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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan hasil pekerjaan kreatif manusia. Karya sastra 

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). 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. Masing-masing pengarang mempunyai kemampuan daya imajinasi 

dan kepandaian untuk mengungkapkan ke dalam bentuk tulisan yang 

berbeda-beda. 

Salah satu bentuk karya sastra yang cukup dikenal yaitu novel. Novel 

merupakan salah satu karya yang memadukan unsur-unsur dan peristiwa yang 

terjadi di kehidupan masyarakat. Menurut Kosasih (2012: 60) novel adalah 

karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh problematika kehidupan 

seseorang atau beberapa tokoh. Novel menghadirkan perkembangan satu 

karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak atau 

sedikit karakter, dan berbagai peristiwa ruwet. Dalam sebuah novel tentunya 

ada sebuah pesan yang bisa diambil oleh para pembacanya salah satunya yaitu 
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nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia di 

lingkungannya. 

Salah satu novel yang dapat memberi pembelajaran dan memberikan 

nilai pendidikan bagi pembacanya ialah novel Mahamimpi Anak Negeri karya 

Suyatna Pamungkas yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai pada tahun 2013. 

Novel ini menceritakan kehidupan anak-anak heroik yang peduli dengan 

lingkungan  sosial, mereka membentuk kelompok pesahabatan memberinya 

nama Empat Pawana. Menurut bahasa melayu klasik pawana artinya angin. 

Angin memberikan filosofi selalu bergerak, mereka bertekad seperti angin 

yang selalu bergerak melakukan perubahan yang lebih baik, khususnya untuk 

kehidupan masyarakat Bukit Bayur yang jauh dari peradaban dan kehidupan 

religiusitas.  

Kelebihan novel Mahamimpi Anak Negeri adalah bahwa novel ini 

mengajarkan nilai pendidikan. Dalam novel ini digambarkan kehidupan para 

tokoh Empat Pawana yang hidup di lingkungan yang beragama Islam, namun 

tingkah laku masyarakatnya masih percaya animisme, dinamisme yang 

dengan jelas bertentangan dengan syariat Islam yang hakiki, tergeraklah hati 

mereka untuk mendobrak kebiasaan lama masyarakat Bukit Bayur yang 

menyimpang dari ajaran Islam. Empat Pawana menjunjung tinggi pendidikan 

sekolah dan pendidikan agama, mereka sadar betul pentingnya sekolah dan 

mengaji. Sekolah menjadikan manusia berilmu pengetahuan, bertindak 

rasionalis dan realistis, mengaji menjadikan manusia yang paham agama. 
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Novel Mahamimpi Anak Negeri menarik karena beberapa hal. Pertama, 

novel ini termasuk novel religi, tetapi di dalamnya juga mengangkat 

kehidupan sosial yang sangat komplek, hal ini dapat dilihat dari keseharian 

para tokoh Empat Pawana, meskipun hidup di lingkungan masyarakat yang 

beragama Islam tapi kehidupannya jauh dari ajaran-ajaran Islam. Empat 

Pawana bertekad merubah kebiasaan masyarakat setempat. Kedua, novel ini 

mengangkat suatu tema yang menarik yaitu perjuangan, pengorbanan, dan 

kerja keras para tokoh dalam Empat Pawana untuk memberikan contoh 

kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan agama. Ketiga, 

novel ini mengangkat pendidikan sosial yang dapat diambil manfaatnya 

dengan kehidupan para tokoh Empat Pawanan yang selalu bekerja keras untuk 

belajar dan mengaji. 

Novel Mahamimpi Anak Negeri banyak memaparkan fenomena 

kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Endraswara (2003: 77) yang menjelaskan sosiologi sastra adalah cabang 

penelitian yang bersifat reflektif. Penelitian ini banyak dinikmati oleh peneliti 

yang ingin melihat sastra sebagai cerminan kehidupan masyarakat. Sosiologi 

sastra dilakukan dengan pendekatan yang menganalisis segi-segi kehidupan 

sosial masyarakat baik itu dilihat dari sisi pengarang, pembaca ataupun 

keadaan yang terdapat dalam karya sastra tesebut. 

Melalui pendekatan sosiologi sastra dapat diketahui nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung dalam Mahamimpi Anak Negeri karya Suyatna 

Pamungkas sehingga memberikan inspirasi bagi pembaca, hal itu berarti ada 
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nilai-nilai positif yang dapat diambil dan direalisasikan oleh pembaca dalam 

kehidupan sehari-hari mereka, khususnya dalam hal pendidikan. Pradopo 

(2004: 94) mengungkapkan bahwa suatu karya sastra yang baik adalah yang 

langsung memberi pendidikan kepada pembaca tentang budi pekerti dan nilai-

nilai moral. Meskipun sesungguhnya hal ini telah menyimpang dari hukum-

hukum karya sastra sebagai karya seni, yaitu 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. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan mengkaji 

permasalahan yang ada dalam novel Mahamimpi Anak Negeri karya Suyatna 

Pamungkas. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka 

diperlukan suatu perumusan masalah. Di dalam penelitian ini permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah struktur  yang membangun novel Mahamimpi Anak Negeri 

karya Suyatna Pamungkas? 

2. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan dalam novel Mahamimpi Anak 

Negeri karya Suyatna Pamungkas dengan pendekatan sosiologi sastra? 

3. Bagaimanakah relevansi hasil penelitian ini dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA sebagai bahan ajar sastra? 



 

 

 

5 

C. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian tercapai dengan baik dan memuaskan, maka harus 

tujuan yang jelas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Mahamimpi Anak 

Negeri karya Suyatna Pamungkas. 

2. Mengungkapkan nilai-nilai pendidikan dalam novel Mahamimpi Anak 

Negeri karya Suyatna Pamungkas dengan pendekatan sosiologi sastra. 

3. Mengungkapkan relevansi hasil penelitian ini dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA sebagai bahan ajar sastra. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik yaitu dapat 

mencapai tujuan penelitian secara optimal, menghasilkan laporan yang 

sistematis dan dapat bermanfaat secara umum. Di dalam penelitian ini ada dua 

manfaat yang dapat diambil. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca 

pada umumnya tentang penelitian karya sastra Indonesia dengan 

tinjauan sosiologi sastra. 

b. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang nilai-nilai pendidikan 

yang baik 

c. Mampu memberikan gambaran bagi masyarakat tentang cara 

memahami karya sastra khususnya novel 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca dan Penikmat Sastra 

Penelitian novel Mahamimpi Anak Negeri  karya Suyatna Pamungkas 

ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-

penelitian lain yang telah ada sebelumnya, khususnya dalam 

menganalisis aspek pendidikan dan implikasi pembelajaran di SMA. 

b. Bagi Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan 

untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif 

dalam kemajuan diri. 

c. Bagi Pendidik. 

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh pengajar dan 

pendidik, khususnya guru Bahasa dan Sastra Indonesia di berbagai 

sekolah sebagai materi ajar yaitu materi sastra. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat memberikan 

gambaran secara jelas mengenai langkah-langkah penelitian dan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: Bab I pendahuluan memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

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

sastra, nilai-nilai pendidikan, relevansi karya sastra dengan pendidikan 

bahasa, 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, nilai-nilai pendidikan dalam novel Mahamimpi Anak 

Negeri karya Suyatna Pamungkas dan relevansinya dengan pembelajaran 

bahasa di SMA. Bab V merupakan bab terakhir yang memuat antara lain 

kesimpulan, saran, dan lampiran. 


