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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan sebuah hasil ciptaan manusia yang mengandung 

nilai keindahan yang estetik. Sebuah karya sastra menjadi cermin kehidupan 

yang terjadi pada seseorang di masyarakat. Suatu karya sastra yang estetis 

dihasilkan  oleh manusia berdasarkan hati dan pemikiran yang jernih dari 

seorang pengarang yang dituangkan melalui kata-kata yang indah sehingga 

dapat menarik seorang pembaca. Karya sastra adalah salah satu  proses kreatif 

seorang pengarang melalui daya imajinatif yang kemudian ditunjukkan dalam 

sebuah karya sastra. Hasil imajinasi ini dapat berupa sebuah karya sastra yang 

berbentuk tulisan dan karya sastra berbentuk lisan. 

Karya sastra tidak sekedar lahir dari dunia yang kosong, melainkan karya 

yang lahir dari proses penyerapan realita pengalaman manusia (Siswantoro, 

2004:23). Sastra telah menjadi bagian dari pengalaman manusia, baik dari 

aspek manusia yang memanfaatkannya bagi pengalaman hidupnya, maupun 

dari aspek penciptanya, yaitu mengekspresikan pengalaman batinnya ke 

dalam karya sastra. Karya sastra dilukiskan dalam keadaan dan kehidupan 

sosial suatu masyarakat, peristiwa-peristiwa, ide dan gagasan, serta nilai-nilai 

yang diamanatkan pencipta lewat tokoh-tokoh cerita.  

Novel dalam karya sastra Indonesia merupakan pengolahan masalah-

masalah sosial yang ada di masyarakat. Novel adalah prosa rekaan yang 
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panjang, menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa 

dan latar belakang secara terstruktur (Sudjiman, 1992:55). Seorang pengarang 

mempertahankan ciri khas sebuah karyanya dengan berbagai cara, hal 

tersebut dapat terlihat dari latar belakang sebuah cerita yang mendasarinya 

dengan bahasa atau pengungkapan yang imajinatif dan estetis. Dalam hal ini 

seorang pengarang sastrawati Sanie B. Kuncoro yang memanfaatkan latar 

sosial budaya jawa dalam novel Garis Perempuan. Novel ini banyak 

mengandung nilai estetis dan imajinatif yang dituliskan pengarang. 

Pengarang memasukkan nilai-nilai kehidupan sosial dalam mengangkat 

keseluruhan isi novel. 

Pemilihan novel Garis Perempuan sebagai bahan penelitian 

dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memahami aspek sosial yang 

tercermin dari sikap dan perilaku tokoh dalam novel tersebut. Novel yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah novel Garis Perempuan karya Sanie B. 

Kuncoro tahun 2010, 378 halaman yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. 

Novel ini diplih untuk dikaji karena novel ini banyak menceritakan tentang 

aspek-aspek sosial yang terjadi di kalangan remaja. Novel Garis Perempuan 

karya Sanie B. Kuncoro ini merupakan novel yang di tulis dengan latar sosial 

kehidupan yang penuh konflik. Unsur-unsur sosial kehidupan dapat 

mempengaruhi pengarang dalam membuat karya sastra terutama dalam 

membentuk suatu karakter tokoh dalam karya yang dibuatnya. 

Kehidupan sosial telah dimasukkan oleh Sanie B. Kuncoro dalam 

membentuk kehidupan empat sekawan pada novel yang berjudul Garis 
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Perempuan. Tokoh-tokoh dalam kehidupan empat sekawan dalam novel 

tersebut terpengaruh oleh kehidupan sosial yang melatarinya. Pengarang 

memiliki kreativitas yang tinggi untuk memasukkan nilai-nilai sosial demi 

mewujudkan penulisan karya sastra yakni mencapai nilai estetik.  

Kelebihan novel Garis Perempuan karya Sanie B. Kuncoro ini memiliki 

cerita yang menarik untuk di baca yaitu kisah kehidupan empat sekawan yang 

memiliki garis kehidupan atau takdir kehidupan yang harus di jalani berbeda-

beda. Kehidupan empat sekawan yang sudah digariskan untuk memiliki 

takdir hidup yang beraneka ragam dengan karakteristik masing-masing untuk 

menuju kesuksesannya. Pengarang menciptakan latar belakang kehidupan 

yang berbeda dari masing-masing tokoh berdasarkan strata tingkat kehidupan 

yang beraneka ragam. Empat tokoh yang terdiri dari Ranting, Gendhing, 

Tawangsri, dan Zhang Mey memiliki tingkat kehidupan sosial yang berbeda. 

Kesenjangan sosial  tokoh Ranting adalah berasal dari keluarga sederhana dan 

termasuk tingkat bawah, berbeda dengan Zhang Mey yang berasal dari 

keluarga mampu dan termasuk tingkat strata atas yang merupakan keturunan 

Cina. Selain itu, banyak aspek sosial yang dapat di lihat dari setiap kehidupan 

tokoh tersebut. 

Aspek sosial yang dikaji dalam penelitian ini cukup luas. Adapun alasan 

diangkatnya aspek sosial sebagai kajian dalam novel Garis Perempuan, 

karena novel ini mempunyai beberapa kelebihan dalam bidang kehidupan 

sosial suatu masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 

aspek sosial yang meliputi kehidupan sosial yang kompleks seperti potret 
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masyarakat yang menceritakan bagaimana kepatuhan anak kepada orang 

tuanya, sikap anak yang berusaha membahagiakan orang tuanya, dan potret 

kehidupan masyarakat dalam mencapai kesuksesan dalam hidupnya. 

Karya Sanie B. Kuncoro ini menarik untuk diteliti karena sudah cukup 

menggambarkan fenomena-fenomena kehidupan dalam suatu masyarakat. 

Novel ini menarik untuk diteliti karena dalam novel ini mengajarkan aspek 

sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan dalam 

pembelajaran sastra Indonesia. Dalam novel ini diceritakan bagaimana para 

tokohnya menjalani hidup dengan segala sesuatu yang dihasilkan dengan 

kerja kerasnya, seperti berjualan karak membantu orang tuanya. Suatu 

perjuangan seorang anak yang hidup dengan serba kekurangan demi 

mencapai cita-citanya. 

Sanie B. Kuncoro merupakan sastrawati Indonesia yang memiliki ciri 

khas tersendiri dalam menciptakan hasil karyanya. Namanya pertama kali 

dikenal karena memenangi sejumlah lomba mengarang di majalah-majalah, 

seperti majalah Hai, Gadis, Anita, Femina, dan Tabloid Nyata. Salah satu 

karyanya yang terlaris selama tahun 2009 yaitu novel Ma Yan. Melalui novel 

yang berjudul Ma Yan tersebut Sanie B. Kuncoro menuangkan kata-kata dan 

inspirasinya dengan penuh perasaan sehingga menghasilkan efek yang 

menyentuh hati. Sehingga dalam Garis Perempuan ini Sanie B. Kuncoro 

lebih cermat lagi dalam menggunakan bahasa dan tokoh-tokoh yang 

diceritakan dalam novel tersebut diungkapkan dengan cermat dalam jalinan 

cerita yang utuh dari awal hingga akhir. Keistimewaan novel Garis 
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Perempuan terlihat pada segi penceritaannya yang seolah-olah membawa 

pembaca ikut terbawa dengan alur cerita dan situasi yang melingkupi jalinan 

ceritanya.  

Berdasarkan paparan diatas, maka novel Garis Perempuan karya Sanie 

B. Kuncoro dianalisis dengan Tinjauan Sosiologi Sastra untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan aspek sosial yang terkait dengan kesenjangan 

perekonomian dan difokuskan pada masalah kemiskinan. 

Sehingga dapat dijelaskan secara rinci dasar penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Dari segi penceritaan, novel Garis Perempuan karya Sanie B. Kuncoro 

sangat menarik untuk dikaji menggunakan tinjauan sosiologi sastra. 

2. Novel Garis Perempuan karya Sanie B. Kuncoro mengungkapkan 

masalah sosial yang menarik untuk dikaji yaitu permasalahan masyarakat 

yang terkait dengan kesenjangan sosial yang difokuskan pada masalah 

kemiskinan. 

3. Novel Garis Perempuan relevan dengan dunia pendidikan sehingga 

dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran sastra di SMA. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Aspek Sosial dalam Novel Garis Perempuan karya Sanie B. Kuncoro: 

Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra di 

SMA”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih 

memfokuskan permasalahan yang akan di bahas. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Analisis latar sosio-historis pengarang novel Garis Perempuan. 

2. Unsur-unsur struktural yang membangun novel tersebut. Sesuai 

dengan kajian dalam penelitian yang di tinjau dengan sosiologi sastra, 

maka kajian struktural dalam penelitian ini di batasi pada unsur 

penokohan, latar atau setting, alur, dan tema dalam novel tersebut.   

3. Analisis aspek sosial yang terdapat dalam novel Garis Perempuan 

karya Sanie B. Kuncoro dengan menggunakan tinjauan Sosiologi 

Sastra yang terkait dengan kesenjangan sosial yang difokuskan pada 

masalah kemiskinan. 

4. Implementasi aspek sosial dalam novel Garis Perempuan karya Sanie 

B. Kuncoro sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan jelas, maka 

diperlukan suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar sosio-historis pengarang novel Garis Perempuan? 

2. Bagaimana struktur yang membangun novel Garis Perempuan karya 

Sanie B. Kuncoro? 
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3. Bagaimana aspek sosial dalam novel Garis Perempuan karya Sanie 

B. Kuncoro? 

4. Bagaimana implementasi aspek sosial dalam novel Garis Perempuan 

karya Sanie B. Kuncoro sebagai bahan ajar sastra di SMA? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian terhadap novel Garis Perempuan karya Sanie B. Kuncoro 

memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Menjelaskan latar sosio-historis pengarang novel Garis Perempuan. 

2. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Garis Perempuan 

karya Sanie B. Kuncoro. 

3. Memaparkan aspek-aspek sosial dalam novel Garis Perempuan karya 

Sanie B. Kuncoro. 

4. Mengimplementasikan aspek sosial dalam novel Garis Perempuan 

karya Sanie B. Kuncoro sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam 

bidang kesusastraan bagi pembaca karya sastra. Maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Analisis novel Garis Perempuan karya Sanie B. Kuncoro ini  

bermanfaat untuk mengembangkan ilmu sastra, khususnya dalam 

bidang karya sastra yang berbentuk Novel. 

b. Menambah pengetahuan mengenai studi analisis terhadap sastra 

Indonesia. 

c. Memudahkan pembaca untuk memahami karya sastra. 

d. Dalam bidang keilmuan diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu bahasa dan sastra sehingga 

dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah pemahaman penelitian kepada pembaca tentang 

pengetahuan kesusastraan dalam memahami aspek sosial dalam 

novel Garis Perempuan karya Sanie B. Kuncoro. 

b. Membantu pembaca dalam mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam novel Garis Perempuan karya Sanie B. 

Kuncoro. 

c. Memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya pada bidang 

sosiologi sastra dalam karya sastra. 
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F. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penelitian sangat penting karena dapat memberikan 

gambaran secara jelas dan sesuai mengenai langkah-langkah penelitian dan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam 

penulisan penelitian ini sebagai berikut. 

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. Bab II merupakan landasan teori, yang terdiri dari 

kajian teori, penelitian relevan atau tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir. 

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan strategi 

penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data. Bab IV 

merupakan hasil dan analisis yang meliputi latar sosio-historis pengarang, 

analisis struktural, aspek sosial, dan implementasinya sebagai bahan ajar 

sastra di SMA. Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran 

hasil penelitian. Kemudian disusun daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 


