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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra meruapakan hasil dari pengalaman hidup manusia yang 

direalisasikan dalam bentuk kreasi imajinatif. Bahasa lisan maupun tulis menjadi 

alat cipta, rasa dan karsa pengalaman manusia yang paling menunjang dalam 

terciptanya karya satra. Pengarang memaparkan buah pikirnya dalam bentuk karya 

sastra secara kreatif yang kemudian ditafsirkan oleh pembaca, hal ini berkaitan 

dengan kebahasaan. 

Mengkaji karya sastra merupakan kegiatan yang mengarahkan kita untuk 

memahami kandungan makna pengalaman-pengalaman pengarang yang secara 

kreatif dan imajinatif dituangkan dalam bentuk cerpen, novel dan puisi. Adapun 

kegiatan sosial yang ada di dalamnya dapat dikaji dengan cara memahami jenis 

dan bentuk kegiatanya, baik kegiatan yang terpengaruh dari masyarakat luar 

ataupun masyarakatnya sendiri.  

Kegiatan membaca biasanya akan membuahkan tanggapan atau respon 

terhadap bahan bacaan tersebut. Menurut Endaswara (2003: 119) reaksi atau 

tanggapan dapat bersifat positif atau negatif. Reaksi akan bersifat positif apabila 

pembaca memberikan tindakan dan sikap pada karya sastra dengan perasaan 

senang, bangga, dan sebagainya. Reaksi yang bersifat negatif tidak akan 

memberikan tanggapan sikap yang membangun bagi perkembangan karya sastra. 

Novel dalam perkembanganya selalu mendapat perhatian sendiri dari 

pembacanya, hal ini tentunya berkaitan dengan isi dari novel tersebut. Penulis 

tentunya telah menentukan pemilihan jenis novel, topik, dan penggunaan bahasa 

yang pada masanya sedang digemari oleh pembaca. Inovasi dan kreasi menjadi 

tugas tersendiri bagi seorang penulis agar novel yang ditulisnya memiliki 

karakteristik dan diminati oleh pembaca.  

Novel merupakan cerita rekaan yang mengisahkan kehidupan nyata dari  

kehidupan orang-orang dengan segala pergolakan jiwanya dan melahirkan suatu 

konflik yang pada akhirnya dapat mengalihkan jalan kehidupan mereka atau nasib 
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hidup mereka. Goldman (dalam Faruk, 2007:79) menyatakan bahwa novel sebagai 

cerita tentang suatu pencarian yang tergradasi akan nilai-nilai yang otentik adalah 

nilai-nilai yang mengorganisir dunia novel secara keseluruhan meskipun hanya 

secara implisit tidak eksplisit. 

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang di dalamnya memiliki 

unsur-unsur pembangun cerita yang saling terkait, diantaranya adalah tokoh-tokoh 

yang membuat cerita didalam karya sastra menjadi hidup karena memunculkan 

pesan dramatis setiap rangkaian ceritanya secara kronologis, setiap unsur-

unsurnya membentuk totalitas. 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 membantu pembaca yang kurang dapat memahami 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. Adanya perbedaan penafsiran dan pendapat adalah 

sesuatu hal yang wajar dan bisa terjadi, dan itu tidak perlu dipersoalkan. 

(Nurgiyantoro, 2010: 31-32). 

Berhubungan dengan sastra, tidak hanya mengenai ruang lingkup apresiasi 

pembaca semata. Karya sastra juga memiliki tempat dalam dunia pendidikan, 

pengajaran sastra di sekolah merupakan pengenalan karya sastra kepada siswa. 

Hal tersebut bertujuan agar siswa memiliki kemampuan menghayati, memahami, 

menikmati, dan menilai karya sastra yang dibacanya. Setelah usaha itu dilakukan 

siswa diharapkan dapat mengambil manfaat dari karya yang dibacanya. Siswa 

diharapkan akan meneladani sikap dan nilai-nilai kehidupan yang positif dari 

tokoh-tokoh yang ada di dalam karya sastra. Salah satu tujuan pengajaran sastra 

menurut Gani (1988:50) menumbuhkan kesadaran siswa dan peneguhan sikap 

yang lebih terbuka terhadap moral, keyakinan, nilai-nilai, pemilikan perasan 

bersalah, dan ketaksaan dari masyarakt atau pribadi siswa. Novel yang akan 

dipakai sebagai bahan ajar sastra di sekolah yaitu novel Anak-anak Merapi karya 

Bambang Joko Susilo. 
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Novel Anak-Anak Merapi karya Bambang Joko Susilo menceritakan  

kejadian pada saat Gunung Merapi meletus, dimana kehidupan masyarakatnya 

masih kental dengan kebudayan kejawen dan  sosial masyarakat lereng Gunung 

Merapi memiliki kehidupan yang sudah cukup berkembang, terbukti rumah 

mereka sudah modern dan beberapa orang telah memiliki kendaraan pribadi. 

Sebagian masyarakat ada pula yang masih hidup sederhana dengan bercocok 

tanam dan berternak. Serata kehidupan sosial dan konflik para tokoh yang 

tergambar dalam novel tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Aspek Sosial dalam Novel Anak-Anak Merapi Karya 

Bambang Joko Susilo: Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasi sebagai Bahan 

Ajar Sastra di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Anak-Anak Merapai karya 

Bambang Joko Susilo? 

2. Bagaimana aspek sosial dalam novel Anak-Anak Merapi karya Bambang Joko 

Susilo? 

3. Bagaimana implementasi hasil penelitian novel Anak-Anak Merapi karya 

Bambang Joko Susilo sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra di SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan dalam penelitian ini: 

1. mendeskripsikan struktur yang membangun novel Anak-Anak Merapi kaya 

Bambang Joko Susilo; 

2. mendeskripsikan aspek sosial dalam novel Anak-Anak Merapi karya Bambang 

Joko Susilo; 

3. mendeskripsikan implementasi hasil penelitian novel Anak-Anak Merapi 

karya Bambang Joko Susilo sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra di 

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 
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D. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang dicapai melalui penelitian ini. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan  untuk referensi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian khusunya bidang sastra. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan serta menambah 

pengetahuan tentang aspek sosial dalam bermasyarakat. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan ajar sastra di sekolah. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada penelitian 

selanjutnya sebagai bahan dasar khusus di bidang sosiologi sastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


