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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan sebuah karya yang imajinatif, yang melibatkan intuisi 

pengarang, dimana dalam sebuah karya itu terdapat sebuah pesan tersirat yang ingin 

disampaikan pengarang lewat karya sastra. Pesan tersebut dapat berupa pesan moral, 

yang dapat mempengaruhi jiwa pembacanya, tergantung kegelisahan dalam diri 

pengarang, yang mana pengarang ingin menyampaikan keadaan yang dialami. 

Biasanya dapat berupa aspek sosial, ekonomi, budaya, psikologi bahkan gender. 

Maka dapat disimpulkan bahwa, tidak setiap aspek dapat disimpulkan pengarang, 

namun pengarang sendiri yang memiliki ciri khas tersendiri tergantung latar 

belakang dari pengarang itu sendiri. 

Pada kenyataan yang sebenarnya. Karya sastra ini sendiri, jika dibaca oleh orang 

yang kurang memiliki pengetahuan tentang karya sastra, akan sulit untuk 

menafsirkan maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang. Maka dengan  

penelitian ini diharapkan pembaca akan memehami isi dari karya sastra yang menjadi 

obyek penelitian ini, dalam penelitian ini judul yang diangkat peneliti adalah 

“Konflik Sosial dalam Novel Orang-orang Pulau Karya Giyan : Kajian Sosiologi 

sastradan Implementasinya sebagai Bahan Ajar di SMA N Gondangrejo” dimana 

novel Orang-Orang Pulau, menjadi sumber data dari penelitian ini, sedangakan 

obyeknya sendiri adalah konflik sosial yang terdapat dalam novel Orang-orang 

pulau, dimana konfik sosial yang terbangun dalam novel ini akan dikaji dalam 

penelitian ini. Yang berarti bahwa penelitian ini mengkaji masalah yang berkaitan 

dengan konflik sosial. 

Sosial sendiri berkaitan dengan masyarakat, bahwa dalam kenyataan suatu 

masyarakat itu tidak serta merta selalu berjalan dengan baik, karena didalam 

masyarakat terdapat berbagai tipe manusia diamana akan terdapat perbedaan yang 

akan memunculkan konflik yang disebut konflik sosial. Rapuhnya pandangan 

masyarakat terhadap perbedaan yang ada ini banyak terjadi didalam novel Orang-

orang Pulau ini pertentangan yang muncul ini menyebabkan menariknya peneliti   
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untuk mengkaji novel ini. Dalam pandangan sosiologi sastra, sastra bukanlah suatu 

cipta budaya yang otonom, tetapi merupakan karya yang keberadaannya berkaitan 

erat dengan sosial budaya masyarakat yang melingkupinya, di samping sastra juga 

mempunyai fungsi sosial tertentu dalam masyarakat (Faruk, 1994: 4). 

Kelas sosial yang tercermin dalam novel Orang-orang pulau ini juga 

memepengaruhi bagaimana perbedaan yang sangat mencolok, terjadinya konflik 

sosial, dan beberapa konflik sosialyang  terwujud dalam novel ini bukan berwujud 

percekcokan fisik namun sudut pandang batin diamana perbedaan kelas inilah yang 

menjadikan keseimbangan sosial berat sebelah dimana kelas atas lebih mendominasi 

masyarakat kelas bawah. Novel ini bercerita tentang kehidupan di sebuah kampung  

yang sangat terpencil, dimana didalamnya masih sangat menjunjung perbedaan kasta 

antar masyarakat atas dan masyarakat bawah.  

Novel ini dikisahkan kisah cinta dua antara seorang pria dari keluarga kelas 

bawah dan seorang perempuan dari keluarga kelas atas, tradisi yang masih melekat 

yaitu masyarakat kelas atas hanya boleh menikah dengan masyarakat kelas atas 

begitu pula sebaliknya, masyarakat kelas bawah hanya boleh menikah dengan 

masyarakat kelas bawah. Perbedaan kelas sosial yang muncul dalam novel ini tentu 

saja merupakan salah satu diskriminasi yang memunculkan sebuah perselisihan batin 

yang mendalam antar tokoh. Konflik-konflik inilah yang nanti akan dikaji oleh 

peneliti dalam peneilian ini yang nantinya akan di dimplementasikan sebagai bahan 

ajar siswa di SMA Negeri Gondangrejo. 

Berdasarkan pemaparan dan alasan tersebut, ada beberapa alasan peneliti 

mengkaji novel Orang-orang Pulau. 

1. Masalah, Konflik atau  Pertentangan kelas atau status sosial yang diangkat dalam 

novel Orang-orang Pulau adalah mengenai konflik sosial yang diungkapkan 

cerita Novel tersebut. 

2. kaitannya dengan peneliti, secara khusus peneliti mendapatkan pengalaman dan 

ilmu yang bermanfaat yang berhubungan dengan penelitian sebuah novel, dan 

secara umum penelitian ini dapat dijadikan perbandingan atau referensi bagi 

orang lain, dengan tujuan menghasilkan penelitian yang lebih baik dari penelitian 

ini. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “Konflik Sosial dalam 

Novel Orang-orang Pulau Karya Giyan Implementasi sebagai Bahan Ajar di SMA 

Negeri Gondangrejo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun dalam novel Orang-orang Pulau? 

2. Bagaimana masalah konflik sosial yang diangkat dalam dalam novel Orang-

orang Pulau? 

3. Bagaimana mengimplementasikan hasil penelitian dalam novel Orang-orang 

Pulau, sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA Negeri Gondangrejo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan struktur yang membangun dalam novel Orang-orang Pulau. 

2. Mendiskripsikan konflik sosial yang terdapat dalam novel Orang-orang Pulau. 

3. Memaparkan implementasi hasil penelitian dalam novel Orang-orang Pulau, 

sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA Negeri Gondangrejo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus memberikan manfaat yang baik. Oleh karena itu 

dalam melakukan sebuah penelitian harus memberikan manfaat agar kedepanya hasil 

penelitian yang dilakukan mampu memberikan pengetahuan yang lebih luas pada 

masyarakat. Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Bagi bidang keilmuan diharapkan agar peneliti ini dapat memberikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu bahasa dan sastra sehingga dapat 

digunakan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bidang 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini bermanfaat bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia 

dalam penelitian sastra yang berkaitan dengan pengkajian novel dengan 

menggunakan pendekaatan sosiologi sastra. 

b. Bagi peneliti lain, agar dapat memotivasi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian dengan hasil yang lebih baik lagi dari penelitian ini. 

c. Bagi pendidikan, penelitian mengenai mengkaji novel dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra dapat memberikan referensi atau masukan-

masukan baru bagi guru-guru khususnya pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada sub bidang sastra untuk dijadikan materi alternatif dan 

inovatif saat mengajar. 


