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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya satra merupakan salah satu alternatif dalam rangka 

pembangunan kepribadian dan budaya masyarakat (character and cultural 

engenering) yang berkaitan erat dengan latar belakang struktural sebuah 

masyarakat (Kuntowijoyo dalam Al-Ma’ruf, 2010:2). Kehidupan masyarakat 

yang global dan tidak dapat diketahui secara pasti, kita dapat memahami dan 

menerima dengan bijak. Rasa toleransi, empati, dan pembuatan nilai etis dapat 

diperoleh melalui studi tentang sastra dan ilmu-ilmu humaniora lainnya. Ilmu 

humaniora dan sastra dapat membantu kita dalam menyusun kerangka moral 

imajinatif. Mengkaji karya sastra dapat mengangkat makna yang terdapat 

dalam pengalaman-pengalaman pengarang kemudian dapat kita pahami 

melalui tokoh imajinatif yang telah diceritakan pengarang dalam karyanya. 

Karya sastra merupakan dunia imajinatif yang merupakan hasil kreasi 

pengarang setelah merefleksi lingkungan sosial kehidupannya (Al-Ma’ruf, 

2010:2). Pengarang menuliskan dunia imajinatifnya melalui bahasa-bahasa 

yang digunakan sehingga menjadi sebuah karya sastra. Bahasa yang 

digunakan pengarang akan dipahami oleh pembaca sehingga akan 

menghasilkan pemahaman tersendiri. 

Aristoteles (dalamNurgiyantoro, 2013:9-10) berpendapat bahwa karya 

sastra merupakan panduan antara unsure mimetic dan kreasi, perpaduan antara 

peniruan dan penciptaan. Teori mimetic menggangap bahwa fiksi hanya 

merupakan peniruan dan permintaan terhadap realitas kehidupan.Namun, 

menurut teori kreatifitas itu fiksi dapat hadir dengan ekstensinya sendiri 

sepenuhnya, dapat menunjukan sosok dirinya yang mengandung dan 

menawarkan unsure kebaruan serta sikap kompleksitasnya sendiri.Tiap teks 

kesastraan memiliki keunikannya sendiri. 

Fiksi dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat imajinatif, 

namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasi 
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hubungan-hubungan antarmanusia (Altenbernd dan Lweis dalam Nurgiantoro, 

2013:3). Pengarang menyampaikan hal tersebut berdasarkan pengalaman dan 

pengamatanya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dilakukan hanya untuk 

menghibur atau menyampaikan isi hati pengarang oleh pembaca. 

Fiksi adalah bentuk karya kreatif, maka bagaimana pengarang 

mewujudkan dan mengembangkan tokoh-tokoh ceritanya pun tidak lepas dari 

kebiasaan kreatifnya. Fiksi mengandung dan menawarkan model kehidupan 

seperti yang disikapi dan dialami tokoh-tokoh cerita sesuai dengan pandangan 

pengarang terhadap kehidupanya itu sendiri. 

Karya fiksi merupakan sebuah cerita, dan karenanya terkandung juga 

didalamnya tujuan memberikan hiburan kepada pembaca disamping adanya 

tujuan estetik. Membaca sebuah karya fiksi berarti memiliki menikmati cerita, 

menghibur diri sendiri untuk memperoleh kepuasan batin, dan sekaligus 

memperoleh pengalaman kehidupan. Namun, betapapun seratnya pengalaman 

dan permasalahan kehidupan yang ditawarkan, sebuah karya fiksi haruslah 

tetap merupakan cerita yang menarik, tetap merupakan bangun struktur yang 

koheren, dan tetap mempunyai tujuan estetik (Wellek&Werren dalam 

Nurginyantoro, 2013:4). 

Karya fiksi menceritakan suatu cerita yang rekaan, khayalan, dan tidak 

ada pada dunia nyata. Tokoh, peristiwa, dan tempat yang terdapat dalam fiksi 

tidak terjadi secara nyata sehingga kita tidak perlu mencari kebenaran untuk 

membuktikannya. Fiksi sebagai karya sastra imajinatif menceritakan 

kehidupan manusia sehingga memiliki unsur estetik bagi pengarang. 

Penelitian ini memiliki peran penting yakni sebagai pengembangan 

penelitian karya sastra dan pengembangan pembelajaran sastra di sekolah 

menengah. Penelitian ini mampu mengkaji nilai yang terkandung dalam novel 

bukan hanya memahami isi bacaan yang terkandung pada novel. Aspek moral 

mampu menjadi pembelajaran yang menarik. Bukan hanya untuk dikaji namun 

mampu memberikan perbuatan yang positif bagi kepribadian siswa. Siswa 

juga mampu memilih novel yang mengandung aspek-aspek moral. Sehingga 
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siswa mampu membedakan perbuatan yang harus dilakukan antara perbuatan 

baik atau perbuatan buruk. 

Novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas 

problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh (Kosasih, 

2012:60). Kehidupan yang dialami oleh pengarang secara tidak langsung 

ditulis dalam memorinya sehingga akan membentuk cerita tersendiri bagi 

pengarang. Pengalaman pengarang dapat dipersatukan dengan cerita yang 

telah diingatkanya kemudian ditulis sesuai denagn isi hatinya. Adanya hal 

tersebut akan terbentuk masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh 

pengarang melalui karya sastranya. 

Novel sebagai sebuah karya fiksi yang menawarkan sebuah dunia, 

dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang 

dibangun melalui berbagai unsure intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, 

(penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang kesemuannya juga 

bersifat imajinatif. Kebenaran dalam karya fiksi, dengan demikian, tidak harus 

sama (dan berarti) dan tidak memang perlu disamakan (dan diartikan) dengan 

kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Hal itu disebabkan dunia fiksi yang 

imanjinatif dan dunia nyata yang factual masing-masing memiliki system 

hukumnya sendiri. 

Novel merupakan pengolahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan 

oleh kaum terpelajar Indonesia sejak tahun 1920-an dan sangat digemari oleh 

sastrawan (Hardjana dalam Al-Ma’ruf, 2010:2). 

Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel Pukat Serial Anak-

Anak Mamak. Peneliti memilih novel Pukat Serial Anak-anakMamak karena 

memiliki beberapa kelebihan yang terdapat dalam novel tersebut. Judul pada 

novel tersebut membuat penulis ingin memaparkan bagaimana seorang anak 

remaja dari empat bersaudara yang mengajarkan tentang nilai kejujuran, 

persahabatan, kreativitas, dan sikap pantang menyerah dalam mewujudkan 

mimpi-mimpinya. Pukat adalah anak kedua dari empat bersaudara. Dalam 

kehidupannya, Pukat dikenal sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Cerita 

Pukat dimulai saat Ia, Bapak, dan Burlian pulang dari kabupaten menaiki 
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kereta api. Di perjalanan melewati terowongan yang gelap, dan terjadilah 

perampokan. Semua harta penumpang diminta paksa oleh para perampok. 

Pukat dengan cerdiknya menaruh bubuk kopi di sepatu para perampok, 

sehingga mereka dapat dengan mudah dikenali. 

Novel ini juga mengangkat tema persahabatan yang kuat antara Pukat 

dan Raju. Mereka adalah sahabat sejati, setiap hari mereka hamper selalu 

bersama. Pernah mereka bertengkar hingga tak saling menyapa satu dengan 

yang lainnya selama hingga lebih dari satu bulan. Pertengkaran ini bermula 

saling olok shio masing-masing, dimana Pukat bershio kambing dan Raju 

bershio ayam. Mereka akhirnya berdamai saat pesta pernikahan di rumah Wak 

Lihan. Saat itu mereka sedang antri gulai, dan saat ditanya oleh Makwo Dar, 

Pukat menjawab gulai kambing sedangkan Raju menjawab gulai ayam. Saat 

itulah Pukat dan Raju menyadari, kalau selama ini mereka bertengkar hanya 

karena olok-olok tersebut. 

Selanjutnya, kisah yang dramatis ketika Raju terjebak banjir di lading 

jagung milik Wak Lihan yang terletak persis di delta sungai. Pukat sangat 

panic berusaha meminta pertolongan, tetapi malang Ia tetap kehilangan sahbat 

terbaiknya itu. Kisah itu pun tak berhenti sampai di situ, empat belas tahun 

kemudian Pukat berhasil melanjutkan pendidikannya di Amsterdam. Benar-

benar kejutan, saat Ia akan pulang kampung, ternyata si Raju yang 

menjemputnya. Raju ternyata selamat dalam kejadian banjir tersebut. Raju 

tinggal bersama orang tuanya di kota dan Ia sukses mewujudkan cita-citanya 

menjadi Pilot. 

Berikut ini alas an peneliti lebih lanjut mengangkat permasalahan novel 

untuk menemukan aspek moral dalam pembelajaran sastra pada jenjang SMA. 

Pertama, novel yang dipilih merupakan novel yang memiliki nilai moral yang 

mampu dikaji dalam pembelajaran sastra di sekolah. Kedua, penulis 

menggunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami oleh pembaca. Ketiga, 

bahasa dalam novel dapat membantu mengolah bahasa yang baik. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar sosiohistoris pengarang? 

2. Bagaimana unsur-unsur yang membangun novel Pukat Serial Anak-anak 

Mamak karya Tere Liye? 

3. Bagaimana aspek moral dalam novel Pukat Serial Anak-anak Mamak 

karya Tere Liye? 

4. Bagaimana implementasi hasil penelitian dalam pembelajaran sastra di 

SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan latar sosiohistoris pengarang novel Pukat Serial Anak-

anak Mamak 

2. Mendeskripsikan unsur-unsur yang membangun novel Pukat Serial Anak-

anak Mamak karya Tere Liye. 

3. Mendeskripsikan aspek moral dalam novel Pukat Serial Anak-anak 

Mamak karya Tere Liye. 

4. Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian dalam pembelajaran sastra 

di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

maupun praktis. Adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman pembaca mengenai analisis karya sastra khususnya penelitian 

pada novel menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman pembaca sastra 

Indonesia terhadap aspek moral dalam sebuah novel. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian karya sastra di 

Indonesia dan sebagai acuan bagi peneliti sastra selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


