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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Dunia pendidikan dapat 

menjadi pijakan awal untuk memulai proses penanaman dan pengembangan 

nilai-nilai luhur. Sementara itu, setelah murid belajar bahasa Indonesia, 

berangsur-angsur bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar, 

mungkin dengan dicampur penggunaan bahasa daerah untuk menjelaskan 

(Rusyana, 1984:39). 

Karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui kompetensi dan 

refleksi setelah menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan 

sosialnya (Al-Ma’ruf, 2009:1).Karya sastra umunya berisi tentang permasalahan 

yang melingkupi kehidupan pengarang.Permasalahan itu dapat berupa 

permasalahan yang terjadi pada diri pengarang ataupun dari luar diri pengarang 

(realitas sosial).Melalui karya sastra, pengarang berusaha memaparkan suka duka 

kehidupan pengarang yang telah dialami.Karya sastra memiliki makna yang 

dihasilkan dari pengamatan terhadap kehidupan yang diciptakan oleh pengarang 

atau sastrawan itu baik berupa novel, cerpen, puisi, maupun drama yang berguna 

untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Jenis karya sastra sendiri bermacam-macam tinggal bagaimana kita 

menuangkannya ke dalam karya sastra.Wujud karya sastra mempunyai dua aspek 

penting, yaitu isi dan bentuk.Isinya adalah tentang pengalaman hidup manusia. 

Sedangkan bentuknya adalah segi-segi yang menyangkut cara penilaian yaitu 

cara sastrawan memanfaatkan bahasa yang indah untuk mewadahi isinya (Semi, 

1988:8). 
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Peradaban suatu bangsa dapat dinilai melalui karakter moral 

masyarakatnya.Moral memiliki kedudukan yang amat penting karena, manusia 

dalam hidupnya harus taat dan patuh pada norma-norma, aturan-aturan, adat 

istiadat, undang-undang, dan hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Berkaitan 

dengan norma, aturan, adat istiadat, undang-undang dan hukum yang mengatur 

kehidupan manusia, maka faedah atau funsi moral adalah agar manusia dapat 

hidup sesuai dengan norma yang disepakati dalam komunitas kehidupan manusia 

maupun hukum dari Tuhan. 

Salah satu karya sastra yang dapat dikaji dalam pembelajaran sastra yaitu 

novel, novel merupakan sebuah struktur organisme yang kompleks, unik, dan 

mengungkapkan segala sesuatu (lebih bersifat) secara tidak langsung. Tujuan 

utama analisis kesastraan, fiksi, puisi, ataupun yang lain adalah untuk memahami 

secara lebih baik karya sastra yang bersangkutan, di samping untuk karya itu. 

Manfaat yang akan terasa dari kerja analisis itu adalah jika kita (segera) 

membaca ulang karya-karya kesastraan (novel, cerpen) yang dianalisis itu, baik 

karya-karya itu dianalisis sendiri maupun orang lain. Namun demikian adanya 

perbedaan dan pendapat adalah sesuatu hal yang wajar dan bisa terjadi, dan itu 

tidak perlu dipersoalkan (Nurgiyantoro, 2007:34-35). 

Karya sastra telah mengajarkan ajaran moral atau kesadaran moral yang 

menjadi unsur penting dalam karya itu sendiri lewat jenis-jenis karya sastra 

seperti puisi, cerpen, novel dan karya sastra yang lain membawa pembaca untuk 

mengenal baik dan buruk perilaku manusia yang hidup dalam masyarakat dengan 

tujuannya memberikan gambaran mengenai perilaku yang positif. Novel yang 

dirangkai dari hasil imajinasi pengarang, membentuk susunan kalimat sering 

melibatkan manusia, hewan bahkan makhluk yang lainnya secara abstrak 

ataupun nyata yang mengandung banyak nilai. 

Pembelajaran novel di sekolah sudah lama terdengar banyak mengalami 

kegagalan.Hal ini dapat terlihat secara nyata ketika mengamati serta menilai 

pembelajaran apresiasi sastra selama ini berlangsung monoton, tidak menarik, 
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bahkan membosankan.Siswa jarang sekali diajak untuk menjelajahi dan 

menggauli keagungan nilai yang terkandung dalam teks sastra, tetapi sekedar 

dicekoki dengan pengetahuan-pengetahuan tentang sastra yang bercorak teoretis 

dan hafalan.Mereka jarang diminta untuk mengapresiasikan teks-teks sastra yang 

sesungguhnya, tetapi sekedar menghafal nama-nama sastrawan berikut hasil 

karyanya. Dengan kata lain, apa yang disampaikan pengajar dalam pengajaran 

sastra hanyalah kulit luarnya saja, sehingga peserta didik tidak akan pernah bisa 

menemukan keindahan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam karya sastra. 

Kondisi pengajaran sastra yang semacam itu tidak saja memprihatinkan, tetapi 

juga telah “membusukkan” proses pencerdasan emosional dan spiritual siswa. 

Apalagi dalam apresiasi novel dalam hal penanaman moral sejak dini belum 

tergarap dengan maksimal. 

Salah satu usaha yang dilakukan guru untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses peningkatan kemampuan berapresiasi novel adalah penggunaan teknik 

analisis novel yang efektif. Analisis structural dan analisis semiotic merupakan 

analisis novel yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi 

mengungkapkan pendapat, berkreasi mengembangkan ide, dan meningkatkan 

kreatifitas. Terutama apresiasi  novel dalam hal pemaknaan novel. 

Guru memegang peran penting dalam pengajaran atau proses belajar 

mengajar. Artinya, gurulah yang bertugas dan bertanggung jawab merencanakan 

dan melaksanakan pengajaran di sekolah.Dalam merencanakan dan 

melakasanakan pengajaran, setiap guru hendaknya memiliki kemampuan 

mengajar yang baik.Sardiman (2004:195) menyatakan bahwa keterampilan 

mengajar yang dimiliki oleh guru terbagi dalam tiga klasifikasi, yakni yang 

berkaitan dengan aspek materi pembelajaran, modal kesiapan, dan keterampilan 

operasional. 

Pembelajaran novel diarahkan untuk menumbuhkan apresiasi peserta 

didik terhadap hasil karya sastra manusia Indonesia.Pengetahuan dan 

kemampuan guru tentang novel sangat menunjang keberhasilan pembelajaran 
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novel.Pengetahuan tersebut dapat berupa penguasaan materi tentang novel yang 

harus dimiliki pleh para pengajar.Selain itu, pemilihan dan penyajian materi 

novel harus diperhatikan oleh para pengajar jenjang SMP. 

Moody (dalam Maria Utami, 2010) mengungkapkan bahwa ada tiga 

aspek yang penting dalam memilih bahan pengajaran sastra yaitu bahasa, 

psikologi siswa, dan latar budaya.Mengacu pendapat tersebut, guru hendaknya 

memilih novel-novel yang bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa 

siswanya.Selain itu pemahaman terhadap tingkat perkembangan kejiwaan siswa 

dan latar belakang budaya siswa juga harus dipertimbangkan agar tidak terjebak 

dalam kemonotonan yang membosankan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik menganalisis aspek 

moral novel Anak-anak Pangarao yang mencerminkan kehidupan anak-anak 

madrasah aliyah tersebut dianalisis aspek moralnya yang nantinya dapat 

dijadikan sebagai pengetahuan moral siswa SMP yang sangat diperlukan diusia 

beranjak dewasa dan bahan materi dalam pembelajaran apresiasi novel pada 

jenjang SMP. Dalam hubungannya dengan pengajaran, maka dapat dikatakan 

bahwa pendekatan moral adalah seperangkat asumsi yang paling berkaitan 

tentang sastra dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral dan pengajarannya. 

Karya sastra biasa hadir dengan permasalahan yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat.Sebuah karya sastra lahir dari imajinasi pengarang, serta 

relevansinya terhadap gejala-gejala sosial yang terdapat di masyarakat.Oleh 

karena itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian dari kehidupan masyarakat 

(Jabrohim, 2001:59).Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu 

ada di tengah peradaban manusia yang tidak dapat ditolak, bahkan kehadirannya 

diterima sebagai realitas budaya.Karya sastra juga merupakan karya seni yang 

kehadirannya dapat digunakan sebagai hiburan oleh pembacanya.Karya sastra 

merupakan karya imajinatif yang dipandang lebih luas pengertiannya daripada 

karya fiksi.Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra dapat dengan bebas 

berbicara mengenai kehidupan yang dialami oleh manusia dengan berbagai 
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peraturan dan norma-norma dalam interaksinya dengan lingkungan, sehingga 

dalam karya sastra yang berupa novel terdapat makna tertentu tentang kehidupan. 

Novel Anak-anak Pangaro dipilih dalam penelitian ini karena menarik 

untuk dikaji.Kelebihan novel ini terletak dari pada kepandaian seorang penulis 

dalam menggambarkan keadaan yang sedang diceritakan sehingga mudah untuk 

dipahami oleh pembaca.Melalui novel ini penulis ingin menyampaikan pulau itu 

memerlukan campur tangan mereka.Mereka anak-anak madrasah aliyah yang 

belia, anak-anak pangaro yang merambatkan angina perubahan dan menjadi 

pembela tanah pulau pesisir agar tak senyap ditelan kematian.Serta memotivasi 

kita untuk mengejar mimpi kita tanpa harus melanggar norma-norma yang 

berlaku di lingkungan masyarakat. 

Sosiologi sastra diterapkan dalam penelitian ini karena tujuan dari 

sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap karya sastra dalam 

kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan 

dengan kenyataan.Pengkajian terhadap karya fiksi, berarti penelaah, penyelidikan 

atau mengkaji karya fiksi tersebut.Novel merupakan sebuah struktur organism 

yang kompleks.Unik, dan mengungkapkan segala sesuatu secara tidak 

langsung.Aspek-aspek sosial dalam karya sastra meliputi aspek budaya, aspek 

lingkungan sosial, dan aspek ekonomi. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

terlebih  dahulu agar lebih jelas dan terarah. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana latar sosiohistoris sastrawan novel Anak-anak Pangarao karya 

Nun Urnoto El Banbary? 

b. Bagaimana unsur-unsur yang membangun novel Anak-anak Pangaro karya 

Nun Urnoto El Banbary? 

c. Bagaimana aspek moralitas yang terdapat pada novel Anak-anak Pangaro 

karya Nun Urnoto El Banbary? 
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d. Bagaimana implementasi hasil penelitian novel Anak-anak Pangaro karya 

Nun Urnoto El Banbary? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

a. Mendiskripsikan latar sosiohistoris sastrawan novel Anak-anak Pangarao 

karya Nun Urnoto El Banbary? 

b. Mendeskripsikan  unsur-unsur yang membangun novel Anak-anak Pangaro 

karya Nun Urnoto El Banbary. 

c. Mendeskripsikan  aspekmoralitas yang terdapat pada novel Anak-anak 

Pangaro karya Nun Urnoto El Banbary. 

d. Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian sebagai bahan ajar pada 

siswa SMP. 

D. Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

pembaca, antara lain. 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pada peningkatan motivasi belajar 

siswa melalui pembelajaran karya sastra novel. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampumenambah wawasan pembaca dalam 

mengapresisasi novel. 

1) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi dalam memili bahan pembelajaran. 

2) Bagi Peneliti yang akan Datang 
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Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian dan 

sumber pemikiran agar penelitian tentang aspek moralitas pada novel 

yang akan dating memberikan hasil yang lebih baik lagi.    

 


