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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra adalah suatu karya seni yang disampaikan oleh pengarang dengan 

media bahasa tulis maupun lisan. Suatu karya sastra yang indah dipengaruhi oleh latar 

belakang sosial pengarangnya dan cara pengarang menggambarakan fikirannya kedalam 

sebuah karya tulis agar pembaca dapat menjiwai setiap kali membaca karyanya. Hal ini 

didukung oleh pendapat Wellek dan Werren (2014:4) karya sastra adalah karya imajinatif  

bermediumkan bahasa yang fungsi estetiknya dominan. Bahasa sastra sangat  konotatif, 

mengandung banyak arti tambahan sehingga tidak bersifat refrensial. Karya sastra tidak 

hanya bersifat menghibur tapi juga sarat akan nilai-nilai di dalamnya, baik nilai estetik 

maupun nilai kehidupan. Pembaca dapat mengetahui nilai pendidikan, nilai adat istiadat, 

nilai religiutis, dan pandangan hidup orang lain melalui karya sastra. 

Sastra sebagai hasil seni manusia berupa tulisan maupun lisan yang memiliki nilai 

keindahan dan makna tertentu. Sastra tercipta berdasarkan fenomena dan imajinasi yang 

dialami ataupun dilihat oleh pengarang. Karya sastra mengandung kebenaran, adat 

istiadat, sosial, budaya, religiusitas, moral, dan sebagainya. Pendapat ini didukung oleh 

pernyataan Wicaksono (2017:1) menyatakan karya sastra adalah bentuk kreativitas dalam 

bahasa yang berisi sederetan pengalaman batin dan imajinasi yang berasal dari 

penghayatan atas realitas non-realitas sastrawannya.  

Menurut Lexemburg, (dalam Surastina, 2018:63) sastra dapat dipandang sebagai 

suatu gejala sosial yang terkait dengan kehidupan di masyarakat berdasarkan norma-

norma dan adat istiadat pada zaman tertentu pada saat sastra ditulis. Pengarang menulis 

sebuah karya sastra berdasarkan pengalaman batin dan sikap hidup yang dijalaninya. 

Pendek kata, novel adalah karya imajinatif yang didasari kesadaran dan tanggung jawab 

kreatif sebagai karya seni yang berunsur keindahan dengan menawarkan model-model 

kehidupan yang diseimbangkan pengarang. 

Damono (2002:2) menyatakan bahwa karya sastra menyajikan gambaran 

kehidupan dan kehidupan itu sendiri merupakan sebuah kenyataan sosial. Hal ini dapat 

dijadikan alasan mengapa pengarang menggunakan karya sastra sebagai wadah untuk 



2 
 

 

mencurahkan segala permasalahan kehidupan manusia di dalam masyarakat. Melalaui 

karya sastra, pembaca dapat mengetahui dan memahami salah satu atau beberapa 

persoalan yang dapat ditemui dalam kehidupan. Singkat kata, karya sastra adalah 

cerminan kenyataan yang dituangkan pengarang berdasarkan pengalaman sosial 

pengarang. 

Griffth (dalam Siswanto, 2008:72) mengemukakan bahwa karya sastra merupakan 

hasil dari ekspresi individual penulis. Ekspresi individual yang di maksud dapat berupa 

kepribadian, emosi pengarang, memiliki ekspresi yang berbeda dipengaruhi dengan 

adanya perenungan imajinasi, realitas soasial, dan lingkungan yang berbeda.  

Karya sastra adalah karya seni yang mengandung nilai estetik. Karya sastra 

merupakan gambaran dari sebuah realitas sosial yang di tulis berdasarkan interaksi sosial 

dikehidupan nyata.  Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang 

terhadap lingkungan dan kehidupan, (Nurgiyantoro, 2018:3). 

Berbicara tentang karya sastra tidak jauh dari membicarakan masyarakat, budaya, 

sosial, ekonomi, dan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Pandangan ini didukung 

oleh pernyataan Endraswara, (2003:78) menyatakan baik aspek bentuk maupun isi karya 

sastra akan terbentuk oleh suasana lingkungan dan kekuatan sosial suatu periode tertentu. 

Artinya karya sastra yang baik yaitu mampu merefleksikan zamannya. 

Di kalangan remaja karya sastra yang paling banyak diminati dalam bentuk prosa 

terutama novel. Novel merupakan karya sastra berbentuk fiksi yang ditulis secara naratif 

(bentuk cerita). Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2018:11) menyatakan secara harfiah 

novella berarti sebuah barang baru yang kecil dan kemudian diartikan cerita pendek 

dalam bentuk prosa. 

Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra diharapkan dapat memberikan nilai-

nilai positif bagi pembaca sehingga pembaca dapat lebih sensitif terhadap lingkungan 

disekitarnya. Novel sebagai gambaran fenomena sosial dalam kehidupan dapat digunakan 

untuk mengenal sifat-sifat manusia dan interaksi sosialnya. 

Novel sebagai bentuk rekaan dari kehidupan mengandung banyak nilai-nilai 

edukatif yang patut untuk dijadikan teladan. Aspek sosial salah satunya. Dalam 

mengembangkan aspek sosial masyarakat perlu melakukan interaksi sosial, bertukar 

pendapat, dan menghargai satu dengan yang lain. 
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Perkembangan zaman yang terjadi pada bangsa ini banyak memberikan pengaruh 

yang cukup besar baik dari segi negatif maupun positif. Perkembangan teknologi di era 

4.0 (revolusi industri)  memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap interaksi 

sosial generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu pondasi dalam mengatasi 

dampak interaksi sosial bagi generasi muda dapat diperoleh melalui pembelajaran dengan 

bahan karya sastra. 

Berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, karya sastra berhubungan erat dengan 

bahan ajar. Sebagai salah satu bentuk karya sastra, novel dapat digunakan untuk bahan 

ajar di sekolah. Bahan ajar merupakan komponen yang digunakan guru untuk menunjang 

keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran bahasa dan sastra indonesia memanfaatkan 

karya sastra untuk meningkatkan pengetahuan dan kebahasaan siswa.  

Latar belakang pemilihan novel Tapak Jejak karya Fiersa Besari adanya keingin 

tahuan penulis untuk meneliti aspek-aspek sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini 

adalah sekuel lanjutan dari novel Arah Langkah yang telah di terbitkan tahun 2018. Kisah 

berawal dari niat dan tujuan yang berbeda dengan ke 2 temannya, Anisa Andini atau yang 

sering di sapa Prem dan Baduy memulai menelusuri Indonesia. Sebelumnya Fiersa Besari 

sebagai penulis telah menceritakan kisah petualangannya dengan Prem dan Baduy pada 

novel Arah Langkah. 

Pada novel Tapak Jejak, Fiersa Besari melanjutkan cerita perjalananya yang pada 

akhirnya ia lakukan sendiri karena ke 2 sahabatnya memilih arah jalan pulang dan 

melanjutkan rutinitasnya masing-masing. Novel ini bercerita tentang perjalanan Fiersa 

Besari saat mengunjungi daerah-daerah timur Indonesia untuk menelurusi keindahan 

alam, budaya, dan tradisi. Dalam perjalananya Fiersa Besari sampai di Kota Sorong 

berkat salah satu teman kenalannya yang masih satu lingkup dengan Achi teman yang ia 

kenal waktu di Makkasar. Ia adalah Sakti seorang pegawai negri di Kota Sorong. Berkat 

ketekunan dan keberanian Fiersa Besari akhirnya, ia menginjakan kaki di Kota Sorong,  

sesampainya di kota tersebut, ia mengajak Sakti untuk menunaikan nazarnya, 

menggunduli kepalanya.  

Fiersa Besari adalah sosok yang teguh akan pendiriannya, tidak mudah putus asa, 

saat ia mulai kehilangan tujuan perjalananya, ia selalu ingat akan tujuan awal melakukan 

perjalanan ini. Ia juga pemegang perinsip yang kuat, “seorang petualang tidak boleh 
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cengeng”. Selain itu, Fiersa Besari juga orang yang menepati janji, seperti janjinya 

kepada teman-teman mahasiswa USTJ, mereka bersedia mengantarkan Fiersa Besari 

mengunjungi perbatasan Papua dengan Papua Nugini asal Fiersa Besari bersedia makan 

buah pinang. 

Banyaknya tempat yang dikunjungi tentunya memiliki kebiasaan adat-istiadat dan 

interaksi sosial yang berbeda-beda. Perbedaan kultur budaya ini dapat mengajarkan 

pembaca untuk memiliki sifat toleransi antar agama, suku, ras, dan kelas sosial.  

Selain bercerita tentang keindahan Indonesia, novel Tapak Jejak Karya Fiersa 

Besari memaparkan kegelisahan akan makna keluarga dan rumah. Satu hal yang tidak 

pernah berubah, sejauh apapun kita melangkah, hati kita akan menentukan arah pulang 

yang paling tepat yaitu rumah. 

Kelebihan novel Tapak Jejak karya Fiersa Besari adalah penggunaan kata yang 

mudah dipahami sehingga menciptakan kesan imajinasi bagi pembaca. Selain itu 

penggunaan ungkapan yang baik mengenai hal-hal yang penulis alami. Buku ini cocok 

bagi pembaca pemula sehingga mereka tidak kesulitan menafsirkan makna yang 

terkandung di dalam novel tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan secara rinci alasan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Novel Tapak Jejak karya Fiersa Besari merupakan novel motivasi yang menurut 

penulis banyak masalah yang terjadi di dalamnya sehingga penulis tertarik untuk 

menjadikan novel ini sebagai objek penelitian. 

2. Peneliti ingin mengetahui serta mengkaji aspek sosial yang terdapat di dalamnya 

yang cocok dikaji dengan pendekatan sosiologi sastra. 

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek sosial yang terdapat dalam novel Tapak 

Jejak karya Fiersa Besari penulis berharap dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran sastra di SMA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di uraikan rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana struktur novel Tapak Jejak karya Fiersa Besari? 
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2. Bagaimana aspek sosial dalam novel Tapak Jejak karya Fiersa Besari dengan analisis 

pendekatan sosiologi sastra? 

3. Bagaimana hasil penelitian dan relevansinya sebagai bahan ajar di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan struktur novel Tapak Jejak karya Fiersa Besari. 

2. Mendeskripsikan aspek sosial dalam novel Tapak Jejak karya Fiersa Besari dengan 

analisis pendekatan sosiologi sastra. 

3. Mendeskripsikan hasil penelitian dengan relevansi sebagai bahan ajar di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian sebagai berikut. 

a. Manfaat teoritis 

1) Untuk membangun wawasan tentang karya sastra. 

2) Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kajian struktural, kajian sosiologi, dan 

aspek sosial yang terkandung dalam novel Tapak Jejak karya Fiersa Besari. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami isi cerita dari novel 

Tapak Jejak karya Fiersa Besari, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah dari 

cerita yang disampaikan. 

2) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti agar semakin 

banyak yang menyalurkan hasil pemikiran dan penelitiannya di bidang sastra dan 

pendidikan. 

3) Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hal-hal yang sama. 

4) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aspek sosial pada siswa 

dan sebagai refrensi dalam kegiatan pembelajaran apresiasi sastra di sekolah. 

 


