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ABSTRAK 
 

NILAI-NILAI SOSIAL DALAM NOVEL JALA KARYA TITIS BASINO: TINJAUAN 
SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLIKASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR DI SMA 

 
Siti Robingah. A 310080248. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, dan Daerah. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur yang membangun novel 
Jala karya Titis Basino; (2) mendeskripsikan nilai-nilai sosial dalam novel Jala karya Titis 
Basino. 

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Jala karya Titis Basino adalah 
metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus terpancang. Objek penelitian ini 
adalah nilai-nilai sosial dalam novel Jala karya Titis Basino yang diterbitkan oleh Yayasan 
Bentang Budaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, 
simak, dan catat. Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data 
menggunakan metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Hasil: (1) Analisis struktur terhadap novel Jala karya Titis Basino menyimpulkan bahwa tema 
dari novel Jala karya Titis Basino adalah kehidupan  sosial masyarakat urban yang miskin di 
perkampungan kumuh sepanjang bantaran sungai. Alur dibuat dengan alur maju, tokoh utama 
adalah Mariati, sedangkan tokoh minor adalah Pamuji dan Juwita. Latar tempat di Jakarta, 
Bekasi, dan Brebes. Latar waktu sekitar tahun 1984 hingga masa reformasi tahun 1998.  Latar 
sosial menggambarkan kawasan pinggiran sungai di Jakarta. (2) Nilai sosial yang terdapat 
dalam novel Jala, yaitu nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab, dan nilai keserasian hidup. 
Nilai kasih sayang terdiri dari cinta dan kasih sayang, pengabdian, tolong-menolong, 
kekeluargaan, dan kepedulian. Nilai sosial tanggung jawab terdiri dari rasa menerima dan 
memiliki, pelaksanaan kewajiban, dan kedisiplinan. Selanjutnya nilai keserasian hidup terdiri 
dari nilai keadilan, toleransi, kerjasama, dan demokrasi. (3) Implikasi nilai-nilai sosial dalam 
novel Jala karya Titis Basino dalam pembelajaran sastra di SMA didasarkan standar kompetensi 
membaca yang termuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada pelajaran Bahasa 
Indonesia kelas XI. Standar kompetensi ini menuntut siswa  mampu menggunakan berbagai 
teknik membaca untuk memahami wacana karya sastra. Kompetensi dasar yang harus dicapai 
adalah siswa mampu membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Nilai sosial yang 
dapat dijadikan tauladan adalah nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan keserasian hidup dalam 
bermasyarakat. 
 
Kata Kunci:  nilai sosial, sosiologi sastra, novel Jala  
 
1. PENDAHULUAN  
 

Sastra hadir sebagai wujud nyata imajinasi kreatif dari seorang sastrawan dengan 

proses yang berbeda antara pengarang yang satu dengan pengarang yang lain, terutama 

dalam penciptaan karya fiksi. Proses tersebut bersifat individualis, artinya cara yang 

digunakan oleh tiap-tiap pengarang dapat berbeda. Perbedaan itu meliputi beberapa hal, di 



antaranya metode, munculnya proses kreatif dan cara mengekspresikan apa yang ada dalam 

diri pengarang hingga bahasa penyampaian yang digunakan. Karya sastra diharapkan mampu 

memberikan kepuasan estetik dan intelektual bagi masyarakat pembaca. Akan tetapi, sering 

terjadi bahwa karya sastra tidak dapat dipahami dan dinikmati sepenuhnya oleh sebagian 

besar masyarakat pembaca (Waluyo, 2002: 68). 

Karya sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap 

lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan bahasa yang indah. 

Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena yang ada. Sastra sebagai 

karya fiksi memiliki pemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar cerita khayal 

atau angan dari pengarang saja, melainkan wujud dari kreativitas pengarang dalam menggali 

dan mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya. Karya sastra merupakan hasil kreasi 

sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi setelah menyaksikan berbagai fenomena 

kehidupan dalam lingkungan sosialnya (Al-Ma’ruf, 2009: 1). Karya sastra umumnya berisi 

tentang permasalahan yang melingkupi kehidupan pengarang. Permasalahan itu dapat berupa 

permasalahan yang terjadi pada diri pengarang ataupun dari luar diri pengarang (realita 

sosial). Melalui karya sastra pengarang berusaha memaparkan suka duka kehidupan 

pengarang yang telah dialami. Selain itu, karya sastra juga menyuguhkan gambaran 

kehidupan yang menyangkut persoalan sosial dalam masyarakat. Karena itu, karya sastra 

memiliki makna yang dihasilkan dari pengamatan terhadap kehidupan yang diciptakan oleh 

pengarang atau sastrawan itu baik berupa novel, cerpen, puisi, ataupun drama yang berguna 

untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.  

Salah satu dari bentuka karya sastra yaitu novel. Novel sebagai salah satu bentuk 

karya diharapkan memberi nilai-nilai positif bagi pembacanya sehingga para pembaca dapat 

peka terhadap realitas sosial yang trerjadi disekitar masyarakat. Novel juga merupakan 

ungkapan fenomena sosial dalam aspek-aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai 

sarana mengenal manusia dan zamannya. Kehidupan tokoh dan dan realitas yang ada dalam 

novel yang akan diacu dalam penelitian ini. Pemahaman setiap orang tentang karya sastra 

pasti akan berbeda, seperti pada novel Jala karya Titis Basino. 

Menurut Sumarjan (dalam Saraswati, 2003:3) sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 

struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial. 

Damono (dalam Saraswati, 2003) menjelaskan bahwa sosiologi merupakan telaah objektif 



dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, setra telaah tentang lembaga dan proses sosial. 

Sosiologi berusaha mencari tahu bagaimana masyarakat berlangsung dan bagaimana mereka 

tetap ada dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, 

keagamaan, polotik, dal lain-lain yang merupakan struktur sosial. 

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi 

manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan 

manusia. Setiadi (2006: 117) mengungkapkan nilai merupakan sesuatu yang berguna bagi 

manusia baik jasmani maupun rohani. Soekanto (1993: 161) menyatakan bahwa nilai-nilai 

merupakan abstraksi daripada pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan sesamanya. 

Pada hakikatnya, nilai yang tertinggi selalu berujung pada nilai yang terdalam dan terabstrak 

bagi manusia, yaitu menyangkut tentang hal-hal yang bersifat hakki. Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas pengertian nilai dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang bernilai, berharga, 

bermutu, akan menunjukkan suatu kualitas dan akan berguna bagi kehidupan manusia. 

Nilai sosial merupakan seperangkat sikap individu yang dihargai sebagai suatu 

kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku guna memperoleh kehidupan masyarakat 

yang demokratis dan harmonis (Raven dalam Zubaedi, 2005: 12).  

Novel Jala adalah salah satu karya Titis Basino yang diterbitkan pada tahun 2010 

yang di dalamnya menggambarkan masalah sosial yang komplek. Hal ini dapat dilihat dari 

keseharian para tokohnya. Walaupun hidup dalam kemiskinan,  tidak menyurutkan para 

tokohnya, terutama tokoh utama, dalam novel ini untuk terus maju dan berusaha untuk 

meraih cita-citanya. Kedua, novel ini mengangkat hal yang menarik, yaitu perjuangan 

pemuda yang berusaha keras untuk meraih kehidupan yang layak, serta rasa syukur yang 

besar untuk menerima kehidupannya, walaupun berada dalam jeratan kemiskinan di 

pinggiran kota Jakarta. 

Beradasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan secara rinci alasan mengkaji novel Jala 

antara lain sebagai berikut. 

1. Novel Jala mempunyai tema yang menarik yaitu perjuangan anak muda di pinggiran kota 

Jakarta demi memperoleh kehidupan yang layak. 

2. Novel ini menampilkan kehidupan sosial yang kompleks. 



3. Sepengetahuan penulis, novel Jala karya Titis Basino belum pernah dikaji secara khusus 

dengan pendekatan sosiologi sastra terutama berhubungan dengan nilai sosial. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai 

Sosial dalam Novel Jala Karya Titis Basino: Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implikasinya 

Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA.” 

 

2. METODE PENELITIAN  

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah selama 3 bulan, 

yaitu dimulai dari bulan September sampai dengan Nopember tahun 2012. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif dari sumber data yang dapat diamati (Moleong, 2005:87). 

Metode deskripsi kualitatif artinya yang dianalisis dan hasil analisis berbentuk deskriptif 

tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antarvariabel (Aminuddin, 

1990: 16).Analisis novel Jala karya Titis Basino dikatakan penelitian kualitatif karena 

data yang di kumpulkan berupa kata-kata, kalimat dan bukan angka-angka. Penelitian 

yang dilakukan ini termasuk penelitian studi kasus yang terpancang (embedded case 

study research) untuk menggambarkan secara cermat nilai-nilai sosial dalam novel Jala 

karya Titis Basino. 

Objek penelitian adalah unsur yang sama-sama dengan sasaran penelitian yang 

membentuk data dan konteks data. Objek penelitian ini adalah nilai-nilai sosial dalam 

novel Jala karya Titis Basino.Data penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif 

berupa kata-kata atau gambar, bukan berupa angka-angka (Aminuddin, 1990: 16). Data 

dalam penelitian ini berupa kutipan kata, kalimat, dan paragraf yang terdapat dalam novel 

Jala karya Titis Basino yang diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya, edisi cetakan 

pertama Juli 2002, setebal 247 halaman. 

Sumber data bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan dan 

kekayaan data atau informasi yang diperoleh  (Sutopo, 2002: 49). Sumber utama 

penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara 

(Siswantoro, 2005: 54). Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Jala karya 

Titis Basino cetakan pertama, jumlah halaman 247, diterbitkan oleh yayasan Bentnag 

Budaya, Juli 2002. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 



teknik pustaka, simak dan catat. Teknik pustaka yaitu teknik yang mempergunakan 

sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Soebroto dalam Al Ma’ruf, 2009: 6).  

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi merupakan 

teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya, 

untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang 

(Sutopo, 2002: 78).  Teknik yang digunakan untuk menganalisis novel Jala karya 

Titis Basino dalam  penelitian ini adalah teknik analisis data secara dialektik yang 

dilakukan dengan cara menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam novel dengan 

mengintegrasikan ke dalam satu kesatuan makna. Teknik analisis yang digunakan 

untuk menganalisis novel dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara 

dialetik. Teknik dialektika merupakan metode yang menggabungkan unsur-unsur 

implisit menjadi keseluruhan atau kesatuan makna, yang akan dicapai dengan 

beberapa langkah yaitu menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur yang ada 

dalam novel, Goldman (dalam Faruk, 1999: 20). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Analisis Struktural Novel Jala 

Analisis struktur Jala karya Titis Basino meliputi tema dan fakta cerita (alur, 

karakter, latar). Adapun tema dalam novel Jala. Adapun tema dari novel Jala karya Titis 

Basino adalah kehidupan  sosial masyarakat urban yang miskin di perkampungan kumuh 

sepanjang bantaran sungai. Tema ini berkaitan dengan kehidupan sosial rumah tangga 

Mariati dan Pamuji yang ingin menemukan kehidupan yang lebih baik di Jakarta. 

Alur dalam novel Jala menggunakan alur maju, novel Jala terdiri dari jalinan 

peristiwa yang membentuk cerita sehingga cerita dapat berjalan secara beruntun, 

dari awal hingga akhir. Berdasarkan hasil analisis terhadap alur, maka secara garis 

besar unsur-unsur alur dalam novel Jala karya Titis Basino dibuat dengan alur maju 

dengan bagan sebagai berikut. 

A  B  C  D  E 

A : Tahap Penyituasian, dimulai dengan meperkenalkan tokoh utamanya. Mariati, 

seorang istri penarik becak yang tinggal di bedeng plastik. Mariati merupakan istri 



kedua dari Pamuji. Ia bertemu Pamuji setelah menggelandang di Jakarta setelah 

diusir dari rumah majikannya. 

B : Tahap Pemunculan Konflik, ketika Mariati berkeinginan merubah nasibnya dengan 

pergi merantau ke kota besar. Kehidupan sebagai petani bawang merah 

dirasakannya tidak akan membuatnya maju.. Pemunculan konflik berikutnya adalah 

ketika Mariati sudah sampai di Jakarta, ia tidak punya tujuan yang jelas. Mariati 

kebingungan akan pergi kemana. 

C : Tahap Peningkatan Konflik, terjadi ketika ada keinginan Mariati agar Pamuji 

bisa kuliah lagi. Kemudian peningkatan konflik yang terjadi ketika rumah 

tangga Pam dan Mariati tidak kunjung dikaruniai anak 

D : Tahap Klimaks, terjadi saat terjadi perdebatan Mariati dan Pamuji tentang 

kehamilan Juwita yang disangka Mariati adalah anak Pam, suaminya. Konflik 

menjadi meningkat setelah Pamuji mengutarakan niatnya bahwa dari awal memang 

dia akan memungut bayi Juwita sebagai anak 

E  : Tahap Penyelesaian, terjadi ketika Mariati mulai dapat menerima keinginan Pam 

mengasuh anak dari Juwita kemudian Mariati berniat menemui Juwita untuk 

meminta kejelasan. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Jala karya Titis Basino dapat 

disimpulkan bahwa yang berperan sebagai tokoh utama (tokoh mayor) adalah Mariati, 

sedangkan tokoh minor adalah Pamuji dan Juwita. Analisis terhadap karakteristik tiap 

tokoh dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Adapun 

analisis terhadap penokohan dalam novel Jala karya Titis Basino dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta 

yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar juga dapat 

berwujud waktu-waktu tertentu (hari, bulan, dan tahun), cuaca, atau periode sejarah. 

Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar sosial (Nurgiyantoro, 2007 : 35). 

Adapun latar yang dipakai dalam novel Jala adalah latar waktu, latar tempat, dan latar 

social. Latar waktu yang terjadi dalam novel Jala antara tahun 1984 sampai 1998. Latar 

tempat yang terjadi dalam novel Jala di Jakarta, Bekasi, dan Brebes. Latar sosial dalam 



novel Jala karya Titis Basino menggambarkan latar sosial pada kawasan pinggiran 

Jakarta tepatnya di pinggiran sungai di Jakarta. 

 

b. Nilai-nilai sosial dalam novel Jala karya Titis Basino 

1.  Nilai Kasih Sayang 

Kasih sayang merupakan sebuah perasaan yang tulus hadir dari dalam hati dan 

mengandung sebuah keinginan untuk memberi, mengasihi, menyayangi dan 

membahagiakan. Kasih sayang dapat diberikan kepada siapa saja yang dikasihi seperti 

pasangan, orang tua, saudara, sahabat, dan lain-lain. Kasih sayang akan muncul ketika 

ada perasaan simpatik dan iba dari dalam hati kepada seseorang yang dikasihi, tetapi 

kemunculan kasih sayang sangat alamiah dan tidak bisa dibuat-buat atau direkayasa. 

Sesuai dengan pendapat Zubaedi (2005: 13). Berdasarkan teori Zubaedi diatas nilai kasih 

sayang terdiri atas cinta dan kasih sayang, pengabdian, tolong-menolong, kekeluargaan, 

dan kepedulian. 

a. Cinta dan Kasih Sayang 

Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan 

pribadi. Cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas 

kasih dan kasih sayang. Cinta merupakan sebuah aksi/kegiatan aktif yang dilakukan 

manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, membantu, 

menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan 

objek tersebut (Zubaedi, 2005: 17).  

Nilai sosial cinta dan kasih sayang dalam novel Jala di gambarkan oleh Pam 

yang rela berkorban demi Mar, Pam rela tidur diluar untuk memberikan kemempatan 

kepada Mar agar bisa tidur didalam bedengnya untuk memberikan kenyamanan 

kepada Mar karena pada saat itu mereka belum menikah. Nilai sosial cinta dan kasih 

sayang dalam novel Jala tercermin dari kutipan berikut. 

Mula-mula aku canggung juga tinggal bersama Pam dalam satu gubuk. Dia 
selalu tidur di emperan gubuknya, hanya membiarkan agar aku bisa tidur 
dengan nyaman kalau malam (Jala, 2002: 74). 
 
 
 



b. Pengabdian 

Dalam novel Jala pengabdian ditunjukan oleh seorang istri kepada suaminya 

yaitu pengabdian Mariati sebagai seorang isrti kepada Pam sebagai suaminya. 

Pengabdian itu dilakukan dalam bentuk Mariati melayani Pam sebagai suaminya 

dalam bentuk apapun. Hal ini memang menjadi salah satu di antara kewajiban 

seorang istri atas suaminya. Hendaknya seorang istri benar-benar menjaga amanah 

suami di rumahnya, baik harta suami dan rahasia-rahasianya, begitu juga 

bersungguhnya-sungguh mengurus urusan-urusan rumah tangga.  Nilai pengabdian 

dalam novel Jala dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah sejauh itu? Selama ini 
kehidupan bersuami istri dengan keadaaan bagaimana pun tetap baik dan 
tenang saja. Pam tak pernah mengeluh aku kurang bisa melayani dan aku 
juga selalu mau meladeninya kapan saja Pam berniat. Soal selama ini tak 
membuahkan anak, itu di luar kebisaanku. (Jala, 2002: 241) 
 

c. Tolong-Menolong 

Dalam hal ini sikap tolong-menolong dalam novel Jala terlihat ketika Juwita 

mendapatkan pertolongan dari Pak Suwita yang saat itu ada di sekitar lokasi. Pak 

Suwita dengan sigap membantu Juwita yang melahirkan. Ini berarti manusia sebagai 

makhluk sosial memiliki naluri untuk saling tolong- menolong, setia kawan dan 

toleransi serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan berikut. 

Di bawah pohon besar yang berakar banyak, dia mencuci baju dan merendam 
badannya di air. Tetapi terasa ingin membuang hajat saja tiba-tiba. Dan 
begitulah bayi itu keluar dengan mudah sekali, bersama air ketuban dan ari-ari 
masuk ke dalam air. Dan dengan sigap ditangkap oleh orang yang berdekatan 
dengan Juwita saat itu, namanya Pak Suwita. Dia menolong Juwita ke rumah 
sakit terdekat. Dan yang memotong pusar Yogi juga Pak Suwita dengan silet 
baru yang kebetulan ada di sakunya. (Jala, 2002: 232) 
 

d. Kekeluargaan 

Kekeluargaan yang tercermin dalam novel Jala ditunjukan oleh Pam yang 

sudah berkomitmen untuk membentuk sebuah ikatan keluarga dengan Mariati dengan 

sebuah ikatan yang berlandaskan atas kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Dalam 

hal ini Pam dinilai Mariati sebagai seseorang yang bertanggung sebagai suami yang 



dapat memenuhi tugasnya sebagai suami dan setia terhadap keluarga. Hal ini dapat 

dilihat dari kutipan berikut. 

Apalagi yang diperlukan di sebuah perkawinan kalau bukan seorang laki-laki 
yang setia dan memperhatikan serta mencukupi semua kebutuhan istrinya? Itu 
sekarang, saat aku masih tak mempunyai cakrawala yang lebih luas (Jala, 
2002: 135) 
 
Dan aku masih Mar, istri Pam penjala ikan yang setia selama hidupnya 
dengan tugasnya, maksudku mencari penutup tambahan hidupnya dengan 
menjala ikan di sungai (Jala, 2002: 198) 

e. Kepedulian  

Rasa kepedulian dalam novel Jala adalah ketika Pam berniat menggambil 

anak angkat dari juwita. Kepedulian terhadap nasib bayi yang dikandung Juwita 

membuat Pam tergerak untuk mengasuhnya jika bayi itu lahir. kebulatan tekad Pam 

untuk memelihara anak Juwita. Hal ini didasari oleh perasaan belas kasih terhadap 

sesama manusia. Kutipan yang menunjukkan kepedulian adalah sebagai berikut. 

“Tidak, kau tak perlu tanya lagi. Aku memang akan mengambil anaknya kalau 
dia sempat mengandung lagi. Daripada dibiarkan mati terbunuh tak jelas siapa 
bapaknya?”. 
“Oh, kau akan mengambil anak orang yang tak sehat?” 
“Siapa berani mengatakan kita lebih sehat dari orang seperti Juwita?” 
“Ya, kita kan orang bersih” 
“Bersih, kau jangan menganggap orang seperti Juwita itu lebih kotor dari kita. 
Dia selalu diperiksa. Dan kita-kita ini, kapan diperiksa? Kalau kita ketularan 
penyakit dari air yang kita pakai mandi di sungai itu, kau omong apa? 
“Kau ini membela sekali dengan orang semacam Juwita toh, Pam?” 
“Lalu siapa yang akan membelanya kalau bukan kita, para tetangga dekatnya? 
Bukankah dia juga mau memberikan sedekah kalau bulan puasa datang (Jala, 
2002: 200) 
 

2. Nilai-Nilai Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga 

bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung 

segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya (Moeliono, 2000: 

996).  

Berdasarkan  analisis Zubaedi nilai sosial tanggung jawab dalam novel Jala  

terdiri dari rasa menerima dan memiliki, kewajiban dan disiplin. 

 



a. Rasa Menerima dan Memiliki 

Rasa menerima dan memiliki dalam novel Jala yaitu tanggung jawab Mar 

untuk mengelola keuangan rumah tangga. Uang yang diberikan Pam kepadanya harus 

dikelolanya dengan baik agar dapat menabung, sehingga suatu saat nanti ia memiliki 

tabungan yang cukup. Kutipan yang menunjukkan nilai sosial rasa memiliki 

tercermin dalam kutipan sebagai berikut. 

Pam rajin menjala, aku akan menyimpan uang yang sedianya untuk lauk-pauk. 
Kalau satu bulan aku bisa menyimpan seratus ribu rupiah, setahun aku akan 
mempunyai uang lauk pauk sejuta, itu jumlah yang pantas diperhatikan (Jala, 
2002: 87) 
   

b. Kewajiban 

Kewajiban yang tercermin dalam novel Jala yaitu Pam adalah orang yang 

bertangung jawab. Artinya Pam mampu memenuhi kewajibannya untuk menjadi 

pemimpin dalam rumah tangga, mampu memberi nafkah (makan, minum, pakaian 

dan tempat tinggal dari uang dan usaha yang halal), tidak kasar kepada istri, 

memberikan pendidikan dan pengetahuan, memberikan nafkah batin secukupnya, 

memberi nasihat serta menegur dan memberi panduan/ petunjuk jika melakukan 

maksiat atau kesalahan, serta berbicara dengan isteri dengan lemah-lembut. Hal ini 

dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

Aku melihat Pam saja, dia laki-laki yang penuh tanggung jawab, dan memang 
peruntungannya tak sebaik harapan semua manusia, karena siapa yang 
menginginkan hidup miskin....Hanya dengan keberanian yang didasari 
percaya bahwa Tuhan akan mengasihani makhluknya aku akan menjalani 
hidup tanpa dosa. Biarlah aku ikuti saja kemauan Pam, dan aku akan menulis 
surat ke rumah tentang pernikahanku yang mendadak, agar orang di kampung 
tahu keadaan kami berdua kalau kami pulang kampung suatu saat nanti (Jala, 
2002: 86) 
.  

c. Disiplin 

Nilai sosial disiplin dalam novel Jala tercermin dari Mar yang sangat disiplin 

dalam mengatur keuangan rumah tangga. Hal ini karena disiplin adalah hal penting 

dalam cara mengatur keuangan keluarga. Nilai sosial disiplin dapat dilihat dari kutipan 

berikut. 



Aku termasuk orang yang hati-hati dalam membelanjakan uang, sehingga Pam 
sering minta uang seribu untuk membeli aqua saja aku tak mau 
memberikannya. Karena aku anggap ia sudah mempunyai  uang saku sendiri 
(Jala, 2002: 104). 
 

3. Nilai-nilai Keserasian Hidup 

Nilai keserasian hidup adalah manusia sebagai makhluk sosial (homo socialis) 

karena selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dalam melakukan aktivitas kehidupan 

sehari-hari, dalam kehidupan bersosial tersebut harus ada norma-norma yang disepakati 

bersama agar kehidupan berjalan secara serasi, seimbang dan harmonis (Supriadi, 2011: 

2).  

 Nilai keserasian hidup menurut Zubaedi dalam penelitian ini terdiri atas nilai 

keadilan, toleransi, kerja sama, dan demokrasi. 

a. Nilai Keadilan 

 Nilai sosial keadilan dalam novel Jala tercermin dari adanya keadilan yang 

sudah merambah ke emansipasi yaitu kesetaraan hak antara hak anrata laki-laki dan 

perempuan, khususnya untuk mendapatkan pendidikan. Perempuan tidak lagi dibatasi 

jenjang pendidikannya. Membaiknya taraf pendidikan perempuan maka dengan 

sendirinya membuat berbagai peluang lain yang membuat berkesempatan bisa 

mendapat hak yang sama dengan apa yang diperoleh laki-laki. Nilai sosial keadilan 

dalam novel Jala dapat dilihat dari kutipan berikut. 

“Mau saja mbak, kalau mau disekolahkan” 
“Ya, kalau saya mungkin tidak, biar suami saya saja” 
“Mengapa begitu?” 
“Ya, sebaiknya dia, dia lebih pandai dari saya” 
“Ah, sekarang kan zamannya laki-laki dan perempuan harus sama pandainya” 
(Jala, 2002: 95) 
 

b. Nilai Toleransi 

Nilai sosial toleransi dalam novel Jala tercermin dari penggambaran 

kehidupan bermasyarakat yang hidup di bedeng plastik di bantaran sungai satu sama 

lain harus bisa bertoleransi agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Tidak perlu 

membeda-bedakan ini asalnya dari sana, itu asalnya dari daerah lain, sehingga harus 

diperlakukan berbeda. Dalam perkampungan bedeng plastik, semua berbaur jadi satu, 



hidup berdampingan dengan damai. Nilai sosial toleransi dalam novel Jala tercermin 

dari kutipan berikut. 

Lama kelamaan hunian tepi sungai seperti satu dusun yang berpenduduk 
beragam. Ada yang dari Jawa Tengah dan ini yang paling banyak, ada pula 
dari Jawa Timur, dan ada pula yang dari Sumatra atau daerah lain, tetapi kami 
bisa saling menegur dengan satu bahasa, bahasa yang bisa dimengerti oleh 
semua orang di daerah tepian sungai keruh itu, yaitu bahasa perikemanusiaan, 
bahasa saling memperhatikan, dan juga bahasa kemiskinan (Jala, 2002: 114). 

 

c. Nilai Kerja Sama 

Dalam novel Jala nilai kerja sama dilakukan oleh Pam dan teman-temannya 

sesama tukang becak untuk berusaha membela orang kecil, dan mereka tidak 

bertoleransi terhadap tindakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan, misalnya 

memperkosa dan membunih. Para tukang becak akan bekerja sama melaporkan 

kepada polisi jika ada kejahatan yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini dapat dilihat 

dari kutipan berikut. 

Kerukunan para tukang becak benar-benar bisa diandalkan. Kalau ada 
pencopet yang bersembunyi di antara mereka selalu ditutupi, tidak pernah ada 
yang tertangkap atau dipukuli karena dosa mencuri kecil, sekadar pengisi 
perut yang laparr. Kecuali pemerkosa dan pembunuh tak akanbisa minta belas 
kasihan kepada mereka. Malah mereka melaporkan kepada polisi bahwa ada 
orang yang mencoba memburukkan lingkungan para tukang becak. Keakraban 
yang memperkosa nurani ini berlangsung tanpa ada yang mengajari (Jala, 
2002: 4) 
 

d. Nilai Demokrasi  

Nilai sosial demokrasi dalam novel Jala menunjukkan pemahaman nilai-nilai 

demokrasi yang dimiliki oleh Pam dan Mar. Pam mengumpamakan dirinya sebagai 

pimpinan tertinggi badan legislatif yang memegang tampuk kekuasaan, sedangkan 

Mar diposisikan sebagai badan eksekutif, yaitu yang menjalankan roda pemerintahan. 

Hal ini dapat tercermin dari kutipan berikut. 

 “Kau, maumu harus diikuti, kan?” 
“Ya, harus karena aku pimpinan di rumah tangga ini” 
“Lalu aku?” 
“Kau juga tak kalah penting, kau itu badan eksekutif” 
“Hah, kau bisa saja mengangkat orang lalu menjatuhkannya” 
“Harus begitu, orang dikritik lalu diangkat atau dipuji, lalu dijatuhkan, eh 
dimarahi” (Jala, 2002: 148) 



 
A. Implikasi Aspek Sosial pada Novel Jala dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

Hasil analisis nilai social dalam novel Jala karya Titis Basino dapat 

diimplementasikan ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA, yakni dapat 

menyadarkan paradigma peserta didik mengenai sikap Nilai sosial yang dapat diambil contoh 

untuk dijadikan tauladan adalah nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan keserasian hidup 

dalam bermasyarakat.Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan standar isi yang berupa 

standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kelas XI semester 2 (genap).  

Dengan membaca dan memahami novel tersebut diharapkan peserta didik mampu 

meneladani nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya sehingga terbentuk kepribadian 

yang positif dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Nilai sosial dalam novel Jala 

diharapkan dapat menjadikan tauladan bagi siswa agar dapat menjadi manusia yang memiliki 

kasih sayang, tanggung jawab dan keserasian hidup dalam masyarakat.  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis struktur bangunan novel Jala karya Titis Basino dengan 

pendekatan strukturalisme dapat disimpulkan bahwa tema dari novel Jala karya Titis Basino 

adalah kehidupan  sosial masyarakat urban yang miskin di perkampungan kumuh sepanjang 

bantaran sungai. Alur yang menjadi kerangka dari novel Jala dibuat dengan alur maju  

Tokoh utama (tokoh mayor) adalah Mariati, sedangkan tokoh minor adalah Pamuji dan 

Juwita. Analisis terhadap karakteristik tiap tokoh dibagi memjadi tiga dimensi, yaitu 

fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Latar tempat pada novel Jala terjadi di Jakarta, Bekasi, 

dan Brebes. Latar waktu dalam novel Jala sekitar tahun 1984 hingga masa reformasi tahun 

1998.  Latar sosial dalam novel Jala karya Titis Basino menggambarkan latar sosial pada 

kawasan pinggiran Jakarta tepatnya di pinggiran sungai di Jakarta. Pengisahan novel Jala 

karya Titis Basino ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang 

pertama yaitu pengarang berada di dalam cerita, bertindak sebagai Aku (Mariati) 

Berdasarkan hasil penelitian melalui tinjauan sosiologi sastra, nilai sosial yang 

terdapat dalam novel Jala, yaitu nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab, dan nilai 

keserasian hidup. Nilai kasih sayang merupakan sebuah perasaan yang tulus hadir dari dalam 

hati dan mengandung sebuah keinginan untuk memberi, mengasihi, menyayangi dan 



membahagiakan. Nilai kasih sayang terdiri dari cinta dan kasih sayang, pengabdian, tolong-

menolong, kekeluargaan, dan kepedulian. Nilai-nilai tanggung jawab merupakan sikap siap 

menerima kewajiban atau tugas. Nilai sosial tanggung jawab terdiri dari rasa menerima dan 

memiliki, pelaksanaan kewajiban, dan kedisiplinan. Selanjutnya nilai keserasian hidup terkait 

dengan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam 

kehidupan bersosial tersebut harus ada norma-norma yang disepakati bersama agar 

kehidupan berjalan secara serasi, seimbang dan harmonis. Nilai keserasian hidup terdiri dari 

nilai keadilan, toleransi, kerjasama, dan demokrasi. 

Dalam implementasinya, novel ini terdapat nilai-nilai yang dapat dipetik oleh para 

peserta didik, di antaranya adalah yakni dapat menyadarkan paradigma peserta didik 

mengenai sikap Nilai sosial yang dapat diambil contoh untuk dijadikan tauladan adalah nilai 

kasih sayang, tanggung jawab, dan keserasian hidup dalam bermasyarakat.  
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