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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian terhadap karya sastra penting dilakukan untuk mengetahui nilai-

nilai yang terkandung dalam karya sastra. Sebuah karya sastra pada dasarnya 

mencerminkan realitas sosial dan memberi pengaruh terhadap masyarakat. Oleh 

karena itu, karya sastra dapat dijadikan medium untuk mengetahui realitas sosial 

yang diolah secara kreatif oleh pengarang.Melalui karya sastra khususnya novel, 

kita akan mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita 

tersebut. Sudah menjadi anggapan umum bahwa novel itu mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang telah diciptakan pengarang lewat bahasa seninya. Banyak di 

antara novel mengandung ide yang besar, buah pikiran yang luhur, pengalaman 

jiwa yang berharga, pertimbangan-pertimbangan yang luhur tentang sifat-sifat 

baik dan buruk, rasa penyesalan terhadap dosa perasaan belas kasihan, pandangan 

kemanusiaan yang tinggi, dan sebagainya. 

Pemilihan novel Kubah di Atas Pasir karya Zhaenal Fanani sebagai bahan 

penelitian dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memahami nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung dalam novel Kubah di Atas Pasir. Novel Kubah di 

Atas Pasir banyak memiliki cerita positif yang dapat dijadikan motivasi, 

khususnya di kalangan pelajar. Tokoh utama yang terdapat dalam novel 

mengalami konflik dengan warga desa yang sangat minim tentang pendidikan dan 

pembaharuan hal tersebut menjadi menarik untuk dikaji. Dalam novel ini, 

pembaca dihadapkan pada hal-hal yang mencakup tentang perjuangan Fatikha 

seorang janda yang berusaha membesarkan dan menyekolahkan anaknya seorang 

diri sebagai buruh pemecah batu di tengah warga desa Ngurawan yang minim 

tentang pembaharuan, warga desa Ngurawan lebih mementingkan mencari uang 

dibandingkan harus membiayai anaknya untuk sekolah. Jarak sekolah yang cukup 

jauh adalah salah satu alasan warga Ngurawan enggan menyekolahkan anaknya, 

namun alasan utama mereka adalah lebih baik anaknya membantu bekerja sebagai 

penambang pasir atau pemecah batu yang sudah bertahun-tahun membudaya di 
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desa Ngurawan daripada harus sekolah hal itu malah dianggap membuang-buang 

uang. 

Kegigihan dan kerja keras Fatikha akhirnya membuahkan hasil ia berhasil 

menyekolahkan Hiram anaknya hingga jenjang perguruan tinggi dengan kondisi 

yang serba pas-pasan. Hiram pun selalu mendapat peringkat satu dan nilainya 

selalu tertinggi bahkan sampai di jenjang provinsi. Hal tersebut yang patut di 

contoh dan dijadikan insipirasi. 

Tinjauan antropologi sastra digunakan karena antropologi itu membahas atau 

mengungkap mengenai kebiasaan masyarakat tertentu di daerah tertentu. Novel 

Kubah di Atas Pasir ini memiliki cerita yang kebiasaan masyarakatnya adalah 

bekerja sebagai penambang pasir dan buruh pemecah batu, karena kebiasaanya 

itulah yang mengakibatkan mereka melalaikan anaknya untuk menempuh 

pendidikan. Bahkanorangtua di sana menganggap bekerja lebih penting daripada 

harus pergi ke sekolah. Seolah sudah membudaya sekolah hanya dianggap 

kegiatan yang membuang waktu dan menghabiskan uang. Kurang pahamnya 

mengenai pentingnya pendidikan membuat warga di Ngurawan menjadi 

terpinggirkan. Namun ada satu warga Ngurawan yang berhasil menyekolahkan 

anaknya hingga jenjang perguruan tinggi dan selalu mendapat beasiswa hingga ke 

luar negeri sehingga patut dijadikan inspirasi terutama di kalangan pelajar. 

Pembelajaran sastra di SMA dapat membantu siswa untuk memperluas 

wawasan dan pengetahuannya hal itu dapat terjadi dari hasil karya siswa dalam 

kegiatan mengapresiasi sebuah karya. Kegiatan mengapresiasi pada dasarnya 

adalah kegiatan menikmati, menghargai atau menilai suatu karya.Novel Kubah di 

Atas Pasir dapat digunakan sebagai upaya untuk penyediaan bahan ajar apresiasi 

sastra karena novel tersebut banyak memberikan cerita yang positif. Di dalam 

novel Kubah di Atas Pasir terdapat nilai-nilai kehidupan yang mampu mendorong 

siswa untuk meraih cita-citanya walaupun dengan kondisi keluarga yang serba 

pas-pasan. Selain itu, cerita tentang rasa kecintaan terhadap pendidikan sebab 

melalui pendidikan dapat memepengaruhi segalanya termasuk cara pandang dan 

berpikir. 
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Penyediaan bahan ajar dengan mengapresiasi karya sastra ini termasuk dalam 

materi pelajaran bahasa Indonesia kelas XII semester genap KD 3.1 Memahami 

struktur dan kaidah teks novel baik melalui lisan maupun tulisan, KD 3.3 

Menganalisis teks novel baik melalui lisan maupun tulisan, dan KD 3.5 

Mengevaluasi teks novel berdasarkan kaidah-kaidah baik melalui lisan maupun 

tulisan. Novel yang akan dianalisis adalah Kubah di Atas Pasir karya Zhaenal 

Fanani. Siswa membaca novel untuk menentukan strukturnya kemudian tahap 

selanjutnya novel diapresiasi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan secara rinci dasar penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Persoalan yang diangkat dalam novel Kubah di Atas Pasir  berisi tentang 

kegigihan seorang ibu dalam memperjuangkan hidup sebagai buruh pemecah 

batu dan membela gadis asing untuk menjaga desanya agar terhindar dari 

bencana karena budaya warga desa yang terus memanfaaatkan alam. 

2. Sepengetahuan penulis, novel  Kubah di Atas Pasir karya Zhaenal Fanani 

belum pernah diteliti dengan pendekatan antropologi sastra. 

3. Gambaran keadaan tokoh yang dijelaskan dalam novel ini didahului dengan 

analisis struktural yang meliputi tema, tokoh, latar dan alur. 

4. Dalam dunia pendidikan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

pembelajaran sastra di SMA khususnya untuk mengapresiasi karya sastra. 

Melalui karya sastra ini pengarang memberikan refleksi kepada pembaca 

tentang kegigihan yang besar dalam memperjuangkan hidup yang diperankan oleh 

tokoh utama. Hal ini membuat peneliti memilih judul Nilai-nilai Pendidikan 

dalam Novel Kubah Di Atas Pasir Karya Zhaenal Fanani: Tinjauan Antropologi 

Sastra Sebagai Upaya Penyediaan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Di SMA. 

 

B. PembatasanMasalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah dan  

mengena pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi ruang 

lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang berakibat penelitiannya 

menjadi tidak fokus. Dengan adanya pembatasan masalah ini, peneliti bisa 
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terfokus pada permasalahan.Pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Unsur-unsur struktural meliputi tema, tokoh, latar, dan alur. Sesuai dengan 

kajian dalam penelitian yang ditinjau dari antropologi sastra satra, maka 

kajian struktural dalam penelitian ini dibatasi pada unsur tema, tokoh, latar, 

dan alur. 

2. Analisis nilai-nilai pendidikan dalam novel Kubah di Atas Pasir karya 

Zhaenal Fanani dengan menggunakan tinjauan antropologi sastra. 

3. Novel Kubah di Atas Pasir relevan dengan pembelajaran sastra di SMA 

sehingga dapat dijadikan bahan ajar apresiasi sastra. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan jelas, maka diperlukan 

suatu rumusan masalah. Adapaun rumusan masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana latarsosial historis pengarang dalam novel Kubah di Atas Pasir 

karya Zhaenal Fanani? 

2. Bagaimana struktur yang membangun novel Kubah di Atas Pasir karya 

Zhaenal Fanani? 

3. Bagaimana nilai-nilai pendidikan dalam novel Kubah di Atas Pasir karya 

Zhaenal Fanani? 

4. Bagaimana rancangan bahan ajar yang berasal dari hasil penelitian dalam 

novel Kubah di Atas Pasir karya Zhaenal Fanani? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan latar sosial historis pengarang dalam novel Kubah di Atas 

Pasir karya Zhaenal Fanani. 

2. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Kubah di Atas Pasir 

karya Zhaenal Fanani? 

3. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan dalam novel Kubah di Atas Pasir 

karya Zhaenal Fanani. 
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4. Memaparkan rancangan bahan ajar yang berasal dari hasil penelitian dalam 

menganalisis novel Kubah di Atas Pasir karya Zhaenal Fanani. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Membantu pembaca memahami dan mengetahui nilai-nilai pendidikan 

dalam novel Kubah di Atas Pasir Karya Zhaenal Fanani. Penelitian ini juga 

dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan sastra Indonesia 

terutama dalam kajian novel dengan kajian antropologi sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan pembaca sastra 

Indonesia terhadap analisis novel. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra di 

Indonesia dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti sastra 

selanjutnya. 

c. Memberi masukan kepada para pembaca, khususnya pendidik, bahwa 

sebuah novel juga bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran apresiasi 

sastra. 

 


