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ASPEK SOSIAL PADA NOVEL PUKAT SERIAL ANAK-ANAK MAMAK 

KARYA TERE LIYE SASTRA DAN RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 

BAHAN AJAR DI SMK (TINJAUAN SOSIOLOGI) 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) latar sosiohistoris novel Pukat karya 

Tere Liye. (2) struktur pembangunan terhadap novel Pukat karya Tere Liye. (3) Aspek 

Sosial yang terdapat dalam novel Pukat Karya Tere Liye. (4) relevansi analisis struktural 

dan Aspek Sosial novel Pukat Karya Tere Liye terhadap materi pembelajaran bahasa 

indonesia di SMK. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini sebagai berikut:(1) Analsis struktural: tema novel 

Pukat adalah kebijaksanaan, kejujuran, persahabatan, serta kesederhanaan hidup. Alur 

yang digunakan adalah alur maju. Penokohan dalam novel Pukat dibedakan menjadi 

tokoh utama dan tokoh tambahan. Latar yang digunakan adalah latar tempat, latar waktu, 

dan latar sosial. (2) aspek sosial dalam novel Pukat masalah sosial, ekonomi, kemiskinan, 

pertentangan. (3) hasil analisis aspek sosial dalam novel Pukat karya Tere Liye relevansi 

sebagai bahan pembelajaran sastra di SMK. 

 

Kata Kunci: aspek sosial, novel Pukat, relevansi pembelajaran sastra di SMK. 

 

Abstract 
This research was aimed to describe: (1) Socio-historical background of Pukat novel by 

Tere Liye; (2) Development Structure of Pukat novel by Tere Liye; (3) Social Aspect in 

Pukat novel by Tere Liye; (4) Relevance of the structural analysis and the social aspect of 

Pukat novel by Tere Liye toward learning material of Bahasa Indonesia in SMK. This 

research used content analysis is descriptive-qualitative research. The result of this 

research showed that: (1) Structural analysis : the theme of Pukat novel is wisdom, 

honesty, friendship, and simplicity of life. The plot used in the novel is chronological plot. 

The characterization of the novel divided into main character and additional characters. 

The setting of the novel used place, time and social setting. (2) The social aspect of Pukat 

novel were  social problem, economy, poverty, and conflict. (3) Result of the social 

aspect analysis in Pukat novel by Tere Liye was the relevance as learning material of 

literature in SMK.  

 

Keywords: social aspect, Pukat novel, relevance of learning literature in SMK 

 

1. PENDAHULUAN  

Sastrawan memiliki perwujudan yang kreatif terhadap fenomena berada dalam 

ruang lingkup lingkungan sosial sebab itu, diartikan karya sastra yang menarik 

terhadap jiwa-jiwa yang berimajinasi. Sastra yang paling tepat untuk mengartikan 

dengan terdapatnya penerapan dalam seni sastra berimajinasi untuk mengutarakan 

secara spontan dan perasaan untuk hal ini seni sastra bentuk pereumpamaan tidak 

secara langsung mengungkapkan mengenai fakta perkata,dan bahasa ditetapkan 

bahannya mampu membuka batin kita bagi wawasan dan pengalaman yang baru. 

Karya sastra merupakan karya imajinatif bermediumkan bahasa yang fungsinya 
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estetiknya dominan (Al Ma’ruf, 2012:1). Secara luas karya sastra memiliki dua 

bentuk karya lisan dan tertulis yang mempengaruhi sebuah keunggulan dalam 

estetika dan isi sebuah pengungkapannya.Sebab, sastra menyajikan berdampingan 

kehidupan dalam dunia dari pengalaman dan kenyataan sosial lingkungan.  

Cermin kehidupan sosial masyarakat karena masalah dalam karya sastra yang 

memiliki tentang ketepatan masalah-masalah yang ada dalam lingkungan 

kehidupannya pengarang sebagai masyarakat hal itu, terdapat fungsi sosiologi 

adalah untuk memahami perilaku manusia karena peranan kehidupan manusia 

sangat terpengaruh sistem sosialnya. Menurut Abdulsyani (2002:2) sosiologi 

adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial (social science) yang bersama-sama 

menghadapi masyarakat sebagai obyeknya. Ilmu-limu sosial yang tidak lepas dari 

ruang lingkungan masyarakat sosiologi tersebut. Menurut Saraswati (2003:4) 

sosiologi sastra adalah menghubungkan pengalaman tokoh-tokoh khayali dan 

situasi-situasi ciptaan pengarang itu dengan keadaan sejarah yang merupakan asal 

-usulnya.  

Novel merupakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya 

dengan sesama dan lingkungannya, juga interaksinya dengan diri sendiri dan 

Tuhan. Karya sastra pada umumnya merupakan karya seni yang merupakan 

ekspresi pengarang tentang hasil refleksinya terhadap kehisupan dengan 

bermediumkan bahasa. Menurut Staton (2007:90) bahwa novel mampu 

menghadirkan perkembangan satu karakter,situasi sosial yang rumit, hubungan 

yang melibatkan banyak atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa ruwet yang 

terjadi beberapa tahun silam secara lebih mendetail.  

Karya sastra untuk penelitian kebudayaan unsur-unsur atau dari konteks 

keseluruhannya menurut (Teeuw, 1984:127). Oleh sebab itu,karya sastra 

merupakan sebuah struktur kompleks. Teori struktural termasuk dalam 

pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang menganggap karya sastra sebagai 

“makhluk” yang berdiri sendiri, menganggap bahwa karya sastra bersifat otonom, 

terlepas dari alam sekitarnya, baik pembaca, bahkan pengarangnya 

sendiri.Menurut Stanton (2007:22) karakter,alur,dan latar merupakan fakta-fakta 
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cerita. Elemen - elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari 

sebuah cerita.  

Aspek merupakan sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan 

hakikatnya, tentang kemampuan seseorang dalam menentukan keterampilan untuk 

dapat berperan dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Menurut Suhada 

(2017:163) aspek adalah terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek 

yang ada dalam kehidupan manusia. Menurut Suhada (2017:85) sosial ialah 

pergaulan hidup, istilah ini ditunjukkan pada pergaulan serta hubungan manusia 

dan kehidupan kelompok manusia, terutama pada kehidupan dalam masyarakat 

terartur. Aspek sosial berpengaruh di desa dan di kota perbedaannya sangat 

kontras, baik aspek kualitasnya maupun kuantitansnya seperti interaksi sosial, 

mobilitas sosial, kontak sosial, masalah sosial (Sutapa 2005:41).Oleh sebab itu, 

aspek sosial berhubungan dengan kelompok manusia terpenting pada kehidupan 

dalam masyarakat. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis 

prosedur penelitian menghasilkan data berbentuk lisan maupun tulisan bukan data 

berupa angka. Ratna (2007:47) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah metode 

yang memberikan perhatian terhadap data alamiah data dalam hubungannya 

dengan konteks keberadaannya. Subjek dalam penelitian adalah novel Pukat 

Serial Anak-Anak Mamak karya Tere Liye. Objek penelitian yang akan dikajikan 

adalah aspek-aspek sosial terkandung dalam novel Pukat Serial Anak-Anak 

Mamak karya Tere Liye dengan tinjauan sosiologi.  

Teknik pengkajian validitas yang digunakan dalam penelitian novel Pukat 

Serial Anak-Anak Mamak karya Tere Liye kajian sosiologi sastra adalah teknik 

trianggulasi teori. Untuk menguji kevalidan data penelitian ini dengan teknik 

trianggulasi teori dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari 

satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Langkah pertama yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi novel Pukat Serial 

Anak-Anak Mamak menggunakan analisis struktural. Metode analisis data secara 
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dialektik yang diungkapkan oleh Goldman (dalam Faruk, 2007:20) adalah 

penggabungan unsur-unsur intrinsik menjadi keseluruhan atau kesatuan makna 

yang akan dicapai dengan beberapa langkah, yaitu menganalisis dan 

mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada dalam novel. 

Analisis struktural dilakukan dengan mengdentifikasi unsur-unsur intrinsik 

yang membangun karya sastra sehingga unsur-unsur yang telah teridentifikasi 

dapat dikaji untuk mengetahui tema, alur, penokohan dan latar dalam karya sastra 

tersebut. langkah terakhir dalam analisis struktural adalah menghubungkan 

masing-masing unsur sehingga memperoleh kepaduan makna secara menyeluruh  

dari karya tersebut. Langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

analisis data dengan menggunakan analisis sosiologi sastra dengan metode 

dialektik menurut Goldman. Data yang telah diperoleh dibaca dan dipahami 

kembali untuk dikelompokkan menurut aspek yang akan dikaji dalam penelitian 

ini. metode dialektik. Inti metode dialektik adalah dalam analisis sastra, peneliti 

harus melakukan kajian bolak-balik antara teks sastra dengan realitas diluar karya 

sastra secara berulang-ulang untuk menemukan hubungan antara unsur-unsur 

dalam sastra dengan realitas diluar karya sastra.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ratna (2013:56) menjelaskan bahwa pendapat biografi merupakan studi yang 

sistematis mengenai proses kreativitas. Pengarang pada dasarnya lebih berhasil 

jika menggambarkan situais masyarakat disekitarnya.Oleh karena itu, 

membedakan tiga macam pengarang sebagai berikut: pengarang yang mengarang 

berdasarkan pengalaman langsung, pengarang kembali unsur-unsur pencitraan, 

pengarang yang mengarang berdasarkan kekuatan imajinasi. 

Latar sosial budaya pengarang, Tere Liye merupakan nama seorang penulis 

tanah air yang terkenal tentang kreativitasnya. Nama asli Tere Liye ialah Darwis. 

Tahun 2005 lalu, Tere Liye telah menghasilkan empat novel ketika beranjak tiga 

tahun telah berlalu akhirnya novel tersebut terkenal. Ciri khas kasustrawan Tere 

Liye Sastrawan yang berlatar belakang sosial masyarakat,Hasil karya Tere Liye 
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diantaranya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Pukat, Burlian, 

Hafalan Shalat Delisa, dan sebagainya. 

3.1 Tema 

Tema mampu digunakan untuk pengarang dalam membangun karya sastranya, 

dengan cara menyimpulkan keseluruhan cerita. Novel Pukat Serial 

Anak-Anak Mamak Karya Tere Liye diceritakan tentang kehidupan seorang 

anak - anak kecil yang memulai memahami artinya sebuah kehidupan selain 

itu,mengarahkan kejujuran.. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

“Baiklah. Kalian sepertinya harus tahu bagaimana rasanya memperoleh 

sebutir nasi” Mamak akhirnya mengetuk meja. (halaman 276) 

 

Fakta cerita menurut teori dari stanton terdiri dari alur pernokohan,dan 

latar. Alur dibagi alur maju, alur mundur,dan alur campuran. Penokohan 

dibagi menjadi tokoh utama,bawahan dan pendamping. Latar dibagi menjadi 

latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. 

3.1.1 Alur 

Staton (2007:26) berpendapat bahwa alur merupakan rangkaian 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Dengan demikian, mengenai alur 

satuan jalinan kejadian-kejadian dalam telah ditentukan sehingga membentuk 

sebuah cerita yang utuh terpadu. 

 Terlihat pada peristiwa yang ditampilkan dalam novel Pukat Serial 

Anak-Anak Mamak berurutan secara runtut dari tahap awal (penyituasian, 

pemunculan konflik), Tengah (konflik meningkat, klimaks) akhir 

(penyelesaian). Jika digambarkan dalam bentuk skema, alur tersebut. 

A-> B->C->D->E 

3.1.2 Tokoh 

Tokoh utama dalam novel ini adalah Pukat. Pukat menjadi tokoh utama karena 

dia merupakan tokoh yang paling sentral dari cerita novel ini. Tokoh 

tambahan adalah Burlian, Ayuk Eli, Amelia, Bapak Syahdan, Mamak Nur, 

Wak Yati, Nek Kiba, Pak Bin, Raju. 
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3.1.2 Latar tempat  

Terjadi di kota jakarta yang berada perkampungan desa. Latar waktu Pukat 

yang usia sembilan tahun duduk di kelas lima SD. Akhir cerita diketahui 

dalam novel ketika Pukat kuliah di univesitas jakarta 14 tahun yang 

merupakan bagian akhir sebuah cerita dalam novel tersebut.Latar sosial yang 

menceritakan kehidupan sehari-hari yang bergantungan dengan sebagai petani. 

Sehingga disimpulkan bahwa unsur yang membangun sosial merupakan 

bentuk unsur-unsur yang satu dengan unsur yang lain saling berkaitan. 

3.2 Aspek sosial novel Pukat Serial Anak-Anak Mamak karya Tere Liye 

 memuat sosial kemiskinan, sosial ekonomi, sosial pertentangan. 

3.2.1 Kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang,keluarga atau anggota 

masyarakat hal ini ditunjukkan oleh tokoh Bapak Syahdan. 

“lepas isya suara sendok dan piring memenuhi langit-langit dapur. Makan 

malam bersama yang menyenangkan. Mamak dan Bapak sambil makan 

berbincang tentang kebutuhan pupuk ladang kami. Bilang sepertinya tahun ini 

tidak seluruh ladang bisa diberikan pupuk. Harga - harga sedang mahal. Beras 

mahal, garam mahal, gula mahal, kebutuhan rumah tangga mahal.” (Pukat 

Serial Anak-Anak Mamak,2010:58) 

 

3.2.2 Ekonomi mempengaruhi pola-pola kebutuhan pribadi dalam berkeluarga 

yang mampu mencerminkan keseimbangan dalam bertahan hidup. 

Ditunjukkan oleh tokoh Mamak Nur dan Burlian. 

“kalian pikir satu butir nasi itu tidak berharga, Hah?.” Enak saja kalian makan 

lantas menyiksakan nasi di piring. Bilang sudah kenyanglah. Bilang tidak 

enaklah. Satu butir nasi ini butuh berbulan-bulan. Dan semua proses itu tidak 

mudah. Itu yang jatuh di meja, kau makan, Pukat.” Mamak 

mengomel,sementara aku tetap tertunduk, menangis remah-remah di meja. 

(Pukat Serial Anak-Anak Mamak,2010:276) 

 

3.2.3 Pertentangan Suatu proses sosial antara individu atau kelompok yang 

berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai 

ancaman atau kekerasan. Ditunjukkan oleh tokoh Pukat dan Raju, Pak Bin. 

“maka tanpa banyak cakap lagi,Raju sudah lompat menerkamku. Tangannya 

memukul. Aku juga sudah menunggunya, menghindari lantas balas memukul. 

Terjadilah perkelahian itu.” ( Pukat Serial Anak-Anak Mamak,2010:83) 
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Menurut Suhada (2017:85) sosial ialah pergaulan hidup, istilah ini 

ditunjukkan pada pergaulan serta hubungan manusia dan kehidupan kelompok 

manusia, terutama pada kehidupan dalam masyarakat terartur. Dengan demikian, 

sosial merupakan perasaan untuk menentukan melanjutkan hidup dalam bentuk 

pergaulan hidup yang disusun oleh sebuah pikiran atau fisik.Ditunjukkan oleh 

tokoh Mamak Nur dan. Ditunjukkan oleh tokoh Pukat dan Raju, Pak Bin. 

Menurut pendapat Rahmanto (2004) untuk memilih bahasa pengajaran sastra 

tepat beberapa aspek peserta dipertimbangkan. Aspek tersebut diantaranya dari 

segi bahasa, dari segi kematangan jiwa (psikologis) dan sudut latar belakang 

kebudayaan.   

3.3 Ditinjau dari sudut bahasa 

  Novel Pukat Serial Anak - Anak Mamak menggunakan bahasa yang 

sederhana tidak vulgar dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini terlihat pada 

kutipan berikut. 

“Pelangi Hatiku” 

“Astaga, sungguh pilihan judul yang menarik. “Pak Bin berhenti sejenak, 

menggeleng-gelengkan kepala. Teman-teman sekelas sudah memasang 

kuping, bersiap mendengarkan setiap suku katanya. 

“ingatkah kau pertama kali bertemu? 

Ditubir sungai itu akan memandang matamu.  

Duhai pelangi, apakah wajahmu bersemu malu? 

Atau diriku yang terkena pandang tak jenu?” 

 

3.3.1 Ditinjau dari segi kematangan (Psikologi) 

Rahmanto (2004:30) membedakan tahap-tahap pembelajaran sastra sesuai dengan 

tingkat psikologi anak sebagai berikut. 

1. Tahap pengkhayal (umur 8 sampai 9 tahun), pada tahap ini imajinasi anak 

belum banyak diisi hal-hal nyata tetapi masih penuh dengan berbagai macam 

fantasi kekanakan. 

2. Tahap romantik (umur 10 sampai 12 tahun), pada tahap ini anak mulai 

meninggalkan fantasi dan mengarah ke realitas. 

3. Tahap realistik (umur 13 sampai 16 tahun), pada tahap ini anak-anak sudah 

benar- benar terlepas dari dunia fantasi dan mulai berminat pada realita apa 

yang benar - benar tejadi. 
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4. Tahap generalisasi (umur 16 tahun dan selanjutnya). pada tahap ini anak 

sudah tidak lagi hanya berminat pada hal - hal praktis saja tetapi juga 

berminat menemukan konsep - konsep abstrak dengan menganalisis suatu 

fenomena. Dengan demikian, menentukan kesesuain dalam pembelajaran 

terdapat tahap-tahap serta proses pembelajaran yang mampu kejenjang lebih 

baik, misalnya terutama dalam pemahaman psikologi. 

“seperti minggu lalu, lagi-lagi saat pelajaran bahasa indonesia. Kali itu Pak 

Bin tidak membahas soal puisi cinta. Puisi-puisi itu sudah dikirimkan ke 

majalah kuncung, kami tinggal menunggu apakah ada salah-satu puisi yang 

dimuat. Pak Bin minggu lalu membahas tentang pasangan kata. Sinonim dan 

antonim. Menjelaskan panjang tentang betapa kayanya kosa-kata Bahasa 

Indonesia. Lantas melatih kami satu persatu  menyebutkan  pasangan  

kata dimulai dari antonim”. 

  Berdasarkan analisis novel Pukat Serial Anak-Anak Mamak karya Tere Liye 

yang mengangkat tentang perjuangan anak-anak yang semangat ingin 

mewujudkan cita-cita. Ketentuan dalam psikologi mampu diterapkan sebagai 

bahan ajar sastra di SMK. Usia siswa SMK dinilai sudah matang sehingga mampu 

mengambil nilai positif yang terkandung di dalam cerita Pukat Serial Anak-Anak 

Mamak.  

3.3.2 Ditinjau dari latar belakang budaya 

Novel Pukat Serial Anak-Anak Mamak ditinjau dari segi latar belakang budaya 

menceritakan tentang kehidupan lingkungan perdesaan yang penduduk jauh dari 

perkotaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Pada bagian ini terdapat pembelajaran tentang kesejahteraan lingkungan alam 

tentang kebudayaan yang dapat dipelajari oleh para siswa. Seperti nasehat yang 

terungkapkan dalam novel sebagai berikut. 

“itu tidak tercengahkan, Pukat.” Pak Bin beberapa hari lalu menjelaskan di 

kelas. “Seluruh penduduk kampung ini menggantungkan hidup dari alam. 

Tetapi, ingat leluhur kita mengajarkan keseimbangan dan saling menghargai 

satu sama lain. Kita tidak mengambil berlebihan, merusak berlebihan. Hutan 

sekitar adalah bagiian kehidupan. Kita membuka hutan dengan proses penuh 

penghargaan kepada alam yang telah memberikan sumber makanan. (Pukat 

Serial Anak-anak Mamak, 2010:294) 



 

9 

 

  Berdasarkan kutipan di atas berlatar sosial dalam kebudayaan pelestarian 

lingkungan kehidupan untuk bekal generasi selanjutnya, hal yang menjadi nilai 

positif untuk penerapan dalam pembelajaran ialah, hidup kesederhanaan tidak 

akan pernah memutuskan dalam meraih penghargaan. Kurikulum 2013 jenjang 

SMK berdasarkan standar isi yang berupa kompetensi inti dan kompetensi dasr 

yang ditekankan pada kelas XI rincian berikut ini. 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas    : XI 

Kompetensi Inti  : 3. Memahami, menerapkan dan menganalisi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

Kompetensi Dasar : 3.11 Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang 

dibaca. Aspek sosial dalam Novel Pukat Serial Anak-Anak Mamak dapat 

digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa dan sastra. 

Pembelajaran bahasa dan sastra indonesia menunjang perkembangan psikologi, 

serta dapat memberikan pengaruh sosial, moral dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan tentang perkembangan bahasa siswa juga dapat diteladani oleh siswa. 

Melalui pesan-pesan dalam novel Pukat Serial Anak-Anak Mamak, siswa dapat 

berlajar tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap tuha, masyarakat, 

orang lain, alam, serta diri sendiri. Dengan demikan peserta didik mampu 

diharapkan dapat berpikir dan bertindak secara baik. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang telah dilaksanakan melalui 

menganalisa dalam sumber data teks dan berdasarkan seluruh pembahasan serta 

analisis yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa “Aspek Sosial Pada 
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Novel Pukat Serial Anak-Anak Mamak Karya Tere Liye Sastra Dan Relevansinya 

Sebagai Materi Ajar Bahasa Indonesia Di SMK (Tinjauan Sosiologi)” 
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