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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra hadir sebagai wujud nyata imajinasi kreatif dari seorang 

sastrawan yang merupakan hasil pemikiran, pengalaman, budaya, dan refleksi 

pengarang terhadap sesuatu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat 

maupun dalam diri pengarang. Karya sastra dapat dikatakan sebagai potret 

kehidupan bermasyarakat yang memiliki peranan penting dalam menggugah 

manusia untuk berfikir tentang nilai-nilai dan makna kehidupan. Sebuah 

karya sastra yang baik akan semakin mampu menunjukkan nilai-nilai baru 

yang cukup kaya ketika semakin sering dibaca (Waluyo, 2011: 37). 

Novel merupakan salah satu karya sastra yang menerima pengaruh 

dari masyarakat dan juga dapat memberi pengaruh pada masyarakat. Cerita 

fiksi dalam novel mampu mendorong pembaca untuk ikut merenungkan 

masalah hidup dan kehidupan sehingga sering dianggap dapat mengarahkan 

pembaca menjadi lebih arif. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan 

reaksi seseorang terhadap kehidupan dan lingkungannya sehingga pengarang 

dapat mengajak pembaca memasuki imajinasi atau pengalaman dalam karya 

sastra (Nurgiantoro, 2015: 3). 

Nilai-nilai sosial menjadi fondasi penting bagi pembangunan bangsa 

yang perlu dijadikan sebagai materi pendidikan budi pekerti. Nilai-nilai sosial 

dapat menjadi pedoman bagi masyarakat agar dapat hidup berkasih sayang 

dengan sesama manusia, hidup disiplin, hidup harmonis, hidup demokrasi, 

dan hidup bertanggung jawab. Tanpa adanya nilai-nilai sosial, suatu negara 

dan masyarakat tidak akan mendapatkan kehidupan yang demokratis dan 

harmonis. Novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru 

mengandung banyak nilai-nilai sosial yang dapat ditanamkan kepada peserta 

didik. 

Berdasarkan teori di atas, peneliti melakukan penelitian yang 

mengombinasikan antara pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat 
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menggunakan novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru yang 

diterbitkan tahun 2019 sebagai sumber data. Peneliti mengangkat nilai-nilai 

sosial yang terkandung dalam novel sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di 

SMA. Jenjang pendidikan SMA dipilih karena bahan ajar dengan 

menggunakan cerita fiksi dalam novel terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) 

kelas XI SMA. 

Novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru 

menceritakan tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Banyuwangi. 

Intan Andaru berani mengangkat kembali cerita tentang tragedi yang pernah 

terjadi di Banyuwangi dua puluh tahun silam terkait pembantaian orang-

orang yang dinilai sebagai dukun santet. Tragedi yang terjadi pada tahun 

1998, masih penuh misteri dan menyisakan beragam pertanyaan sampai 

sekarang. Novel ini juga mengangkat hal yang menarik, yaitu perjuangan Sari 

yang berusaha keras untuk keluar dari bayangan trauma masa kecilnya, serta 

rasa syukur yang besar untuk menerima kehidupannya, walaupun berada 

dalam jeratan kemiskinan dan stigma masyarakat di kampungnya. Novel ini 

sarat akan konflik dan fakta-fakta sosial masyarakat Banyuwangi. Hal ini 

yang menjadikan dasar peneliti untuk menggunakan pendekatan sosiologi 

sastra.  

Menurut Sumarjan (dalam Saraswati, 2003: 3) sosiologi merupakan 

ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial serta di dalamnya 

perubahan-perubahan sosial. Sosiologi tidak hanya mengenai kondisi sosial 

masyarakat tetapi juga menyangkut pada ekonomi hingga budaya. Pendekatan 

sosiologi sastra dirasa tepat digunakan untuk menganalisis novel Perempuan 

Bersampur Merah karya Intan Andaru. Melalui pendekatan ini, dapat 

ditemukan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam novel tersebut. Nilai-nilai 

sosial itu yang akan disampaikan kepada siswa melalui bahan ajar 

pembelajaran bahasa Indonesia sehingga siswa dapat memanfaatkan novel 

Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru sebagai media belajar 

untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan. 
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Berdasarkan uraian di atas, secara rinci alasan mengkaji novel 

Perempuan Bersampur Merah dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Novel Perempuan Bersampur Merah mengangkat tema yang menarik 

yaitu perjuangan seorang anak perempuan untuk mengungkap teka-teki 

atas terbunuhnya bapaknya dalam tragedi Banyuwangi tahun 1998. 

2. Novel ini menampilkan kehidupan sosial budaya masyarakat 

Banyuwangi. 

3. Sepengetahuan penulis, novel Perempuan Bersampur Merah belum 

pernah secara khusus dikaji menggunakan pendekatan sosiologi sastra 

terutama berkaitan dengan nilai sosial. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Nilai Sosial dalam Novel Perempuan Bersampur Merah Karya Intan 

Andaru: Tinjauan Sosiologi Sastra dan Relevansinya dengan Bahan Ajar di 

SMA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini mengkaji masalah yang ada dalam novel Perempuan 

Bersampur Merah yang dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Perempuan Bersampur 

Merah karya Intan Andaru? 

2. Bagaimana nilai-nilai sosial yang terkandung dalam novel Perempuan 

Bersampur Merah karya Intan Andaru dengan menggunakan tinjauan 

sosiologi sastra? 

3. Bagaimana relevansi nilai-nilai sosial yang terkandung dalam novel 

Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dengan bahan ajar 

bahasa Indonesia di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan. 

1. Mesdeskripsikan struktur yang membangun novel Perempuan 

Bersampur Merah karya Intan Andaru. 
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2. Mendeskrisikan nilai-nilai sosial dalam novel Perempuan Bersampur 

Merah karya Intan Andaru dengan menggunakan tinjauan sosiologi 

sastra. 

3. Mendeskripsikan relevansi nilai-nilai sosial yang terkandung dalam novel 

Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dengan bahan ajar 

bahasa Indonesia di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para 

pembaca, baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam 

perkembangan ilmu sastra, khususnya pada kajian ilmu sastra. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penggunaan teori-

teori sastra secara teknik analisis terhadap karya sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengarang, penelitian ini dapat memberi masukan untuk 

menciptakan karya sastra yang lebih baik. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah minat baca dalam 

mengekspresikan karya sastra. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan 

melalui pemahaman tokoh-tokoh yang dikaji secara sosiologi sastra 

khususnya dalam menghadapi persoalan hidup. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya khasanah penelitian 

sastra sehingga bermanfaat bagi perkembangan sastra Indonesia. 

 


