasana berupa suasana 

bahagia, sedih, pasrah, berduka, menegangkan, 

dan memperihatinkan. 

5) Sudut pandang 

Novel Arti Sebuah Nama karya Lalu Syafi’I 

menggunakan sudut pandang orang ketiga. 

2. Analisis nilai pragmatik novel  Arti Sebuah 

Nama karya Lalu Syafi’i 

Nilai pragmatik yang akan di paparkan berupa 

nilai religius dan nilai sosial. 

1) Nilai religius 

Nilai religius yang terdapat dalam novel  

Arti Sebuah Nama karya Lalu Syafi’I terdiri 

dari beribadah yang terdiri dari shalat, puasa, 

sedekah, memelihara alam sekitar, berdo’a, 

pasrah, tidak menyekutukan Tuhan, dan 

bersyukur. 

2) Nilai sosial 

Sedangkan nilai sosial yang terdapat dalam 

novel  Arti Sebuah Nama karya Lalu Syafi’I 

terdiri dari saling memaafkan, tolong-menolong, 

rela berkorban, peduli terhadap sesama, dan 

pengabdian.   

Hasil analisis unsur intrinsik dan analisis nilai-

nilai pragmatik yang terdapat dalam novel Arti 

Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i ternyata memiliki 

kesamaan dengan analisis unsur intrinsik dan 

analisis nilai-nilai yang terdapat dalam materi 

pembelajaran sastra di sekolah.Dengan demikian 

analisis unsur intrinsik dan nilai pragmatik dalam 

penelitian ini memiiki hubungan dengan 

pembelajaran sastra di sekolah, sehingga novel ini 

pun dapat dijadikan sebagai bahan ajar sekolah. 

D. PENUTUP 

a) Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian atau 

pembahasan pada bab VI, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Analisis struktural yang terdapat dalam novel 

ini berupa: (a) Tema; tema novel ini adalah 
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pengabdian kepada bangsa dan negara dengan 

menjadi seorang guru di daerah terpencil. (b) 

Alur; pada hasil penelitian ini diketahui bahwa 

alur pada novel Arti Sebuah Nama karya Lalu 

Syafi’i menggunakan alur maju. (e) Sudut 

pandang; sudut pandang yang digunakan 

dalam novel ini adalah sudut pandang orang 

ketiga. 

2. Nilai prgmatik yang terdapat dalam novel Arti 

Sebuah Nama karya Lalu Syafi’i adalah nilai 

religius yang dimaksud terdiri dari beribadah, 

berdo’a, pasrah, tidak menyekutukan Tuhan, 

dan bersyukur. Sedangkan wujud dari nilai 

sosial meliputi tolong-menolong, saling 

memaafkan, peduli terhadap sesama, rela 

berkorban dan pengabdian . 

3. Analisis unsur intrinsik dan nilai pragmatik 

yang terdapat dalam novel Arti Sebuah Nama 

karya Lalu Syafi’i telah sesuai dengan materi 

pembelajaran sastra di SMP dengan Standar 

Kompetensi Membaca Sastra: 7. Memahami 

wacana sastra melalui kegiatan membaca buku 

kumpulan cerita pendek (cerpen) dan 

Kompetensi Dasar 7.1 Menemukan tema, 

latar,  dan penokohan, pada cerpen-cerpen 

dalam satu kumpulan cerpen.Kompetensi 

Dasar 7.2 Menganalisis nilai-nilai kehidupan 

pada cerpen-cerpen dalam satu buku 

kumpulan cerpen. 

b) Saran 

1. Bagi pembaca 

Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca 

menjadi lebih tertantang dan tertarik untuk lebih 

memahami karya sastra. 

 

 

2. Bagi guru 

Bagi guru atau pengajar sastra di sekolah, 

semoga pembahasan dalam penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

data awal penelitian selanjutnya tentang unsur 

intrinsik dan nilai pragmatik karya sastra. 
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