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Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah 

bagaimanakah nilai-nilai multikultural dan apa saja penyebab 

munculnya nilai-nilai multikultural dalam novel Jun karya Ari Kusuma 

Sulyandari. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan nilai-nilai 

multikultural dan apa saja penyebab muncul nilai-nilai multikultural 

dalam novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode content 

analysis. Sumber data berupa novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari. 

Data yang dikumpulkan berupa kata atau kutipan. Teknik pengumpulan 

data berupa teknik pustaka. pada pengujian kepercayaan yang terdiri 

dari dua cara: 1. meningkatkan ketekunan 2. menggunakan bahan 

referensi.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nilai-nilai multikultural 

yang ditemukan pada novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari, terdiri 

dari tiga bagian yaitu, Nilai Kultural, Nilai Agama, Nilai Torelansi. 

Dipilihnya novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari karena isi cerita 

yang disajikan sangat menarik dan memberikan makna yang baik atas 

keadaan yang ada pada budaya Indonesia dan Jepang. Pada novel Jun 

karya Ari Kusuma Sulyandari, terdapat juga aspek-aspek yang 

mendukung jalan cerita pada novel, seperti aspek tanggung jawab, 

mandiri, kesabaran, perjuangan, bersyukur. Dalam novel Jun karya Ari 

Kusuma Sulyandari terdapat beberapa tokoh yang berperan dalam isi 

cerita adalah sebagai berikut, Farid, Jun, Sam, Mama, paman Hara, Ola, 

gus Thoriq, Sayanana San, sebagai tokoh utama ialah Farid dan Jun, 

Farid adalah seorang yang religius dan putra dari seorang kiyai, dan 

Farid pergi ke Jepang untuk pelarian karena patah hati ditinggalkan 

kekasihnya meninggal. Di Jepang Farid bertemu dengan Jun, Jun adalah 

warga Jepang yang non muslim dan bertemu Farid yang sangat religius 

sehingga Jun bisa masuk Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Multikultural berarti perbedaan, Perbedaan yang dimaksud yaitu 

perbedaan seseorang tentang keragaman berbudaya, beragama ataupun 

perbedaan unsur nilai-nilai budaya yang lainya. 

Multikultural sebenarnya mulai muncul sekitar tahun 1970-an. 

Pemahaman Multikultural ini muncul pertama kali di Kanada kemudian 

Amerika Serikat kemudian lalu Inggris hingga Australia, mengikuti 

pemahaman multikultural ini. Multikultural di Kanada ini muncul pada saat 

terjadi konflik antar warga negara, masalah tersebut melewati hubungan 

antara Suku, Ras, dan Agama dan juga aliran politik yang tidak sepaham. 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak Suku, Ras, dan 

Agama dan juga mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti 

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang jika lebih dipahami lebih dalam lagi 

yaitu berbeda beda agama ataupun ras dan budaya tapi tetap satu tujuan satu 

kebangsaan, satu Negara. Dengan semboyan tersebut masyarakat Indonesia 

dikenal dengan istilah Masyarakat yang Multikultural. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di Negara 

Indonesia Pemahaman Multikultural bisa dikatakan masih tergolong baru 

meski sesungguhnya Negara Indonesia sudah menerapkannya. Hal tersebut 

dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, mereka 

mengaplikasikannya dengan baik meski dalam lingkungan tersebut terdapat 

banyak kelompok baik itu ras, suku, dan agama namun mereka dapat hidup 



2 

 

 

 

dengan damai. 

Toleransi antar umat beragama sangatlah minim sekali, itulah yang 

saat ini terjadi dalam masyarakat Indonesia, sebuah ironi yang terjadi dalam 

negara yang terjadi dalam negara yang berlandaskan keberagaman dan 

Bhineka Tunggal Ika seperti yang dijelaskan dalam penelitian Philipis J. 

Vormente  seorang peneliti Centre For Strategic and international studies 

(CSIS) Dalam penelitian tersebut menjelaskan Bahwa tingkat pendidikan 

turut andil dalam pembentukan sikap toleransi. Sebagai bangsa yang 

bersemboyan Bhineka Tunggal Ika, sikap intoleran tidak akan terjadi 

apabila terjalin komitmen saling rukun dan saling menghormati. Artinya 

pemahaman tersebut masih belum sepenuhnya merata dalam masyarakat 

Indonesia 

Nilai Multikulturalisme dalam dunia pendidikan menyangkut sikap 

perduli dan mau mengerti, serta politik pengakuan terhadap kaum minoritas 

tanpa melihat perbedaan. Siswa biasanya membentuk kelompok-kelompok 

untuk menyamakan persamaan antar siswa yang mereka miliki, dengan 

multikulturalisme siswa diharapkan dapat menyamakan perbedaan tersebut. 

Tujuan Multikulturalisme yaitu dapat mengubah pola pikir pandangan 

pendekatan pelajaran dan pembelajaran untuk memberikan peluang yang 

sama kepada setiap siswa. 

Salah satu contoh sederhana yaitu dalam dunia pendidikan, semisal 

ada satu orang siswa yang berbeda ras dengan teman satu sekolah, pastilah 

siswa tersebut merasakan minder dan ada yang berbeda dengan dirinya 

karena berbeda  ras. 
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Di sekolah, Siswa tidak hanya diajarkan tentang nilai-nilai 

multikultural melalui teori saja, melainkan juga mempelajari nilai-nilai 

multikultural juga terdapat pada budaya, salah satu cara mengenalkannya 

dengan karya sastra, hal ini mengandung pengertian, karya sastra dan 

kehidupan nyata selain memiliki otonomi tersendiri, keduanya saling 

mempunyai timbal balik, menjadikan dasar untuk pengarang dalam 

menciptakan karya sastra yang dipenuhi fenomena  kehidupan. 

Asri (2010:3) dalam kutipan jurnal Rulita Marinda, mengatakan 

bahwasanya karya sastra merupakan refleksi zaman karya sastra itu ditulis 

yaitu masyarakat yang meliputi penulis, karena sebagai anggotanya penulis 

tidak dapat lepas darinya. Dengan cara pendekatan sosiologi bertolak dari 

asumsi bahwa sastra merupakan cermin kehidupan masyarakat malalui 

karya seseorang. 

Menurut Stanton dan Chatman (2015, mengutip Burhan 

Nurgiyantoro) “Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, suatu yang 

menyeluruh bersifat artistik. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai 

bagian-bagian, unsur-unsur yang saling berkaitan dengan yang lain secara 

erat dan saling menggantungkan. Jika novel dikatakan sebagai sebuah 

totalitas itu, unsur kata dan bahasa merupakan salah satu bagian dari totalitas 

itu, salah satu unsur pembangun cerita  itu, salah satu subsistem organisme 

itu. Kata inilah yang menyebabkan novel, juga sastra pada umumnya, 

menjadi berwujud.” 

Novel menyajikan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata 

yang didalamnya terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Dalam novel 
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pengarang berusaha keras agar pembaca dapat mengerti gambaran-

gambaran cerita nyata yang tertulis dalam novel. Permasalahan hidup yang 

ditulis pengarang dalam novel juga merupakan masalah keberagaman 

budaya. 

Novel merupakan salah satu bentuk dari karya sastra yang juga dapat 

mempunyai fungsi ganda, selain dapat menghibur, novel bisa juga menjadi 

sarana untuk menyampaikan kebenaran, tentang baik dan buruk, ada pesan 

yang jelas disampaikan dan ada juga yang bersifat secara halus, akan tetapi 

pada umumnya novel digunakan sebagai media pendidikan, hal tersebut 

tergantung dari isi cerita novel baik itu dari pengetahuan didalamnya 

maupun muatan-muatan pengalamanya. 

Dengan ada kaitannya hasil kebudayaan tersebut yang berhubungan 

dengan novel, maka novel yang berjudul JUN adalah novel yang bercerita 

tentang kehidupan multikulturalisme di Jepang. Dianggap menarik karena 

novel ini menceritakan tentang kehidupan multikultural Antar Negara 

Indonesia dan Jepang yang banyak sekali perbedaan budaya antara kedua 

negara tersebut. dan juga dalam novel Jun ini banyak mencerminkan hal-

hal yang religius. 

Novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari menceritakan tentang dua 

orang yang saling bertemu, dengan perbedaan yang sangat jauh, Farid tokoh 

dalam novel tersebut dari Indonesia yang merantau ke negara Jepang 

sehingga bertemu dengan Jun seorang cewek dari Jepang yang latar 

belakangnya sangat berbeda jauh dengan Farid. Itulah sepenggal sinopsis 

dari novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari. 
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Novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari juga banyak mengandung 

ajaran nilai-nilai etika dan religius yang jika ditelaah lebih dalam lagi 

terdapat pesan yang mengajarkan indahnya kehidupan dengan keragaman 

berbudaya. Dengan berkaitan latar belakang diatas, maka topik dalam 

penelitian ini penting untuk diangkat karena mengandung nilai-nilai 

multikultural dalam kehidupan sehari-hari adapun dari itu penulis ingin 

mengkaji lebih jauh tentang  “Analisis Nilai - Nilai Multikultural Dalam 

Novel Jun Karya Ari Kusuma Sulyandari” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah nilai-nilai multikultural dalam novel Jun karya Ari 

Kusuma Sulyandari ? 

2. Bagaimana penyebab munculnya nilai multikultural dalam novel Jun 

karya Ari Kusuma Sulyandari ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, penulis menemukan tujuan penelitian 

tersebut antara lain untuk: 

1. Mendeskripsikan tentang bentuk nilai multikultural dalam novel Jun 

karya Ari Kusuma Sulyandari. 

2. Mendeskripsikan tentang penyebab munculnya nilai multikultural 

dalam novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai multikultural 

dalam novel Jun yang berhubungan dengan pendidikan islam dan 

kehidupan masyarakat. 

1. Manfaat Teoritis 

Memperoleh data tentang penerapan nilai-nilai multikultural dalam 

novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Secara akademis dapat menambah khazanah keilmuan dan 

intelektual nilai multikultural. 

b. Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi peulis 

khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

c. Secara akademik dapat memperkaya hasil penelitian-penelitian di 

bidang sastra khususnya penelitian terhadap novel. 

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Metode ini menggunakan metode library research (kepustakaan). 

Adapun yang dimaksud penelitian pustaka adalah mengumpulkan data 

pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan 

yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti melalui abstrak hasil 

penelitian, indeks, review jurnal, dan buku referensi (Sugiyono, 2010). 

Walaupun menggunakan library research namun pemaparan dalam 

penelitian ini mengarah pada penjelasan deskriptif sebagai ciri khas 
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penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk mengerti fenomena tentang apa yang dialami subyek 

penelitian misalnya: perilaku, perspektif, motivasi, tindakan, dan lain-

lain secara holistik (menyeluruh) dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang secara 

alami dan dengan manfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012). 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu nilai-nilai multikultural yang terkandung 

dalam novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan pustaka berupa buku, 

jurnal, majalah dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat 

dijadikan sumber rujukan dan sumber data pendukung yang ada 

kaitannya dengan konsep pendidikan multikultural. Adapun dalam 

penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber asli baik berbentuk dokumen 

maupun peninggalan lainnya. Adapun sumber primer yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu novel Jun karya Ari Kusuma 

Sulyandari. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah hasil penggunaan sumber-sumber 

lain yang tidak langsung dan berbagai dokumen yang murni ditinjau 

dari kebutuhan peneliti. Sumber sekunder dalam penelitian ini 
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adalah sumber literatur yaitu seperti buku-buku, artikel, jurnal dan 

lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk 

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan 

(Prastowo, 2016). Teknik yang digunakan yakni sebagai berikut: 

a. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk 

buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa 

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian 

(Sugiyono, 2015). 

b. Penulis membaca berulang-ulang sumber data dalam novel Jun 

karya Ari Kusuma Sulyandari. 

c. Penulis membaca sekali sumber data untuk memberi tanda bagian-

bagian teks novel Jun yang diangkat menjadi data dan dianalisis 

lebih lanjut. Penandaan ini disesuaikan dengan sumber  data. 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan penguraian atas data sehingga 

menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai 

untuk menganalisis pembahasan ini adalah metode analisis kualitatif 

dengan menggunakan analisis ini, metode ini digunakan untuk 

mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan 

mendeskripsikan secara objektif-sistematis tentang suatu teks. 

Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis atau menyajikan 

fakta dengan cara mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan multikultural 

yang terdapat dalam novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari. Adapun 

metode berfikir yang penulis gunakan adalah: 

a. Metode Deduktif 

Metode Deduktif yaitu  menganalisis masalah-masalah dan 

pengetahuan tentang pendidikan multikultural yang bersifat umum 

sebagai bahan pokok bahasan, sehingga penulis dapat menganalisis 

masalah-masalah tersebut untuk mengambil kesimpulan atas 

masalah-masalah yang bersifat khusus. 

b. Metode Induktif 

Metode Induktif yaitu menganalisis masalah-masalah dan 

fakta-fakta yang bersifat khusus tentang pendidikan multikultural 

untuk mengambil konsep kesimpulan konsep pendidikan 

multicultural Secara umum. 
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Sedangkan langkah-langkah yang penulis tempuh dalam 

menganalisis data adalah sebagai berikut: 

a. Membaca secara kritis dan mendalami novel yang dijadikan 

sampel. 

b. Data dikelompokan atau diklasifikasikan berdasarkan masalah 

penelitian, yaitu berdasarkan struktur novel (tema, alur, plot, latar, 

tokoh, sudut pandang, gaya, bahasa), nilai-nilai pendidikan 

multikultural dalam karya sastra, dalam hal ini novel Jun karya Ari 

Kusuma Sulyandari. 

c. Mendeskripsikan struktur novel dan nilai-nilai pendidikan 

multikultural yang terdapat dalam novel. 

d. Menganalisis struktur novel, menganalisis nilai-nilai pendidikan 

multikultural yang terdapat dalam novel. 

e. Membuat kesimpulan tentang hasil analisis terhadap novel. 

f. Menyusun hasil analisis atau pengkajian 

F. Definisi Operasional 

Salah satu fungsi dari definisi operasional yakni untuk menjabarkan 

variabel-variabel yang ada dari judul penelitian agar menjadi lebih rinci 

(penegasan istilah). Maka dari itu, penulis akan menjelaskan istilah-istilah 

yang berkaitan dengan judul di atas sebagai berikut: 

1. Analisis : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (Karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya. 
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2. Nilai : Suatu hal atau sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, 

sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya atau 

bisa juga dikatakan sebagai suatu penghargaan. 

3. Multikultural : Suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan 

pandangan tentang ragam kehidupan di dunia, atau bisa juga dikatakan 

suatu kebijakan mengenai perbedaan dan menekankan tentang adanya 

keragaman budaya. 

4. Novel : Adalah karya sastra cerita fiksi yang menceritakan kisah 

kehidupan seseorang yang ceritanya memenuhi syarat-syarat penulis 

novel 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Nilai-Nilai Multikultural Dalam Novel Jun Karya Ari Kusuma 

Sulyandari 

a. Multikultural Isolasionis: Mengacu pada visi masyarakat sebagai 

tempat kelompok- kelompok budaya yang berbeda. 

b. Multikultural Akomodatif: : Mengacu pada pada visi masyarakat 

yang bertumpu pada kebudayaan yang dominan. 

c. Multikultural Mandiri: Mengacu pada visi masyarakat di mana 

kelompok- kelompok budaya besar mencari kesetaraan dengan 

budaya dominan 

d. Multikultural Kritis dan Interaktif: Merujuk pada visi masyarakat 

sebagai tempat kelompok- kelompok kultural kurang peduli untuk 

menempuh hidup mandiri, dan lebih peduli dalam menciptakan satu 

budaya kolektif. 

2. Multikulturalisme Dalam Novel Jun Karya Ari Kusuma Sulyandari. 

Penggambaran mengenai multikulturalisme dalam novel Jun karya 

Ari Kusuma Sulyandari dalam bidang solidaritas dan persaudaraan 

muncul karena adanya rasa saling memahami, tolong menolong, rasa 

kebersamaan dalam bersosialisasi, dan kesetia kawanan dalam 

mencapai tujuan atau keinginan yang sama. 
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3. Analisis Data 

a. Nilai Kultural 

b. Nilai Agama 

c. Nilai Toleransi. 

4. Pembahasan 

Mendeskripsikan bentuk nilai-nilai multikultural yang terdapat 

dalam novel Jun Karya Ari Kusuma Sulyandari 

5. Munculnya Nilai Multikultural Dalam Novel Jun Karya Ari Kusuma 

Sulyandari disebabkan oleh: 

a. Minimnya nilai-nilai multikultural pada remaja 

b. Rasa simpati pada agama lain 

c. Nuansa islami dalam kultur jepang 

d. Lingkungan pesantren salaf 

e. Cerita romance bernuansa islami  
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B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian pada novel Jun karya Ari Kusuma 

Sulyandari terdapat suatu saran yang ditunjukan kepada penelitian 

selanjutnya, masyarakat, dan peneliti, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dalam penelitian novel Jun karya Ari Kusuma Sulyandari, 

penelitianya hanya terbatas, karena hanya meneliti nilai-nilai 

multikultural dengan menggunakan kajian sosiologi sastra. Oleh karena 

itu, bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan kajian yang 

berbeda. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat sebaiknya memberikan gambaran terhadap pemecahan 

dari suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, maka peneliti 

bisa mengembangkan penelitian selanjutnya, sehingga hasil penelitian 

dapat digunakan secara kopeherensif dan bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Bagi peneliti 

Peneliti sebaiknya memiliki kengunggulan sendiri dalam 

menganalisis suatu penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus meneliti 

secara cermat dan teliti agar menghasilkan data yang diperoleh dapat 

dipertanggung jawabkan. 
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