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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra diungkapkan melalui bahasa yang artistik melalui proses imajinatif. 

Sastra merupakan hasil karya manusia yang kreatif, artinya manusia dalam 

mengungkapkan penghayatan dan pengalamannya melalui bahasa, baik secara lisan 

maupun tulisan yang dapat menimbulkan rasa indah dan dapat menggetarkan hati 

pembaca. Karya sastra biasanya dituangkan dalam bentuk roman, cerpen, drama, dan 

puisi. 

Seorang pencipta karya sastra tidak hanya ingin mengekspresikan pengalaman 

jiwanya. Akan tetapi, pengarang secara implisit bermaksud untuk mendorong dan 

mempengaruhi pembaca agar ikut memahami dan menghayati masalah yang 

diungkapkan dalam sebuah karya sastra. Dengan demikian, dapat terungkap nilai-

nilai sastra yang dapat mengembangkan pengetahuan bagi kepentingan pendidikan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, sedikit sekali siswa yang gemar membaca. Hal 

demikian terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, kebiasaan gemar membaca yang 

belum ditanamkan sejak usia dini. Pola pikir yang serba instan di zaman modern 

seperti sekarang ini juga berpengaruh. Faktor lain yang menyebabkan kurang 

berminatnya siswa dalam membaca adalah perihal buku. 

Sebagian siswa berasumsi bahwa buku yang tebal dan hanya berisi teks sangat 

membosankan dan menjadi momok. Hal ini lah yang menjadikan dasar peneliti 

memilih novel sebagai objek kajian untuk diteliti. Seperti yang kita ketahui, bahwa 

salah satu karya sastra yang dapat dikaji dalam pembelajaran sastra yaitu novel. 

Menurut Nurgiyantoro (2012:31-32) novel merupakan sebuah struktur organisme 

yang kompleks, unik, dan mengungkapkan segala sesuatu (lebih bersifat) secara 

tidak langsung. Tujuan utama analisis kesastraan, fiksi, puisi, ataupun yang lain 

adalah untuk memahami secara lebih baik karya sastra yang bersangkutan, di 

samping untuk membantu menjelaskan pembaca yang kurang dapat memahami 

karya itu. Manfaat yang akan terasa dari kerja analisis itu adalah jika kita (segera) 

membaca ulang karya-karya kesastraan (novel, cerpen) yang dianalisis itu, baik 
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karya-karya itu dianalisis sendiri maupun orang lain. Namun demikian, adanya 

perbedaan penafsiran dan pendapat adalah sesuatu hal yang wajar dan bisa terjadi, 

dan itu tidak perlu dipersoalkan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti mengadakan sebuah penelitian yang 

mengkombinasikan antara pendidikan dan ilmu sosial menggunakan novel sebagai 

sumber datanya. Peneliti memilih jenjang pendidikan SMA karena hal tersebut sesuai 

dengan kurikulum yang ada. Kurikulum yang digunakan ialah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud Nomor 

69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah. 

Apabila kita cermat, banyak sekali gejala-gejala sosial sebagai wujud aspek 

sosial. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat fenomena gejala sosial dalam 

sebuah bahan ajar yang akan relevan dengan pembelajaran sastra di SMA. Jenjang 

pendidikan SMA dipilih berdasarkan alasan bahwa teks materi pembelajaran yang 

menggunakan cerita fiksi dalam novel terdapat pada KD SMA baik pada KTSP 

maupun Kurikulum 2013. Berbeda dengan KD pada jenjang pendidikan SMP, 

meskipun juga terdapat materi pembelajaran menganalisis unsur-unsur intrinsik tetapi 

teks yang digunakan bukan teks cerita fiksi. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

dirasa lebih relevan dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Pengajaran apresiasi sastra di sekolah merupakan pengenalan karya sastra kepada 

siswa. Hal tersebut bertujuan agar siswa memiliki kemampuan menghayati, 

memahami, menikmati, dan menilai karya sastra yang dibacanya. Setelah usaha itu 

dilakukan, siswa diharapkan dapat mengambil manfaat dari karya yang dibacanya. 

Siswa diharapkan akan meneladani sikap dan nilai-nilai kehidupan yang positif dari 

tokoh-tokoh yang ada di dalam karya sastra. Salah satu novel yang dapat dipakai 

dalam pembelajaran sastra di sekolah yaitu novel Orang-orang Pulau karya Giyan. 

Novel ini menceritakan tentang kesenjangan sosial yang begitu kentara antara 

masyarakat yang berderajat ningrat dengan rakyat jelata. Kampung Katapang, salah 

satu kampung di pulau Raas. Sebuah kampung yang masih jauh dari pendidikan 

karena masyarakatnya lebih mementingkan materi daripada pendidikan. Kampung 
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yang masih terbelakang dari peradaban dan perkembangan. Diwarnai dengan kisah 

cinta pemuda dari kalangan bawah bernama Darso. Ia dihadapkan pada cinta yang 

datang dari seorang gadis berketurunan ningrat.  

Novel ini kaya dengan semangat hidup dan nilai-nilai kemanusiaan yang 

dibingkai dengan fakta-fakta sosial masyarakat Katapang. Hal itu pula lah yang 

menjadikan dasar peneliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Menurut 

Sumarjan (dalam Ekarini, 2003:2) sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur 

sosial dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial. 

Tidak hanya berhenti sampai kehidupan manusia saja, sosiologi sastra dapat 

mencakup dalam hal ekonomi dan budaya. 

Dengan demikian, peneliti merasa sangat tepat apabila keadaan yang tergambar 

dalam novel tersebut dikaitkan dengan pendekatan sosiologi sastra. Melalui 

pendekatan sosiologi sastra, dapat ditemukan aspek-aspek sosial dalam novel Orang-

orang Pulau karya Giyan. Aspek-aspek tersebut yang akan disampaikan kepada siswa 

melalui bahan ajar pembelajaran sastra. Oleh karena itu, siswa dapat memanfaatkan 

karya sastra, khususnya novel sebagai media belajar dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Orang-orang Pulau karya Giyan? 

2. Bagaimana aspek sosial dalam novel Orang-orang Pulau karya Giyan dengan 

Tinjauan Sosiologi Sastra? 

3. Bagaimana relevansi hasil penelitian dalam pembelajaran sastra di Sekolah 

Menengah Atas? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah. 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Orang-orang Pulau karya 

Giyan. 

2. Mendeskripsikan aspek sosial dalam novel Orang-orang Pulau karya Giyan 

dengan Tinjauan Sosiologi Sastra. 

3. Mendeskripsikan relevansi hasil penelitian dalam pembelajaran Sastra di Sekolah 

Menengah Atas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dalam penelitian ini. 

a. Manfaat Teoretis 

1) Penelitian ini digunakan untuk memberikan pandangan bagi pengembangan 

ilmu sastra, khususnya dalam Sosiologi Sastra. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu 

pengetahuan yang telah menyentuh pada akar sastra dan aplikasinya dalam 

teori Sosiologi Sastra dalam mengungkapkan aspek sosial novel Orang-orang 

Pulau karya Giyan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala apresiasi pembaca sastra 

Indonesia terhadap aspek sosial sebuah novel dan mampu memberikan 

pengetahuan bagi pembaca bahwa terdapat beberapa aspek sosial yang bisa 

diaplikasikan dalam bidang pendidikan. 

2) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra dan 

dapat dijadikan sebagai pijakan dasar penelitian-penelitian lainnya yang 

sejenis. 

 

 

 


