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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Karya sastra merupakan suatu karya yang sifatnya estetik. Karya sastra 

merupakan suatu karya atau ciptaan yang disampaikan secara komunikatif 

oleh penulis yang di dalamnya mengandung dan tujuan estetika. Setiap karya 

sastra memiliki kekhasan dari pengarangnya masing-masing. Hal inilah yang 

dapat membedakan karya sastra satu dengan karya sastra lainnya menurut ciri 

khas penulis karya sastra tersebut. 

Kata sastra berasal dari bahasa Sansekerta yaitu  dari kata sas yang 

memiliki arti mengarahkan, memberi petunjuk atau instruksi, sedangkan kata 

tra berarti alat atau sarana (Ratna, 2003:1). Pengertian tersebut kemudian 

diberi imbuhan su yang berarti indah atau baik. Jadi, susastra berarti sesuatu 

yang bermakna tulisan yang indah. Sastra juga dapat diartikan sebagai karya 

fiksi yang ditulis oleh penulis untuk meluapkan segala ide-ide dan kreasi 

dalam bentuk yang estetis yang didasarkan pada aspek kebahasaan dan aspek 

makna. Macam karya sastra ada beragam, salah satu wujud dari karya sastra 

adalah novel. 

Novel termasuk dalam fiksi berbentuk prosa. Kata novel berasal dari 

bahasa Itali yaitu kata novella yang dalam bahasa Jerman berasal dari kata 

novella, sedangkan secara harfiah kata novella memiliki arti sebuah barang 
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baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk 

prosa (Abrams dalam Nurgiantoro, 2007:8). Novel dibangun atas beberapa 

unsur seperti alur, tokoh dan penokohan, dan sarana sastra. Unsur karya sastra 

satu dengan unsur lainnya saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan.  

Penulis dalam karyanya secara tidak langsung ingin memberikan 

pesan kepada pembaca. Pesan ini biasanya berupa nilai-nilai yang disisipkan 

dalam sebuah karya sastra tersebut. Salah satu nilai yang menarik dalam karya 

satra adalah nilai kebudayaan. Sastra merupakan suatu wujud dan hasil dari 

kebudayaan. Sastra terjadi dalam konteks sosial sebagai bagian dari 

kebudayaan yang menyiratkan masalah tradisional, konvensi, norma, genre, 

simbol, dan mitos. Hal ini terjadi karena sastra dipengaruhi dan memengaruhi 

masyarakat (Wellek dan Austin, 1985:120). 

Sastra yang ditulis pada suatu kurun waktu tertentu langsung berkaitan 

dengan norma-norma dan adat-istiiadat zaman itu. Sastra pun digunakan 

sebagai sumber untuk menganalisis sistem masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Luxemburg (1989:26) yang menyatakan bahwa sastra dipergunakan 

sebagai sumber dalam menganalisis sistem masyarakat. Sebagai salah satu 

aspek kebudayaan, novel selalu hadir dan dapat dipandang dari dua sisi, yaitu 

dari apa yang dikisahkan dan bagaimana pengarang menuturkan kisah dalam 

novel.  

Nilai-nilai dalam novel dapat dikaji dengan antropologi sastra. 

Antropologi sastra menekankan pada analisis karya sastra yang didasarkan 
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atas aspek-aspek kebudayaan yang terkandung dalam karya sastra itu sendiri. 

Salah satu  novel yang banyak mengandung nilai kebudayaan adalah novel 

Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu H.R. Novel ini menceritakan sejarah 

Majapahit kuno yang sangat kental akan kehidupan masyarakat Jawa pada 

zaman tersebut.  

Antropologi sastra adalah studi mengenai sastra dengan relevansi 

manusia (antropos). Antropologi yang menjadi kajaian sastra adalah 

antropologi kultural yang mempelajari karya-karya yang dihasilkan manusia 

seperti bahasa, mitos, sejarah, hukum, adat-istiadat, dan karya seni khususnya 

karya sastra. Antropologi sastra pun merupakan kajian sastra yang 

menekankan pada budaya masa lalu.  

Penelitian ini menggunakan antropologi sastra sebagai objek formal. 

Adapun alasannya digunakan kajian antropologi sastra dikarenakan novel ini 

memuat masalah kehidupan sosial masyarakat dari sistem kerajaan yang 

mengenal adanya kasta hingga kehidupan rakyat jelata. Selain itu, novel ini 

banyak memuat nilai-nilai keagaamaan yang berkembang pada masa kerajaan 

Majapahit kuno yang penuh dengan kepercayaan-kepercayaan yang berbau 

mistis dan bertentangan dengan ajaran agama murni. 

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam 

dalam suatu masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan 

(believe), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan 

satu dan lainnya sebagai acuan prilaku dan tanggapan atas apa yang akan 
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terjadi atau sedang terjadi. Menurut Koentjaraningrat (1987:85) nilai budaya 

terdiri dari konsepsi-konsepsi  yang  hidup  dalam  alam  pikiran  sebahagian  

besar  warga  masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. 

Dalam kehidupan masyarakat, sistem nilai ini berkaitan dengan sikap dan 

tingkah laku manusia.  

Wahyu H.R merupakan penulis, pemerhati masalah failsafat, budaya, 

dan sejarah yang lahir di Jombang. Selain itu, penulis juga berperan sebagai 

praktisi spiritual. Penulis memiliki hobi bertualang menjelajah alam, mendaki 

gunung, dan senang akan situs-situs sejarah. Awal menulisnya dimulai tahun 

1981 ketika menulis di tabloid Bola mengenai polemik tenaga dalam pada 

waktu itu. Kemudian menulis artikel di beberapa media massa seperti koran 

Sinar Harapan, dan menulis cerpen remaja di majalah Aneka Ria. Penulis 

juga menulis cerpen di majalah Detektif dan Romantika. Menulis banyak 

cerpen misteri dan petualangan di majalah Senang, di antaranya adalah :Ular 

Roh, Takluknya Naga Kuning, Gelombang Asmara, Perang Tnding, Mengejar 

Batas Alam Gaib, dan lain-lain. Peneliti memilih karya Wahyu H.R 

didasarkan atas gaya pengarang yang berbeda dengan penulis-penulis lain, 

salah satunya adalah Wahyu H.R mengemas cerita sejarah dalam bentuk novel 

kolosal yang mempermudah para pembaca untuk mengenal sejarah dengan 

sudut pandang dan penceritaan yang dibumbui oleh fiksi di dalamnya. 

Novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu H.R merupakan novel 

yang di dalamnya banyak nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan yang terdapat 
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dalam novel ini terlihat pada kehidupan masyarakat Jawa dan agama Hindu 

yang melatari cerita dalam novel tersebut. Novel ini menyoroti perjalanan 

kerajaan Majapahit kuno serta keadaan masyarakat pada zaman tersebut. 

Penulis menceritakan sejarah kerajaan Majapahit yang telah berada dalam 

kemunduran dari masa kejayaannya.  

Dipilihnya novel Gugur Bunga Kedaton sebagai bahan kajian dalam 

penelitian ini dapat diuraikan beberapa alasan. Pertama, novel ini mengangkat 

persoalan keidupan masyarakat pada zaman kerajaan Majapahit kuno, nilai-

nilai kebudayaan dapat digali dengan melihat pola-pola masyarakat tersebut 

dari segi agama, sistem pencaharian, sistem kemasyarakatan, dan pola 

berpikir masyarakat tersebut. Kedua, novel ini merupakan novel yang 

diangkat dari cerita sejarah yang menceritakan perjalanan kerajaan Majapahit 

dari masa kejayaannya hingga perebutan kekuasaan dengan kerajaan Demak 

sehingga novel ini cocok untuk diteliti dengan pendekatan antropologi sastra. 

Antropologi sastra dipilih untuk memunculkan nilai-nilai kebudayaan yang 

terdapat dalam novel tersebut. Nilai kebudayaan yang terdapat dalam novel 

akan dikaji dari segi kebudayaannya dengan menggunakan teori nilai 

kebudayaan Djamaris untuk memunculkan nilai-nilai kebudayaan yang secara 

tersurat dituangkan pengarang dalam novelnya.  

Masalah yang menarik dalam penelitian ini adalah peneliti terfokus 

pada nilai-nilai kebudayaan yang terdapat dalam novel Gugur Bunga 

Kedaton. Adapun nilai-nilai kebudayaan tersebut akan digali dengan 
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menggunakan teori yang dipaparkan oleh Djamaris yang mencakup lima nilai 

kebudayaan. Nilai kebudayaan yang akan dikaji dalam penelitian meliputi; 1) 

nilai kebudayaan hubungan manusia dengan Tuhan, 2) nilai kebudayaan 

hubungan manusia dengan alam, 3) nilai kebudayaan hubungan manusia 

dengan masyarakat, 4) nilai kebudayaan hubungan manusia dengan sesama 

atau orang lain, dan 5) nilai kebudayaan hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan secara rinci alasan 

diadakan penelitian ini meliputi empat hal. 

1. Persoalan yang diangkat dalam novel Gugur Bunga Kedaton 

berkisar pada nilai kebudayaan yang terdapat dalam novel tersebut. 

2. Dari segi penceritaan, novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu 

H.R sangat menarik untuk dikaji menggunakan tinjauan 

antropologi sastra karena terdapat banyak nilai-nilai kebudayaan.  

3. Peneliti belum menemui penelitian lain yang mengkaji novel 

Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu H.R dengan mengangkat 

nilai-nilai kebudayaan sebagai fokus kajian penelitian. 

4. Hasil dari penelitian akan digunakan sebagai bahan ajar sastra di 

SMA guna mengajarkan nilai-nilai kebudayaan yang terdapat 

dalam karya sastra, sehingga diharapkan penelitian ini dapat 

menambah alternatif bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru. 
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Sehubungan dengan hal di atas, maka penelitian nilai kebudayaan 

dalam novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu H.R akan dianalisis 

menggunakan tinjauan antropologi sastra dengan judul “Nilai Kebudayaan 

dalam Novel Gugur Bunga Kedaton Karya Wahyu H.R: Kajian Antropologi 

Sastra dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA”. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian berguna untuk memfokuskan kajian yang 

akan diteliti oleh peneliti.  Ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan pada 

nilai-nilai kebudayaan yang terdapat dalam novel Gugur Bunga Kedaton 

karya Wahyu H.R yang akan dianalisis menggunakan teori nilai kebudayaan 

dengan pendekatan antropologi sastra. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat empat 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana latar sosial historis kepengarangan Wahyu H.R? 

2. Bagaimana struktur pembangun novel Gugur Bunga Kedaton karya 

Wahyu H.R? 

3. Bagaimana nilai kebudayaan yang terkandung dalam novel Gugur 

Bunga Kedaton karya Wahyu H.R? 

4. Bagaimana implementasi hasil penelitian novel Gugur Bunga Kedaton 

karya Wahyu H.R dalam pembelajaran sastra di SMA? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, ada empat tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan latar sosial historis kepengarangan Wahyu H.R. 

2. Mendeskripsikan struktur pembangun novel Gugur Bunga Kedaton 

karya Wahyu H.R. 

3. Mendeskripsikan nilai kebudayaan yang terkandung dalam novel 

Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu H.R. 

4. Memaparkan implementasi hasil penelitian novel Gugur Bunga 

Kedaton karya Wahyu H.R dalam pembelajaran sastra di SMA. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan, terutama di bidang bahasa dan sastra Indonesia, khususnya bagi 

pembaca dari pecinta sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca dan Pecinta Sastra 

Penelitian novel Gugur Bunga Kedaton karya Wahyu H.R 

dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-
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penelitian yang terdahulu yang telah ada sebelumnya, khususnya 

dalam menganalisis nilai budaya dengan menggunkan pendekatan 

antropologi sastra. 

b. Bagi Mahasiswa Magister Pengkajian Bahasa 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

mahasiswa untuk dijadikan ide untuk mengembangkan pengkajian 

nilai kebudayaan di masa yang akan datang sehingga dapat 

memunculkan inovasi-inovasi demi kemajuan diri mahasiswa. 

c. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru bahasa 

dan sastra Indonesia di sekolah sebagai materi pembelajaran 

khususnya materi sastra. 

d. Bagi  Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peneliti-peneliti 

lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang 

sudah ada dengan hasil yang lebih baik lagi. 

 

 


