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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan media untuk mengutarakan sisi-sisi 

kehidupan manusia dan memuat kebenaran-kebenaran kehidupan manusia 

yang kadang-kadang kebenaran itu bersifat sejarah. Selain itu juga, karya 

sastra memiliki peran yang penting dalam masyarakat karena karya sastra 

merupakan gambaran kondisi sosial masyarakat yang terjadi di dunia 

sehingga karya itu menggugah perasaan orang untuk berpikir tentang 

kehidupan. Pengarang memiliki keterkaitan dengan keadaan realitas atau 

sosial masyarakat dalam menciptakan karya sastra.  

Menurut Waluyo (2011:31) karya sastra merupakan hasil pemikiran 

yang mendalam dari pengarangnya, hasil imajinasi dari pengarang. Novel 

merupakan bentuk karya sastra yang paling popular di dunia. Bentuk sastra 

ini paling banyak beredar karena daya komunikasinya yang luas pada 

masyarakat. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra. Stanton 

(2012:91) berpendapat bahwa sebuah novel terdiri atas beberapa bab, dalam 

setiap bab terdiri atas beberapa episode yang jalan ceritanya saling berkaitan 

satu sama lain (dari segi tema maupun topik pembicaraan). 

Karya sastra khususnya novel berfungsi bukan hanya memberikan 

hiburan  atau keindahan saja terhadap pembacanya, melainkan dapat 

memberikan nilai-nilai yang dibutuhkan manusia pada umumnya, yakni nilai-

nilai sastra, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, dan nilai 

religius. Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus terhadap nilai-nilai religius 

yang tedapat dalam karya sastra, yaitu novel. 

Teciptanya suatu novel dipengaruhi oleh beberapa faktor salah 

satunya kondisi sosial masyarakat yang akan berpengaruh terhadap isi novel, 

maksud serta tujuan pengarang menulis novel. Pada era globalisasi ini, 

banyak pengarang yang menuliskan karya sastra novel dengan tema yang 

lebih condong pada nilai religius atau agama dengan tujuan menumbuhkan 

karakter pribadi yang religius pada pembaca. Salah satu novel yang 
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mengandng nilai religius adalah novel Kutemukan Tuhan di Panti Pijat karya 

HS. Priyo Soeaedy cetakan ke delapan tahun 2018. Tujuan pengarang 

menulis novel tersebut antara lain mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai 

religius melalui perilaku tokoh pada novel, baik melalui perilaku tokoh yang 

langsung maupun tidak langsung. Novel ini memiliki nilai-nilai religius yang 

digambarkan melalui tokoh yang bernama Tinaroh Ulya. Dia mempunyai 

nasib pahit sebagai guru honorer swasta yang terhimpit kemiskinan struktural 

tanpa punya daya berteriak apalagi bergerak maju dalam aspek finansial. 

Tinaroh seorang yang pantang menyerah pada nasib, sehingga menceburkan 

dirinya dalam keterbatasan pada jurang yang dipandang hitam. Pencarian 

Tuhan yang sampai di tempat hitam, Tinaroh tidak menggadaikan 

moralitasnya. Iman dan islamnya tetap putih meskipun di tempat yang hitam. 

Oleh kemurahan dan kasih sayang al Malikul Quddus Tinarohh ditemukan 

dengan hamba-Nya yang punya kelas spektakuler dalam aspek finansial 

sehingga dapat merubah Tinaroh menjadi sosok dermawan di desanya yang 

dibuktikan dengan dukungan moral, intelektual, sedang finansialnya dari 

suami shalih yang mau dan mampu bersinergi dalam mewujudkan nilai-nilai 

keimanan di tengah masyarakat yang punya sejumlah harapan. 

Untuk mencapai tujuan di atas, penulis memanfaatkan teori resepsi 

sastra, yaitu teori yang menekankan pentingnya peran pembaca dalam 

mengembangkan karya sasta. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa karya 

sastra disajikan untuk pembacanya (Endraswara, 2003:118). Hubungan karya 

sastra dengan pembaca mempunyai implikasi estetik karena teks sastra akan 

menjadi objek estetik setelah dibaca dan dikonkretisasi oleh pembaca. Oleh 

karena itu, pusat perhatian resepsi sastra adalah proses hubungan antara teks 

sastra dan pembacanya yang diarahkan pada proses interpretatif terhadap teks 

tertentu (Endraswara, 2003:118). 

Tanggapan siswa sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan 

ini. Dalam proses belajar mengajar, tanggapan merupakan salah satu unsur 

kejiawan yang turut memberikan andil dalam meraih keberhasilan belajar 

serta berfungsi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah 
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dilaksanakan. Menurut Wasty Soemanto (2012: 25) tanggapan merupakan 

bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan, kesan 

tersebut menjadi isi kesadaran yang dapat dikembangkan dalam hubungannya 

dengan kontek pengalaman sekarang serta antisipasi keadaan untuk masa 

yang akan datang. Dengan begini siswa dapat dengan mudah mempelajari dan 

mengamalkan nilai-nilai religius yang ada dalam novel. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti tentang tanggapan 

siswa terhadap nilai-nilai religius dalam novel Kutemukan Tuhan di Panti 

Pijat karya HS. Priyo Soeaedy. Peneliti memilih nilai religius sebagai fokus 

penelitian karena nilai religius dianggap sebagai nilai yang langsung 

mempengaruhi pembaca dalam bidang agama, membentuk karakter pribadi 

atau moral seseorang, nilai religius juga menjadi faktor yang dapat 

mengarahkan manusia ke arah jalan yang lebih baik serta nilai religius juga 

dapat menumbuhkan keimanan seseorang bahkan mampu menambah 

keimanan seseorang terhadap Tuhan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana tanggapan siswa terhadap nilai-nilai religius 

pada novel Kutemukan Tuhan di Panti Pijat karya HS Priyo Soeaedy?” yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Kutemukan Tuhan di Panti 

Pijat karya HS Priyo Soeaedy? 

2. Bagaimana nilai-nilai religius yang tergambar dalam novel Kutemukan 

Tuhan di Panti Pijat karya HS Priyo Soeaedy? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap nilai-nilai religius dalam novel 

Kutemukan Tuhan di Panti Pijat karya HS Priyo Soeaedy? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan tanggapan siswa 

terhadap nilai-nilai religius dalam novel Kutemukan Tuhan di Panti Pijat 

karya HS Priyo Soeaedy, dengan rincian sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Kutemukan Tuhan di 

Panti Pijat karya HS Priyo Soeaedy. 

2. Menganalisis nilai-nilai religius dalam novel Kutemukan Tuhan di Panti 

Pijat karya HS Priyo Soeaedy. 

3. Menjelaskan tanggapan siswa terhadap nilai-nilai religius dalam novel 

Kutemukan Tuhan di Panti Pijat karya HS Priyo Soeaedy. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

dan praktis. 

1. Manfaat teoretis 

a. Sebagai sarana kajian dalam menerapkan salah satu pendekatan dalam 

karya sastra. 

b. Memperkaya kajian resepsi sastra khususnya yang berobjek dalam 

novel. 

c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan-

perkembangan penerapan studi tentang sastra. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi penulis yang merupakan calon pendidik bahasa dan sastra 

Indonesia, penelitian ini dijadikan bekal dalam memberi materi 

pelajaran Bahasa Indonesia dibidang kesastraan. 

b. Bagi pendidik mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, penelitian 

ini diharapkan bisa menambah referensi bahan ajar untuk 

mengembangkan ilmu sastra. 

c. Berbagi pengalaman serta pengetahuan kepada pembaca dalam 

mengapresiasi suatu karya sastra serta menambah wawasan ilmu dalam 

bidang sastra. 


