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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 

Esten dalam Amrillah dan Rusminto (2015: 2) menyatakan bahwa sastra 

merupakan hasil ungkapan perasaan, pikiran, dan  naluri kemanusiaan yang ada 

dalam  masyarakat. Hal ini, dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi lingkungan. 

Sastra berbentuk kritikan,baik berupa pengungkapan ketidakpuasan terhadap 

keadilan, kekecewaan terhadap palsunya kebenaran, maupun pernyataan 

kegembiraan terhadap keberhasilan. Hasil dari satra yang berbentuk kritikan, 

keadilan, kekecewaan adalah sebuah karya sastra. Karya sastra adalah karya fiksi 

merupakan hasil kreasi berdasarkan luapan emosi yang spontan, yang mampu 

mengungkapkan aspek estetik baik yang di dasarkan pada aspek kebahasaan maupun 

aspek makna.   

Aziez (2010:2) menyatakan bahwa novel merupakan karya prosa fiksi yang 

ditulis secara naratif (dalam bentuk cerita), kata novel berasal dari bahasa Italia 

“novella” yang berarti sebuah kisah atau sepotong berita. Selain dari bahasa Italia 

novel juga berasal dari bahasa Latin yaitu “novellus” yang diturunkan dari kata 

“novies” yang berarti baru. Novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi 

utuh problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Novel 

menceritakan suatu kejadan luar biasa dari kehidupan tokoh. Dikatakan luar biasa 

karena dari kejadian itu, lahir suatu konflik yang menimbulkan pergolakan  jiwa para 

tokohnya sehingga mengubah jalan hidupnya. dikalangan remaja karya satra yang 

paling diminati biasanya karya sastra berbentuk prosa terutama novel. Novel 

merupakan  suatu karya fiksi, yaitu karya dalam bentuk kisah atau cerita yang 

melukiskan tokoh-tokoh dalam cerita rekaan.  

Novel yang dapat memberi pembelajaran dan memberikan nilai pendidikan 

karakter bagi pembacanya ialah novel Bintang karya Tere Liye, yang menceritakan 

untuk memperoleh pelajaran hidup tidak hanya persahabatan, justru adanya 

petualangan dan ilmu pengetahuan dapat menguatkan suatu nilai pendidikan karakter 

khususnya pada objek penelitian yaitu SMK mendorong sikap peserta didik terhadap 



2 
 

peristiwa yang terjadi disekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba mengangkatnya sebagai objek 

penelitian yang berjudul “Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Bintang Karya 

Tere Liye: Tinjauan Sosiologi Sastra sebagai Implementasi Bahan Ajar di SMK 

Negeri 1 Giritontro”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana struktur pembangun dalam novel Bintang karya Tere Liye? 

2. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada novel Bintang 

karya Tere Liye dengan tinjauan sosiologi sastra? 

3. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel 

Bintang karya Tere Liye dengan tinjauan sosiologi sastra diimplementasikan 

sebagai bahan ajar di SMK Negeri 1 Giritontro? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan struktur pembangun dalam novel Bintang karya Tere Liye. 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel 

Bintang karya Tere Liye dengan tinjauan sosiologi sastra. 

3. Mendeskripsikan hasil nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Bintang 

karya Tere Liye dengan tinjauan sosiologi sastra  diimplementasikan sebagai 

bahan ajar di SMK Negeri 1 Giritontro. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang sastra dan nilai pendidikan yang terdapat pada novel 

sebagai implementasi bahan ajar di SMK. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMK 

1) Menambah wawasan dan dan pengetahuan guru, khususnya tentang 

kajian sosiologi sastra novel 
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2) Menambah pengetahuan dalam mencari alternatif bahan ajar yang 

tepat dalam pembelajaran sastra agar mampu meningkatkan minat 

siswa dalam pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan contoh siswa sebagai cara untuk 

memahami dan memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan 

inovatif di masa yang akan datang demi kemajuan diri siswa. Selain 

digunakan sebagai motivasi dan referensi penelitian karya sastra 

Indonesia, diharapkan menambah wawasan kepada siswa tentang nilai-

nilai pendidikan karakter dalam novel Bintang karya Tere Liye dan bisa 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


