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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya fiksi 

yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya. Unsur-unsur tersebut 

sengaja dipadukan pengarang dan dibuat mirip dengan dunia yang nyata 

lengkap dengan peristiwa-peristiwa didalamnya, sehingga nampak seperti 

sungguh ada dan terjadi. Unsur inilah yang akan menyebabkan karya sastra 

(novel) hadir. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur yang secara 

langsung membangun sebuah cerita. Keterpaduan berbagai unsur intrinsik ini 

akan menjadikan sebuah novel yang sangat bagus. 

Tirani Dedaunan diterbitkan pertama kali pada Desember 2012. Cerita 

novel Tirani Dedaunan diperoleh dari mengeksplorasi kisah persahabatan dan 

pendidikan di Indonesia. Ia mengemas novel Tirani Dedaunan dengan bahasa 

yang sederhana imajinatif, tetapi tetap memperhatikan kualitas isi. Membaca 

novel Tirani Dedaunan membuat pembaca seolah-olah melihat potret nyata 

kehidupan masyarakat Indonesia.  

Isi novel Tirani Dedaunan menegaskan bahwa keadaan ekonomi 

bukanlah menjadi hambatan seseorang dalam meraih cita-cita dan berusaha 

dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Kemiskinan adalah 

penyakit sosial yang berada dalam ruang lingkup materi sehingga tidak 

berkaitan dengan kemampuan dan kemauan seseorang.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk 

menganalisis novel Tirani Dedaunan. Analisis terhadap novel Tirani 

Dedaunan peneliti membatasi pada nilai pendidikan. Alasan dipilih dari segi 

nilai pendidikan karena novel Tirani Dedaunan diketahui banyak 

memberikan inspirasi bagi pembaca. Hal itu berarti ada 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 budi pekerti dan nilai-nilai moral, 

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.  

Waluyo (2002: 68) berpendapat bahwa karya sastra hadir sebagai wujud 

nyata imajinatif kreatif seorang sastrawan dengan proses yang berbeda antara 

pengarang yang satu dengan pengarang yang lain, terutama dalam penciptaan 

cerita fiksi. Proses tersebut bersifat individualis artinya cara yang digunakan 

oleh tiap-tiap pengarang dapat berbeda. Perbedaan itu meliputi beberapa hal 

metode, munculnya proses kreatif dan cara mengekspresikan apa yang ada 

dalam diri pengarang hingga bahasa penyampaian yang digunakan. 
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Sastra sebagai hasil pekerjaan seni kreasi manusia tidak akan pernah 

lepas dari bahasa yang merupakan media utama dalam karya sastra. Sastra 

dan manusia erat kaitannya karena pada dasarnya keberadaan sastra sering 

bermula dari persoalan dan permasalahan yang ada pada manusia dan 

lingkungannya, kemudian dengan adanya imajinasi yang tinggi seorang 

pengarang tinggal menuangkan masalah-masalah yang ada disekitarnya 

menjadi sebuah karya sastra. 

Fiksi pertama-tama menyarankan pada prosa naratif, yang dalam hal ini 

adalah novel dan cerpen, bahkan kemudian fiksi sering dianggap bersinonim 

dengan novel (Abrams dalam Nugiyantoro, 2000: 4). Prosa dalam pengertian 

kesastraan juga disebut fiksi (fiction), teks naratif (narrative text) atau wacana 

naratif (narrative discource) (dalam pendekatan struktural dan semiotik). 

Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita khayalan. 

Hal itu disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak 

menyarankan pada kebenaran sejarah (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2000: 2). 

Karya fiksi dengan demikian menyarankan pada suatu karya yang 

menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, sesuatu yang tidak ada 

dan terjadi sungguh-sungguh sehingga ia tak perlu dicari kebenarannya pada 

dunia nyata sehingga kebenarannya pun dapat dibuktikan dengan data 

empiris. Ada tidaknya, atau dapat tidaknya sesuatu yang dikemukakan dalam 

suatu karya dibuktikan secara empiris inilah antara lain yang membedakan 

karya fiksi dengan karya nonfiksi. Tokoh, peristiwa dan tempat yang disebut-
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sebut dalam fiksi adalah tokoh, peristiwa, dan tempat yang bersifat imajinatif, 

sedang pada karya nonfiksi bersifat faktual (Nurgiyantoro, 2000: 2). 

Sebagai sebuah karya imajiner, fiksi menawarkan berbagai 

permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang 

menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang 

kemudian diungkapkannya kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan 

pandangannya. Oleh karena itu, fiksi menurut Altenbernd dan lewis (dalam 

Nurgiyantoro, 2000: 2) dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat 

imajinatif, namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang 

mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. 

Ada berbagai bentuk karya sastra, salah satunya yaitu novel. Novel 

dapat dikaji dari beberapa aspek, misal penokohan, isi, cerita, setting, alur dan 

makna. Semua kajian itu dilakukan hanya untuk mengetahui sejauh mana 

karya sastra dinikmati oleh pembaca. Tanggapan pembaca terhadap satu 

novel yang sama tentu akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman 

dan daya imajinasi mereka, misal pada novel karya Chairul al-Attar yang 

berjudul Tirani Dedaunan. Novel Tirani Dedaunan karya Chairul al-Attar 

menggambarkan secara gamblang warna-warni kehidupan remaja. Novel ini 

menarik untuk dianalisis karena di dalam novel ini diceritakan realita 

kehidupan anak-anak remaja yang merantau ke kota Yogyakarta untuk 

menuntut ilmu demi meraih cita-citanya. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Tirani Dedaunan karya 

Chairul al-Attar? 

2. Bagaimanakah nilai-nilai edukatif yang ada pada novel Tirani Dedaunan 

karya Chairul al-Attar? 

3. Bagaimana implementasi novel Tirani Dedaunan karya Chairul al-Attar 

sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. mendeskripsikan struktur yang membangun novel Tirani Dedaunan karya 

Chairul al-Attar, 

2. mendeskripsikan nilai-nilai edukatif yang ada pada novel Tirani Dedaunan 

karya Chairul al-Attar, 

3. mendeskripsikan implementasi novel Tirani Dedaunan karya Chairul al-

Attar sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para 

pembaca, baik bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 



6 
 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perkembangan ilmu sastra. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya penggunaan 

teori-teori sastra secara teknik analisis terhadap karya sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengarang penelitian ini dapat memberikan masukan untuk dapat 

menciptakan karya sastra yang lebih baik. 

b. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah minat baca dalam 

mengapresiasikan karya sastra. 

c. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat 

mengimplementasikan dalam kehidupan.  

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan sastra dan 

menambah khasanah penelitian sastra Indonesia sehingga bermanfaat 

bagi perkembangan sastra Indonesia. 


