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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Wellek (2014: 3) sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya 

seni. Salah satu batasan “sastra” adalah segala seuatu yang tertulis dan tercetak 

(Wellek, 2014: 11). Karya sastra merupakan sebuah media yang di dalamnya 

berisi tentang realita dalam kehidupan serta sisi-sisi yang terjadi dalam sebuah 

kehidupan sehari- hari. Fananie (2002: 193) memaparkan bahwa karya sastra 

merupakan sebuah fenomena produk sosial sehingga yang terlibat dalam karya 

sastra sebuah entitas masyarakat yang bergerak, baik yang berkaitan dengan pola 

struktur, fungsi, maupun aktivitas dan kondisi sosial budaya sebagai latar 

belakang kehidupan masyarakat pada saat karya sastra itu diciptakan. Karya 

sastra mempunyai peran penting dalam aspek kehidupan entah dalam 

bermasyarakat maupun kehidupan pribadi masing- masing.  

Suatu karya sastra dapat dikatakan bernilai apabila karya sastra tersebut bisa 

sampai kepada para pembacanya. Kehadiran karya sastra akan benar- benar 

diakui saat karya sastra tersebut dapat dilihat, dinikmati serta maknanya sampai 

kepada para pembaca. Chamamah (dalam Jabrohim, 2001: 10) menyatakan 

bahwa dalam kaitannya dengan sastra, pada umumnya orang sepakat bahwa 

sastra dipahami sebagai bentuk kegiatan manusia yang tergolong pada karya seni 

yang menggunakan bahasa sebagai bahan.  

Tanggapan biasa didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan 

setelah melakukan pengamatan (Mustaqim, 2008: 74). Karya sastra yang 

mempunyai nilai tersendiri akan menimbulkan kesan maupun tanggapan dari 

pembaca. Pembaca tidak mampu memberikan kesan maupun tanggapannya 

tanpa melihat atau membaca karya sastra terlebih dahulu. 
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Semi (1988: 35) memaparkan cerpen, dalam kesingkatannya, akan tampak 

pertumbuhan psikologis dari para pelaku cerita berkat perkembangan alur cerita 

itu sendiri. Jadi cerpen merupakan pilihan sadar para sastrawan; ia merupakan 

bentuk sastra yang berdaulat penuh, bukan hasil dari “belum mampunya 

seseorang menulis novel tebal”; cerpen sesungguhnya lengkap dan selesai 

sebagai suatu bentuk karya fiksi.  

Cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra yang di dalamnya juga 

terdapat unsur pembangun karya sastra dan sama halnya dengan karya sastra lain 

seperti novel. Cerpen juga memuat unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. 

Peneliti memilih cerpen sebagai bahan kajian penelitian karena cerpen 

merupakan salah satu prosa fiksi yang pendek namun memiliki makna yang 

padat. Cerpen yang dipilih yakni karya Guntur Alam yang berjudul Harimau 

Belang. Peneliti memilih cerpen ini karena cerpen ini mengandung hal menarik 

untuk diteliti yakni mitos dalam masyarakat. 

Hal-hal menarik seringkali terkandung dalam sebuah cerpen dan pasti selalu 

ada hal yang menonjol didalamnya. Dalam sebuah cerpen hal yang menarik 

inilah yang sering dijadikan sebagai bahan penelitian. Seperti dalam penelitian 

ini, peneliti mengambil mitos sebagai hal yang menarik untuk dijadikan sebagai 

bahan penelitian. Peneliti mengambil mitos karena dalam kehidupan 

kepercayaan terhadap sesuatu masih sering kita temui. Menurut Anif dkk (1999: 

06) rasa ingin tahu manusia ternyata tidak terjawab atas dasar pengamatan 

maupun pengalaman sehingga untuk memenuhi pemuasan alam pikirannya, 

manusia kemudian mereka-reka sendiri jawabannya. Kepercayaan inilah yang 

sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya. Kehidupan 

masyarakat tidak luput terpengaruh karena realitas yang ada. Realitas disini 

yakni kenyataan dari sesuatu yang dianggap benar- benar ada atau benar- benar 

terjadi. Salah satu yang menunjukan adanya kesejajaran antara mitos dan realitas 

(nyata) yakni mitos dalam cerita pendek Harimau Belang karya Guntur Alam. 
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Teks sastra merupakan salah satu bahan ajar di SMA. Salah satu teks sastra 

ini adalah teks cerpen dan di SMA materi cerpen masuk dalam materi bahan ajar 

kelas 2, sehingga pada penelitian ini peneliti memilih cerpen sebagai bahan 

penelitian kali ini. Penelitian ini mengacu pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas XI semester ganjil yang sesusai dengan KD 3.1 yakni memahami struktur 

dan kaidah teks cerita pendek baik melalui lisan maupun tulisan. Pada penelitian 

ini peneliti memilih siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta kelas 2 MIPA 2 

sebagai narasumbernya. 

Cerpen yang akan dianalisis berjudul Harimau Belang karya Guntur Alam. 

Sebagai upaya mendapatkan tanggapan siswa terhadap mitos dalam cerpen 

sebelumnya siswa diminta terlebih dahulu membaca cerpen Harimau Belang 

karya Guntur Alam selanjutnya mereka diminta memberikan tanggapan tentang 

hal menarik dalam cerpen tersebut yakni tentang mitos.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah antara 

lain: 

1. Bagaimanakah bentuk- bentuk mitos dalam cerpen Harimau Belang karya 

Guntur Alam menurut siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? 

2. Bagaimanakah tanggapan siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta terhadap 

mitos dalam cerpen Harimau Belang karya Guntur Alam? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memaparkan bentuk-bentuk mitos dalam cerpen Harimau Belang karya 

Guntur Alam menurut siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

2. Memaparkan tanggapan siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta terhadap 

mitos dalam cerpen Harimau Belang karya Guntur Alam. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tersebut adalah: 

1. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan membantu memahami bentuk-bentuk mitos dalam 

Harimau Belang karya Guntur Alam serta mampu menerapkan teori resepsi 

sastra serta penggunaannya dalam menganalisis sebuah karya sastra salah 

satunya yakni cerita pendek. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat diketahui bentuk-bentuk cerpen Harimau 

Belang karya Guntur Alam menurut siswa SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta. 

b. Hasil dari penelitian dapat diketahui tanggapan para siswa terhadap 

mitos dalam cerpen Harimau Belang karya Guntur Alam. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pendidik 

sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

d. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta 

masukan untuk melakukan penelitian yang sejenis menggunakan objek 

yang lebih bervariasi lagi. 

 

 

 


