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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Karya sastra adalah pengungkapan hidup dan kehidupan yang dipadu 

dengan daya imajinasi dan kreasi seorang pengarang serta dukungan 

pengalaman dan pengamatannya atas kehidupan tersebut. Seperti halnya 

karangan-karangan lain, karya sastra dibuat pengarang untuk 

mengkomunikasikan sesuatu kepada penikmatnya, bukan sekadar untuk 

menghibur. Sebaliknya, sastra pun bukanlah alat menyampaikan wejangan-

wejangan atau pendidikan semata, ia merupakan jalinan atau perpaduan antara 

keduanya. 

Karya sastra dibagi menjadi tiga jenis yaitu prosa, puisi dan drama. 

Prosa terbagi menjadi dua yaitu novel dan cerpen. Novel merupakan hasil 

cipta sastra yang menggambarkan kehidupan manusia yang berinteraksi 

dengan manusia lain dalam suatu komunitas masyarakat sehingga 

mewujudkan cerita. Interaksi antara manusia dalam cerita novel akan 

menimbulkan konflik. Novel juga mengangkat realita kehidupan dalam dunia 

imajinasi. Secara harfiah novella berarti sebuah “barang baru yang kecil” dan 

kemudian diartikan sebagai “cerita pendek dalam bentuk prosa” (Abrams 

dalam Nurgiyantoro, 2012: 9). Senada dengan Abrams, Nurgiyantoro (2012: 

10) menyatakan bahwa Novella dan novelle mengandung pengertian yang 

sama dengan istilah Indonesia novelet (Inggris: novelette) yang berarti sebuah 

karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga 

tidak terlalu pendek.  

Sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang bersifat 

reflektif. Penelitian ini banyak diminati oleh peneliti yang ingin melihat sastra 

sebagai cermin masyarakat (Endraswara dalam Safitri, 2010: 3). Sosiologi 

sastra diterapkan dalam penelitian ini karena tujuan dari sosiologi sastra 

adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya dengan 

masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan 
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dalam hal ini karya sastra dikonstuksikan secara imajinatif, tetapi kerangka 

imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar kerangka empirisnya dan karya sastra 

bukan semata-mata merupakan gejala individual tetapi gejala sosial (Ratna 

dalam Safitri, 2010: 3) 

Peneliti memilih mengkaji novel Sepasang Kaos Kaki Hitam Karya 

Ari Ginting karena novel tersebut diangkat dari kisah nyata yang menceritakan 

kehidupan seorang perempuan yang bernama Mevally yang mengidap 

penyakit kejiwaan (non-suicidal self injury) yang bertemu dengan seorang 

laki-laki bernama Ari yang merubah semua hidupnya. Ari Ginting sebagai 

pengarang menampilkan tokoh Mevally dengan memasukkan unsur-unsur 

pendidikan. Selain itu Novel Sepasang Kaos Kaki juga mengangkat berbagai 

fenomena kehidupan yang cukup kompleks dan cocok untuk mengembangkan 

aspek psikologis siswa SMA. Siswa SMA adalah individu-individu yang 

berusia rata-rata mulai 16 sampai 18 tahun merupakan sebuah pribadi yang 

berada pada tahap generalisasi dan berkecenderungan untuk menganalisis 

fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu,  Novel 

Sepasang Kaos Kaki sebagai bahan ajar layak untuk diimplikasikan dalam 

pembelajaran sastra di SMA karena secara psikologis dapat digunakan untuk 

mengasah kepekaan perasaan sosial siswa. 

Pembelajaran yang berlangsung di sekolah saat ini sangat monoton, 

hal ini menyebabkan siswa kurang bersemangat untuk belajar, peneliti 

bermaksud untuk membuat bahan ajar alternatif untuk diajarkan kepada siswa. 

Dengan demikian siswa akan lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran 

jika guru bisa membuat inovasi baru untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Salah satunya mengajar dengan menyisipkan contoh nilai-nilai pendidikan 

yang terdapat pada novel sepasang kaos kaki hitam karya Ari Ginting. 

Hal ini menjadikan novel Sepasang Kaos Kaki Hitam sebagai media 

yang layak untuk dikaji lebih jauh pada nilai-nilai pendidikan khususnya 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Dari uraian di atas maka dipilih 

judul Nilai Pendidikan Dalam Novel Sepasang Kaos Kaki Hitam Karya Ari 
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Ginting : Tinjauan Soiologi Sastra Dan Relevansinya Sebagai Bahan Ajar 

Sastra Di SMA 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur novel Sepasang Kaos Kaki Hitam Karya Ari Ginting? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Sepasang 

Kaos Kaki Hitam Karya Ari Ginting? 

3. Bagaimana relevansi novel Sepasang Kaos Kaki Hitam Karya Ari Ginting 

dalam pembelajaran sastra di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan struktur dalam novel Sepasang Kaos Kaki Hitam Karya 

Ari Ginting 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam novel 

Sepasang Kaos Kaki Hitam Karya Ari Ginting 

3. Mendeskripsikan relevansi novel Sepasang Kaos Kaki Hitam Karya Ari 

Ginting dalam pembelajaran sastra di SMA 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus memberikan manfaat yang baik pula. 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa manfaat yang bisa 

diberikan kepada pembaca dan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk 

menganalisis karya sastra dengan nilai pendidikan Pada Novel Sepasang 

Kaos Kaki Hitam Karya Ari Ginting  
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa: novel ini dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai 

pendidikan seperti nilai pendidikan religius, nilai pendidikan sosial, 

nilai pendidikan moral dan nilai pendidikan budaya 

b. Bagi guru: novel ini dapat digunakan dalam bahan ajar pembelajaran 

di sekolah. 

c. Bagi sekolah: novel ini dapat memberikan sumbangan dalam 

pembelajaran di sekolah, sehingga siswa dapat mengambil nilai 

pendidikan. 

 

 


