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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Sastra adalah buah pemikiran para sastrawan. Para sastrawan 

merefleksikan apa yang menjadi gagasannya dalam wujud karya satra. 

Gagagsan-gagasan ini muncul sebagai respon dari penglihatan, 

pendengaran, dan perasaan para sastrawan untuk kemudian dapat 

dinikmati oleh pembacanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dewi 

(2017:8) yang menyatakan bahwa kehadiran sastra merupakan hasil 

pemikiran sastrawan yang menjadi sistem lambang budaya untuk 

merespon berbagai fenomena yang hadir di sekelilingnya. Selaras dengan 

pendapat tersebut, Esten (dalam Waluyo, 2014:11) menyatakan bahwa 

sebuah cipta sastra menampilkan masalah kehidupan manusia. Ia 

menggambarkan beban hidup, upaya berjuang, perasaan kasih sayang dan 

kebencian, nafsu, dan segala yang dilalui manusia di dalam kehidupannya. 

Sastra sendiri hadir tidak saja hanya untuk dinikmati keindahannya atau 

sekedar mencerminkan kehidupan sosial tetapi juga dapat dijadikan 

sebagai media untuk tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian 

ini, sastra diposisikan sebagai media yang bertujuan untuk menyampaikan 

sebuah kritik sosial dalam suatu tatanan kehidupan sosial. 

 Laut Bercerita merupakan novel karya Leila S. Chudori yang 

menjadi subjek penelitian. Novel Laut Bercerita diadaptasi berdasarkan 

kisah nyata yang pernah terjadi pada era orde baru mengenai penculikan 

para aktivis pada tahun 1998. Hal ini berdasarkan pernyataan Leila S. 

Chudori pada akhir bukunya bahwa novel tersebut ditulis berdasarkan 

pengalaman pribadi beberapa kawannya yang pernah menjadi korban 

penculikan tahun 1998. Penggunaan setting tragedi pada masa orde baru 

ini memungkinkan peneliti untuk menemukan berbagai kritik sosial yang 

termuat dalam novel tersebut. Kritik sosial yang paling memungkinkan 

termuat dalam novel Laut Bercerita adalah mengenai pelanggaran HAM. 
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Kisah mengenai penculikan yang menimpa beberapa tokoh dalam novel 

tersebut dilapisi dengan gambaran detil penyiksaan yang mereka alami. 

Hal tersebut tentu saja merupakan sebuah pelanggaran HAM. Selain itu, 

masih terdapat kritik sosial lain yang akan dibahas lebih lanjut oleh 

peneliti pada BAB selanjutnya. 

 Kritik sosial dalam novel Laut Bercerita dianalisis menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra . Wellek dan Werren (dalam Damono, 1978:3) 

membagi sosiologi sastra ke dalam tiga kategori yaitu sosiologi pengarang 

atau penulis sastra, sosiologi karya sastra, dan sosiologi penikmat atau 

pembaca sastra. Dari ketiga konsep sosiologi sastra tersebut yang 

digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologi karya sastra. Sosiologi 

karya sastra merupakan pendekatan yang fokus pada karya itu sndiri. Hal 

yang dikaji berupa isi dan makna tersirat yang terkandung di dalamnya. 

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis isi dan makna tersirat mengenai 

kritik sosial yang termuat dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. 

Chudori. Sebelumnya peneliti menganalisis struktur pembangun yang 

termuat dalam novel Laut Bercerita dengan menggunakan pendekatan 

strukturalisme. Setelah dilakukan kajian menggunakan pendekatan 

strukturalisme dan sosiologi sastra, hasil kajian tersebut kemudian 

diimplementasikan ke dalam bahan ajar sastra di SMA khususnya kelas XI 

sesuai yang termuat pada permendikbud nomor 37 tahun 2018 KD 3.11 

mengenai analisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori? 

2. Bagaimana kritik sosial yang terdapat dalam novel Laut Bercerita 

karya Leila S. Chudori? 

3. Bagaimana implementasi hasil penelitian novel Laut Bercerita 

karya Leila S. Chudori sebagai bahan ajar di SMA? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan struktur novel Laut Bercerita karya Leila S. 

Chudori. 

2. Mendeskripsikan kritik sosial yang terdapat novel Laut Bercerita 

karya Leila S. Chudori. 

3. Mengimplementasikan hasil penelitian dari novel Laut Bercerita 

karya Leila S. Chudori sebagai bahan ajar di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

a. Bisa meningkatkan khasannah ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan khususnya di bidang sastra. 

b. Bisa meningkatkan khasannah pustaka Indonesia agar dapat 

digunakan sebagai penunjang dalan kajian sastra dan bahan 

pijakan dalam penelitian berikutnya. 

2. Manfaat langsung di dalam masyarakat 

a. Bagi guru mata pelajara bahasa Indonesia, hasil penelitian ini 

bisa dijadikan sebagai referensi bahan ajar sastra di sekolah. 

b. Bagi peserta didik, hasil penilitian ini dapat dijadikan sebagai 

motivasi untuk meningkatkan pemikiran kritis terhadap 

keadaan sosial di lingkungan mereka. 

c. Bagi pembaca sastra hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan 

sebagai tambahan informasi mengenai kritik sosial yang 

termuat dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Pemaparan sistematika penulisan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dan menyeluruh. Sitematika penulisan dari penelitian 

ini yaitu pada BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Selanjutnya pada BAB II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari 
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penelitian yang relevan, kajian teori, dan kerangka berpikir. Kemudian 

pada BAB III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan desain 

penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. Kemudian 

BAB IV berisi pembahasan yang terdiri dari pembahasan pengenai 

struktur novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori yang meliputi tema, 

tokoh dan penokohan, alur, dan latar cerita. Selain itu, pada BAB IV juga 

membahas mengenai kritik sosial dalam novel Laut Bercerita karya Leila 

S. Chudori serta implementasinya sebagai bahan ajar SMA. Pada BAB V 

merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya 

pada bagian paling akhir berisi daftar pustaka. 

 


