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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Karya sastra merupakan salah satu karya estetis yang banyak diminati oleh 

masyarakat pada saat ini. Hal ini membuktikan bahwa karya sastra mampu 

memberikan kesan tersendiri bagi pembaca. Sebuah karya yang baik, tidak hanya 

menarik untuk dibaca, tetapi harus memiliki pesan yang dapat diterima oleh 

masyarakat. Berhasil atau tidaknya sebuah karya sastra dalam mengambil hati 

pembaca tergantung dari kelihaian tangan dan kepandaian imaji seorang pengarang 

dalam memainkan dan mengolah kata. Al-Ma’ruf (2012: 1) mengungkapkan bahwa 

karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi 

setelah menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya. 

Sejalan dengan hal tersebut Quth dalam Sangidu (2004: 38) mengemukakan bahwa 

karya sastra adalah untaian perasaan dan realitas sosial (semua kehidupan manusia) 

yang telah tersusun dengan baik dan indah. Lahirnya karya sastra tidak mungkin 

terlepas dari campur tangan seorang pengarang. Pengarang menggunakan 

imajinasinya untuk menciptakan sebuah karya sastra. Tidak hanya hasil imajinasi 

seorang pengarang, karya sastra dihasilkan dari pengalaman pengarang di dalam 

kehidupan sehari-hari. Artinya, karya sastra menampilkan berbagai sisi kehidupan 

manusia, misalnya aspek pendidikan, sosial, ekonomi, politik, budaya hingga aspek 

kehidupan manusia dengan Sang Pencipta atau sering disebut dengan aspek religius. 

Karya sastra terdiri atas berbagai genre, yaitu puisi, prosa (novel), dan drama. 

Novel merupakan salah satu hasil karya sastra yang banyak diminati oleh pembaca. 

Menurut Stanton (2012: 90) novel mampu menghadirkan perkembangan satu 

karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit 

karakter, dan berbagai peristiwa ruwet yang terjadi beberapa tahun silam secara lebih 

mendetil. Hal ini menuntut pembaca untuk lebih peka dan jeli dalam menikmati 

sebuah novel. Di balik itu semua, dalam sebuah novel terkandung beberapa pelajaran 

yang bisa kita jadikan teladan di dalam kehidupan sehari-hari. Kelembutan sentuhan 
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tangan pengarang dalam menulis novel, serta kemahiran imaji pengarang untuk bisa 

membawa pembaca larut dalam ceritanya juga memberikan suatu hiburan tersendiri 

bagi pembacanya. 

Penciptaan karya sastra (novel) juga tidak terlepas dari situasi sosial yang 

melatarbelakanginya, misalnya latar belakang pengarang. Pada masa sekarang ini 

banyak generasi bangsa yang sudah mulai lupa dengan agamanya. Banyak remaja 

Indonesia yang justru bangga dengan kehidupan Barat. Mereka mencontoh gaya 

hidup orang Barat, mulai cara berpakaian, pergaulan, acara-acara di televisi dan lain-

lain. Masyarakat tidak sadar bahwa hal-hal tersebut bertentangan dengan adat 

ketimuran bahkan bertentangan dengan ajaran agama (Islam).  

Pengarang-pengarang tampaknya melihat berbagai fenomena tersebut, hingga 

mereka berupaya untuk membuat karya yang bisa memberikan gambaran dan bisa 

dijadikan pelajaran untuk masyarakat luas. Novel-novel sekarang ini banyak yang 

mengungkap sisi keagamaan dari kehidupan manusia. Hal ini mulai terlihat dari 

terbitnya novel  Ayat-ayat Cinta karya Habibburrahman. Novel religi diciptakan 

untuk mengingatkan kembali masyarakat pada ajaran agama yang dianutnya. 

Novel Cahaya Cinta Pesantren merupakan hasil karya pertama dari seorang 

pengarang bernama Ira Madan. Novel ini adalah salah atu novel yang dipilih dan 

digunakan dalam mata kuliah seminar proposal sastra. Peneliti tertarik untuk 

melanjutkan penelitian ini menjadi sebuah skripsi karena alasan berikut. Novel 

Cahaya Cinta Pesantren merupakan salah satu novel yang menonjolkan aspek religi 

pada kehidupan remaja. Hal tersebut sangat bagus untuk anak bangsa, mengingat apa 

yang telah dikemukakan sebelumnya. Novel ini bisa memberi inspirasi kepada 

pembaca untuk lebih memperhatikan sisi religi bagi kehidupan remaja di Indonesia. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan masuk ke pesantren, seperti yang 

ditunjukkan dalam novel ini. Hal ini menunjukkan bahwa aspek religi yang terdapat 

dalam novel ini merupakan ajaran agama Islam. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa karya sastra, khususnya novel seharusnya 

juga diajarkan dalam pembelajaran sastra di sekolah. Dalam hal ini, tentunya seorang 
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pendidik memiliki peran penting untuk mengajarkan sastra, novel khususnya kepada 

anak didiknya. Selama ini, pembelajaran sastra selalu dikaitkan dengan pembelajaran 

bahasa, dan tidak bisa dipungkiri jika pembelajaran sastra hanya mendapat porsi 

sedikit bila dibandingkan dengan pembelajaran bahasa. Ditambah dengan adanya 

kenyataan bahwa sebagian anak-anak bahkan berpendapat bahwa sastra adalah 

pelajaran yang tidak penting. Jangankan untuk mempelajari, sekadar membaca saja 

enggan. Hal ini tentunya bisa menjadi perhatian tersendiri bagi seorang pendidik.  

Seorang pendidik hendaknya bisa memberikan pengarahan kepada anak-anak 

didiknya, bahwa sastra diciptakan tidak semata untuk hiburan, tetapi ada pelajaran 

dan pesan moral yang ingin disampaikan di balik itu semua, seperti yang 

dicontohkan dalam novel Cahaya Cinta Pesantren ini yakni berkaitan dengan 

religiusitas. Seorang pendidik dituntut mampu menyampaikan pesan moral tersebut 

kepada anak-anak didiknya. Seorang pendidik juga harus  memiliki sebuah 

kreativitas dalam mengajarkan sastra. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat 

anak didik untuk belajar sastra, dan pesan yang ingin disampaikan pengarang bisa 

diterima baik oleh anak-anak didiknya.  

Sebuah penelitian perlu dilakukan untuk memilih novel yang berkualitas 

untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, seperti yang terdapat dalam novel 

ini yakni berkaitan dengan aspek religius. Penelitian tersebut bisa dilakukan dengan 

pendekatan struktural dan sosiologi sastra. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah 

mengkaji unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel ini, setelah itu dilanjutkan 

dengan menganalisis aspek religius dan bentuk implementasi hasil penelitian ini pada 

dunia pendidikan secara nyata. Selain melatih siswa untuk mengapresiasi karya 

sastra, penelitian ini juga dapat melatih siswa untuk membaca karya sastra. Seperti 

yang telah diketahui bahwa minat baca anak-anak Indonesia masih tergolong rendah. 

Setelah membaca karya sastra, diharapkan siswa mampu mengenali pengarang-

pengarang yang ada di Indonesia dan mencintai hasil karya-karya mereka.  

Sehubungan dengan beberapa uraian di atas, peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Aspek Religius dalam Novel Cahaya Cinta Pesantren karya Ira 
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Madan: Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di 

SMA. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

dikemukakan bahwa rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Cahaya Cinta Pesantren 

karya Ira Madan? 

2. Bagaimanakah aspek religius yang terdapat dalam novel Cahaya Cinta 

Pesantrem karya Ira Madan? 

3. Bagaimanakah bentuk implementasi hasil penelitian novel Cahaya Cinta 

Pesantren  karya Ira Madan dalam pembelajaran sastra di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang terarah. Tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan struktur yang membangun novel Cahaya Cinta Pesantren. 

2. mengkaji aspek religi yang terdapat dalam novel Cahaya Cinta Pesantren. 

3. menganalisis bentuk implementasi hasil penelitian novel Cahaya Cinta 

Pesantren dalam pembelajaran sastra di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Secara teoretis penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 

pemahaman dan informasi kepada pembaca berkaitan dengan aspek 

religius yang terdapat dalam sebuah novel. Penelitian ini juga diharapkan 

mampu untuk dijadikan acuan atau pedoman berkaitan dengan bentuk 

pengimplementasian hasil penelitian terhadap sebuah novel ke dalam 

pembelajaran siswa di jenjang pendidikan tingkat SMA. 
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b. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pemahaman kepada 

penulis dan pembaca berkaitan dengan penelitian dalam bidang sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek religius yang 

terdapat dalam novel Cahaya Cinta Pesantren. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan bekal pengalaman peneliti berkaitan dengan 

aspek religius yang nantinya bisa diaplikasikan untuk peserta didik. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi diskusi sebagai tambahan 

wawasan ilmu pengetahuan. 

d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembaca 

tentang kehidupan dan pendidikan di sebuah pondok pesantren. 

e. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembanding penelitian yang 

sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


