
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial. Manusia hidup selalu memerlukan 

bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai 

kebutuhan tersebut manusia memerlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan keinginannya agar mudah dipahami oleh orang lain. Alat tersebut 

berupa bahasa. Bahasa hanya dimiliki manusia yang pada hakikatnya berfungsi 

sebagai alat komunikasi. Kridaklasana (dalam Chaer 1994: 32) menyatakan 

bahwa bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang secara 

konvensional digunakan oleh para anggota kelompok sosial masyarakat untuk 

bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. 

 

Di dalam komunikasi yang wajar seorang penutur mengartikulasikan ujaran 

dengan maksud untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada lawan bicara dan 

berharap lawan bicaranya dapat memahami apa yang hendak dikomunikasikan itu. 

Untuk itu, penutur selalu berusaha agar tuturannya selalu relevan dengan konteks, 

jelas, dan mudah dipahami, padat dan ringkas dan selalu pada persoalan sehingga 

tidak menghabiskan waktu lawan bicaranya. Grice (dalam Rusminto, 2009: 88) 

berpendapat bahwa dalam berkomunikasi seseorang akan menghadapi kendala-

kendala yang mengakibatkan komunikasi tidak berlangsung sesuai dengan yang 
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diharapkan. Untuk menghadapi kendala-kendala dalam berkomunikasi antara 

penutur dan mitra tutur, maka diperlukan kerja sama yang baik antar penutur dan 

mitra tutur sehingga menghasilkan komunikasi yang baik dan mudah dimengerti. 

Kerja sama antara penutur dan mitra tutur dapat dilakukan dengan melakukan tiga 

hal berikut: menyamakan tujuan jangka pendek dalam komunikasi, menyatukan 

sumbangan percakapan agar saling membantu, dan mengusahakan agar penutur 

dan mitra tutur dapat memahami bahwa komunikasi dapat berlangsung jika 

terdapat suatu pola yang cocok dan disepakati bersama. 

 

Dalam berkomunikasi bahasa yang digunakan oleh seseorang dapat berupa bahasa 

lisan maupun bahasa tulis. Berkaitan dengan hal tersebut wacana merupakan 

satuan bahasa terlengkap dan merupakan satuan gramatikal tertinggi. Wacana 

merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk 

berkomunikasi dalam konteks sosial (Rani dkk dalam Rusminto, 2009: 3). 

Wacana dapat berupa rangkaian kalimat atau urutan, bentuk lisan dan tulisan, 

serta dapat bersifat transaksional ataupun interaksional. Dalam peristiwa 

komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi 

antara penyapa dan pesapa, sedangkan dalam komunikasi secara tulisan, wacana 

merupakan hasil pengungkapan ide atau gagasan penyapa. Untuk menghasilkan 

komunikasi yang baik, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam sebuah 

wacana maka diperlukan prinsip-prinsip percakapan yang salah satunya adalah 

prinsip kerja sama. Wacana direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh 

(novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya). Oleh karena itu, penulis memilih 

sumber data berupa novel karena novel merupakan salah satu komunikasi yang 

disampaikan oleh penyapa melalui tulisan. 
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Novel dapat dikatakan salah satu alat komunikasi dalam bentuk tulisan. Jassin 

(dalam Suroto, 1989: 19) mengatakan bahwa novel ialah suatu karangan prosa 

yang bersifat cerita yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari 

kehidupan orang-orang (tokoh cerita), luar biasa karena dari kejadian ini lahir 

suatu konflik, suatu pertikaian, yang mengalihkan jurusan nasib mereka. Novel 

hanya menceritakan salah satu segi kehidupan sang tokoh yang benar-benar 

istimewa yang mengakibatkan terjadinya perubahan nasib. Baik dari segi 

cintanya, ketamakannya, karakusannya, keperkasaannya, dan lain-lain. 

 

Novel yang diciptakan oleh pengarang tidak untuk diri sendiri melainkan untuk 

pembaca dan novel ini merupakan salah satu dari karya sastra. Untuk memahami 

sebuah karya sastra, sebelumnya harus memahami unsur pembangun karya sastra. 

Unsur pembangun karya sastra tersebut terdiri atas dua unsur yaitu struktur dalam 

dan struktur luar atau lebih dikenal dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Struktur dalam atau intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang terdapat 

dalam karya sastra. Struktur luar atau ekstrinsik merupakan unsur pembangun 

karya sastra yang berada di luar karya sastra namun juga berpengaruh terhadap 

kehadiran karya sastra tersebut. Salah satu unsur intrinsik dalam karya sastra 

adalah tokoh atau penokohan. 

 

Dalam sebuah fiksi, sering dipergunakan istilah seperti tokoh dan penokohan, 

watak dan perwatakan, atau karakter dan karakterisasi. Istilah-istilah ini 

sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Istilah “tokoh” merujuk pada 

orangnya, siapa pelakunya, misalnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan: 

“Siapakah tokoh utama novel itu?”, atau “Ada berapa jumlah pelaku dalam novel 
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itu?”. Atau “Siapakah tokoh protagonis dan antagonis dalam novel itu?”, dan 

sebagainya (Nurgiantoro, 2010: 165). 

 

Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh dalam fiksi 

merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambaran dari 

orang-orang yang hidup di dunia nyata. Oleh karena itu, dalam sebuah tokoh fiksi 

tokoh hendaknya dihadirkan secara alamiah. Dalam arti tokoh-tokoh itu memiliki 

“kehidupan” atau berciri “hidup”, atau memiliki derajat lifelikeness 

(kesepertihidupan) (Wiyatmi, 2008: 30). 

 

Banyak karya sastra yang mengangkat masalah remaja sampai dewasa dalam arti 

tokoh-tokoh dalam karya sastra itu didominasi oleh remaja sampai dewasa, 

masalah-masalah yang disajikan sekitar konflik yang dialami oleh remaja sampai 

remaja. Hal ini merupakan salah satu alasan penulis memilih meneliti yang 

sumber datanya adalah karya sastra. 

 

Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pada 

masa inilah mereka mulai mencari jati diri dan memiliki kecenderungan meniru 

atau mencontoh karakter seseorang atau tokoh baik dalam novel maupun 

kehidupan nyata. Jadi sebagai seorang guru untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan harus memilah-milah bahan ajar (novel) yang akan disampaikan 

kepada siswanya. Novel yang akan menjadi bahan ajar hendaknya mengandung 

palajaran-pelajaran yang mendidik sehingga menjadi suri teladan bagi siswa. 

Kajian yang dilakukan penulis sejalan dengan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA. Pada 

silabus KTSP SMA, kelas XI tercantum standar kompetensi Membaca 7. 
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Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan dengan 

kompetensi dasar 7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan. 

 

Tuntutan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum KTSP yaitu 

mengharapkan siswa cakap dalam berbahasa lisan dan bahasa tulis. Terkadang hal 

inilah yang luput dari perhatian guru, guru beranggapan apabila anak sudah 

mampu berbahasa Indonesia berarti sudah cakap dalam bahasa lisan dan tulis. 

Padahal, guru masih mempunyai kewajiban untuk memperhatikan bagaimana 

bahasa lisan anak dan bagaimana bahasa tulis anak sehingga dapat dilakukan 

evaluasi terhadap bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh anak baik dalam 

bahasa lisan maupun bahasa tulis. Dengan adanya evaluasi tersebut, guru berharap 

adanya kesadaran anak-anak dalam berbahasa secara baik dan benar. Proses 

pembelajaran bahasa yang dilakukan secara kompleks tanpa mengabaikan 

komponen pembelajaran yang salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran bahasa secara umum adalah agar dapat berkomunikasi dengan 

lancar sehingga diperlukan adanya prinsip kerja sama agar tujuan dari komunikasi 

itu sendiri dapat sampai dan diterima dengan baik oleh mitra tuturnya. 

 

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan pada tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia untuk mengetahui prinsip kerja sama antartokoh. Penelitian ini, penulis 

mengambil novel berjudul Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi sebagai subjek 

penelitian. Alasan penulis mengambil novel Ranah 3 Warna sebagai subjek 

penelitian karena novel ini menceritakan tentang mimpi tokoh-tokoh yang harus 

diperjuangkan impiannya meskipun banyak rintangan yang harus dihadapinya. 
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Mimpi-mimpi itu terinspirasi dari sosok Habibie yang mampu membuat pesawat 

helikopter. Bahasa yang digunakan dalam novel ini mudah dipahami oleh semua 

golongan masyarakat, kemudian isi informasi yang disampaikan memberikan 

inspirasi untuk berusaha dan berjuang tanpa putus asa dalam menggapai cita-cita 

hidup. 

 

Melalui penelitian ini, penulis memiliki tujuan menemukan prinsip kerja sama 

tuturan antartokoh-tokoh dalam novel Ranah 3 Warna. Dari uraian di atas, penulis 

bermaksud menganalisis prinsip kerja sama tuturan antartokoh dalam novel 

Ranah 3 Warna dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa di SMA. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. “Bagaimanakah prinsip kerja sama tuturan 

antartokoh dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi dan implikasinya 

terhadap pembelajaran bahasa di SMA?” 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prinsip kerja sama tuturan 

antartokoh dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi dan implikasinya 

terhadap pembelajaran bahasa di SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut. 

1) Meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa dalam menganalisis karya 

sastra terutama novel. 
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2) Dijadikan bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui prinsip kerja 

sama tuturan antartokoh dalam novel Ranah 3 Warna. 

3) Sebagai alternatif bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia di Sekolah 

Menengah atas (SMA). 

 

1.5 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Subjek penelitian ini adalah novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. 

b. Objek penelitian ini adalah prinsip kerja sama tuturan antartokoh dalam novel 

Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


