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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan media pembelajaran yang banyak disukai orang 

untuk menyampaikan nilai atau pesan sosial kepada orang lain. Sastra 

mempunyai fungsi sosial atau manfaat yang tidak sepenuhnya bersifat 

pribadi. Jadi, permasalahan studi sastra menyiratkan atau merupakan masalah 

sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia baik individu maupun 

kelompok. Banyak pelajaran tentang pengalaman hidup yang dapat 

menginspirasi lahirnya sebuah karya sastra yang akhirnya dijadikan sebagai 

media untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, ide, atau nasihat. Akhirnya 

berguna apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Lotman (Endraswara, 2003:65) sastra adalah salah satu cara 

manusia menjalin hubungan dengan dunianya. Karya satra juga sebagai 

sarana bagi pengarang untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapan 

mengenai peristiwa sejarah berdasarkan imajinasi dan kreatifitas pengarang. 

Al-Ma’ruf (2009:3) mengemukakan bahwa bahwa sastra sebagai media 

ekspresi sastrawan dipergunakan untuk memperoleh nilai seni karya sastra 

tersebut. Novel sebagai karya sastra yang banyak diminati mampu 

menyimpan makna yang kompleks dan khas sesuai karakter pengarang yang 

mampu memberikan efek khusus bagi para pembaca. 

Sebagai karya yang bersifat fiktif, karya sastra bisa menjadi media 

curahan hati yang efektif bagi pengarangnya dalam bentuk tulisan menjadi 

puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. Karya sastra yang ditulis 

pengarang tersebut kemudian dibaca dan dipahami oleh pembaca sehingga 

pembaca dapat mengerti maksud dan pesan yang disampaikan oleh pengarang 

melalui karyanya tersebut. Karya sastra yang berupa fiktif terdiri dari tiga 

jenis sastra yaitu puisi, prosa, dan drama. Puisi merupakan karangan yang 

terikat oleh rima dan irama yang ditandai oleh bahasa yang padat. Berbeda 
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dengan puisi, prosa merupakan karangan yang tidak terikat oleh rima dan 

irama maupun jumlah barisnya (Nurgiyantoro, 2007:18).  

Karya sastra mengandung penerapan sosial dalam sikap dan tingkah 

laku para tokoh dengan pandangannya dengan sosialnya, yaitu memalui 

cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Pembaca 

diharapkan mengambil hikmah dari pesan-pesan yang disampaikan dan 

diamanatkan. Sosial dalam karya sastra dapat dipandang sebagai pendukung 

sisi positif yang akan berpengaruh dalam kehidupan sosial. Bahkan amanat 

itu sebenarnya merupakan gagasan yang mendasari penulisan karya sastra itu 

sendiri, gagasan yang mendasar diciptakannya karya sastra sebagai 

pendukung pesan (Nurgiyantoro, 2007:321). 

Peradaban suatu bangsa dapat dinilai melalui karakter sosial 

masyarakatnya. Moral memiliki kedudukan yang amat penting karena, 

manusia dalam hidupnya harus taat dan patuh pada norma-norma, aturan-

aturan, adat istiadat, undang-undang, dan hukum yang ada dalam suatu 

masyarakat. Berkaitan dengan norma, aturan, adat istiadat, undang-undang, 

dan hukum yang mengatur kehidupan manusia, maka faedah atau fungsi 

moral adalah agar manusia dapat hidup sesuai dengan norma yang disepakati 

dalam komunitas kehidupan manusia maupun hukum dari Tuhan.  

Karya sastra lahir dari pengekspresian endapan pengalaman yang telah 

ada dalam jiwa pengarang, secara mendalam melalui proses imajinasi 

(Aminuddin, 2009:57). Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, sebuah 

karya sastra lahir karena adanya keinginan dari pengarang untuk 

mengungkapkan eksistensinya sebagai manusia yang berisi ide, gagasan, dan 

pesan tertentu yang diilhami oleh imajinasi dan realitas sosial budaya 

pengarang, serta menggunakan media bahasa sebagai penyampainya atau 

sebuah karya sastra, merupakan fenomena sosial budaya yang melibatkan 

kreativitas manusia dalam penciptaannya.  

Seorang pengarang akan mengajak membaca memasuki pengalaman 

atau imajinasi karya sastra (Nurgiyantoro, 2007:3). Maksud pendapat tersebut 

dapat disimpulkan, seorang pengarang akan menghayati berbagai 
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permasalahan-permasalahan atau realita kehidupan dengan penuh kesungguh-

an, kemudian diungkap kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan empat 

imajinasi dan kreatifitas yang dimilikinya. Sastra dan tata-tata nilai kehidupan 

adalah dua fenomena sosial yang saling melengkapi sebagai sesuatu yang 

ekstensial. Sebagai miniatur, karya sastra berfungsi untuk menginfestasikan 

sejumlah besar kejadian-kejadian yang telah dikerangkakan dalam pola-pola 

kreativitas dan imajinasi. Sebagai karya imajiner, fiksi menawarkan berbagai 

permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. 

Semi (1993: 73) menyatakan bahwa, pendekatan sosiologi bertolak dari 

asumsi bahwa sastra merupakan pencerminan kehidupan masyarakat, melalui 

karya sastra seorang pengarang mengungkapkan problem kehidupan yang 

pengarang sendiri ikut di dalam karya sastra menerima pengaruh dari 

masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. 

Maksud dari pendapat tersebut yakni, seringkali masyarakat sangat 

menentukan nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman, sementara 

sastrawan itu sendiri yang merupakan anggota masyarakat tidak dapat 

mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari lingkungan yang 

membesarkannya dan sekaligus membentuknya. 

Pembelajaran adalah proses, cara, dan perbuatan mengajar. Mengajar 

adalah kegiatan-kegiatan yang membuat siswa belajar. Belajar adalah proses 

membangun makna/pemahaman terhadap informasi atau pengalaman 

(Depdiknes dalam Sufanti, 2014:25). Akibat logis dari pengertian belajar itu 

menimbulkan arti mengajar adalah kegiatan partisipasi guru dalam 

membangun pemahaman siswa. Dengan demikian, pengajaran adalah proses, 

cara, dan perbuatan yang digunakan guru dalam berpartisipasi membangun 

pemahaman siswa dari berbagai sumberinformasi (Sufanti, 2014:25) 

Berbicara tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, materi sastra juga 

bagian dari mata pelajar tersebut. Seperti yang sudah dikemukakan pada latar 

belakang diatas, bahwa berbicara tentang sastra ada tiga hal yang kita bahas 

bila kita membicarakan tentang sastra dan pendidikan. Ketiga hal tersebut 

adalah (a) pendidikan tentang sastra (b) pendidikan sastra, dan (c) pendidikan 
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melalui sastra. Ketiga poin tersebut harus ada dalam pembelajaran bahasa dan 

sastra (Siswanto, 2008:167). 

Guru memegang peran penting dalam pengajaran atau proses belajar 

mengajar. Artinya, gurulah yang bertugas dan bertanggung jawab merencana-

kan dan melaksanakan pengajaran di sekolah. Dalam merencanakan dan 

melaksanakan pengajaran, setiap guru hendaknya memiliki kemampuan 

mengajar yang baik. Sardiman (2004: 195) menyatakan bahwa keterampilan 

mengajar yang dimiliki oleh guru terbagi dalam tiga klasifikasi, yakni yang 

berkaitan dengan aspek materi pembelajaran, modal kesiapan, dan 

keterampilan operasional.  

Pembelajaran novel diarahkan untuk menumbuhkan apresiasi peserta 

didik terhadap hasil karya sastra manusia Indonesia. Pengetahuan dan 

kemampuan guru tentang memahami novel sangat menunjang keberhasilan 

pembelajaran sastra. Pengetahuan tersebut dapat berupa penguasaan materi 

tentang aspek sosial yang harus dimiliki oleh para pengajar. Selain itu, 

pemilihan dan penyajian materi harus diperhatikan oleh para pengajar jenjang 

SMP.  

Moody dalam Maria Utami (2010) mengungkapkan bahwa ada tiga 

aspek yang penting dalam memilih bahan pengajaran sastra, yaitu bahasa, 

psikologi siswa, dan latar budaya. Mengacu pendapat tersebut, guru 

hendaknya memilih  yang bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan 

bahasa siswanya. Selain itu pemahaman terhadap tingkat perkembangan 

kejiwaan siswa dan latar belakang budaya siswa juga harus dipertimbangkan 

agar tidak terjebak dalam kemonotonan yang membosankan siswa.  

Perkembangan novel di Indonesia ini cukup pesat, terbukti dengan 

banyaknya novel-novel baru telah diterbitkan. Novel tersebut mempunyai 

bermacam-macam tema dan isi yang lebih banyak mengetengahkan kisah-

kisah romantisme anak muda dan tentang sosialisme. Tema dalam karya 

sastra dari dulu hingga sekarang banyak mengangkat tema tentang problem-

problem sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat.  
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Novel merupakan salah satu ragam prosa disamping cerpen dan roman. 

Novel adalah prosa yang panjang menyuguhkan tokoh-tokoh dan 

menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun (Sudjiman, 

2000: 55). Berkaitan dengan hal itu dalam novel Sebelas Patriot pengarang 

mencoba untuk menguraikan kehidupan sosial yang berhubungan dengan 

kegigihan kesebelasan sepak bola, yang kemudian peneliti mengambil nilai 

sosial yang terkandung didalam novel tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa alasan yang menjadikan 

ketertarikan dalam melakukan penelitian ini, antara lain: 

1. Novel Sebelas Patriot mengangkat tema tentang perjuangan hidup 

yang sangat indah serta alur cerita yang tersusun sangat elok. Selain 

itu penggambaran tokoh-tokoh dalam Novel Sebelas Patriot sangat 

realistis, sehingga pembaca seolah-olah berada langsung pada saat 

kejadian berlangsung. 

2. Mencerminkan kehidupan masa perjuangan jaman sekarang di 

masyarakat pinggiran yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan 

moral sosial bagi siswa SMP yang sangat diperlukan diusia beranjak 

dewasa. 

3. Berkaitan dengan asumsi awal, setelah dilakukan pembacaan secara 

hermeneutik telah ditemukan aspek sosial yang terkandung di dalam 

Novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata.  

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu untuk dilakukan penelitian mengenai 

aspek sosial dalam Novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata yang nantinya 

dapat dijadikan bahan ajar pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar sosiohistoris Andrea Hirata sebagai pengarang novel 

Sebelas Patriot? 
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2. Bagaimana struktur yang membangun novel Sebelas Patriot karya Andrea 

Hirata? 

3. Bagaimana wujud aspek sosial yang terdapat dalam novel Sebelas Patriot 

karya Andrea Hirata ditinjau melalui pendekatan sosiologi sastra? 

4. Bagaimana implementasi aspek sosial novel Sebelas Patriot karya Andrea 

Hirata pada pembelajaran sastra di SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini 

mempunyai tujuan, antara lain: 

1. Mendeskripsikan latar sosiohistoris Andrea Hirata sebagai pengarang 

novel Sebelas Patriot. 

2. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Sebelas Patriot karya 

Andrea Hirata. 

3. Mendeskripsikan wujud aspek sosial yang terdapat dalam novel Sebelas 

Patriot karya Andrea Hirata ditinjau melalui pendekatan sosiologi sastra. 

4. Mendeskripsikan implementasi aspek sosial novel Sebelas Patriot karya 

Andrea Hirata pada pembelajaran sastra di SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis 

maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, dan bagi masyarakat 

pada umumnya, serta dapat menambah khasanah ilmu bagi penelitian 

karya sastra yang berupa novel dengan penekanan pada analisis 

sosiologi sastra. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca dan Penikmat Sastra 

Penelitian novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-

penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya khususnya dalam 

menganalisis nilai sosial. 

b. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

mahasiswa untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih inovatif 

dan kreatif demi kemajuan diri. 

c. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengajar atau 

pendidik yang khususnya guru Bahasa dan Sastra Indonesia di berbagai 

sekolah sebagai materi ajar sastra. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peneliti-peneliti lain 

untuk melakukan penelitian dengan hasil yang lebih baik. 

e. Bagi Pustaka 

Penelitian ini daharapkan dapat digunakan untuk menambah 

koleksi perpustakaan sebagai peningkatan pengadaan buku atau 

referensi yang berguna bagi pengunjung perpustakaan. 


