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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan refleksi cipta, rasa, dan karsa manusia tentang 

kehidupan. Refleksi cipta artinya karya sastra merupakan hasil penciptaan yang 

berisi keindahan. Tanpa penciptaan, karya sastra tidak mungkin ada. Karya 

sastra merupakan refleksi rasa dan karsa berarti bahwa karya sastra diciptakan 

untuk menyatakan perasaan yang di dalamnya terkandung maksud atau tujuan 

tertentu. Menurut Kuntowijoyo (dalam Al-Ma’ruf, 2009:2-3) karya sastra 

merupakan salah satu alternatif dalam rangka pembangunan kepribadian dan 

budaya masyarakat (character and cultural building) yang berkaitan erat dengan 

latar belakang struktur sebuah masyarakat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

karya sastra dapat dijadikan sebagai medium untuk mengetahui realitas sosial 

yang diolah secara kreatif oleh pengarang. 

Novel merupakan salah satu genre sastra disamping cerita pendek, puisi 

dan drama. Menurut Al-Ma’ruf (2009:17) novel adalah cerita atau rekaan 

(fiction), disebut juga teks naratif (narrative text) atau wacana naratif (narratif 

discourse). Melalui novel pengarang menawarkan berbagai permasalahan 

manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan setelah menghayati berbagai 

permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang diungkapkannya 

kembali  melalui saran fisik sesuai dengan prosa naratif yang bersifat imajinatif, 

namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasi 

hubungan-hubungan manusia.  

Perkembangan novel di Indonesia saat ini cukup pesat, terbukti dengan 

banyaknya novel-novel baru yang diterbitkan, sehingga bentuk dari isi novel 

semakin beragam. Novel semakin beragam karena adanya cerita yang 

berkelanjutan tentang manusia yang dipoles dengan sedemikian rupa oleh 

penulis-penulis yang kreatif. Termasuk novel De Winst karya Afifah Afra 

penting untuk diteliti karena novel ini merupakan novel pembangkit idealisme 

yang menggugah jiwa dengan budaya Jawa yang menjadi latar belakang cerita 
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novel tersebut. Disajikan dengan segenap kepiawaian penulisnya dalam meracik 

sebuah tulisan yang berbobot, namun tetap sangat menarik untuk dikaji.  

Novel De Winst karya Afifah Afra menyajikan beberapa keunggulan yaitu 

pertama, merupakan novel yang berkisah tentang generasi muda bangsa yang 

penuh motivasi, bakat, dan optimisme untuk maju dan tidak mudah menyerah, 

merupakan suatu bentuk pembelajaran yang berharga dalam menciptakan 

kepribadian seseorang. Kedua, suasana dan semangat “zaman bergerak” dengan 

ide perubahan serta kemajuan pada masa itupun tergambar dengan cukup hidup. 

Ada gambar tentang anak-anak kaum ningrat dan priyayi yang menempuh 

“studi” hingga di Belanda, tentang pembukaan wawasan intelektual mereka, 

berkat perkenalan dengan wacana dan gerakan intelektual dunia, tentang 

aktivitas kaum pergerakan dan gesekan ideologis mereka dan juga mengenai 

pertentangan antargenerasi. Ketiga, menggambarkan latar budaya kehidupan 

masyarakat Jawa dan keraton masih terlihat sangat jelas dan kental dalam setiap 

cerita. Mengisahkan masa awal kebangkitan kaum muda Hindia Belanda untuk 

melawan penjajah demi kehidupan lebih baik di tanah air sendiri. Keempat, 

novel ini terlihat nyata dalam memberikan kehidupan manusia. Tiap alur dalam 

novel tersebut diwarnai gejolak idealisme yang menggebu dari tokoh-tokohnya. 

Sering terjadi perdebatan-perdebatan dalam mewujudkan idealisme yang 

dimiliki. Perdebatan tesebut dipicu karena perbedaan ideologi yang dianut. 

Meski pada dasarnya ada persamaan yang mendasar pada konsep hidup yang 

ingin dicapai. Kelima, bahasa yang digunakan tampak hidup menggambarkan 

semua peristiwa dalam cerita. Bahasanya lugas dan mudah dipahami untuk 

menceritakan perasaan dan emosi pembaca sehingga pembaca terhanyut dalam 

cerita. 

Selain kelebihan, novel De Winst ini juga terdapat beberapa kelemahan. 

Pertama, penulis kurang berani dalam mengeksploitasi dan mempertajam 

konflik-konflik batin yang dialami Rangga dalam perbenturan ideologis atau 

intelektualnya dengan Jatmiko, Sekar Prambayun, Ayahandanya, atau bahkan 

Johan Van de Vondel, profesor yang sangat dihormatinya. Kedua, penggunaan 

kalimat-kalimat asing yang membingungkan pembaca. Kekurang cermatan 
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penulis dalam penggunaan gelar Sultan untuk Pakubuwono yaitu PB X (De 

Winst, 2008:136), dan inkonsistensi penggunaan nama samaran Sekar 

Prambayun yaitu Elizabeth Weston (De Winst, 2008:233 dan 242). Penyebutan 

nama ini cukup mengundang tanya bagi orang yang membacanya. Ketiga, akhir 

cerita masih terkesan menggantung. 

Kelemahan-kelemahan yang ada dalam novel De Winst karya Afifah Afra 

tidak menjadi novel ini menjadi kurang bernilai. Menurut penelitian, novel De 

Winst merupakan novel yang menarik untuk dikaji. Ketertarikan peneliti 

terhadap novel De Winst karena, novel ini dapat dijadikan sebagai media 

alternatif materi pembelajaran sastra di SMP. Khususnya dalam apresiasi karya 

sastra. Pemilihan novel De Winst karya Afifah Afra juga dilatarbelakangi oleh 

adanya keinginan peneliti untuk memahami aspek budaya Jawa yang tercermin 

dari dialog tokoh-tokoh dalam novel tersebut. 

Nilai-nilai novel dapat dikaji dengan antropologi sastra. Antropologi 

sastra menekankan pada analisis karya sastra yang didasarkan atas aspek-aspek 

yang terkandung dalam karya sastra itu sendiri. Berdasarkan pembacaan awal 

salah satu novel yang banyak mengandung nilai kebudayaan adalah novel De 

Winst karya Afifah Afra. Novel ini menceritakan sejarah pergerakan Indonesia 

dan kehidupan masyarakat Jawa yang sangat kental pada zaman Majapahit. 

Penelitian ini menggunakan kajian antropologi sastra sebagai objek formal. 

Adapun alasannya digunakan kajian antropologi sastra dikarenakan novel ini 

memuat masalah kehidupan sosial masyarakat dari sistem kerajaan yang 

mengenal adanya kasta hingga kehidupan rakyat jelata. Namun, fokus dari 

penelitian antropologi sastra pada novel ini adalah aspek budaya Jawa yang 

terkandung dalam novel De Winst karya Afifah Afra. 

Afifah Afra adalah penulis yang memanfaatkan tulisan sebagai media 

dakwah. Pada usianya yang belum genap tiga puluh tahun, sudah lebih tiga 

puluh buku ia hasilkan dan fiksi novel menjadi tulisan yang mendominasi 

karyanya. Karyanya dimuat pertama kali dimedia massa berupa cerpen yang 

dimuat di RRI Purwokerto, selain itu cerpen dan artikelnya bertebaran dimajalah 

Anita Cemerlang, Karima, Gizone, Sloop, Joglosemar, Republika, dan 
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sebagainya. Awal menulisnya dimulai tahun 2000, ia memberanikan diri 

‘melamar’ penerbit. Maka lahirlah buku perdananya “Genderuwo Terpasung”. 

Salah satu novelnya pernah menjadi karya terbaik FLP (Forum Lingkar Pena) 

pada tahun 2002. Selain aktif menulis buku, Afifah Afra juga telah mendirikan 

penerbitan sendiri yang mendukung kegiatan menulisnya. Novel De Winst 

merupakan novel terbarunya sekaligus novel yang menurut peneliti lebih 

bersifat universal, dibanding novel-novel sebelumnya atau novel karya penulis 

FLP Islami lain pada umumnya (http://www.biografi-Afifah-

Afra.blogspot.co.id). 

Berdasarkan pembacaan awal, novel De Winst karya Afifah Afra 

merupakan novel yang lebih didominasi dengan kebudayaan Jawa pada isi 

ceritanya. Aspek budaya Jawa yang terdapat dalam novel ini terlihat pada 

kehidupan masyarakat Jawa dan agama Islam yang melatari cerita dalam novel 

tersebut. Novel ini menyorot keadaan masyarakat kecil dan golongan priyayi 

pada zaman Majapahit. Hal ini semakin menambah ketertarikan penulis untuk 

membuat penelitian pada novel tersebut. Penulis lebih memfokuskan pada 

kandungan aspek budaya Jawa yang terdapat dalam novel De Winst. 

Lazar (dalam Al Ma’ruf, 2011) menjelaskan, bahwa fungsi sastra adalah: 

(1) sebagai alat untuk merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, 

perasaan, dan pendapatnya; (2) sebagai alat untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam mempelajari 

bahasa; dan (3) sebagai alat untuk memberi stimulus dalam pemerolehan 

kemampuan berbahasa. Dalam bahasa yang lebih sederhana pembelajaran sastra 

memiliki fungsi psikologis, ideologis, edukatif, moral, dan kultural. 

Sehubungan dengan hal di atas, karya sastra khususnya novel mempunyai 

relevansi dengan masalah-masalah dunia pendidikan dan pembelajaran. 

Rahmanto (2007:15) menyatakan bahwa pengajaran sastra dapat memberikan 

sumbangan besar untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang sulit 

dipecahkan di dalam masyarakat. Karena dengan sastra dapat menciptakan 

individu-individu yang lebih berkepribadian dan lebih cerdas. Hal ini 

disebabkan oleh adanya empat cakupan dalam pengajaran sastra yaitu 

http://www.biografi-afifah-afra.blogspot.co.id/
http://www.biografi-afifah-afra.blogspot.co.id/
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membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, 

mengembangkan cipta dan rasa, dan menunjang pembentukan watak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan secara rinci alasan yang 

mendasari pentingnya dilakukan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Persoalan yang diangkat dalam novel De Winst karya Afifah Afra berkisar 

pada aspek budaya Jawa yang terdapat dalam novel tersebut. 

2. Dari segi penceritaan, novel De Winst karya Afifah Afra sangat menarik 

untuk dikaji menggunakan tinjauan antropologi sastra karena menurut 

pembacaan awal terdapat banyak aspek budaya Jawa.  

3. Penelitian belum menemui penelitian lain yang mengkaji novel De Winst 

karya Afifah Afra dengan mengangkat aspek budaya Jawa sebagai fokus 

kajian penelitian.  

4. Hasil dari penelitian akan digunakan sebagai bahan pembelajaran sastra di 

SMP, guna mengajarkan aspek budaya Jawa yang terdapat dalam karya 

sastra, sehingga diharapkan peneliti ini dapat memahami alternatif bahan ajar 

yang dapat digunakan guru.  

Sehubungan dengan hal di atas, maka penelitian aspek budaya Jawa 

dalam novel De Winst karya Afifah Afra akan dianalisis menggunakan tinjauan 

antropologi sastra dengan judul “Aspek Budaya Jawa pada Novel De Winst 

karya Afifah Afra : Tinjauan Antropologi Sastra dan Pembelajarannya di SMP”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka masalah 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar sosiohistoris Afifah Afra? 

2. Bagaimana struktur pembangun novel De Winst karya Afifah Afra? 

3. Bagaimana aspek budaya Jawa dalam novel De Winst karya Afifah Afra? 

4. Bagaimana hasil penelitian sastra khususnya pada novel dalam 

pembelajaran sastra tingkat SMP? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Memaparkan latar sosiohistoris Afifah Afra. 

2. Memaparkan struktur pembangun novel De Winst karya Afifah Afra. 

3. Memaparkan aspek budaya Jawa dalam novel De Winst karya Afifah Afra. 

4. Memaparkan hasil penelitian sastra khususnya pada novel dalam 

pembelajaran sastra tingkat SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian sebagimana diuraikan di atas, hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada Ilmu 

Bahasa, khususnya dalam bidang kasusasteraan yang mengarah pada 

pembinaan aspek budaya Jawa yang terdapat dalam karya sastra.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan 

anak terkait dengan nilai-nilai, pendidikan dalam dalam suatu karya 

sastra.  

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai referensi dalam 

pembelajaran sastra mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah 

karya sastra. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bahan ajar oleh 

guru. 

 


