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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra adalah suatu kegiatan kreatif karya seni. Selain itu, karya 

sastra merupakan karya imajinatif yang dipandang lebih luas pengertiannya 

daripada karya fiksi (Wellek dan Austin, 1995:3-4). Karya sastra juga merupakan 

suatu gambaran dari pola kehidupan masyarakat yang diimajinasikan oleh penulis 

kemudian tertuang dalam bentuk tulisan. Masalah sosial yang dialami, dirasakan 

dan dilihat oleh pengarang melahirkan ide atau gagasan yang dituangkan dalam 

karyanya. Karya sastra juga dapat merubah gaya pandang atau bahkan pola 

kehidupan seseorang yang menikmati dalam kehidupannya. Seperti yang 

diungkapkan dalam (Al Ma’ruf, 2009:1) karya sastra merupakan hasil kreasi 

sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi setelah menyaksikan berbagai 

fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya. Pola prilaku kehidupan 

masyarakat itulah dalam bahasan sastra sering kita kenal dengan sosiologi sastra. 

Sosiologi sastra memandang karya sastra sebagai hasil interaksi pengarang 

dengan masyarakat sebagai kesadaran kolektif. Selanjutnya mengenai objek 

sosiologi sastra adalah manusia dalam masyarakat sebagai trans individu 

(Suwandi, 2008: 107).  

Masyarakat sebagai trans individu maksudnya manusia tidak bisa 

menjalankan kehidupannya sendiri, melainkan membutuhkan sosial masyarakat 

dalam kehidupannya sebagai manusia yang utuh. Konsep dasar sosiologi sastra 

tersebut memberikan gambaran bahwa seorang pengarang akan menghasilkan 

karya sastra dari apa yang telah dialaminya dalam fenomena sosial masyarakat. 

Hal tersebut mengambarkan sosiologi sastra terjadi akibat dari adanya gabungan 

antara keterkaitan hubungan antara sastra dengan keadaan sosial masyarakat 

setempat yang pernah dialami oleh pengarang.  

Karya sastra yang timbul dari kehidupan masyarakat tersebut diceritakan 

kembali penulis kepada pembaca untuk menangkap makna atau bahkan nilai yang 
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tertuang dalam cerita tersebut. Makna atau nilai yang ingin disampaikan penulis 

tersebut sering dibilang dengan amanat dalam suatu karya sastra. Salah satu 

amanat yang timbul dalam karya sastra tersebut misalnya adalah nilai. Seperti 

yang dikatakan Sumardjo (1999: 2) bahwa nilai-nilai dalam sastra merupakan 

hasil ekspresi dan kreasi estetik pengarang (sastrawan) yang ditimba dari 

kebudayaan masyarakat. Selain itu, Waluyo (2002: 27) juga mengutarakan makna 

nilai yang diacu dalam sastra adalah kebaikan yang ada dalam makna karya sastra 

bagi kehidupan seseorang.Penjelasan beberapa tokoh tersebut, dijelaskan 

hubungan karya sastra dengan sosiologi sastra yang muncul dari pola kehidupan 

masyarakan dapat menimbulkan berbagai nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai 

pendidikan yang muncul dari sebuah karya sastra hasil dari intepretasi dari 

kehidupan sosial masyarakat.  

Nilai pendidikan itu sendiri merupakan suatu yang diyakini kebenarannya 

dan mendorong orang untuk berbuat positif dalam kehidupannya. Sehingga nilai 

pendidikan dalam suatu bentuk karya sastra yang dimaksud disini adalah nilai-

nilai yang bertujuan mendidik seorang pembaca novel tersebut agar menjadi 

manusia yang baik dalam artian menerima hal yang positif dari novel tersebut. 

Peneliti mengangap nilai pendidikan juga sebagai suatu yang berguna bagi 

kehidupan manusia yang diperoleh dari proses pengubahan sikap atau prilaku 

dalam upaya mendewasakan diri melalui beberapa upaya.Syah dalam (Jalaluddin 

& Abdullah,2011: 136) membahas tentang nilai-nilai pendidikan, tentu akan lebih 

jelas kalau dilihat melalui rumusan dan uraian tentang tujuan pendidikan yang 

tersimpulkan dalam nilai-nilai pendidikan yang hendak diwujudkan di dalam 

pribadi anak didik. 

 Peneliti mengarahkan nilai pendidikan  pada diri peserta didik agar selalu 

menghormati gurunya, karena dalam novel tersebut mengambarkan bagaimana 

ketulusan seorang guru dalam mendidik dan menyalakan cita-cita muridnya tanpa 

mengharapkan imbalan jasa. Nilai pendidikan ini harus dipahami setiap peserta 

didik sebab nilai pendidikan akan membawa kita dalam kebaikan dalam berpikir 

dan bertindak sehingga akan menghasilkan budi pekerti dan pikiran yang baik 

pula sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, peneliti memilih novelMandi 
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Cahaya Rembulan karya Abdul Mutaqin, sebagai bahan kajian untuk 

mendapatkan nilai pendidikan yang peneliti maksudkan. Peneliti memilih novel 

Mandi Cahaya Rembulan karya Abdul Mutaqin ini sebagai bahan kajiannya. 

Novel Mandi Cahaya Rembulan karya Abdul Mutaqinini memiliki beberapa 

keunggulan yang menjadikan peneliti memilihnya, keunggulan tersebut antara 

lain: Pertama, novel Mandi Cahaya Rembulan karya Abdul Mutaqin ini beraliran 

sebagai novel motivasi. Kedua, novel tersebut banyak memiliki nilai-nilai 

pendidikan yang peneliti maksudkan sebagai bahan kajian. Ketiga, dalam novel 

tersebut penulis mencoba menghadirkan sebuah kisah nyata seorang guru yang 

berdedikasi ikhlas dalam menjalankan tugasnya guna mencerdaskan generasi 

bangsa dan menyalakan cinta bagi pelajar dalam menggapai cita-cita walaupun 

hal tersebut dilakukan tanpa sebuah bayaran yang setara. Selanjutnya, peneliti 

akan menjadikan hasil kajian tersebut sebagai bahan ajar sastra di SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus. Peneliti menganggap SMP tersebut 

cocok digunakan sebagai tempat untuk mengimplimentasikan hasil dari kajian 

yang peneliti lakukan. Kecocokan tersebut dikarenakan SMP Muhammadiyah Al 

Kautsar Program Khusus ini melakukan sistem full day school, yang mana nilai-

nilai pendidikan sangat diperlulan untuk penanaman sikap yang baik bagi seluruh 

siswanya. Selain itu, peneliti sudah menjadi bagian dari staf pengajar 

ekstrakulikuler di SMP Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus, sehingga 

memiliki kedekatan terhadap guru maupun pihak sekolah yang nantinya bisa 

memaksimalkan Implementasi hasil penelitian dengan semestinya. 

Berbagai hal  tersebutlah yang menjadi dasar peneliti menjadikannya 

novel tersebut sebagai bahan kajian penelitian yang berjudul, “Nilai Pendidikan 

dalam Novel Mandi Cahaya Rembulan karya Abdul Mutaqin: Kajian Sosiologi 

Sastra dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajara Sastra di SMP Muhammadiyah 

Al Kautsar Program Khusus”.Peneliti berhadap dengan hasil penelitian tersebut 

mampu menjadikan bahan ajar sastra yang sesuai guna menyadarkan pandangan 

peserta didik akan perjuangan seorang guru. Selain menyadarkan pandangan 

peserta didik, penulis juga ingin memotivasi peserta didik akan selalu 
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menghormati figur seorang guru yang tercermin dalam kesunguhannya menerima 

pengajaran yang seorang guru lakukan.  

B. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka diperlukanlah suatu 

perumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:  

a. Bagaimana unsur yang membangun dalam novel Mandi Cahaya Rembulan 

Karya Abdul Mutaqin? 

b. Bagaimana  wujud sebuah nilai pendidikan dalam novel Mandi Cahaya 

Rembulan Karya Abdul Mutaqin?  

c. Bagaimana implementasi sebagai bahan ajar sastra di SMP Muhammadiyah 

Program Khusus Al Kautsar dari hasil penelitian novel Mandi Cahaya 

Rembulan Karya Abdul Mutaqin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendapatkan tujuan penelitian yang jelas dan  tepat sasaran, maka 

diperlukan tujuan penelitian yang seperti halnya sebagai berikut: 

a. Mendiskripsikan unsur yang membangun dalam novel Mandi Cahaya 

Rembulan Karya Abdul Mutaqin. 

b. Mediskripsikan wujud nilai-nilai pendidikan dalam novel Mandi Cahaya 

Rembulan Karya Abdul Mutaqin sebagai bahan ajar sastra di SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Al Kautsar. 

c. Mendiskripsikan implementasi sebagai bahan ajar sastra di SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Al Kautsar dari hasil penelitian novel 

Mandi Cahaya Rembulan Karya Abdul Mutaqin. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan agar peneliti dapat memberikan pengetahuan teoritis dan 

menjadi tambahan bagi perkembangan ilmu sastra dalam penerapannya di 

sekolahan. 
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b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sarana untuk memahami tentang 

nilai pendidikan dalam novel Mandi Cahaya Rembulan Karya Abdul 

Mutaqin, cocok digunakan sebagai bahan ajar sastra di SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Al Kautsar. Selain itu, sebagai masukan 

dan pertimbangan dalam penelitian karya sastra lain yang dikaji dengan 

menggunakan kajian sosiologi Sastra manupun nilai pendidikan. Selanjunta, 

diharapkan menjadi referensi tambahan dalam memberikan penilaian suatu 

karya sastra dalam cara pandannya terhadap nilai pendidikan dalam sebuah 

karya sastra. 

 


