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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sastra dapat berfungsi sebagai karya seni yang bisa digunakan sebagai 

sarana menghibur diri bagi pembaca. Sastra dan manusia khususnya pembaca 

memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini terbukti berdasarkan keberadaaan 

sastra yang bermula dari persoalan dan permasalahan yang dialami oleh manusia 

di lingkungannya. Pengarang menggunakan daya imajinasinya yang tinggi untuk 

mengolah permasalahan yang ia temukan menjadi sebuah karya sastra yang layak 

untuk dibaca.  

Karya sastra itu lahir berdasarkan pemikiran dari pengarang. Karya sastra 

dapat diperoleh dari pengalaman nyata maupun kehidupan sehari-hari yang 

dialami oleh pengarang. Karya sastra bisa juga disebut sebagai gambaran 

kehidupan yang sudah termodifikasi sehingga menjadikan karya tersebut menarik 

untuk dibaca. Dengan menggunakan imajinasi dan kreatifitas pengarang, karya 

sastra yang dihasilkan akan berbeda antara pengarang satu dengan yang lainnya.  

Bahasa sebagai medium utama dalam sastra memegang peranan penting 

dalam terciptanya sebuah karya yang indah. Bahasa sebagai alat bagi pengarang 

untuk merangkai kata-kata yang bermakna. Bahasa sastra harus imajinatif dan 

mampu mempengaruhi pikiran pembaca melalui karyanya. Selain itu, bahasa 

juga berperan sebagai sarana penyampaian pesan dari pengarang kepada 

pembaca. Melalui bahasa itulah pengarang dapat berkomunikasi dan menuangkan 

ide maupun gagasannya. Jadi, bahasa sangat berperan dalam terciptanya sebuah 

karya sastra yang menarik dan indah.  

Karya sastra itu luas dan bermacam-macam. Akan tetapi, karya sastra dapat 

digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu prosa, puisi, dan drama. Karya 

sastra berbentuk prosa itu juga beraneka ragam salah satunya adalah cerpen. 

Menurut sebagian orang, cerpen biasa disebut dengan cerita pendek. Hal itu 

memang benar dikarenakan cerpen memiliki cerita yang ringkas dan biasanya 

memuat satu permasalahan saja. Cerpen tentu berbeda dengan novel, hal ini 
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dilihat dari segi bentuk maupun panjang cerita. Cerpen memiliki cerita yang 

ringkas dan pendek. Adapun novel memiliki bentuk yang lebih panjang hingga 

beratus-ratus halaman. Dari segi panjang cerita, cerpen memiliki alur yang serba 

ringkas dan tidak berbelit-belit. Lain halnya novel, ia lebih kompleks dari segi 

permasalahan, lebih panjang, lebih rinci dan lebih detil.  

Dalam karya sastra, pengarang menggunakan stilistika untuk memperindah 

karyanya. Penggunaan stilistika ini tidak terlepas dari pemilihan bahasa yang 

menjadi faktor penting terhadap penciptaan sebuah karya sastra khususnya 

cerpen. Dengan memperhatikan pemilihan bahasa yang tepat, maka karya sastra 

yang diciptakan mampu menarik pembaca. Pemilihan bahasa ini dapat dilihat 

dari pemakaian citraan dan bahasa figuratif dalam menulis sebuah cerpen.  

Citraan atau imaji yang digunakan oleh pengarang bertujuan untuk 

memunculkan imajinasi bagi pembaca. Melalui citraan ini pembaca seolah-olah 

ikut terlibat ke dalam alur cerita. Pembentukan citraan ini menggunakan kata-

kata yang memiliki nilai estetis.  

Bahasa figuratif juga digunakan oleh pengarang unuk memperindah 

karyanya. Dengan menggunakan bahasa figuratif, karya sastra yang dihasilkan 

oleh pengarang akan lebih bermakna dan mampu menarik perhatian pembaca 

melalui kata-kata yang dirangkai dengan apik. Penggunaaan kata-kata secara 

konotatif membuat pembaca semakin penasaran maksud dari karya sastra 

tersebut.  

Karya sastra yang diteliti dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen yang 

berjudul Juragan Haji karya Helvy Tiana Rosa. Kumpulan cerpen ini dipilih 

karena memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri yang berbeda dengan karya 

sastra yang lain. Keunikan tersebut dilihat dari adanya citraan dan bahasa 

figuratif yang dituangkan oleh Helvy dalam kumpulan cerpen Juragan Haji yang 

mampu menarik perhatian pembaca. Citraan dan bahasa figuratif tersebut 

dimanfaatkan untuk menghidupkan suasana cerita sehingga mampu mengoyak 

batin pembaca. Bahasa yang digunakan sederhana dan sarat dengan makna. 

Dalam kumpulan cerpen ini, citraan dan bahasa figuratif yang ada mampu 

membuat pembaca seakan terlibat dalam alur cerita.  
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Kumpulan cerpen Juragan Haji ini terdiri dari 17 cerpen isinya mengangkat 

permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar 

Indonesia seperti gempa dan tsunami di Aceh, perang antara suku Dayak dan 

suku Madura di Sampit, perang yang terjadi di Ambon, perang antara suku Hutu 

dan Tutsi, dan lain sebagainya. Latar belakang cerita yang diambil dari peristiwa 

yang pernah terjadi membuat kumpulan cerpen ini berbeda dengan karya sastra 

yang lain. Penyampaian cerita dalam kumpulan cerpen ini juga menggunakan 

bahasa yang khas dan sederhana. Melalui kumpulan cerpen tersebut, Helvy 

mengajak pembaca agar memahami tentang permasalahan yang pernah muncul di 

sekitar kita dan mengambil makna hidup di dalamnya.  

Helvy Tiana Rosa merupakan salah satu pengarang perempuan yang 

karyanya cukup diperhitungkan dalam perkembangan dunia sastra. Ciri khas 

Helvy dalam menciptakan karya sastra di antaranya adalah mengangkat tema-

tema islami kontemporer dan sosial. Segudang karya sastra telah ia hasilkan. 

Bahkan, beberapa cerpen karyanya telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris, 

Arab, Jepang, Perancis, Jerman, dan Swedia. Berkat karya-karyanya tersebut, 

Helvy banyak meraih penghargaan. Salah satu cerpen dalam kumpulan cerpen ini 

yaitu “Jaring-Jaring Merah” berhasil menjadi Cerpen Terbaik Majalah Sastra 

Horison Satu Dekade (1990-2000).  

Saat ini pembelajaran sastra khususnya di SMA ternyata belum sesuai 

dengan target yang ingin dicapai. Umumnya, di sekolah baru menekankan teori 

atau sejarah sastra yang berupa menunjukkan struktur dari sebuah karya sastra. 

Padahal yang menjadi target bukan hanya mampu memaparkan struktur dari 

karya sastra melainkan juga mampu mengapresiasi sebuah karya sastra. Makna 

sastra yang ditemukan dalam sebuah karya sastra justru menjadi poin penting 

dalam sastra, sehingga diperlukan teori-teori yang mampu menggali makna dan 

gagasan sastra. Dengan adanya permasalahan yang muncul dalam pembelajaran 

sastra tersebut, maka diperlukan bahan ajar yang mampu menjadi acuan agar 

dapat meningkatkan kemampuan siswa khususnya dalam mengapresiasi sebuah 

karya sastra.  
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Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian 

yang mendalam mengenai kumpulan cerpen Juragan Haji karya Helvy Tiana 

Rosa dengan judul penelitian “Citraan dan Bahasa Figuratif dalam Kumpulan 

Cerpen Juragan Haji Karya Helvy Tiana Rosa: Kajian Stilistika dan 

Implementasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra Indonesia di SMA”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu 

perumusan masalah. Ada empat rumusan masalah dalam penelitian ini.  

1. Bagaimana stuktur yang membangun cerpen dalam kumpulan cerpen 

Juragan Haji karya Helvy Tiana Rosa? 

2. Bagaimana penggunaan citraan dalam kumpulan cerpen Juragan Haji karya 

Helvy Tiana Rosa? 

3. Bagaimana penggunaan bahasa figuratif dalam kumpulan cerpen Juragan 

Haji karya Helvy Tiana Rosa? 

4. Bagaimana implementasi citraan dan bahasa figuratif dalam kumpulan cerpen 

Juragan Haji karya Helvy Tiana Rosa sebagai bahan ajar sastra Indonesia di 

SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Ada empat tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini. 

1. Memaparkan stuktur yang membangun cerpen dalam kumpulan cerpen 

Juragan Haji karya Helvy Tiana Rosa? 

2. Menganalisis penggunaan citraan dalam kumpulan cerpen Juragan Haji 

karya Helvy Tiana Rosa. 

3. Menganalisis penggunaan bahasa figuratif dalam kumpulan cerpen Juragan 

Haji karya Helvy Tiana Rosa. 

4. Memaparkan implementasi citraan dan bahasa figuratif dalam kumpulan 

cerpen Juragan Haji karya Helvy Tiana Rosa sebagai bahan ajar sastra 

Indonesia di SMA. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang kajian stilistika berupa citraan dan bahasa figuratif 

dalam kumpulan cerpen Juragan Haji. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian-

penelitian yang sejenis.  

c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian terhadap sastra 

terutama cerpen.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa dapat dimanfaatkan sebagai tambahan teori untuk 

meningkatkan kemampuan dalam memahami citraan dan bahasa figuratif.  

b. Bagi lembaga dapat dimanfaatkan sebagai tambahan ilmu dalam lingkup 

stilistika terutama citraan dan bahasa figuratif. 

c. Bagi sekolah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pelajaran 

sastra Indonesia.  

 

E. Sistematika Laporan Penelitian  

Penelitian ini agar tersusun secara sistematis maka diperlukan sistematika 

penulisan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan dipaparkan. Bab I 

pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika laporan penelitian. Bab II tinjauan 

pustaka yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. 

Bab III metode penelitian yang mencakup jenis dan desain penelitian, subjek dan 

objek peneltian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, 

dan teknik analisis data. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan (yang 

membahas tentang analalisis struktur cerpen, analisis citraan, analisis bahasa 

figuratif, dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA). Bab 
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V penutup yang berisi simpulan, implikasi, dan skripsi. Pada bagian akhir skripsi 

memuat daftar pustaka dan lampiran. 

 


