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ABSTRAK 

 

 Winda Yulia, 1310721019. Skripsi ini berjudul “Tanggapan Siswa 

SMANegeri di Batusangkar Terhadap Novel Laskar Pelangi Karya Andrea 

Hirata, Tinjauan Resepsi Sastra”.Penulisan skripsi ini dibimbing oleh 

pembimbing I Dra. Armini Arbain, M.Hum dan pembimbing II Dr. Syafril, 

M.Si. 

 Penelitian ini mengambil novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata sebagai 

objeknya.Novel ini mengusung tema seputar pendidikan.Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengungkapkan tanggapan pembaca siswa SMANegeri 1 Batusangkar, 

SMANegeri 2 Batusangkar, dan SMANegeri 3 Batusangkar.Dari penelitian tersebut, 

dapat dilihat tanggapan pembaca terhadap narasi dan unsur instrinsik terhadap novel 

Laskar Pelangi. 

 Dalam resepsi sastra, penelitian ini tergolong pada pembaca biasa yaitu 

pembaca yang sebenarnya yang membaca karya sastra sebagai karya sastra, bukan 

sebagai penelitian. Pembaca diminta mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuesioner 

tentang permintaan tanggapan terhadap novelLaskar Pelangi, dan akan dimunculkan 

interpretasi-interpretasi dari tanggapan yang muncul. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, kuesioner, dan wawancara.Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

 Hasil dari penelitian  ini yaitu siswa SMANegeri di Batusangkar telah 

membaca novel Laskar Pelangi dan menyukai cerita yang dihadirkan pengarang. Hal 

ini dapat dilihat mengenai tanggapan terhadap unsur instrinsik dan narasi dalam novel 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Berdasarkan persentase tertinggi dalam analisis, 

siswa SMANegeri di Batusangkar memiliki tanggapan yang positif terhadap narasi 

dan unsur instrinsik dalam novel Laskar Pelangi, seperti bahasa, watak atau karakter 

tokoh, latar, alur, dan tema. Pembaca menyatakan bahwa persoalan yang disampaikan 

pengarang dalam novel Laskar Pelangi berkualitas, karena yang disampaikan 

pengarang dalam novel mengandung nilai pendidikan bagi pembaca. 
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