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ABSTRAK 
 

KARAKTERISTIK DAN FENOMENA NEGATIF MASYARAKAT 
PEDESAAN DALAM NOVEL PARA PELUKIS LANGIT KARYA YOGO 
PRAMONO DENGAN TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN 
IMPLEMENTASINYA  SEBAGAI  MATERI PEMBELAJARAN SASTRA DI 
SMA 

 

Nanik Masritah, A. 310070147, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan unsur-unsur yang 
membangun novel Para Pelukis Langit Karya Yogo Pramono, 2) mendeskripsikan 
karakteristik dan fenomena negatif masyarakat pedesaan dalam novel Para Pelukis 
Langit Karya Yogo Pramono, dan 3) Mendeskripsikan implementasi karakteristik dan 
fenomena negatif dalam novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono sebagai materi 
pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian adalah karakteristik dan fenomena 
negatif masyarakat desa dalam novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono. 
Sumber data  yang dipakai adalah sumber data primer (Para Pelukis Langit, 2012) dan 
sumber data sekunder (blog Diva Pres).Teknik pengumpulan data: teknik pustaka, 
simak, dan catat. Teknik analisis data meliputi pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Tema novel ini adala h persahabatan kesembilan anak yang menamakan dirinya genk 
Obenk. Alur novel ini adalah alur maju. Tokoh dalam novel terdiri dari tokoh utama  
dan tokoh tambahan . Latar meliputi latar tempat; latar waktu; dan latar sosial. 
Implementa si karakteristik dan fenomena negatif masyarakat desa dalam novel Para 
Pelukis Langit karya Yogo Pramono sebagai materi pembelajaran sastra di SMA 
memiliki relevansi dengan tiga hal, yaitu (1) tujuan pendidikan nasional, (2) standar isi, 
(3) peserta didik . 
Kata kunci: Karakteristik, Fenomena negatif, Novel, Sosiologi Sastra 
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PENDAHULUAN 

Karya sastra memiliki relevansi dengan masalah-masalah dunia pendidikan dan 

pengajaran. Maka dari itu, dapat dijelaskan secara rinci dasar penelitian ini sebagai 

berikut. 

1.  Dari segi penelitian, novel  Para Pelukis Langit karya Bung Pram sangat menarik 

untuk dikaji dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra.  

2.  Novel  Para Pelukis Langit karya Bung Pram mengungkapkan karakteristik 

masyarakat pedesaan berikut fenomena -fenomena negatif yang ada sangat menarik 

untuk dikaji. 

3.  Novel Para Pelukis Langit memiliki muatan aspek karakteristik dan fenomena 

negatif masyarakat pedesaan yang relevan dengan dunia pendidikan sehingga dapat 

diimplementasikan ke dalam materi pembelajaran sastra di SMA.  

4.  Peneliti belum menemukan peneliti lain yang mengkaji novel Para Pelukis Langit 

dengan judul yang sama, yaitu Karakteristik dan Fenomena Negatif masyarakat 

pedesaan dalam Novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono dan 

Implementasinya sebagai Materi Pembelajaran Sastra di SMA. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan tiga 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1.  Bagaimana unsur -unsur yang membangun novel Para Pelukis Langit karya Yogo 

Pramono?  

2.  Bagaimana karakteristik dan fenomena negatif masyarakat pedesaan dalam novel 

Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono berdasarkan tinjauan sosiologi sastra?  

3.  Bagaimana  implementasi karakteristik dan fenomena negatif masyarakat pedesaan 

dalam novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono sebagai materi pembelajaran 

sastra Indonesia di SMA? 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada tiga (3) hal,yait u: 

1.  Mendeskripsikan unsur-unsur yang membangun novel Para Pelukis Langit Karya 

Yogo Pramono.  

2.  Mendeskripsikan karakteristik dan fenomena negatif masyarakat pedesaan dalam 

novel Para Pelukis Langit Karya Yogo Pramono. 

3.  Mendeskripsikan implementasi karakteristik dan fenomena negatif masyarakat 

pedesaan dalam novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono sebagai materi 

pembelajaran sastra Indonesia di SMA.. 
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Ada pun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1.  Manfaat Teoritis  

a. Secara teoritis,penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi pengembangan ilmu sastra, khususnya dibidang karya sastra.  

b.  Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembang ilmu kebudayaan 

dan teologis. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi guru 

dalam kegiatan proses pembelajaran apresiasi sastra.  

b.  Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian 

lain yang akan mengkaji novel 

 

KAJIAN TEORI 

1. Pendekatan Struktural 

Analisis struktural karya sastra bertujuan memaparkan secermat mungkin 

fungsi dan keterkaitannya antara berbagai unsur karya sastra yang menghasilkan 

sebuah kemenyeluruhan. Nurgiyantoro (2005: 14) berpendapat bahwa analisis 

struktural memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antarberbagai 

unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan.  

Menurut Stanton (2007:20) dalam lingkup karya fiksi mendeskripsikan unsur- 

unsur struktur karya sastra sebagai berikut. Unsur-unsur pembangun karya fiksi itu 

terdiri atas tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Faktor cerita itu sendiri terdiri atas  

1) alur, merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dari sebuah cerita, 2) tokoh;  

karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama merujuk pada 

individu yang muncul dalam cerita. Kedua yang merujuk pada percampuran dari 

berbagai kepentingan, keinginan, emosi dan prinsip moral individu, 3) latar, 

merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta 

yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedanga berlangsung, dan 4) 

tema adalah aspek cerita yang sejajar dengan “makna” dalam pengalaman manusia. 

Suatu yang menjadikan suatu diangkat, sedangkan sarana sastra biasanya terdiri atas 

sudut pandang, gaya bahasa, suasana, simbol-simbol imaji, dan cara- cara pemilihan 

judul. 
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Diperlukan tahap atau langkah-langkah untuk menganalisis struktur sebuah 

karya sastra. Menurut Nurgiyantoro (2005:36) langkah dalam menerapkan teori 

strukturalisme adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra secara 

lengkap dan jelas, membedakan tema dan tokoh, 

b.  Mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui tema, unsur, 

penokohan, dan latar dalam sebuah karya sastra, 

c. Menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh kepaduan makna 

secara menyeluruh dari sebuah karya sastra. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strukturalisme memberikan 

perhatian terhadap analisis unsur -unsur sastra. Karya sastra merupakan suatu struktur 

otonom yang dapat dipahami sebagai suatu kesatuan bulat dengan unsur -unsur 

pembangunnya yang saling berjalinan. Masing-masing unsur dalam karya sastra 

memiliki kepaduan yang utuh, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya 

sehingga merupakan kesatuan yang padu. Pembahasan pada novel Para Pelukis Langit 

karya Yogo Pramono menggunakan teori strukturalisme menurut Nurgiyantoro.  

2. Sosiologi Sastra 

Sosiologi adalah telaah tentang lembaga dan proses sosial manusia yang 

objektif dan ilmiah dalam masyarakat. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana 

masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. 

Dengan mempelajari lembaga -lembaga sosial dan segala masalah ekonomi, agama, 

politik dan lain-lain — yang kesemuanya itu merupakan struktur sosial— kita 

mendapatkan gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, tentang mekanisme sosialisasi, proses pembudayaan yang menempatkan 

anggota masyarakat di tempatnya masing-masing.  

Sesungguhnya sosiologi dan sastra berbagi masalah yang sama. Seperti halnya 

sosiologi, sastra juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat sebagai usaha 

manusia untuk menyesuakan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. 

Dengan demikian, novel dapat dianggap sebagai usaha untuk menciptakan kembali 

dunia sosial yaitu hubungan manusia dengan keluarga, lingkungan, politik, negara, 

ekonomi, dan sebagainya yang juga menjadi urusan sosiologi. Dapat disimpulkan 
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bahwa sosiologi dapat memberi penjelasan yang bermanfaat tentang sastra, dan bahkan 

dapat dikatakan bahwa tanpa sosiologi, pemahaman kita tentang sastra belum lengkap.  

Pradopo (1993:34) menyatakan bahwa tujuan studi sosiologis dalam 

kesusastraan adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai hubungan antara 

pengarang, karya sastra, dan masyarakat.  

Tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra 

dalam kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan 

dengan kenyataan. Karya sastra jelas dikonstruksikan secara imajinatif, tetapi kerangka 

imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar kerangka empirisnya. Karya sastra bukan 

semata -mata gejala individual, tetapi juga gejala sosial (Ratna, 2003: 11).  

Sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam 

masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. Seperti halnya sosiologi, sastra 

juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat usaha 

manusia  untuk menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. 

Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan ini oleh 

beberapa penulis disebut sosiologi sastra (Damono, 1978: 6).  

Wilayah sosiologi sastra cukup luas. Wellek dan Warren (dalam Faruk, 1999: 

4) menemukan setidaknya tiga jenis pendekatan yang berbeda dalam sosiologi sastra, 

sebagai berikut.  

a. Sosiologi pengarang yang memasalahkan tentang status sosial, ideologi sosial, dan 

lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. 

b.  Sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri. 

c. Sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menganalisis sosiologi 

sastra tidak lepas dari manusia dan masyarakat yang bertumpu pada isi karya sastra 

sebagai objek yang dibicarakan (Wellek dan Warren,111). Dalam penelitian ini 

menggunakan teori sosiologi sastra dari Wellek dan Warren dalam Sosiologi karya 

sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri. 

3. Karakteristik dan Fenomena Negatif Masyarakat Desa 

 Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah 

dan mempunyai hubungan yang erat serta perasaan yang sama terhadap adat kebiasaan 

yang ada dan menunjukkan adanya kekeluargaan, seperti gotong royong dan tolong-
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menolong. Masyarakat pedesaan mencari mata pencaharian dengan cara bertani di 

sawah atau di ladang, di desa belum mengenal teknologi canggih yang telah ada di 

zaman modern. Masyarakat pedesaan bermukim di wilayah yang masih agraris dan 

lingkungannya yang masih alamiyah, oleh karena itu sebaiknya kealamian lingkungan 

tersebut harus tetap terjaga sebab lingkungan yang masih alami memiliki udara yang 

sejuk. Selain itu, masyarakat desa juga memiliki rasa persaudaraan yang erat, sebaiknya 

penduduk desa selalu menjaga kerukunan bersama. Berikut ini ciri-ciri karakteristik 

masyarakat desa, yang terkait dengan etika dan budaya mereka yang bersifat umum.  

a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa 

b.  Mata pencaharian ekonomi utama adalah agraris yang tergantung pada alam dan 

pekerjaan sambilan lainnya.  

c. Menghargai orang lain, menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku didaerahnya  

d.  Mempunyai sistem kehidupan yang berkelompok dengan sifat dasar kekeluargaan 

e. Lugas atau berbicara apa adanya, tertutup dalam hal keuangan mereka  

f. Mudah curiga, perasaan tidak ada percaya diri terhadap masyarakat kota 

g.  Demokratis dan religius, jika berjanji, akan selalu diingat 

h.  Masyarakat desa bersifat homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat 

istiadat, dan sebagainya. 

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari 

beberapa karakterisrik yang mereka miliki, sebagaimana yang dikemukakan Roucek & 

Warren (1963), masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam 

kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku.  

b.  Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. 

Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan 

pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah 

tangga.  

c.  Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada, misalnya keterikatan 

antara masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya. 

d.  Hubungan sesama anggota masyarakat lebih  intim dan awet daripada di kota, serta 

jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar. 

4. Implementasi karya Sastra dalam Pedidikan  
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Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) berarti 

‘keterlibatan atau keadaan terlihat’. Implementasi karya sastra dalam pendidikan dapat 

diartikan bahwa karya sastra memiliki keterlibatan dalam dunia pendidikan. Rusyana 

(dalam Ardiyanto, 2007), membedakan tujuan pembelajaran sastra untuk kepentingan 

pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan (ilmu 

sastra), tujuan pembelajaran sastra lebih diorientasikan pada pengetahuan tentang teori 

sastra, sejarah sastra, sosiologi sastra dan kritik sastra. Untuk kepentingan pendidikan, 

tujuan pembelajaran sastra merupakan bagian dari tujuan pendidikan pada umumnya 

yaitu mengantarkan anak didik untuk memahami dunia fiksi, dunia sosialnya, dan untuk 

memahami serta mengapresiasi nilai-nilai dalam hubungannya dengan kedudukannya 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, dalam perspektif pendidikan, tujuan pembelajaran 

sastra lebih diarahkan pada kemampuan siswa mengapresiasi nilai-nilai luhur yang 

terkandung dalam sastra. 

Menurut Semi (dalam Ardiyanto, 2007), secara khusus menyebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran sastra di sekolah menengah (SMA/MA/SMK ) adalah untuk mencapai 

kemampuan apresiasi kreatif. Karya sastra adalah miniatur kehidupan yang digali dalam 

wadah kebudayaan yang mengakar dari suatu komunitas masyarakat. Dengan demikian, 

karya sastra megandung nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan.  

Pemilihan bahan pembelajaran harus termasuk bahan yang akan diteskan, yang 

bisa menopang tercapainya pembelajaran secara maksimal, yaitu membimbing dan 

menigkatkan kemampuan mengapresiasi sastra siswa. Karya sastra mempunyai 

relevansi dengan masalah-masalah dunia pendidikan dan pengajaran. Karya sastra dapat 

dipakai untuk mengembangkan wawasan berpikir siswa (Darwinsyah, 2008). Untuk itu, 

pembelajaran sastra harus disesuaikan dengan isi kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Melalui karya sastra, siswa dapat menyadari masalah-masalah penting dalam diri 

mereka dan menyadari bahwa merekalah yang bertanggung jawab terhadap perubahan 

diri mereka sendiri. Menurut Darwinsyah (2008) dalam blognya, belajar sastra bisa 

dijadikan pijakan untuk mengkaji kehidupan karena di dalamnya termuat nilai-nilai 

akhlak, moral, filsafat, budaya , politik, sosial dan pendidikan. Sastra juga berguna 

dalam meningkatkan kepekaan rasa dan memberikan hiburan siswa. 
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Sastra dapat memperhalus jiwa dan memberikan motivasi pada siswa untuk 

mendorong munculnya kepedulian, keterbukaan, dan partisipasi dalam pembangunan. 

Sastra juga mendorong siswa untuk menerapkan moral yang baik dan luhur dalam 

kehidupan dan menyadarkan manusia akan tugas dan kewajibannya sebagai makhluk 

Tuhan, makhluk sosial dan memiliki kepribadian yang luhur. Sastra tidak hanya 

melembutkan hati, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta kasih pada sesama dan kepada 

Sang Pencipta. Dengan sastra, manusia dapat mengungkapkan perasaan terhadap sua tu 

jauh lebih indah dan mempesona (Darwinsyah, 2008) 

 

METODE PENELITIAN  

1. Pendekatan dan Strategi Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Sutopo (2002:137)  dalam 

penelitian kualitatif perlu dipahami bahwa tingkatan penelitian hanya dibedakan dalam 

penelitian studi kasus terpancang (embedded case study research) dan studi kasus tidak 

terpancang (grounded research/ penelitian penjelajahan). Studi kasusnya mengarah 

pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu 

konteks, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. 

Penelitian ini mengarah pada jenis penelitian terpancang (embedded case study 

research ). Penelitian ini sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan 

sasaran dalam penelitian. 

2. Objek Penelitian  

Sangidu (2004:61) menyatakan bahwa objek penelitian sastra adalah pokok atau 

topik penelitian sastra. Objek dalam penelitian ini adalah karakteristik dan fenomena 

negatif masyarakat desa yang terkandung da lam novel Para Pelukis Langit  karya Yogo 

Pramono.  

3. Data dan  Sumber Data 

a. Data 

 Data memiliki peran yang kompleks sebagai media atau bahan menyusun 

penelitian. Data yang dikumpulkan adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data yang 

berupa kata-kata atau gambar dan bukan angka -angka (Moleong, 2002:11). Data 

penelitian sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana (Ratna, 2007:47). 

Adapun data dalam penelitian ini berwujud kata, frasa, dan kalimat yang terdapat dalam 
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novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono terbitan PT. Bening, Yogyakarta, 2012, 

cetakan pertama November 2012, tebal 410 halaman.  

b.  Sumber Data  

1)  Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian yang diproses langsung 

dari sumbernya tanpa melalui perantara (Siswant oro, 2005:54). Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis, yaitu berupa novel Para Pelukis 

Langit karya Yogo Pramono yang pertama kali dicetak pada November 2012, 

diterbitkan oleh PT. Bening Yogyakarta setebal 410halaman.  

2)  Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

lewat perantara tetapi masih berdasarkan konsep (Siswantoro, 2005:54). Data 

sekunder adalah data yang berasal dari tangan kedua,  tetapi data tersebut 

merupakan data asli. Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang 

digunakan dalam penelitian ini, yakni berupa : artikel blog di blog Diva, BSNP 

(2006) yang berjudul “Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Jenjang Pendidika Dasar dan Menengah.  

4. Teknik  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak dan 

cata. Teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber- sumber tertulis untuk 

memperoleh data, teknik simak dan catat berarti penulis sebagai instrument  kunci untuk 

melakukan penyimakan secara cermat, terarah dan teliti terhadap sumber data primer.  

5. Validitas Data 

Data yang berhasil dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus 

diusahakan kemantaban dan kebenarannya. Data dalam penelitian ini diuji validitasnya 

dengan teknik triangulasi data atau sumber. Menurut Patton (dalam Sutopo, 2002:92) 

triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk untuk kepeluan pengecekkan atau sebagai perbandingan 

terhadap data. Triangulasi dilakukan agar mampu menghasilkan simpulan  yang lebih 

mantap dan benar-benar memiliki makna yang kaya perspektifnya.  

6. Teknik Analisis Data 
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Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002: 103). 

Untuk melakukan analisis karakteristik dan fenomena negatif masyarakat desa yang 

terkandung dalam novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono ini digunakan 

metode pembacaan semiotik yang terdiri atas pembacaan heuristik dan hermeneutik . 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Karakteristik dalam Novel Para Pelukis Langit Karya Yogo Pramono, 

meliputi:  

a. Menjunjung kebersamaan dalam bentuk gotong royong, gugur gunung  dan lain 

sebagainya 

b. Suka kemitraan dengan menganggap siapa saja sebagai saudara dan wajib 

dijamu bila berkunjung ke rumah 

c. Mementingkan kesopanan dalam wujud unggah-ungguh, tata krama, tata susila 

dan lain sebagainya yang berhubungan dengan etika sopan santun 

d. Memahami pergantian musim (pranata mangsa ) yang berkaitan dengan masa 

panen dan masa tanam 

e. Memiliki pertimbangan dan perhitungan relijius (hari baik dan hari buruk) dalam 

setiap agenda dan kegiatannya 

f. Memiliki toleransi yang tinggi dalam memaafkan dan memaklumi setiap 

kesalahan orang lain terutama pemimpin atau tokoh masyarakat 

g. Mencintai seni dan dekat dengan alam.  

2. Fenomena-fenomena negatif yang melekat pada masyarakat desa yaitu, 

meliputi:  

a. Memiliki sifat menentang terhadap orang luar yang belum di kenal 

b. Adanya sikap otoriter dari orang tua mereka yang lebih tua umurnya akibatnya 

tidak ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat 

c. Cenderung memikirkan dirinya sendiri dan lingkungannya, tidak mau tahu 

dengan orang lain 

d. Ada sifat konservatisme, sifat ini muncul karena dilihat dari penghidupan pokok 

adalah di bidang pertanian dengan resiko alam yang terlalu besar 

e. Toleransi yang teramat tinggi terhadap nilai-nilai yang dimiliki 
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f. Sikap pasrah terhadap Mahakuasa yang berbeda dengan sikap manipulasi 

g. Memiliki sikap udik akibat kurangya kontak dengan dunia luar 

3. Implementasi Citra Budaya Jawa Sebagai Materi Pembelajaran di SMA 

Relevansi novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono sebagai materi 

pembelajaran Sastra Indonesia di SMA dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a. Tujuan Nasional Pendidikan 

Pembelajaran sastra menggunakan novel Para Pelukis Langit karya Yogo 

Pramono sangat relevan untuk dijadikan sebagai materi pembelajaran di SMA 

karena berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional; agar peserta didik memiliki 

kepribadian dan akhlak yang mulia sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat.  

b.  Standar Isi  

novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono sangat relevan untuk 

diimplementasikan sebagai materi pembelajaran di SMA. Beberapa hal yang 

menunjukkan relevansinya adalah novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono 

dapat menjadi salah satu referensi sebagai materi pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum, artinya novel Para Pelukis Langit karya Yogo Pramono dapat memenuhi 

kriteria sebagai materi pembelajaran yang dibutuhkan untuk memenuhi SK dan KD 

di atas.  

c. Peserta Didik  

1) Perkembangan Peserta Didik 

2) Pembentukan Kepribadian Peserta didik  

3) Sarana untuk Menggali Potensi Peserta didik  

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam skripsi yang berjudul 

“Karakteristik dan Fenomena Negatif Masyarkat Pedesaan dalam Novel Para Pelukis 

Langit Karya Yogo Pramono dengan Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya 

Sebagai Materi Pembelajaran Sastra di SMA ” diperoleh simpulan sebagai berikut. 

Secara struktural novel Para Pelukis Langit bertemakan tentang persahabatana 

kesembilan anak yang akhirnya menamakan dirinya genk Obenk yang berujung pada 

pengungkapan makna judul Para Pelukis Langit itu sendiri adalah Analisis itu 

memberikan pengaruh dan keterkaitan dalam menganalisis alur (plot). Alur yang 
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digunakan Yogo Pramono dalam novel ini adalah alur maju karena peristiwa-peristiwa 

yang diceritakan dalam novel ini bersifat progresif. Adapun, hasil analisis penokohan 

terbagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Dalam novel ini, tokoh 

utamanya adalah anggota genk Obenk yaitu Yogo, Supri, Suep, Agus, Slamet, Kimon, 

Listanto, Imam dan Darminto. Sementara itu, yang termasuk tokoh tambahan adalah 

Pak Supar, Gimo, Wina rno, Mas Yanto, Narno, Kang Gimin, dan Iwan. Latar tempat 

terjadinya cerita berada di di Kabupaten Grobogan Purwodadi. Latar waktu dalam novel 

ini adalah pada sekitar tahun 1992. Latar sosial dalam novel ini adalah budaya Jawa, 

modernisasi, dan latar dunia pendidikan.  

Hasil analisis di atas memberikan pengaruh dan keterkaitan dalam menganalisis 

alur (plot), penokohan, latar (setting). Hal ini dapat dilihat dari jalinan cerita yang 

merupakan perpaduan unsur-unsur pembangun karya sastra. Tema dalam novel ini 

berhubungan dengan masalah yang dihadapi tokoh-tokoh yaitu bagaimana alam harus 

dijaga dari kerusakan, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kebebasan dalam 

berpendapat. Tema berhubungan dengan tokoh, kisah yang dialami tokoh dalam novel 

ini adalah Yogo Pramono seorang anak pegawai staf inspektorat di Purwodadi yang 

pindah di desa Kedungjati dan berteman dengan kedelapan anak warga desa setempat. 

Mereka kemudian mendirikan perkumpulan anak muda dan diberi nama “Obenk”. 

Hubungan tokoh dengan alur, adanya konflik dan kejadian demi kejadian yang harus 

dihadapi oleh tokoh utamanya.  

Maksud dari judul novel ini, Para Pelukis Langit, penulis mencoba berpendapat 

bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha. Sekalipun si pemimpi berasal 

dari golongan menengah ke bawah, tetapi dengan usaha tekun pasti mampu 

mewujudkan cita-citanya. Karakteristik dan Fenomena Negatif dalam Novel Para 

Pelukis Langit Karya Yogo Pramono, meliputi: 1) Menjunjung kebersamaan dalam 

bentuk gotong royong, gugur gunung  dan lain sebagainya, 2) Suka kemitraan dengan 

menganggap siapa saja sebagai saudara dan wajib dijamu bila berkunjung ke rumah, 3) 

Mementingkan kesopanan dalam wujud unggah-ungguh, tata krama, tata susila  dan 

lain sebagainya yang berhubungan dengan etika sopan santun, 4) Memahami pergantian 

musim (pranata mangsa) yang berkaitan dengan masa panen dan masa tanam, 5) 

Memiliki pertimbangan dan perhitungan relijius (hari baik dan hari buruk) dalam setiap 

agenda dan kegiatannya, 6) Memiliki toleransi yang tinggi dalam memaafkan dan 
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memaklumi setiap kesalahan orang lain terutama pemimpin atau tokoh masyarakat, dan 

7) Mencintai seni dan dekat dengan alam. Sedangkan fenomena-fenomena negatif yang 

melekat pada masyarakat desa yaitu, meliputi: 1) mempunyai sifat homogen dalam mata 

pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku, 2) 

kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi yang berarti 

semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, 3) 

faktor  geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. misalnya, keterikatan 

anggota keluarga dengan tanah atau desa kelahirannya, dan 4) hubungan sesama 

anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada kota 

Implementasi citra budaya Jawa dalam novel Para Pelukis Langit sebagai materi 

pembelajaran di SMA dapat dilihat dari  tiga hal. Yang pertama adalah relevansinya 

dengan tujuan pendidikan, karakteristik dan fenomena negatif masyarakat desa yang ada 

dalam novel Para Pelukis Langit dapat diapresiasi oleh peserta didik sebagai bagian 

dari budaya nasional. Yang kedua adalah relevansinya dengan standar isi. Karakteristik 

dan fenomena negatif masyarakat pedesaan dalam novel Para Pelukis Langit dapat 

digunakan sebagai materi pembelajaran bahasa dan sastra Indones ia yang sesuai dengan 

SK dan KD SMA pada jenjang kelas XI semester I dan II dan kelas XII semester I. 

Yang kedua adalah relevansinya dengan tujuan pendidikan, karakteristik dan fenomena 

negatif masyarakat pedesaan yang ada dalam novel Para Pelukis Langit dapat 

diapresiasi oleh peserta didik sebagai bagian dari budaya nasional. Yang ketiga adalah 

relevansinya  dengan  peserta didik meliputi (1) perkembangan peserta didik: untuk 

memenuhi salah satu tugas perkembangan peserta didik yang tergolong pada usia 

remaja yaitu memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman perilaku 

dan mengembangkan ideologi, (2) pembentukan kepribadian peserta didik; melalui 

karakteristik masyarakat desa yang ada dalam novel Para Pelukis Langit, peserta didik  

mengenal unsur kebudayaan Jawa sehingga dapat membentuk kepribadian peserta didik 

sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, (3) sarana untuk menggali potensi 

peserta didik; potensi peserta didik dalam menghasilkan karya sastra perlu dilatih. Oleh 

sebab itu, perlu referensi sebuah karya sastra yang dapat menumbuhkan motivasi dan 

kreativitas bagi peserta didik. Salah satunya adalah novel Para Pelukis Langit karya 

Yogo Pramono.  
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Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1.  Pertama, dalam membaca, mengapresiasi, dan mengkaji karya sastra (novel), 

mahasiswa perlu memperhatikan konteks antara data primer dan data sekunder. Dari 

hasil pembacaan ataupun pengkajian karya sastra, mahasiswa juga dapat mengambil 

hikmah dan mengimplementasikan secara riil. 

2.  Kedua, dalam membaca, mengapresiasi, dan mengkaji karya sastra (novel), 

masyarakat perlu membudayakan dan memulainya sejak dini. Hal itu didasari isi 

kandungan yang memiliki nilai-nilai dan manfaat positif baik bagi pribadi maupun 

terhadap orang lain di sekitarnya. 

3.  Ketiga, bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia dapat menggunakan sosiologi sastra 

sebagai tinjauan ketika mengajarkan apresiasi sastra (novel) kepada siswa.    
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