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ANALISIS KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL SI ANAK BADAI KARYA 

TERE LIYE: TINJAUAN SEMIOTIKA DAN IMPLEMENTASINYA 

SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur yang membangun 

novel Si Anak Badai karya Tere Liye, (2) mendeskripsikan kritik sosial dalam 

novel Si Anak Badai karya Tere Liye dengan tinjauan Semiotika, (3) 

mendeskripsikan implementasinya novel Si Anak Badai karya Tere Liye dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan objek penelitian adalah kritik sosial dalam novel Si Anak Badai. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, simak, dan catat. Keabsahan 

data menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik analisis data dilakukan dengan 

model pembacaan semiotik yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 

penelitian ini adalah (1) struktur novel Si Anak Badai antara lain, Tema adalah 

tentang persahabatan dan perjuangan sekelompok anak kelas 6 SD yang ingin 

mempertahankan keberadaan Kampung Manowa, tanah kelahiran mereka. Fakta 

cerita, a) alur yang digunakan adalah alur maju, b) tokoh utama adalah Zaenal, c) 

latar tempat naskah ini adalah di kampung Manowa di pulau Kalimantan, latar 

waktu terjadi antara periode 2000-an, latar sosial mengangkat kehidupan sebuah 

perkampungan di pesisir laut yang bernama kampung Manowa, (2) kritik sosial 

novel Si Anak Badai temukan tiga bidang kritik sosial, (a) bidang budaya yaitu 

kepercayaan dan seni, (b) lingkungan hidup meliputi hubungan sosial dan profesi, 

dan (c) bidang ekonomi yaitu konsumsi dan gaya hidup, (3) penelitian ini sesuai 

dengan kriteria pemilihan bahan ajar yaitu a) aspek bahasa, b) aspek psikologi, c) 

aspek latar belakang siswa sehingga dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar 

di SMA kelas XI sesuai dengan KD 3.11 menganalisis pesan dari buku fiksi yang 

dibaca.  

Kata Kunci: novel Si Anak Badai, kritik sosial, semiotika, implementasi sebagai 

bahan ajar SMA 
 

 

Abstract 

This study aims to (1) describe the structure that builds the novel Si Anak Badai 

by Tere Liye, (2) describe social criticism in the novel Si Anak Badai by Tere 

Liye with a semiotic review, (3) describe the implementation of the novel Si Anak 

Badai by Tere Liye with literature learning in high school. This research uses 

descriptive qualitative method with the object of research is social criticism in the 

novel Si Anak Badai. Data collection was done by using library techniques, 

listening, and taking notes. The validity of the data used theoretical triangulation 

techniques. The data analysis technique was carried out by using semiotic reading 

methods, namely heuristic and hermeneutic readings. The results of this study are 

(1) the structure of the novel Si Anak Badai, among others, the theme is about the 

friendship and struggle of a group of 6 grade elementary school children who 

want to maintain the existence of Kampung Manowa, their homeland. The facts of 

the story, a) the plot used is the progressive plot, b) the main character is Zaenal, 

c) the setting where this script is in Manowa village on the island of Borneo, the 
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time setting occurs between the 2000s, the social setting elevates the life of a 

village on the coast sea named Manowa village, (2) social criticism of the novel Si 

Anak Badai found three areas of social criticism, (a) the cultural sector, namely 

belief and art, (b) the environment includes social and professional relations, and 

(c) the economic sector, namely consumption. and lifestyle, (3) this research is in 

accordance with the criteria for selecting teaching materials, namely a) language 

aspects, b) psychological aspects, c) student background aspects so that it can be 

implemented as teaching materials in high school class XI according to KD 3.11 

analyzing messages from books fiction read. 

Keywords: Si Anak Badai novel, social criticism, semiotics, implementation as 

high school teaching materials 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Karya sastra merupakan dunia imajiatif yang merupakan hasil kreasi pengarang 

setelah merefleksi lingkungan sosial kehidupannya (Al-Ma‟ruf, 2012:2). Karya 

sastra merupakan sebuah karya seni yang bermediumkan bahasa yang oleh 

seorang pengarang digunakan untuk tujuan hiburan dan memiliki aturan atau 

struktur tersendiri yang berbeda dengan karya seni yang lain.karya sastra dapat 

dipakai untuk mengembangkan wawasan berpikir bangsa. Seperti yang di 

katakana Reni Puspitasari dalam penelitiannya (2016). Literary work is the result 

of the writers creative thinking which has a beauty and aesthetic value. Yang 

artinya, Karya sastra merupakan hasil pemikiran kreatif seorang sastrawan yang 

memiliki nilaikeindahan dan estetik serta memakai bahasa sebagai mediumnya. 

Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena yang ada. 

Sastra sebagai karya fiksi memilikipemahaman yang lebih mendalam, bukan 

hanya sekadar cerita khayal atau angan dari pengarang saja, melainkan wujud dari 

kreativitas pengarang dalam menggali dan mengolah gagasan yang adadalam 

pikirannya. 

        Menurut Nurgiantoro (2012:331), sastra yang mengandung pesan kritik 

atau disebut dengan sastra kritik, lahir di tengah-tengah masyarakat jika terjadi 

hal-hal yang kurang beres dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Banyak karya 

sastra memperjuangkan nasib rakyat kecil yang menderita, nasib rakyat kecil yang 

perlu dibela, rakyat kecil yang dipermainkan oleh tangan-tangan kekuasaan.  

Lebih lanjut Nurgiantoro (2012:311) mengatakan sastra yang mengandung pesan 

kritik dapat disebut sebagai kritik biasanya akan lahir di tengah masyarakat jika 

terjadi hal-hal yang kurang beres dalam kehidupan sosial dan masyarakat. 
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Pengarang umunya tampil sebagai pembela kebenaran dan keadilan, atau pun 

sifat-sifat luhur kemanusiaan lain.  

       Novel Si Anak Badai karya Tere Liye bertema adalah tentang 

persahabatan dan perjuangan sekelompok anak kelas 6 SD yang ingin 

mempertahankan keberadaan Kampung Manowa, tanah kelahiran mereka. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana struktur yang membangun 

novel Si Anak Badai karya Tere Liye, (2) Bagaimana kritik sosial dalam novel Si 

Anak Badai karya Tere Liye dengan kajian Semiotika, (3) Bagaimana 

implementasinya kritik sosial dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye sebagai 

bahan ajar sastra di SMA.  

   Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskrepsikan struktur yang 

membangun novel Si Anak Badai karya Tere Liye, (2) mendeskripsikan kritik 

sosial dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye dengan tinjauan Semiotika, (3) 

memaparkan implementasinya kritik sosial dalam novel Si Anak Badai karya Tere 

Liye sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

1.1 Novel dan Unsur-unsurnya 

Penelitian ini menganalisis dengan teori srukturalisme Robert Stanton 

(2007:45) untuk memberikan gambaran obyektif mengenai pesan yang 

terkandung dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye. Analisis 

strukturalisme ini difokuskan pada fakta cerita dan tema. Fakta cerita 

meliputi alur, karakter, dan latar.  

1.1.1 Tema 

Menurut Stanton (2007:36) tema merupakan aspek cerita yang sejajar 

dengan makna pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu 

pengalama begitu diingat. Al-Ma‟ruf (2010:19) menyatakan tema adalah 

gagasan yang meladasi cerita yang berkaitan dengan berbagai aspek 

keidupan, misalnya masalah sosial, politiik, budaya, cinta kasih, dan lain-

lain. 

1.1.2 Fakta-fakta cerita 

Fakta cerita yaitu cerita yang mempunyai peran penting dalam suatu karya 

sastra. Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-

elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. 
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Jika dirangkum menjadi satu, ketiga elemen ini dinamakan struktur faktual 

atau tingkatan faktual cerita (Stanton, 2007:22). 

1.1.3 Karakter atau Penokohan 

Menurut Altenbernd & Lewis (dalam Nurgiyantoro 2012:178) 

berdasarkan fungsi penampilan tokoh dibedakan menjadi tokoh 

protagonis dan antagonis. Berdasarkan karakter, ada tokoh bulat dan 

tokoh pipih (tokoh sederhana). Oemarjati (dalam Al-Ma‟ruf, 2010:82)  

menyatakan bahwa setiap tokoh yang hadir dalam cerita pasti memiliki 

unsur sendiri, misalnya unsur fisiologis, psikologis, dan sosiologis. 

Berikut penjelasan dari penyataan diatas. 

1.1.4 Alur (Plot) 

Alur merupakan rangakaian peristiwa yang sambung-sinambung yang 

terjalin dalam hubungan kausalitas (sebab-akibat) guna membangun 

jalannya cerita secara terpadu dan utuh (Al-Ma‟ruf, 2017:64)  

  Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2009:149-150), membedakan tahap 

plot menjadi lima bagian sebagai berikut. (1) Tahap situasion 

(penyituasian), (2) Tahap generating circimtances (pemunculan konflik), 

(3) Tahap rising action (peningkatan konfliks), (4) Tahap climax 

(klimaks), (5) Tahap denouement (tahap penyelesaian) 

1.1.5 Latar (Setting) 

Stanton (2007:35) latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah 

peristiwa dalam cerita, semesta yang beristeraksi dengan peristiwa-

peristiwa yang sedang berlangsung. Unsur latar dapat dibedakan ke dalam 

tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial (Nurgiyantoro, 

2012:227-233). 

1.1.6 Sudut pandang 

Nurgoyantoro (2009:246) berpendapat bahwa sudut pandang adalah 

penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya 

fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Siswandarti (2009:44)  

juga sependapat bahwa sudut pandang adalah posisi pengarang dalam 
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cerita fiksi. Sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang 

dugunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, 

latar dn erbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya 

fiksi kepada pembaca. 

1.1.7  Amanat 

Amanat merupakan pesan atau hikmah yang dapat diambil dari sebuah 

cerita untuk dijadikan sebagai cermin maupun panduan hidup. melalui 

cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca diharapkan 

dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan dan 

yang diamanatkan (Nurgiyantoro sebagaimana dikutip dalam Satinem, 

2019:75). Sedangkan menurut Siswandarti (2009:44) amanat adalah 

pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita, baik 

tersurat maupun tersirat. 

1.2 Teori Semiotika 

Semiotik adalah suatu disipilin yang menyelidiki semua bentuk 

komunikasi yang terjadi dengan sarana signs “tanda-tanda‟ dan 

berdasarkan pada signs system (code) „sistem tanda‟ (Sayuti, 2000:4). 

Selama beberapa tahun terakhir ini semiotik telah menarik perhatian 

sejumlah besar sarjana. Jelaslah bahwa semiotik bukanlah bidang yang 

kehadirannya baru akhir-akhir ini, kenyataannya ia memiliki tradisi yang 

pantas dihargai hingga jauh ke belakang sampai masa Greek Stoics. 

Perhatian khususnya akan diberikan pada unsur-unsur semiotik yang 

teramat penting bagi posisi teks sastra dalam proses komunikasi.  

Semiotik memandang sebuah kebudayaan sebagai suatu sistem 

yang berkaitan satu sama lain dengan cara memahami makna yang ada di 

dalamnya yang bersifat konvensional (Hoed, 2011:5). Semiotika juga 

berkaitan dengan beberapa pengkajian sastra. Seperti stilistika, sosiologi, 

dan estetika, karena dalam karya sastra ada istilah licencia poetica 

(keleluasaan dan kebebasan penyair).   

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memusatkan pengerjaannya 

menggunakan teori semiotik milik Pierce untuk mempelajari bagaimana 

fungsi tanda-tanda pada umumnya. Pierce (dalam Al-Ma‟ruf, 2010:23) 
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membedakan tiga kelompok tanda. Ketiga tanda itu yakni: 1) ikon (icon) 

adalah suatu tanda yang menggunakan kesamaan dengan apa yang 

dimaksudkannya, misalkan kesamaan peta dengan wilayah geografis yang 

digambarkan, 2) indeks (index) adalah suatu tanda yang mempunyai kaitan 

kausal dengan apa yang diwakilinya, misalkan asap merupakan tanda akan 

adanya api, dan 3) simbol (symbol) adalah hubungan antara hal/sesuatu 

(item) penanda dengan item yang ditandainya yang sudah menjadi 

konvensi masyarakat, misalnya lampu merah berarti berhenti. 

 

1.3  Teori Kritik Sosial 

Menurut Nurgiantoro (2012:331), sastra yang mengandung pesan kritik 

atau disebut dengan sastra kritik, lahir di tengah-tengah masyarakat jika 

terjadi hal-hal yang kurang beres dalam kehidupan sosial dan masyarakat. 

Banyak karya sastra memperjuangkan nasib rakyat kecil yang menderita, 

nasib rakyat kecil yang perlu dibela, rakyat kecil yang dipermainkan oleh 

tangan-tangan kekuasaan.  Lebih lanjut Nurgiantoro (2012:311) 

mengatakan sastra yang mengandung pesan kritik dapat disebut sebagai 

kritik biasanya akan lahir di tengah masyarakat jika terjadi hal-hal yang 

kurang beres dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Pengarang umunya 

tampil sebagai pembela kebenaran dan keadilan, atau pun sifat-sifat luhur 

kemanusiaan lain. 

Kritik sosial menurut Soelaeman (2009:173) dapat dibagi bidang 

sosialnya, sebagai berikut: (a) budaya yaitu kepercayaan, seni, nilai, 

simbol, norma, politik, dan pandangan hidup umumnya dimiliki bersama 

oleh anggota suatu masyarakat, (b) lingkungan sosial yaitu suatu 

persekutuan hidup permanen pada suatu tempat sifat yang khas seperti 

hubungan sosial, kelas sosial, profesi, kependudukan, kriminalitas, 

pelacuran, dan sebagainya, dan (c) ekonomi, meliputi produksi, distribusi, 

konsumsi, pendapatan, kemiskinan, gaya hidup, dan lain-lain 

1.4 Bahan Ajar  

Pembelajaran sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat kurang. 

Salah satu kendala yang menyebabkan pembelajaran sastra kurang adalah 
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tidak sesuainya bahan ajar sastra yang diberikan oleh guru. Bahan ajar 

yang disampaikan oleh guru tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 

Jika pengajaran sastra dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran 

sastra dapat juga memberikan sumbangan yang besar untuk memecahkan 

masalah-masalah nyata yang cukup sulit untuk dipecahkan di dalam 

masyarakat (Rahmanto, 2004:15). 

Fungsi sastra menurut Lazar (dalam Al-Ma‟ruf, 2012) adalah 1) 

sebagai alat untuk merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, 

perasaan, dan pendapatanya; 2) sebagai alat membantu siswa dalam 

menggambarkan kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam 

mempelajari bahasa; dan 3) sebagai alat untuk memberi setimulus dalam 

memperoleh kemampuan berbahasa. 

Rahmanto (2004:16) menambahkan bahwa pengajaran sastra dapat 

membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya meliputi empat 

manfaat, yaitu: membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan 

pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan menunjang 

pembentukan watak. Selain manfaat pengajaran sastra, Rahmanto 

(2004:27-31) juga menjelaskan agar dapat memilih bahan pengajaran 

sastra dengan tepat, beberapa aspek perlu dipertimbangkan. Berikut ini 

akan dibicarakan tiga aspek penting yang tidak boleh dilupakan jika kita 

ingin memilih bahan pengajaran sastra. 

1.4.1 Bahasa 

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah-

masalah yang dibahas, tapi juga faktor-faktor lain seperti: cara 

penulisan yang dipakai si pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu 

penulisan karya itu, dan kelompok pembaca yang ingin dijangkau 

pengarang. 

1.4.2 Psikologi 

Karya sastra yang dipilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan 

tahap psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Tentu saja, tidak 

semua siswa dalam satu kelas mempunyai tahapan psikologis yang 

sama, tetapi guru hendaknya menyajikan karya sastra yang setidak-
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tidaknya secara psikologis dapat menaraik minat sebagian besar siswa 

dalam kelas itu. 

1.4.3 Latar belakang budaya 

Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan 

latar belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan 

mereka, terutama bila karya sastra itu menghadirkan tokoh yang berasal 

dari lingkungan mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka atau 

orang-orang di sekitar mereka. Guru sastra hendaknya mengutamakan 

karya-karya sastra yang latar  ceritanya dikenal oleh para siswa. Guru 

sastra hendaknya mengetahui apa yang diminati oleh siswanya sehinga 

dapat menyajikan suatu karya sastra tidak terlalu menuntut gambaran di 

luar jangkauan kemampuan pembayangan yang dimiliki oleh para 

siswanya. 

2 METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Metode deskriptif kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan kata, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Si Anak 

Badai karya Tere Liye. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik pustaka, teknik simak dan catat. Teknik pustaka yaitu mengumpulkan 

sumber-sumber tertulis untuk dalam teks novel Si Anak Badai, selanjutnya 

menyimak secara keseluruhan novel Si Anak Badai dengan penuh intensitas dan 

pemahaman, dan mencatat kata, kalimat dan wacana yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

motode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan heuristik dan hermenetik. 

Pembacaan heurisik yaitu dengan menginterpretasikan teks novel Si Anak Badai 

melalui tanda-tanda linguistik dan menemukan arti secara linguistik dengan cara 

membaca cermat dan teliti tiap kata dan pembacaan hermeneutik dengan 

menafsirkan makna peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam teks novel Si 

Anak Badai hingga dapat menemukan konflik batin tokoh utama dalam novel Si 

Anak Badai karya Tere Liye. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
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3.1 Analisis Struktur yang Membangun dalam Novel Si Anak Badai 

Karya Tere Liye. 

3.1.2  Tema 

Tema novel Si Anak Badai karya Tere Liye adalah tentang persahabatan dan 

perjuangan sekelompok anak kelas 6 SD yang ingin mempertahankan 

keberadaan Kampung Manowa, tanah kelahiran mereka. Hal tersebut dapat 

diketahui dari kutipan berikut.  

“Seperti tadi, kami mengikuti rombongan Pak Alex kembali ke 

dermaga.  

“Si Bajak Laut!” 

“Kembalikan kakek kami!” 

“Hentikan pembangunan Pelabuhan!” 

Kami terus berseru-seru saat rombongan Pak Alex naik yacht. 

Tetap berseru juga Ketika kapal mewah itu melaju kencang 

meninggalkan dermaga. (Si Anak Badai, 2019:254) 

 

“Hanya ada satu cara,” aku berkata mantap. Sejak semalam aku 

memikirkan renca tersebut. “Kita curi saja dokumennya.” 

“Cepat atau lambat, kata Bapak. Dokumen asli itu akan dipegang 

Pak Mustar. Kita cari saja di barak pekerja atau di kapal pekerja 

yang sering dinaiki Pak Mustar. Dokumen itu pasti disimpan 

disana.” (Si Anak Badai, 2019:267) 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tema novel Si 

Anak Badai karya Tere Liye adalah tentang persahabatan dan perjuangan 

sekelompok anak kelas 6 SD yang ingin mempertahankan keberadaan 

Kampung Manowa, tanah kelahiran mereka.  

3.1.3 Alur  

Alur yang digunakan dalam novel Si Anak Badai adalah alur maju. Tahap 

Penyituasian (situation) tahap penyituasian ketika cerita diawali dengan 

penggambaran latar sebuah perkampungan di atas air, Kampung Manowa. 

Situasi latar pada tahap ini akan melandasi cerita yang akan berkembang 

pada tahap selanjutnya. Tahap pemunculan konflik (Generating 

Circumstance) Pemunculan konflik dalam novel ini yaitu ketika muncul 

ketika warga kampung mendengar bahwa kampung Manowa akan 

dijadikan sebuah pelabuhan dan sebagian besar warga kampung menolak. 

Tahap peningkatan konflik (rising action) Tahap peningkatan konflik 
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dalam novel Si Anak Badai terjadi ketika Wak Sidik memberi kabar bahwa 

pembangunan Pelabuhan akan segera dimulai secepatnya. Tahap klimaks 

(climax) Tahap klimaks dalam novel Si Anak Badai terjadi ketika Pak 

Kapten di tangkap polisi dan sekolah tempat Zaenal menimba ilmu 

dirubuhkam. Tahap Penyelesaian (denouement) Pada tahap ini, terjadi 

penyelesaian setelah cerita mengalami klimak yaitu terjadi ketika Zaenal 

dan teman-temanya menyerahkan bukti di persidangan bahwa Pak Kapten 

tidak bersalah dan pembangunan Pelabuhan di Manowa di batalkan. 

3.1.4 Penokohan 

Zaenal merupakan tokoh utama dalam novel Si Anak Badai karya Tere 

Liye. Zaenal merupakan tokoh sentral dan ditampilkan terus-menerus 

sehingga membangun struktur novel. Dilihat dari perannya, tokoh Zaenal 

merupakan tokoh protagonis karena dalam novel ini Zaenal 

menyampaikan nilai-nilai positif. Secara fisiologis dan sosiologis tokoh 

Zaenal digambarkan sebagai seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan 

Seorang siswa kelas 6 SD. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan 

berikut. 

“Usia kami sebelas-dua belas tahun, kelas enam. Kami 

sedang menunggu kapal-kapal dari laut ke arah hulu yang 

berlayar menuju lautan.” (Si Anak Badai, 2019:8) 

 

Secara psikologi tokoh Zaenal digambarkan sebagai seorang anak 

yang memiliki cita-cita menjadi seorang ahli cuaca dan peduli terhadap 

temannya. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut.  

  “Kau sendiri, Za?” Ode balas bertanya. 

“Aku ingin menjadi orang yang ahli tentang cuaca. Bisa 

memperkirakan akan turun hujan atau tidak. Bisa 

memperkirakan aka nada badai atau tidak.” (Si Anak Badai, 

2019:160) 

 

“Tapi sekolah bukan hanya soal ijazah, Lim.” Aku 

mencoba membantah.  

“Aku pulang, Za. Sampai ketemu besok.” Malim bergegas 

meninggalkanku, menuju rumahnya. Sebenarnya, soal 

berhenti sekolah di tengah jalan, Malim bukan pertama di 

kampung Manowa. Ada banyak anak lain yang putus 

sekolah. Tapi rata-rata karena masalah ekonomi, hendak 
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membantu orang tua melaut. Atau merantau ke kota, 

bekerja serabutan di sana. Keluarga Malim sebaliknya, 

mereka tidak punya persoalan ekonomo. Paman Rota hidup 

berkecukupan, punya kapal kayu. Menyekolahkan Malim 

tingi-tingi, Paman Rota mampu. Dan urusan ini menjadi 

rumit, karena Malim sahabatku.” (Si Anak Badai, 

2019:186) 

 

Dilihat dari karakternya, tokoh Zaenal digolongkan sebagai tokoh 

sederhana. Tokoh Zaenal digambarkan sebagai tokoh yang mempunyai 

cita-cita yang tinggi dan peduli terhadap teman-temanya.   

3.1.5 Latar 

Latar Tempat 

Latar tempat dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye terjadi di sebuah 

perkampungan di atas air bernama kampung Manowa yang terletak di 

pulau Kalimantan. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut 

“Inilah kampungku, Kampung Manowa. Di sini, seluruh rumah 

warga berada di atas air. Kokoh berdiri dengan tiang-tiang yang 

ternanam di dasar muara. Bukan hanya rumah, masjid dan sekolah 

juga di atas air. Sebagai penghubung antara satu rumah dengan 

rumah lainnya, juga penghubung kampung kami dengan dataran, 

dibangun jembatan yang terbuat dari papan ulin selebar satu 

setengah meter. Itulah jalan papan ulin tempat kami berlalu-lalang. 

Penduduk juga menggunakan prahu untuk berpergian.” (Si Anak 

Badai, 2019:18) 

 

“Kalian tidak akan menggergaji bambu jika hutan-hutan kayu 

ulin di hulu sungai tidak diganti dengan perkebunan sawit.” 
Pak Kapten meneruskan gerutuannya. “Mereka bilang kebun sawit 

lebih menguntungkan daripada memelihara pohon ulin. Mungkin 

iya bagi mereka, jelas tidak bagi kita. Dua puluhn tahun lalu kayu 

ulin hanyut begitu saja. Kalian mau berapa banyak, tinggal 

menunggu di muara. Sekarang sekubik kayu ulin seharga sepuluh 

juta.” (Si Anak Badai, 2019:96) 

 

Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditemukan keterangan tempat 

yang menunjukkan bahwa cerita tersebut terjadi di daerah pulau 

Kalimantan. Dikarenakan terdapat kebun sawit dan kayu ulin. Kayu ulin 

atau kayu besi adalah pohon berkayu dan merupakan tanaman khas 

Kalimantan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Ulin).  

Latar waktu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ulin
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Latar waktu dalam novel ini menunjukkan periode waktu tahun 

2000-an.  Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Grup rebana akan menyambutnya, bernyayi sambil mengiringi ke 

mana pun pejabat itu pergi. Mirip arak-arakan pengantin. 

Begitulah, dari rumah Wak Sidik lumrah terdengar lagu-lagu 

kasidahan.  

Perdamaian, perdamaian 

Perdamaian, perdamaian 

Banyak yang cinta damai 

Tapi perang makin ramai 

Lagu itu terdengar sampai ujung-ujung jalan papan ulin. Bapak-

bapak ikut bersenandung saat memperbaiki jala atau menambal 

perahu. (Si Anak Badai, 2019:109) 

 

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa latar waktu 

terjadinya cerita adalah tahun 2000-an.  Ini cukup tergambar jelas dari 

adanya lagu grup kasidah Nasida Ria yang memang sedang popular di 

tahun itu.  (https://id.wikipedia.org/wiki/Nasida_Ria). 

Latar waktu dalam novel ini menunjukkan periode waktu tahun 

2002-an. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Hidup Pak Kapten!” Yang lain menimpali. Itulah yang terjadi 

beberapa bulan terakhir. Kami memiliki buktinya, pengacara berhasil 

memaksa rekaman itu diputar, disaksikan puluhan wartawan. Maka 

meledaklah kasus itu. Bahkan sebelum Utusan Gubernur mrnyadari 

rekaman itu ada, penyedik KPK telah datang cepat.” (Si Anak Badai, 

2019:317) 

 

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa latar waktu 

terjadinya cerita adalah tahun 2002-an. Ini cukup tergambar jelas dari 

adanya KPK. Komunis Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri berdiri pada 

tahun2002. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_

Indonesia) 

Latar Sosial 

Dalam novel Si Anak Badai mengangkat latar kehidupan sebuah 

perkampungan di pesisir laut yang bernama kampung Manowa.. Hal 

tersebut terdapat dalam kutipan berikut. 

“Sepagi ini kampung kami sibuk. Nelayan menjahit jala-jala yang 

robek. Gerobak berisi ikan melintas ke sana kemari. Ibu-ibu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nasida_Ria
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia
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menjemur ikan asin. Aku dan adik-adiku terus melangkah menuju 

bangunan sekolah kami, yang juga berada di atas sungai.” (Si Anak 

Badai, 2019:29) 

 

3.1.6 Sudut Pandang (point of view) 

Nurgiyantoro (2009:246) berpendapat bahwa sudut pandang adalah cara 

penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya 

fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang novel 

ini adalah sudut pandang orang pertama (aku). Sudut pandang yang 

digunakan pengarang dalam menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

pada cerita ini adalah sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan 

menggunakan “Aku”. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

“Aku berlari masuk, tanganku teracung tinggi, membawa kaset rekaman. 

Sebelum sempat dihentikan siapa pun, sebelum dicegah oleh petugas, aku 

telah berseru kencang sekali, “Pak Kapten tidak bersalah! Aku punya 

buktinya!” (Si Anak Badai, 2019:316) 

 

“Aku” merujuk pada tokoh Zaenal yang merupakan tokoh utama. Hal ini 

dapat dipahami dari kutipan di bawah ini. 

“Kau mimpi buruk, Za. Tanganmu menggapai-gapai tak karuan. Malim 

memperhatikanku yang sedang bangun, berusaha duduk.” (Si Anak Badai, 

2019:7) 

 

Berdasarkan kutipan dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sudut pandang yang digunakan pengarang dalam bercerita adalah sudut 

pandang orang pertama. Hal ini di tandai dengan penggunaan persona 

“Aku” untuk menunjukkan bahwa posisi pengarang dalam  bercerita 

berada dalam cerita itu, yakni menjadi tokoh utama dan menggunakan 

persona “Aku” ketika sedang berinteraksi dengan tokoh lain. 

3.1.7 Amanat  

Amanat merupakan pesan atau hikmah yang dapat diambil dari sebuah 

cerita untuk dijadikan sebagai cermin maupun pandangan hidup. melalui 

cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca diharapkan 

dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan dan di 

amanatkan (Nurgiyantoro sebagaimana dikutip dalam Satinem, 2019:75). 

Sedangkan menurut Siswandarti (2009:44) amanat adalah pesan-pesan 
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yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita, baik tersurat maupun 

tersurat. 

 Adapun amanat yang terdapat dalam Novel Si Anak Badai adalah sebagai 

berikut. 

3.1.7.1 Berbakti Kepada Orang Tua 

Sikap berbakti kepada orang tua digambarkan pengarang melalui tokoh 

Zaenal yang selalu membantu ibunya. Hal tersebut terlihat dalam 

kutipan berikut. 

“Hal baik dari kegagalan kami membantu Mamak adalah apa yang 

dikatakan Bapak waktu makan malam meresap dengan sendirinya. 

Bagiku itu terasa nyata. Bahwa menjahit, memasak, dan mencuci 

itu sulit. Dan Mamak mengerjakannya sekaligus, masih sambil 

menjahit pula.” (Si Anak Badai, 2019:128) 

 

3.1.7.2 Bertanggung Jawab 

Sikap bertangung jawab digambarkan pengarang melalui tokoh Zaenal, 

dan Fatah. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

“Mamak menyuruh kita bertanggung jawab, Fat. Kakak tidak mau 

pulang sebelum urusan ini selesai. Bisa Panjang. Kita bisa 

dihukum tidur di teras rumah.” (Si Anak Badai, 2019:42) 

 

3.1.7.3 Memaafkan 

Sikap memaafkan digambarkan pengarang melalui tokoh Bapak yang 

sedang menasehati Zainal dan Fatah. Hal tersebut terlihat dalam 

kutipan berikut. 

“Dengan membuat masakan lezat ini, Mamak telah menebus 

kesalahannya. Dan Mamak kau juga telah minta maaf berkali-kali, 

bukan? Kita tidak boleh terus marah atas kesalahan orang lain. 

Tidak boleh membahas-bahasnya lagi. Setiap orang melakukan 

kesalahan. Yang membedakan antara orang yang melakukan 

kesalahan itu adalah ada yang belajar dari kesalahannya, ada juga 

yang tidak mengambil pelajaran apa-apa dari kesalahan itu.” (Si 

Anak Badai, 2019:72)  

 

3.1.7.4 Gotong Royong 

Sikap gotong-royong digambarkan pengarang melalui tokoh Zaenal 

dan seluruh warga kampung Manowa. Hal tersebut terlihat dalam 

kutipan berikut. 

“Maka hari minggu ini, sesuai kesepakatan warga, gotong-royong 

memperbaiki jembatan masjid akan dilaksanakan. Kayu ulin itu 
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digunakan sebagai tiang jembatan, sementara lantai jembatan 

dibuat dari bilah-bilah bambu. Semua warga ikut gotong-royong.” 

(Si Anak Badai, 2019:175-176) 

 

3.1.7.5 Tolong Menolong 

Sikap tolong menolong digambarkan pengarang melalui tokoh Awang 

saat menolong mengambilkan bolpoin Mutia yang jatuh ke sungai. Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

“Suara Awang yang menceburkan diri terdengar. Dia telah lompat 

dari jendela. Gesit sekali gerakannya saat berenang di dalam air. 

Aku memang tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa 

membayangkannya. Awang tangkas melintasi tiang-tiang sekolah, 

terus meluncur ke kedalaman lima-enam meter, menyibak lumpur 

di dasar sungai, mulai mencari bolpoin Mutia. Tidak keliru jika 

Awang memang paling jago menyelam. Aku menoleh, melihat 

Awang tersenyum lebar. Dia sudah memakai celana, sekarang 

sedang memakai kemeja. Di mulutnya terselip bolpoin berwarna 

keperakan. Itu bolpoin Mutia.” (Si Anak Badai, 2019:37-38)  

 

Berdasarkan analisis struktural, unsur-unsur yang membangun 

novel Si Anak Badai karya Tere Liye sangat berkaitan antara unsur satu 

dengan unsur yang lain. Secara keseluruhan novel ini mengangkat tema 

tentang persahabatan dan perjuangan sekelompok anak kelas 6 SD yang 

ingin mempertahankan keberadaan Kampung Manowa, tanah kelahiran 

mereka. Tokoh Zaenal sebagai tokoh utama merupakan penggerak utama 

alur. Alur dalam novel adalah alur maju atau progresif, yang ditampilkan 

sangat jelas mulai dari tahap penyituasian hingga penyelesaian. Peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada tokoh utama Zaenal dan tokoh pendamping 

(Bapak, Mamak, Malim, Ode, Awang, Fatah, dll) membuat alur ceria yang 

menarik. Latar yang digunakan dalam novel ini sangat mendukung tema 

yang diangkat. Latar tempat di sebuah daerah di Kalimantan yang bernama 

kampung Manowa yang menggambarkan kehidupan sederhana masyarakat 

di dalamnya. Latar waktu dalam novel ini terjadi pada periode tahun 2000-

an. Latar sosial budaya adalah kehidupan sebuah perkampungan di pesisir 

laut yang bernama kampung Manowa. 
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3.2 Kritik Sosial dalam Novel Si Anak Badai Karya Tere Liye. 

Kritik sosial adalah suatu sindiran atau tanggapan yang ditujukan kepada 

sesuatu hal yang terjadi di dalam lingkup masyarakat dimana terdapat 

pertentangan atau permusuhan serta adanya suatu ketidakadilan dengan 

kenyataan yang ada. Akan tetapi kritik sosial disini untuk memberikan 

penilaian sosial terhadap karya sastra. Jadi, bagaimanakah kehidupan sosial 

yang terkandung di dalam karya sastra nantinya akan dilakukan kritikan atau 

pertimbangan atau penilaian terhadap karya sastra.  

Menurut Soekanto (dalam Huda, 2019) menyatakan bahwa hal yang 

mewujudkan unsur-unsur teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam 

masyarakat adalah kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan dan 

peranan tersebut juga memilik arti penting bagi sistem sosial masyarakat. 

Dalam hubungannya dalam hidup bermasyarakat yang memiliki hubungan 

timbal-balik, kedudukan dan peranan individu tersebut mempunyai arti yang 

cukup penting. Sebab, hubungan yang kekal atau langgengnya suatu 

masyarakat tergantung dari adanya keseimbangan kepentingan individu satu 

dengan yang lain. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam 

kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan 

kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi 

(Soekanto, 1989:216). Kedudukan itu sendiri dapat terbagi atas dua macam. 

Pertama, ascribed-status yaitu posisi seseorang di dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaan rohaniah maupun kemampuan. 

Pembahasan kritik sosial dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye 

mengacu pada aspek kritik sosial menurut Soelaeman (2009:173) yang 

membagi bidang sosialnya, sebagai berikut: (a) budaya yaitu kepercayaan, 

seni, nilai, simbol, norma, politik, dan pandangan hidup umumnya dimiliki 

bersama oleh anggota suatu masyarakat, (b) lingkungan sosial yaitu suatu 

persekutuan hidup permanen pada suatu tempat sifat yang khas seperti 

hubungan sosial, kelas sosial, profesi, kependudukan, kriminalitas, pelacuran, 

dan sebagainya, dan (c) ekonomi, meliputi produksi, distribusi, konsumsi, 

pendapatan, kemiskinan, gaya hidup, dan lain-lain. 
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3.2.1 Budaya  

Budaya yaitu kepercayaan, seni, nilai, simbol, norma, politik, dan 

pandangan hidup umumnya dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat 

(Soelaeman, 2009:175). Jadi, aspek kritik sosial ini berhubungan langsung 

dengan budaya.. 

Kepercayaan 

Bahwa mayoritas penduduk kampung Manowa memiliki kepercayaan atau 

beragama Islam. Terlihat adanya bangunan masjid dan warga selalu 

menunaikan sholat berjamaah di masjid. Aspek kepercayaan dapat dilihat 

pada kutipan berikut 

“Inilah kampungku, Kampung Manowa. Di sini, seluruh rumah 

warga berada di atas air. Kokoh berdiri dengan tiang-tiang yang 

ternanam di dasar muara. Bukan hanya rumah, masjid dan sekolah 

juga di atas air.” (Si Anak Badai, 2019:18) 

“Seperti biasa, selepas maghrib kami mengaji di rumah Guru Rudi, 

tidak jauh dari jembatan menuju masjid. Yang tidak baisa, setelah 

anak-anak menyetor bacaan, Ode mendadak mengangkat telunjuk, 

hendak bertanya.” (Si Anak Badai, 2019:54) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas 

penduduk di kampung Manowa tempat tokoh utama Zaenal tinggal 

menganut kepercayaan atau beragama islam. Kepercayaan termasuk 

kedalam aspek kritik sosial bidan budaya. 

Seni 

Aspek sosial berupa budaya adalah seni dalam novel Si Anak Badai juga 

terlihat ketika ibu-ibu warga kampung Manowa Latihan rebana. Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

“Sebenarnya, memang seru Latihan raban di kampung kami. 

Biasanya dua minggu sekali, tapi tiga hari terakhir ini ibu-ibu 

latihan rebana setiap hari. Suara dang dung dang dung setiap habis 

ashar memenuhi rumah Wak Sidik. Jadwal resminya latihan satu 

jam. Wak Minah-lah yang menjadi coordinator sekaligus menjadi 

pelatih satu-satunya. Dia memang terkenal suka dan pandai 

bermain rebana.” (Si Anak Badai, 2019:108) 

 

Berdasarkan analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa krtitik sosial berdasarkan bidang budaya menurut (Soelaeman, 
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2009:175) terdapat dua jenis budaya yaitu kepercayan dan seni yang 

terdapat dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye. 

3.2.2 Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial yaitu suatu persekutuan hidup permanen pada suatu 

tempat sifat yang khas seperti hubungan sosial, kelas sosial, profesi, 

kependudukan, kriminalitas, pelacuran, dan sebagainya (Soelaeman, 

2009:175). 

Komsumsi  

Aspek sosial berupa Lingkungan sosial dalam novel Si Anak Badai 

ditunjukkan dengan makanan yang dikomsumsi rata-rata adalah masakan 

laut. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

“Aku dan adik-adiku baru saja selesai makan siang, menyisakan 

tulang ikan gabus di piring. Mamak mengumpulkannpiring dan 

gelas kotor.” (Si Anak Badai, 2019:39) 

 

“Kami makan malam bersama seperti biasa. Gulai kepala kakap 

disajikan di meja. Bapak membeli ikan itu di dermaga kayu. Ada 

nelayan yang berhasil membawa ikan kakap berukuran besar.” (Si 

Anak Badai, 2019:71)  

 

“Kami menyebutnya gulai pelus. Gulai ini dibuat dari ikan sidat, 

diberi kuah santan dan racikan rempah. Aroma bumbu yang berasal 

dari rempah haruslah kuat untuk mengatasi bau ikan sidat. Bentuk 

ikan sidat seperti belut.” (Si Anak Badai, 2019:188) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat di jelaskan bahwa diceritakan 

masyarakat yang berada dalam novel Si Anak Badai adalah penduduk 

pesisir sehingga kebanyakan mereka mengkomsumsi makanan laut. 

Komsumsi termasuk ke dalam aspek kritik sosial bidang lingkungan sosial. 

Hubungan Sosial 

Aspek sosial berupa hubungan sosial dalam novel Si Anak Badai 

ditunjukan dengan budaya Gotong-royong warga saat memperbaiki 

jembatan masjid. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

“Maka hari minggu ini, sesuai kesepakatan warga, gotong-royong 

memperbaiki jembatan masjid akan dilaksanakan. Kayu ulin itu 

digunakan sebagai tiang jembatan, sementara lantai jembatan 



19 
 

dibuat dari bilah-bilah bambu. Semua warga ikut gotong-royong. 

Pembagian tugas dilakukan. Bapak-bapak dan para pemuda 

mengerjakan jambatan. Mereka akan mendirikan tiang, memasang 

kayu palang, terakhir mamaku bilah-bilah bambu. Ibu-ibu dan anak 

gadis sudah bekerja tadi malam. Kami anak-anak kebagian posisi 

sapu jagat. Prinsipnya, apa pun jenis pekerjaannya, kalau bisa kami 

lakukan akan kami kerjakan.” (Si Anak Badai, 2019:175-176) 

 

Berdasarkan analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa krtitik sosial berdasarkan bidang lingkungan sosial menurut 

(Soelaeman, 2009:175) terdapat dua jenis lingkungan sosial yaitu 

profesi dan hubungan sosial yang terdapat dalam novel Si Anak Badai 

karya Tere Liye. 

3.2.3 Ekonomi  

Ekonomi, meliputi produksi, distribusi, konsumsi, pendapatan, kemiskinan, 

gaya hidup, dan lain-lain. (Soelaeman, 2009:175). 

Profesi  

Aspek sosial berupa ekonomi dalam novel Si Anak Badai terlihat bahwa 

sebagian besar penduduk kampung Manowa berprofesi sebagai nelayan. 

Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

“Enak saja kau suruh bersabar. Sebentar lagi waktu tidur siangku. 

Warga lain juga seharusnya bisa mencari ikan, memperbaiki jala, 

menambal perahu.” (Si Anak Badai, 2019:80)  

“Perahu-perahu nelayan yang baisanya parker di sisi dermaga, 

untuk hari ini menyingkir dulu, ditambatkan pada tiang-tiang 

rumah. Termasuk kapal kayu milik Paham Deham yang 

diapungkan di ;pinggir sungai, agak jauh dari dermaga. Kapal kayu 

Paman Rota malah diikatkan di samping rumahnya.” (Si Anak 

Badai, 2019:142) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas 

penduduk dikampung Manowa berprofesi sebagai nelayan. Profesi 

termasuk kedalam aspek kritik sosial bidang ekonomi. 

Gaya Hidup 
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Aspek Ekonomi berupa gaya hidup dalam novel Si Anak Badai terlihat 

dari kehidupan warga kampung Manowa yang melakukan MCK di 

sungai. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

“Warga sini kalau buang air besar dimana?” 

“Di sungai, Pak.” 

“Di sungai?” 

“Bukankah itu tidak sehat? Apakah warga sini tidak punya 

kamar kecil buat buang hajat?” 

“Kakus maksudnya, Pak?” 

“Iya. Warga sini tidak punya kakus?” 

“Kakusnya ya sungai ini, Pak.? (Si Anak Badai, 2019:147) 

 

Berdasarkan analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa krtitik sosial berdasarkan bidang ekonomi menurut (Soelaeman, 

2009:175) terdapat dua jenis bidang ekonomi yaitu konsumsi dan gaya 

hidup yang terdapat dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye. 

3.3 Implementasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

Implementasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar karena 

memenuhi kriteria bahan ajar menurut Rahmanto (2004:30) yaitu memenuhi aspek 

bahasa, aspek psikologi dan aspek latar belakang budaya siswa.  

3.3.1 Aspek bahasa 

Novel Si Anak Badai karya Tere Liye menggunakan bahasa yang sederhana 

dan mudah dipahami oleh siswa. Kosa kata dan penulisan sesuai dengan 

PUEBI dan EYD. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 

“Dengan membuat masakan lezat ini, Mamak telah menebus 

kesalahannya. Dan Mamak kau juga telah minta maaf berkali-kali, 

bukan? Kita tidak boleh terus marah atas kesalahan orang lain. 

Tidak boleh membahas-bahasnya lagi. Setiap orang melakukan 

kesalahan. Yang membedakan antara orang yang melakukan 

kesalahan itu adalah ada yang belajar dari kesalahnnya, ada juga 

yang tidak mengambil pelajaran apa-apa dari kesalahan itu.” (Si 

Anak Badai, 2019:72) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahasa yang digunakan oleh pengarang 

dalam novel Si Anak Badai mudah untuk dipahami, terutama untuk siswa 

SMA kelas XI sesuai dengan kemampuan bahasa pada jenjang pendidikan 

tersebut. Terlihat dari penulisan kalimat “Kita tidak boleh terus marah atas 

kesalahan orang lain. Tidak boleh membahas-bahasnya lagi”. Pemilihan 
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kosa kata dan ketatabahasaan yang digunakan telah sesuai dengan Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Dengan demikian novel Si Anak 

Badai dapat dijadikan sebagai bahan ajar sastra khususnya di SMA kelas XI 

KD 3.11 Menganalisis pesan dari buku fiksi yang dibaca. 

3.3.2 Aspek psikologi  

Tahap-tahap perkembangan psikologis harus diperhatikan dalam pemilihan 

bahan ajar sastra. Tahap-tahap perkembangan psikologis sangat berpengaruh 

terhadap daya ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan 

kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem yang dihadapi 

(Rahmanto, 2004:30). Tahap psikologis siswa SMA kelas XI termasuk ke 

dalam tahap realistik. Pada tahap ini siswa mulai berusaha mengetahui dan 

siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk memahami masalah-masalah 

dalam kehidupan nyata. Berdasarkan tahap psikologis siswa tersebut novel Si 

Anak Badai karya Tere Liye sangat sesuai untuk dijadikan bahan ajar sastra 

karena secara keseluruhan menceritakan tentang perjuangan sekelompok 

anak-anak SD yang ingin memperjuangankan tanah kelahiran mereka. Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan berikut.  

“Hanya ada satu cara,” aku berkata mantap. Sejak semalam aku 

memikirkan rencana tersebut. “Kita curi saja dokumennya.” 

 

“Cepat atau lambat, kata Bapak. Dokumen asli itu akan dipegang 

Pak Mustar. Kita cari saja di barak pekerja atau di kapal pekerja 

yang sering dinaiki Pak Mustar. Dokumen itu pasti disimpan 

disana.” (Si Anak Badai, 2019:267) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Zaenal secara psikologi 

adalah sosok pemikir. Zaenal memikirkan cara untuk mendapatkan dokumen 

asli dari tangan Pak Mustar dan teman-temannya langsung menyetujui 

rencana tersebut. Nilai positif yang terdapat dalam novel ini dapat diambil 

pelajaran oleh siswa dalam kehidupan. Berdasarkan tema yang diangkat, 

secara psikologis novel ini sangat sesuai untuk diterapkan sebagai bahan ajar 

sastra di SMA kelas XI sesuai dengan tingkat usia siswa SMA. 

3.3.4 Aspek latar belakang budaya siswa 

Ditinjau dari latar belakang tokoh utama, novel Si Anak Badai karya 

Tere Liye sangat sesuai untuk dijadikan bahan ajar sastra di SMA kelas XI 
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karena tokoh utama yaitu Zaenal adalah seorang pelajar. Hal tersebut 

ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Usia kami sebelas-dua belas tahun, kelas enam. Kami sedang 

menunggu kapal-kapal dari laut ke arah hulu yang berlayar menuju 

lautan.” (Si Anak Badai, 2019:8) 

 

“Tapi sekolah bukan hanya soal ijazah, Lim.” Aku mencoba 

membantah.  

 

“Aku pulang, Za. Sampai ketemu besok.” Malim bergegas 

meninggalkanku, menuju rumahnya. Sebenarnya, soal berhenti 

sekolah di tengah jalan, Malim bukan pertama di kampung 

Manowa. Ada banyak anak lain yang putus sekolah. Tapi rata-rata 

karena masalah ekonomi, hendak membantu orang tua melaut. 

Atau merantau ke kota, bekerja serabutan di sana. Keluarga Malim 

sebaliknya, mereka tidak punya persoalan ekonomo. Paman Rota 

hidup berkecukupan, punya kapal kayu. Menyekolahkan Malim 

tingi-tingi, Paman Rota mampu. Dan urusan ini menjadi rumit, 

karena Malim sahabatku.” Si Anak Badai, 2019:186) 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Zainal adalah seroang siswa 

kelas 6 SD dan selalu peduli terhadap temannya. Siswa dapat mengambil 

pelajaran dari sikap peduli teman yang ditunjukkan oleh tokoh Zaenal untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan aspek kebudayaan 

tersebut, penelitian ini dapat dikatakan sesuai untuk digunakan sebagai bahan 

ajar sastra di SMA kelas XI. 

Berdasarkan kriteria pemilihan bahan ajar sastra di atas, novel Si Anak 

Badai karya Tere Liye dapat digunakan sebagai bahan ajar sastra di SMA 

karena di dalamnya terdapat nilai dan pesan positif dalam kehidupan. Melalui 

membaca dan memahami novel ini, diharapkan peserta didik mampu 

menerapkan dan meneladani nilai dan pesan positif dalam kehidupan 

bermasyarakat. Huda (2019) menyebutkan bahwa novel tergolong dalam 

tingkat kognitif tinggi dan cocok sebagai sumber belajar di sekolah 

menengah. Gambar rekomendasi berdasarkan penelitian ini adalah guru perlu 

mempelajari tingkat kognitif dari setiap novel sebagai sumber belajar karena 

keserasian antara tingkat kognitif dan tingkat kecerdasan siswa akan 

berpengaruh signifikan. 
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4. PENUTUP 

4.1 SIMPULAN 

Berdasarkan analisis penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, novel Si Anak Badai karya Tere Liye adalah tentang persahabatan dan 

perjuangan sekelompok anak kelas 6 SD yang ingin mempertahankan keberadaan 

Kampung Manowa, tanah kelahiran mereka. Alur yang digunakan dalam novel Si 

Anak Badai adalah alur maju. Cinta merupakan tokoh utama dalam novel Si Anak 

Badai karya Tere Liye. Zaenal merupakan tokoh sentral dan ditampilkan terus-

menerus sehingga membangun struktur novel. Tokoh tambahan adalah Mamak, 

Bapak, Fatah, Ode, Awang, Alim, Pak Kapten, Dll. 

Ketiga, Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Si Anak Badai dengan 

menggunakan pendekatan semiotika, khususnya analisis mengenai kritik sosial 

yang terdapat dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye dikaji menurut teori 

Soelaeman (2009:173) yang membagi bidang sosialnya, sebagai berikut: (a) 

budaya yaitu kepercayaan, seni, nilai, simbol, norma, politik, dan pandangan 

hidup umumnya dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat, (b) lingkungan 

sosial yaitu suatu persekutuan hidup permanen pada suatu tempat sifat yang khas 

seperti hubungan sosial, kelas sosial, profesi, kependudukan, kriminalitas, 

pelacuran, dan sebagainya, dan (c) ekonomi, meliputi produksi, distribusi, 

konsumsi, pendapatan, kemiskinan, gaya hidup, dan lain-lain. Adapun hasil 

analisis kritik sosial yang terdapat dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye di 

temukan tiga bidang kritik sosial, (a) bidang budaya yaitu kepercayaan dan seni, 

(b) lingkungan hidup meliputi hubungan sosial dan profesi, dan (c) bidang 

ekonomi yaitu konsumsi dan gaya hidup 

Keempat, Penelitian Kritik Sosial dalam novel Si Anak Badai karya Tere 

Liye dengan tinjauan Semiotika dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar di 

SMA kelas XI sesuai dengan KD 3.11 Menganalisis pesan dari buku fiksi yang 

dibaca. Novel Si Anak Badai sesuai untuk digunakan sebagai bahan ajar karena 

relevan dengan siswa dari segi kebahasaan, segi psikologis, dan segi latar 

belakang kebudayaan. 
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