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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Karya sastra merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa. Dalam 

penyampaiannya, Tamunobelema (2015: 65) mengatakan bahwa bahasa 

digunakan sebagai medianya. “Language has its peculiarities, first, the human 

qualities and secondly, with noninstinctiveness as a means of communicating 

ideas, emotions, feelings, and desires by means of vocal sound systems and 

symbols”. Bahasa memiliki kekhasan, pertama, dalam kualitas kemanusiaan dan 

kedua, dengan noninstinctiveness sebagai sarana mengkomunikasikan ide-ide, 

emosi, perasaan, dan keinginan dengan cara sistem dan simbol suara vokal. 

 Karya sastra bisa berupa puisi, novel, ataupun cerpen. Karya sastra 

mempunyai objek yakni masyarakat itu sendiri. Untuk menemukan ide gagasan 

dalam karya sastra perlu adanya pengkajian makna dalam karya sastra tersebut. 

Sehingga pembaca bisa mendapatkan pesan dalam karya sasra tersebut. Karya 

sastra juga mempunyai beberapa bidang kajian dalam analisis, yakni sosiologi 

sastra, stlistika, semiotika, dan lain sebagainya. Karya sastra menjadi salah sebuah 

seni dalam cabang ilmu bahasa, karya sastra menjadi salah satu cara yang 

digunakan oleh penulis untuk menyampaikan gagasan dan menanamkan nilai-nilai 

kehidupan bagi pembaca. 

Salah satu bentuk karya sastra yakni berupa cerpen. Dari segi manfaatnya 

untuk penikmatnya, cerpen bisa berfungsi sebagai penambah pengalaman, 

pengembangan imajinasi, hiburan, dan penanaman nilai-nilai kehidupan bagi para 

pembacanya. Kemudian manfaat bagi pengarang cerpen yakni bisa berupa 

penanaman nilai-nilai kehidupan untuk para pembaca cerpen tersebut, baik nilai 

soial, keagamaan, adat, ataupun budaya.  

Cerpen yang berjudul “Pengemis dan Shalawat Bhadar” karya Ahmad Tohari 

yang dianalisis menggunakan pendekatan struktural  dari kajian sosiologi sastra. 

Kajian ini mengkerucut pada aspek keagamaan dalam cerpen tersebut. Cerpen ini 

mempunyai aspek keagamaan yang begitu kental dan diharapkan mampu 
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menambah ilmu spiritual keagamaan bagi setiap pembacanya,  khususnya peserta 

didik di SMK. Sehingga hasil analisis cerpen yang menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra ini bisa digunakan sebagai bahan ajar, yang juga sudah 

disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada kurikulum yang 

berlaku di SMK. 

Cerpen yang berjudul “Pengemis dan Shalawat Badar” ini  dikaji 

menggunakan sosiologi sastra mengkaji, untuk memahami bagaimana latar 

belakang karya sastra tersebut diciptakan. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah aspek keagamaan yang  terdapat dalam cerpen tersebut. Untuk 

mengungkapkan nilai keagamaan tersebut menggunakan pendekatan struktural. 

Pendekatan struktural  digunakan untuk mengungkapkan unsur-unsur pembangun 

cerpen tersebut. 

Sehingga dengan pendekata struktural terebut mampu mengungkapkan makna 

yang terdapat dalam cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” terutama aspek 

keagamaannya. Selain itu siswa juga mampu mendapatkan tambahan ilmu   yang 

berupa nilai spiritual keagamaan melalui bahan ajar tersebut. Jadi setelah 

memahami semua makna yang terdapat dalam cerpen yang berjudul“ Pengemis 

dan Shalawat Badar”  ini siswa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari.  

Beberapa alasan yang mendasari cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” 

dijadikan objek penelitian ini adalah : 

1. Cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” karya Ahmad Tohari adalah 

cerpen yang bagus untuk memberikan pencerahan kepada pembaca. 

2. Cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” Ahmad Tohari belum pernah 

dikaji oleh peneliti lain khususnya unsur keagamaan dalam cerpen 

tersebut. 

3. Cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” mempunyai unsur keagamaan 

yang kental. Dan diharapkan mampu menjadi bahan ajar yang bagus 

untuk siswa SMK. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1.  Bagaimanakah unsur yang pemembagun cerpen“Pengemis dan Shalawat 

Badar”? 

2. Bagaimanakah aspek keagamaan dalam cerpen“Pengemis dan Shalawat 

Badar”? 

3. Bagaimanakah implementasi hasil penelitian dalam pembelajaran sastra di 

SMK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk memaparkan unsur yang membagun cerpen “Pengemis dan Shalawat 

Badar”. 

2. Untuk mendeskripsikan aspek keagamaan dalam cerpen “Pengemis dan 

Shalawat Badar”. 

3. Untuk menjelaskan implementasi hasil penelitian dalam pembelajaran 

sastra di SMK. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi pembaca. 

Adapun manfaatnya antara lain : 

1. Manfaat teoretis : Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu mengenai kajian suatu karya sastra. 

2. Manfaat praktis : 

a. Dari penelitian terhadap cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” dapat 

menunjukkan aspek dan nilai-nilai keagaman kepada pembaca. 

b. Kajian cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar”. Diharapkan mampu 

membantu pembaca dalam menemukan makna yang terdapat di dalam 
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karya sastra tersebut dengan menggunakan kajian sosiologi sastra sesrta 

mampu menjadi bahan ajar padabidang pendidikan. 

c. Kajian cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dalam 

perkuliahan. 

 

 


