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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra lahir karena adanya daya imajinasi yang di dalamnya 

terdapat ide, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Daya imajinasi inilah 

yang mampu membedakan antara karya sastra satu dengan karya sastra 

lainnya. Hal ini disebabkan masing-masing pengarang mempunyai 

kemampuan daya imajinasi dan kepandaian untuk mengungkapkan ke 

dalam bentuk tulisan yang berbeda-beda. 

Karya sastra sebagai bentuk dari hasil sebuah pekerjaan kreatif pada 

hakikatnya adalah suatu media yang mendayagunakan manusia. Oleh sebab 

itu sebuah karya sastra pada umumnya berisi tentang permasalahan yang 

melingkupi kehidupan manusia. Sastra lahir atas latar belakang dari 

dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. Masalah 

manusia dan kemanusiaan serta perhatiannya terhadap dunia realitas 

berlangsung sepanjang zaman (Sangidu, 2004: 2). 

Kehadiran karya sastra tidak akan lepas dari identitas pengarangnya 

sebab sebuah karya fiksi, bagaimanapun proses pembuatannya, tetap saja 

bersumber dari kehidupan masyarakat penciptanya. Banyak masalah yang 

meliputi kehidupan pengarang, tetapi semua itu tentunya melalui pikiran 

dan perenungan yang mendalam sehingga akan diungkapkan tidak semua 

persis dengan apa yang terjadi di masyarakat sebab pada hakikatnya karya 

sastra itu adalah ide. pengetahuan, dan pandangan pemrlis.  



 2 

Karya sastra biasanya menampilkan suatu gambaran kehidupan, 

sedangkan kehidupan itu sendiri merupakan fakta sosial dan kultural karena 

kehidupan itu meliputi hubungan masyarakat yang terjadi dalam batin 

seseorang. Sebuah cipta sastra bersumber dari kenyataan yang hidup dalam 

masyarakat. Akan tetapi, cipta sastra bulcan hanya mengungkapkan realitas 

objektif saja. Cipta sastra bukanlah semata-mata tiruan dari hidup, tetapi 

mempakan penafsiran-penafsiran tentang alam dan kehidupan tersebut (Esten, 

2009: 8). 

Sebagai bagian dari karya seni yang menggambarkan kehidupan 

manusia, karya sastra merupakan hasil dari gagasan seseorang terhadap 

lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya. Karya sastra muncul dari 

hasil perenungan pengarang terhadap fenomena atau masalah yang ada 

melalui pemahaman yang baik. Selain kreativitas, pengarang dituntut untuk 

bisa mengaitkan unsur terbaik dari pengalaman-pengalaman hidup manusia. 

Karya sastra dapat dikatakan sebagai pengungkapan masalah hidup, filsafat 

dan ilmu jiwa yang dianggap sebagai karya seni yang memiliki budi, 

imajinasi dan emosi serta dapat dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual 

dan emosional (Siswanto, 2008: 67). 

Sesuai dengan pendapat Pradopo (2005: 26) yang memandang karya 

sastra sebagai penggambaran dunia dan kehidupan manusia, kriteria utama 

yang dikenakan pada karya sastra adalah “kebenaran” penggambaran, atau 

apa yang ingin digambarkan pengarang ke dalam karyanya. Melalui 

penggambaran tersebut pembaca dapat menangkap penggambaran seorang 
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pengarang mengenai dunia sekitarnya, apakah itu sudah sesuai dengan 

nuraninya atau belum. Kaitannya dengan penelitian ini, novel merupakan 

gambaran hidup tokoh yang menceritakan hampir keseluruhan perjalanan 

hidup tokoh. Penokohan serta karakter tokoh dalam novel digambarkan 

dengan lengkap atau jelas oleh pengarang. Novel sebagai bentuk karya sastra 

merupakan jalan hidup yang di dalamnya terjadi peristiwa dan perilaku yang 

dialami dan diperbuat manusia (tokoh). 

Perkembangan novel di Indonesia sekarang ini cukup pesat terbukti 

dengan banyaknya novel-novel baru telah diterbitkan. Novel tersebut 

mempunyai bermacam-macam tema dan isi yang lebih banyak 

mengetengahkan kisah-kisah romantisme anak muda. Tema dalam karya 

sastra sejak dahulu hingga sekarang banyak mengangkut tema tentang 

problem-problem sosial yang terjadi pada umumnya. 

Novel merupakan salah satu ragam prosa di samping cerpen dan 

roman. Novel adalah prosa yang panjang menyuguhkan tokoh-tokoh dan 

menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun (Sudjiman, 

2000: 55).  Novel umumnya menceritakan kejadian-kejadian luar biasa dari 

kehidupan tokoh utamanya. Novel memuat konflik yang dapat mengalihkan 

nasib tokoh utamanya. Novel memiliki penceritaan yang sangat kompleks, 

dengan adanya peristiwa, tokoh, latar, tema, sudut pandang dan gaya bahasa 

penulis. Novel juga paling memadai, paling luas sehingga unsur penceritaan 

dapat dikemukakan. 
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Berkaitan dengan hal itu dalam novel Panji Wirapati pengarang 

mencoba menguraikan kehidupan sosial tokoh utama. Novel Panji Wirapati: 

Tumpas Pamungkas karya Nugroho Widjajanto diterbitkan pada tahun 2014 

oleh PT. Tiga Serangkai, Surakarta. Keistimewaan novel Panji Wirapati 

terlihat pada segi penceritaannya yang seolah-olah pembaca ikut terbawa 

dengan alur cerita dan situasi yang melingkupi jalinan ceritanya. Dipilihnya 

novel Panji Wirapati sebagai objek kajian dalam penelitian ini dengan alasan 

bahwa novel ini menampilkan sosok Panji Wirapati yang menjadi pendekar 

sekaligus pejuang tangguh setelah ayahnya meninggal dunia ketika melawan 

Belanda. 

Kematian ayahnya menyisakan luka dalam batinnya dan luka-luka 

sayatan serta tusukan pedang pada kulitnya. Mulai Kiai Sancaka terbunuh, 

Laskar Sancaka juga ikut terpendam dalam kuburan massal, kecuali Panji 

yang terselamatkan dan tak diketahui oleh tentara dan pasukan Belanda. 

Hingga dia tumbuh besar menjadi dewasa, dia menjadi lelaki perkasa dengan 

ilmu silat dan kanuragan yang tiada tandingannya. Batinnya selalu berkata 

bahwa rakyat Indonesia harus bebas dari penjajahan. Mereka harus merdeka. 

Kemerdekaan yang dulu dimilikinya harus kembali ke dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

Inisiatif Panji Wirapati untuk melanjutkan perjuangan ayahnya 

sebagai teman seperjuangan Pangeran Dipenonegoro terus membara. Dia 

tidak mengenal rasa takut untuk menghadapi bedil-bedil Belanda dan senjata 

klewang pribumi yang bekerja untuk Belanda yang kapan saja bisa menyayat 
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urat nadinya. Tapi berkat ilmu beladirinya yang tangguh dari pedagang 

kelontong itulah, Panji semakin kuat (hlm. 152). Apalagi setelah ditambah 

ilmu silat dan kanuragan dari kakek dan pamannya (hlm. 311). 

Hingga akhirnya, dalam menjalankan misinya, Panji menyamar 

sebagai pekatik (perawat) kuda. Namanya berganti Demung. Tapi, ketika 

hendak mencegal pasukan Belanda di tengah jalan yang membawa harta 

rakyat yang diperoleh dengan paksa, Panji kembali menyamar menjadi 

Rangga Bledek. Dia menjadi perampok ulung yang sulit dikalahkan. Hasil 

rampasannya dibagikan kepada rakyat yang hartanya dirampas oleh Belanda. 

Penelitian ini mencoba mengupas problem sosial dalam novel Panji 

Wirapati. Problem sosial berupa nilai patriotisme, kelas sosial, dan 

kemiskinan tergambar dalam novel ini. Problem patriotisme merujuk pada 

menemukan spirit perjuangan Panji Wirapati yang rela berkorban demi 

kemerdekaan rakyat Indonesia. Dalam novel ini, Panji Wirapati meneruskan 

perjuangan ayahnya yang merupakan penerus perjuangan Pangeran 

Dipenegoro. Batinnya selalu berkata bahwa rakyat Indonesia harus bebas dari 

penjajahan. Rakyat harus merdeka. Kemerdekaan yang dulu dimilikinya 

harus kembali ke dalam kehidupan sehari-harinya. 

Inisiatif Panji Wirapati untuk melanjutkan perjuangan ayahnya 

sebagai teman seperjuangan Pangeran Dipenonegoro terus membara. Dia 

tidak mengenal rasa takut untuk menghadapi bedil-bedil Belanda dan senjata 

klewang pribumi yang bekerja untuk Belanda yang kapan saja bisa menyayat 

urat nadinya. Tetapi berkat ilmu beladirinya yang tangguh dari pedagang 
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kelontong itulah, Panji semakin kuat (Panji Wirapati, halaman. 152). Apalagi 

setelah ditambah ilmu silat dan kanuragan dari kakek dan pamannya (Panji 

Wirapati, halaman. 311). 

Sastra merupakan bentuk kreatif dan produktif dalam menghasilkan 

sebuah teks yang memiliki nilai rasa estetis serta mencerminkan realitas 

sosial kemasyarakatan. Istilah sastra digunakan untuk menyebut gejala 

budaya yang dapat dijumpai pada semua masyarakat meskipun secara sosial, 

ekonomi, dan keagamaan keberadaannya tidak merupakan keharusan. Hal ini 

berarti bahwa sastra merupakan gejala yang universal (Jabrohim, 2003: 9).  

Karya sastra adalah miniatur kehidupan yang digali dalam wadah 

kebudayaan yang mengakar dari suatu komunitas masyarakat. Dengan 

demikian, karya sastra mengandung nilai-nilai kehidupan budaya dan 

kemanusian. Problem budaya menurut Soelaeman (2008: 173) antara lain 

adalah kepercayaan/agama, nilai, simbol, norma, pendidikan, politik, dan 

pandangan hidup umumnya dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang menarik untuk 

dikaji dalam penelitian ini adalah problem sosial dalam novel Panji 

Wirapati sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan pendekatan 

sosiologi sastra dengan judul: Problem Sosial dalam Novel Panji Wirapati: 

Tumpas Pamungkas: Karya Nugroho Widjajanto: Tinjauan Sosiologi Sastra 

dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra di SMA. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian terfokus pada pemasalahan, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Kajian struktural dalam penelitian ini pada unsur penokohan, amanat, 

latar, alur, dan tema karena unsur-unsur tersebut besar peranannya dalam 

menunjang seluruh isi cerita. 

2. Analisis sosiologi sastra dalam penelitian ini dibatasi pada problem sosial  

yang terdapat dalam novel Panji Wirapati: Tumpas Pamungkas karya 

Nugroho Widjajanto 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Panji Wirapati: Tumpas 

Pamungkas karya Nugroho Widjajanto? 

2. Bagaimanakah problem sosial yang terkandung dalam novel Panji 

Wirapati: Tumpas Pamungkas karya Nugroho Widjajanto ditinjau dari 

sosiologi sastra? 

3. Bagaimanakah relevansi hasil penelitian ini dengan pembelajaran sastra di 

SMA? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan pasti memiliki tujuan, agar penelitian ini 

dapat terarah dan jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Panji Wirapati: 

Tumpas Pamungkas karya Nugroho Widjajanto; 

2. Mendeskripsikan problem sosial yang terkandung dalam novel Panji 

Wirapati: Tumpas Pamungkas karya Nugroho Widjajanto dengan 

tinjauan sosiologi sastra. 

3. Mendeskripsikan relevansi hasil penelitian ini dengan pembelajaran sastra 

di SMA 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini dapat dikaji serta diketahui mengenai problem 

sosial dalam novel Panji Wirapati: Tumpas Pamungkas karya Nugroho 

Widjajanto. Dengan mengetahui hal tersebut maka dapat dijadikan 

pelajaran maupun acuan bagi pembaca dalam memperdalam problem 

sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang 

penelitian sastra yang membahas problem sosial. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau dasar melakukan 

penelitian dengan fokus persoalan yang sama. 

c. Penelitian ini dapat menjadi penambah dokumentasi di perpustakaan. 
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F. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini supaya lengkap dan sistematis maka perlu adanya 

sistematika penulisan. Skripsi terdiri dari lima bab yang dapat dipaparkan 

sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, memuat antara lain latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori tentang sosiologi 

sastra, problem sosial, relevansi karya sastra dengan pendidikan sastra, serta 

kerangka pemikiran.  

Bab III metode penelitian, berisi pendekatan dan strategi penelitian, 

objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas 

data, dan teknik analisis data.  

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, berisi riwayat hidup 

pengarang, analisis struktur yang akan dibahas dalam tema, alur, penokohan, 

dan latar atau setting, problem sosial pada novel Panji Wirapati: Tumpas 

Pamungkas karya Nugroho Widjajanto dan relevansinya dengan 

pembelajaran sastra  di SMA.  

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat antara lain 

kesimpulan, saran, dan lampiran. 


