
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian terhadap karya sastra sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui relevansi karya sastra dengan kenyataan yang ada dalam 

masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra pada dasarnya 

mencerminkan realitas sosial yang memberikan pengaruh terhadap 

masyarakatnya. Oleh karena itu, karya sastra dapat dijadikan medium untuk 

mengetahui realitas sosial yang diolah secara kreatif oleh pengarang. 

Bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah karya 

sastra. Berdasarkan yang diungkapkan Nurgiyantoro (2002: 272) bahasa 

dalam seni sastra ini dapat disamakan dengan cat warna. Keduanya 

merupakan unsur bahan, alat, dan sarana yang mengandung nilai lebih untuk 

dijadikan sebuah karya. Sebagai salah satu unsur terpenting tersebut, maka 

bahasa berperan sebagai sarana pengungkapan dan penyampaian pesan dalam 

sastra. 

Bahasa dalam karya sastra mengandung unsur keindahan. Keindahan 

adalah aspek dari estetika. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat 

Zulfahnur, dkk (1996: 9), bahwa sastra merupakan karya seni yang berunsur 

keindahan. Keindahan karya seni sastra dibangun oleh seni kata atau bahasa, 

dan seni itu berupa kata-kata indah yang terwujud dari ekspresi jiwa. Terkait 

dengan pernyataan tersebut, maka membaca sebuah karya sastra atau buku 

akan menarik apabila informasi yang diungkapkan penulis disajikan dengan 

bahasa yang mengandung nilai estetik. Sebuah buku sastra atau bacaan yang 

mengandung nilai estetik memang dapat membuat pembaca lebih 

bersemangat dan tertarik untuk membacanya. Apalagi bila penulis 

menyajikannya dengan gaya bahasa unik dan menarik.  

Nurgiyantoro (2007: 3) menyatakan bahwa sebagai karya sastra 

imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan 

kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai 
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permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang kemudian 

diungkapkan kembali melalui sarana fiksi sesuai pandangannya. Fiksi 

menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya di 

lingkungan sesamanya. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi dan reaksi 

pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan sehingga seorang pengarang 

akan mengajak pembaca memasuki pengalaman atau imajinasi melalui tokoh-

tokoh dalam karya sastra. 

Sastra merupakan salah satu bentuk kebudayaan seni yang 

menggambarkan kehidupan manusia. Sastra mengandung nilai religi dan 

kemanusiaan yang universal, yaitu menggambarkan kehidupan budaya 

manusia pada zamannya. Gaya bahasa dan penulisan merupakan salah satu 

unsur yang menarik dalam sebuah bacaan. Setiap penulis mempunyai gaya 

yang berbeda-beda dalam menuangkan setiap ide tulisannya. Setiap tulisan 

yang dihasilkan nantinya mempunyai gaya penulisan yang dipengaruhi oleh 

penulisnya, sehingga dapat dikatakan bahwa, watak seorang penulis sangat 

mempengaruhi sebuah karya yang ditulisnya. Hal ini selaras dengan pendapat 

Pratikno (1984: 50) bahwa sifat, tabiat atau watak seseorang itu berbeda-

beda.  

Cerita novel Pudarnya Pesona Cleopatra diperoleh dari 

mengeksplorasi kisah percintaan dan pendidikan islam. Ia mengemas novel 

Pudarnya Pesona Cleopatra dengan bahasa yang sederhana, imajinatif, 

namun tetap memperhatikan kualitas isi. Isi novel Pudarnya Pesona 

Cleopatra menegaskan bahwa mencari jodoh jangan melihat dari segi wajah 

maupun bibitnya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kodrat yang 

sama, yaitu sebagai hambanya. Nafsu adalah penyakit hati yang mungkin 

akan mempengaruhi keimanan seseorang dan daya pikir manusia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berminat untuk 

menganalisis novel Pudarnya Pesona Cleopatra. Analisis novel Pudarnya 

Pesona Cleopatra peneliti membatasi pada segi gaya bahasa dan nilai religi. 

Berdasarkan segi gaya bahasa karena setelah membaca novel Pudarnya 

Pesona Cleopatra, peneliti menemukan ada banyak gaya yang digunakan 
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pengarang dalam menyampaikan kisah Pudarnya Pesona Cleopatra dan 

banyak pengamat sastra yang mengakui kehebatan Habiburrahman El Shirazy 

dalam menggunakan gaya bahasa dalam karyanya. 

Alasan dipilih dari segi nilai religi karena novel Pudarnya Pesona 

Cleopatra diketahui banyak memberikan nilai-nilai positif yang dapat diambil 

dan direalisasikan oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari mereka, 

khususnya dalam hal pendidikan. Pradopo (1994: 94) mengungkapkan bahwa 

suatu karya sastra yang baik adalah yang langsung memberi didikan kepada 

pembaca tentang nilai-nilai sosial, sesungguhnya hal ini telah menyimpang 

dari hukum-hukum karya sastra sebagai karya seni dan menjadikan karya 

sastra sebagai alat pendidikan yang langsung, sedangkan nilai seninya 

dijadikan atau dijatuhkan nomor dua. Begitulah paham pertama dalam 

penilaian karya sastra yang secara tidak langsung disimpulkan dari corak-

corak roman Indonesia yang mula-mula ialah memberi pendidikan dan 

nasihat kepada pembaca. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan yang jelas dalam penelitian perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah menganalisis gaya bahasa dan nilai-nilai religi yang terdapat pada 

novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibburrahman El Shirazy. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui rumusan 

masalah yang timbul dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Bagaimana gaya bahasa yang digunakan oleh Habiburrahman El Shirazy 

dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra? 

2. Bagaimana bentuk nilai-nilai religi yang ingin disampaikan oleh 

Habiburrahman El Shirazy dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra?  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan gaya bahasa yang digunakan oleh Habiburrahman El 

Shirazy dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra.  
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2. Mendeskripsikan nilai-nilai religi yang digunakan pengarang dalam novel 

Pudarnya Pesona Cleopatra. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitan ini bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah keilmuan dalam pengajaran bidang bahasa dan sastra, khususnya 

tentang gaya bahasa dan pembelajaran sastra tentang nilai-nilai religi 

dalam novel.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi guru tentang 

pendekatan struktural genetik untuk dijadikan pedoman dalam 

pembelajaran sastra yang menarik, kreatif, dan inovatif.  

b. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menjadi jawaban dari masalah yang 

dirumuskan. Selain itu, dengan selesainya penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi motivasi bagi peneliti untuk semakin aktif 

menyumbangkan hasil karya ilmiah bagi dunia sastra dan pendidikan.  

c. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini bagi pembaca diharapkan dapat lebih memahami isi 

novel Pudarnya Pesona Cleopatra dan mengambil manfaat darinya. 

Selain itu, diharapkan pembaca semakin jeli dalam memilih bahan 

bacaan (khususnya novel) dengan memilih novel-novel yang 

mengandung pesan moral yang baik dan dapat menggunakan hasil 

penelitian ini untuk sarana pembinaan watak diri pribadi.  

d. Bagi Peneliti yang Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi maupun 

bahan pijakan peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam. 

 


