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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah karya sastra lahir ditengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi 

seorang pengarang terhadap gejala-gejala sosial yang ada. Sehingga, sebuah karya 

sastra mencerminkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Mulai dari 

masalah ekonomi, politik, kebudayaan dan lain-lain. Menurut Soekanto (dalam 

Abdulsyani, 2002:184) masalah sosial akan terjadi apabila kenyataan yang dihadapi 

oleh warga masyarakat berbeda dengan harapannya. Masalah-masalah sosial tersebut 

dimanfaatkan pengarang untuk diolah dalam karya sastra sebagai cerminan kondisi 

sosial masyarakat dengan tujuan menghibur, mendidik bahkan mengkritik suatu 

permasalahan sosial. 

Menurut Akbar (dalam Mas’oed, 1999:47), kritik sosial adalah salah satu 

bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol 

terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Kritik sosial yang 

ada di dalam karya sastra dapat berupa berbagai ketimpangan sosial yang bisa 

menimbulkan masalah-masalah sosial. Sastra dapat dijadikan sebagai salah satu 

sarana pengendali sosial di masyarakat yaitu dengan adanya berbagai masalah-

masalah sosial yang ada di dalam sebuah karya sastra yang dapat dijadikan renungan 

dan pembelajaran dalam kehidupan sosial. Adanya kritik sosial dalam karya sastra 

diharapkan menjadi pendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. 

Salah satu karya sastra fiksi yang lahir di masyarakat sebagai hasil imajinasi 

pengarang terhadap gejala-gejala sosial yang ada adalah novel. Menurut Al-Ma’ruf 

(2017:57) novel merupakan ungkapan kesadaran pengarang yang berhubungan 

dengan kepekaan, pikiran, perasaan, dan hasratnya dengan realitas yang dihadapi 

pengarang dipadu dengan pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, novel sering 

mengungkapkan berbagai realitas hidup yang terkadang tidak terduga oleh pembaca. 

Novel merupakan salah satu karya sastra yang bisa dikaji sebagai upaya 

penyediaan bahan ajar sastra di sekolah. Novel adalah karya sastra yang kompleks 

dalam penyampaiannya dari pada karya sastra lain seperti puisi dan cerpen. Sebagai 
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bentuk karya sastra, novel merupakan suatu sarana untuk mengkomunikasikan ide-

ide atau pemikiran yang dimiliki pengarang dan kemudian dituangkannya dalam 

tulisan. Hal ini merupakan bentuk ungkapan perasaan pengarang dan bahkan bentuk 

protesnya terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat. 

Pembelajaran sastra, khususnya novel di sekolah diarahkan untuk 

menumbuhkan apresiasi siswa dalam menghargai berbagai karya sastra yang ada di 

masyarakat. Pemilihan novel sebagai bahan ajar sastra oleh guru juga harus 

diperhatikan. Guru harus memperhatikan bahasa, psikologi siswa dan latar budaya 

siswa. Jadi guru harus mempertimbangkan tingkat penguasaan bahasa siswa, 

kejiwaan siswa dan latar belakang siswa agar pembelajaran bisa berjalan dengan 

sesuai. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis novel Sirkus 

Pohon karya Andrea Hirata dilatarbelakangi adanya keinginan untuk memahami 

kritik sosial dalam novel tersebut. Novel ini merupakan salah satu novel yang di 

dalamnya mengandung banyak kritik sosial. Novel ini juga memiliki banyak 

kelebihan, baik dari segi cerita maupun penggunaan bahasa. Novel ini menceritakan 

lika-liku kehidupan seorang tokoh bernama Sobri yang berasal dari Desa Ketumbi di 

pedalaman Belitung. Mulai dari kehidupan yang awalnya selalu kurang beruntung 

hingga akhirnya ia bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dengan menjadi seorang 

badut sirkus. Tidak berhenti sampai disitu saja, namun Sobri harus terlibat dalam 

sebuah kompetisi politik yaitu pemilihan kepala desa di kampungnya karena ia 

memiliki pohon delima yang dipercaya orang memiliki kekuatan mistis dan bisa 

memenangkan orang dalam pemilihan. Aroma kehidupan politik yang seolah 

menggambarkan kondisi pemerintahan saat ini dikemas dengan indah dalam novel 

ini. Novel ini sangat menarik untuk dikaji karena novel ini mengandung banyak 

pesan yang bisa kita pelajari dan kritikan mengenai kehidupan sosial saat ini yang 

tetap disampaikan dengan baik dan menjadi bahan renungan kita. 

Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra. Alasan digunakannya pendekatan sosiologi sastra dalam 

kajian novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata karena peneliti ingin memberikan 

perhatian pada karya sastra sebagai potret tersirat kenyataan sosial di masyarakat. 
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Alasan kajian berupa kritik sosial sebagai bahan kajian novel karena di dalam novel 

ini banyak kritikan-kritikan terhadap permasalahan yang sedang terjadi di 

masyarakat namun tetap disampaikan dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan secara rinci alasan-alasan yang 

menjadi dasar penelitian pemilihan novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata sebagai 

bahan kajian adalah sebagai berikut. 

1. Dari segi penceritaan,  novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata menyajikan 

sebuah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat mulai dari yang sederhana 

hingga kompleks, sehingga menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra 

2. Dari segi kebahasaan, novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, jadi sesuai dengan tingkat bahasa 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

3. Novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata mengandung banyak kritikan-kritikan 

sosial yang sedang terjadi di masyarakat saat ini namun tetap disampaikan secara 

baik yang bisa dijadikan bahan renungan yang dapat diterapkan dan diajarkan 

kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian berjudul “Kritik Sosial 

dalam Novel Sirkus Pohon Karya Andrea Hirata: Kajian Sosiologi Sastra dan 

Kelayakannya sebagai Bahan Ajar Sastra  di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

Kajian kritik sastra bertujuan untuk mengungkapkan tentang berbagai masalah sosial 

yang sedang terjadi saat ini dan dijadikan sebagai bahan renungan untuk hidup yang 

lebih baik.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur pembangun dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea 

Hirata? 

2. Bagaimana kritik sosial dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata? 

3. Bagaimana kelayakan hasil penelitian novel Sirkus Pohon karya Andrea 

Hirata sebagai bahan ajar sastra di SMA? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan struktur pembangun dalam novel Sirkus Pohon karya 

Andrea Hirata  

2. Mendeskripsikan kritik sosial dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea 

Hirata 

3. Mendeskripsikan kelayakan hasil penelitian novel Sirkus Pohon karya 

Andrea Hirata sebagai bahan ajar sastra di SMA 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan 

dalam bidang sastra dan kritik sosial yang terdapat dalam novel sebagai 

upaya penyediaan bahan ajar sastra yang layak di SMA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan guru, khususnya berkaitan 

dengan kajian sosiologi sastra novel Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. 

2) Menambah pengetahuan dalam mencari alternatif bahan ajar yang tepat 

dalam pembelajaran sastra agar mampu meningkatkan minat siswa 

dalam pembelajaran sastra. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan 

referensi sebagai upaya memahami serta menjadi bahan renungan siswa 

mengenai berbagai masalah sosial di masyarakat melalui pemahaman 

kritik sosial yang terdapat dalam novel Sirkus Pohon karya Andrea 

Hirata. 

 


