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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra adalah sebuah karya yang indah yang mempunyai banyak 

makna dan banyak aspek didalamnya yang dapat kita gali. Karya sastra lahir 

karena ada daya imajinasi yang didalamnya terdapat ide, gagasan, dan pikiran 

seorang pengarang. Dari daya imajinasi inilah karya sastra dapat dibedakan 

antara karya sastra satu dengan kastra sastra yang lain, yang setiap pengarang 

memiliki ciri khas tersendiri dalam menggungkapkan ide-ide imajinatif. 

Waluyo (2002:680) berpendapat bahwa karya sastra hadir sebagai wujud 

nyata imajinasi kreatif dari seorang sastrawan dengan proses yang berbeda antara 

pengarang yang satu dengan pengararang yang lain, terutama dalam penciptaan 

cerita 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 merupakan fenomena sosial budaya yang melibatkan 

kreativitas manusia. Karya sastra lahir dari pengekspresian endapan pengalaman 

yang telah ada dalam jiwa pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi 

(Aminuddin, 1990: 57). 

Herder (dalam Atmazaki, 1990: 44) menjelaskan bahwa karya sastra 

dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu karya sastra merupakan 
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ekspresi zamannya sendiri sehingga ada hubungan sebab akibat antara karya 

sastra dengan situasi sosial tempat dilahirkannya. 

Karya sastra diharapkan mampu memberikan kepuasan estetik dan 

intelektual bagi masyarakat pembaca. Dalam kaitannya dengan ini perlu 

dilakukan penelitian sastra agar hasil penelitiannya dapat dihadapi dan dinikmati 

oleh masyarakat pembaca (Semi dalam Sagidu, 2004: 2). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa karya sastra merupakan 

sebuah daya imajinasi yang didalamnya terdapat ide dan gagasan dari seorang 

pengarang. Sebuah karya sastra dipersepsikan sebagai ungkapan realitas 

kehidupan dan konteks penyajiannya disusun secara terstruktur dan menarik. 

Untuk memahami karya sastra perlu dilakukan penelitian-penelitian terlebih 

dahulu untuk mengetahui hubungan antara karya sastra tersebut dengan 

kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Fiksi menurut Alternberd dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 2007: 2) dapat 

diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat imajiner, tetapi biasanya masuk akal 

dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan 

antarmanusia. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang 

menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa secara 

tersusun. 

Jalan ceritanya dapat menjadi pengalaman hidup yang nyata dan lebih 

dalam lagi; novel mempunyai tugas mendidik pengalaman batin pembaca atau 

pengalaman manusia.Novel lahir dan berkembang dengan sendirinya sebagai 
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sebuah genre pada cerita atau menceritakan sejarah dan fenomena sosial (Jakob 

Sumardjo dan Saini K.M, 1994:3). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa novel tidak hanya memiliki 

nilai estetis saja tetapi juga memiliki sifat mendidik, melalui karya sastra tersebut 

penulis menyampaikan maksut dan tujuan sehingga pembaca mampu memahami 

isi novel yang telah dibaca. 

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menyuguhkan tokoh-

tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa secara tersusun, namun jalan 

ceritanya dapat menjadi suatu pengalaman hidup dan mampu mendidik orang 

yang membacanya. Novel lahir dan berkembang secara sendirinya. Sebagai genre 

pada cerita sastra menceritakan fenomena sosial. Sejalan dengan itu 

(Nurgiyantoro, 2007: 22) menjelaskan bahwa novel merupakan sebuah totalitas, 

novel mempunyai bagian-bagian unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya secara erat dan saling menggantungkan. 

Menurut Sapardi Djoko Damono (dalam Jabrohim, 2003: 169) pendekatan 

terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan oleh beberapa 

penulis disebut sosiologi sastra. Istilah ini pada dasarnya tidak berbeda 

pengertian dengan sosiosastra, pendekatan sosiologis, atau pendekatan sosio-

kultural terhadap sastra. Pendekatan sosiologis ini pengertiannya mencakup 

berbagai pendekatan, masing-masing didasarkan pada sikap dan pandangan 

teoritis tertentu, tetapi semua pendekatan itu menunjukkan satu ciri kesamaan, 

yaitu mempunyai perhatian terhadap sastra sebagai institusi sosial, yang 

diciptakan oleh sastrawan sebagai anggota masyarakat. 
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Penelitian adalah suatu proses kegiatan pencarian sesuatu secara sistematis 

yang bertujuan untuk mencari hasil yang maksimal. Penelitian dilakukan dengan 

tujuan supaya hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan oleh masyarakat. 

Sejalan dengan hal itu widati (dalam jabrohim, 2003: 31) menjelaskan bahwa 

penelitian adalah proses pencarian suatu hal secara sistematis dengan waktu lama 

dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku 

agar penelitiannya maksimal dan dapat dipahami oleh masyarakat. 

Hubungan sastra dan sosiologi menurut Endraswara (2003: 77) adalah 

bahwa sosiologi merupakan cabang ilmu yang bersifat reflektif dan memiliki 

hubungan hakiki dengan karya sastra. Hubungan-hubungan tersebut disebabkan 

oleh: a) karya sastra dihasilkan oleh pengarang, b) pengarang itu sendiri adalah 

anggota masyarakat, c) pengarang memanfaatkan kekayaan yang ada dalam 

masyarakat, dan d) hasil karya sastra itu dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. 

Sosiologi dan sastra merupakan dua bidang yang berbeda, tetapi keduanya saling 

melengkapi. Sosiologi tidak hanya menghubungkan manusia dengan lingkungan 

sosial budayanya, tetapi juga dengan alam. 

Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Hati 

Jasmine Karya Vanny Chrisma W. Novel Hati Jasmine mengangkat tema tentang 

sosiologi dan posisi wanita yang dianggap lemah dan diperlakukan dengan 

semena-mena didalam lingkungannya dan tumbuh dalam lingkungan keluarga 

yang mengalami perubahan ekonomi. Novel ini mengangkat masalah tentang 

aspek sosial yaitu aspek budaya meliputi norma sosial perempuan, moral 

perubahan sikap, moral rasa kecewa, dan moral kejiwaan. Masalah lingkungan 
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sosial adalah dampak terhadap masyarakat. Aspek ekonomi adalah mengenai 

kejiwaan. Penulis ingin menganalisis novel Hati Jasmine Karya Vanny Chrisma 

W dengan judul “Aspek-Aspek Sosial dalam Novel Hati Jasmine Karya Vanny 

Chrisma W dengan Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya di SMA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun dalam novel Hati Jasmine karya 

Vanny Chrisma W? 

2. Bagaimana apsek sosial dalam novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W 

dengan tinjauan Sosiologi Sastra? 

3. Bagaimana implementasi yang terdapat dalam novel Hati Jasmine karya 

Vanny Chrisma W sebagai bahan ajar sastra di SMA ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dalam novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W mempunyai 

tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan unsur-unsur yang membangun dalam novel Hati Jasmine 

karya Vanny Chrisma W. 

2. Mendeskripsikan aspek sosial yang tekandung dalam novel Hati Jasmine 

karya Vanny Chrisma W dengan tinjauan Sosiologi Sastra. 
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3. Mendeskripsikan implementasi yang terdapat dalam novel Hati Jasmine 

karya Vanny Chrisma W sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca karya sastra baik 

secara teoritis maupun secara praktis dan dapat menambah wawasan bagi 

pembaca karya sastra. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Teoritis 

a. Memberikan kontribusi kepada pembaca dalam memahami karya sastra 

khususnya novel. 

b. Penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa 

yang akan melakukan penelitian berikutnya. 

c. Sebagai referensi penelitian munculnya penelitian-penelitian baru 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam kesusastraan.  

 

2. Praktis 

a. Menambah khasanah penelitian kepada pembaca tentang pengetahuan 

kesusatraan dalam memahami struktur-struktur novel Hati Jasmine karya 

Vanny Chrisma W. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam usaha 

memecahkan masalah, antara lain tentang pemahaman aspek sosial dalam 

masyarakat. 
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c. Hasil penelitian novel Hati Jasmine ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah kritik sastra dan pengetahuan mengenai karya sastra, khususnya 

dalam analisis novel Aspek Sosial dengan tinjauan sosiologi sastra. 

d. Memberikan dorongan atau motivasi bagi peneliti lain untuk meneliti  

dalam bidang psikologi sastra dan antropologi sastra pada karya sastra. 

E. Pembatas Masalah  

Pembatasan masalah diperlukan agar peneliti ini dapat mengarah 

serta mengena pada sasaran yang diinginkan. Sebuah peneliti perlu 

dibatasi ruang lingkup agar wilayah pengkajiaannya tidak terlalu luas 

untuk yang berakibat penelitian tidak fokus. Pembatasan masalah 

dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Sesuai dengan kajian kajian dalam penelitian yang ditinjau 

dari aspek sosial, maka kajian struktural dalam penelitian ini 

dibatasi pada fakta-fakta cerita cerita dan tema. Karena unsur 

intrinsik dalam novel mendukung dalam menganalisis aspek 

sosial dan kenapa sarana sastra tidak timasukkan karena 

sarana sastra kurang mendukung dalam menganalisis aspek 

sosial yang ada pada novel Hati Jasmine. 

2. Penelitian ini dibatasi pada aspek sosial dalam novel Hati 

Jasmine karya Vanny Chrisma W. 

3. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi aspek sosial 

yang terkandung dalam pembelajaran sastra di SMA. 


