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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman yang sudah modern ini manusia berkembang dengan sangat 

pesat. Arus pertukaran informasi dan komunikasi sangat mudah didapatkan, 

merupakan hal yang sangat rentan pula terjadi pergeseran budaya dan tingkah laku. 

Maka dari itu, nilai-nilai ini khususnya nilai sosial dan nilai pendidikan karakter 

hadir sebagai pedoman bagi masyarakat supaya dapat mempertahankan nilai-nilai 

yang sudah ada. Nilai-nilai ini pun nantinya berfungsi sebagai penyaring segala 

nilai-nilai dari luar yang bertentangan dengan kebudayaan masyarakat. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat diketahui bahwa pengkajian mengenai nilai-nilai khususnya 

nilai sosial dan nilai pendidikan karakter dianggap penting dilakukan, karena pada 

dasarnya manusia akan terus berkembang kearah yang semakin rumit. Selain itu, 

nilai-nilai ini akan selalu menjadi topik yang menarik dibahas karena pada dasarnya 

nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai suatu 

keharmonisan hidup. 

Namun, pada kenyataanya generasi muda di Indonesia ini masih belum bisa 

memahami nilai-nilai sosial dan nilai karakter pada sebuah karya sastra. Hal ini 

dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus kenakalan remaja dan salah satu 

kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus perundungan. Kasus ini terjadi 

tepatnya pada tanggal 4 Februari 2021 di sebuah pemakaman umun di Desa 

Cilandak Lor, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Mengutip dari sebuah 

laman Instagram Infotibandung, seorang gadis kecil menjadi korban perundungan 

oleh temannya sendiri. Korban mendapatkan tindak kekerasan berupa pukulan dan 

tendangan. 

Berkaitan dengan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik belum 

bisa memahami nilai-nilai khususnya nilai sosial dan nilai pendidikan karakter yang 

terkandung dalam karya sastra. Karena tindak kekerasan dan peristiwa 

perundungan yang dilakukan sungguh bertentangan dengan nilai-nilai sosial  yang 

pada dasarnya menginginkan hasil yang baik dan dapat ditiru oleh masyarakat 
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lainnya. Tindakan perundungan tersebut juga tidak mencerminkan anak bangsa 

yang berintegritas. 

Sastra sebagai alat pengajaran yang baik memiliki pengaruh tersendiri bagi 

pembentukan nilai-nilai dalam diri bagi individu (peserta didik). Khususnya bagi 

pembentukan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai pendidikan karakter. Menurut Ningsih 

(2015, hlm.66) mengatakan bahwa sastra akan selalu memuat nilai nilai yang 

berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia di bumi, dan sampai saat ini sebuah 

karya sastra selalu menjadi media untuk menyampaikan hal-hal yang tidak bisa 

dibahas dalam disiplin ilmu lain. Dengan kata lain, sastra merupakan ranah disipilin 

ilmu yang tepat untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai pada peserta didik. 

Karena sebuah karya sastra akan selalu memuat fenomena-fenomena kehidupan 

manusia. Melalui karya sastra diharapkan peserta didik dapat mengambil dan 

memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai acuan untuk 

menghadapi kehidupan di masa mendatang. 

Pemahaman peserta didik terhadap karya sastra dinilai sangat penting. 

Karena, dengan memahami karya sastra dengan baik khususnya memahami nilai-

nilai yang terkandung dalam karya sastra akan memberikan pengaruh terhadap 

pandangan peserta didik mengenai kehidupan yang dijalani. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Gasong (2019, hlm.3) yang mengatakan, bahwa seseorang dikatakan 

memahami karya sastra akan mampu memaknai kehidupan, berusaha mematuhi 

norma yang berlaku dan pemahaman yang baik terhadap karya sastra akan 

membentuk pendirian peserta didik yang teguh dan kokoh dalam menghadapi 

kehidupan. 

Kurangnya pemahaman siswa pada sebuah karya sastra dipengaruhi oleh 

pengajaran sastra yang sampai saat ini cenderung mengkhawatirkan. Pengajaran 

sastra dianggap cenderung mengkhawatirkan karena tidak semua pendidik 

memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup mengenai kesastraan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Yanda dan Ramadhanti (2019, hlm.10) yang mengatakan 

“Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian tidak mampu 

menunjukkan sisi lain dari pembelajaran sastra bahwa sastra mengandung manfaat 

bagi perkembangan intelektual siswa”. Selain itu, problematika pengajaran sastra 
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juga terletak pada proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Warsiman (2016, hlm.10) yang mengatakan, bahwa 

keadaan pengajaran sastra disekolah ternyata masih berfokus pada teori-teori yang 

bersifat hafalan ketimbang apresiasi yang berusaha memahami, mengintepretasi, 

menilai karya sastra itu sendiri. 

Berkaitan dengan pengajaran sastra, cerpen merupakan sebuah karya sastra 

yang dipelajari di sekolah khususnya di kelas XI SMA. Sesuai dengan fungsinya 

sebagai alat pengajaran, cerpen tentunya memuat peristiwa kehidupan yang banyak 

mengandung nilai-nilai sosial dan nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat 

diteladani peserta didik. Minat yang tinggi terhadap karya sastra dan adanya minat 

membaca  akan membantu peserta didik untuk menggali nilai-nilai apa saja yang 

terkandung dalam sebuah cerpen. Hal ini diperkuat pula oleh pendapat 

Harjasudjana dalam Mustika dan Lestari (2016, hlm.16) yang mengatakan “Minat 

yang tinggi terhadap suatu objek akan memberikan energi mental tambahan yang 

diperlukan dalam upaya menyarikan informasi dari suatu teks, sehingga minat 

membaca memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan membaca”. 

 Terdapat sebuah permasalahan mengenai minat membaca cerpen. Pada 

kenyataanya peserta didik masih belum termotivasi untuk membaca cerpen. Hal ini 

didukung oleh pendapat Mursiyah (2017, hlm.69) yang mengatakan “Siswa kurang 

berminat pada pembelajaran membaca dan menganalisis cerpen. Mereka kurang 

tertarik dan merasa kesulitan dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen”. 

Permasalahan ini tentunya menjadi permasalahan yang krusial karena peserta didik 

pada akhirnya tidak akan bisa memahami nilai-nilai sosial dan nilai pendidikan 

karakter sebuah karya sastra karena pemahaman itu salah satunya di dapat dari 

proses membaca. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya minat membaca 

membaca pada peserta didik, diantaranya adalah sarana dan prasarana di sekolah. 

Koleksi perpustakaan sekolah sering kali berpusat pada penyediaan buku paket saja, 

adapun buku bacaan lain khususnya buku bacaan yang bermuatan sastra masih 

belum bervariasi. Koleksi buku paket di perpustakaan sekolah  masih lebih banyak 

ketersediaanya ketimbang buku-buku bermuatan sastra. Pernyataan ini diperkuat 
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pula oleh Meliyawati (2016, hlm.9) yang mengatakan “Minimnya sarana dan 

prasarana membaca, seperti ketersediaan perpustakaan dan buku-buku bacaan yang 

bervariasi. Banyak sekolah hanya menyediakan buku-buku paket untuk kegiatan 

KBM. Sebetulnya ketersediaan buku bacaan penunjang yang menarik dan bermutu 

akan sangat memotivasi siswa dalam memperluas pengetahuannya”. 

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kurangnya minat membaca cerpen 

pada peserta didik adalah proses kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh pendidik. 

Pendidik cenderung menggunakan teks yang sama dari tahun ke tahunnya dan 

cenderung hanya berfokus pada satu sumber buku pelajaran saja yaitu buku paket. 

Diperkuat oleh pendapat Yanda dan Ramadhanti (2019, hlm.3) yang mengatakan 

“Aktivitas guru di kelas tidak didukung dengan bahan ajar menulis cerpen yang 

efektif, padahal dilihat dari karakteristik siswa, siswa sangat membutuhkan 

penjelasan dan bahan ajar dari guru supaya dapat belajar, baik di sekolah maupun  

di rumah”. Adapun alternatif yang bisa dilakukan oleh pendidik adalah dengan 

membuat bahan ajar yang di dalamnya terdapat rekomendasi-rekomendasi  cerpen-

cerpen baru yang tentunya disesuaikan dengan kriteria bahan ajar yang baik. 

Berdasarkan pemaparan di atas, alternatif cerpen yang penulis pilih adalah 

kumpulan cerpen 11:11 karya Fiersa Bersari. Cerpen ini memuat peristiwa-

peristiwa yang masih relevan dengan kehidupan peserta didik. Selan itu dilihat dari 

eksistensi, Fiersa Besari adalah penulis yang dianggap dekat dengan peserta didik 

karena selain menulis beliau juga aktif sebagai musisi dan aktif pula menyuarakan 

pendapatnya di sosial media yang mana sosial media inilah yang dirasa 

mendekatkan peserta didik dengan sosok penulis. 

Berdasarkan pemaparan masalah di atas penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Analisis  Nilai-nilai  Sosial dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pada 

Kumpulan Cerpen 11:11 Karya Fiersa Besari Sebagai Alternatif Bahan Ajar Dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas XI SMA”. Dengan menjadikan kumpulan 

cerpen ini sebagai alternatif bahan ajar diharapkan dapat menambah pengetahuan 

siswa dan memotivasi siswa untuk lebih banyak membaca. 



5 
 

   
 

B. Rumusan Masalah 

Menurut Indrawan (2014, hlm.37) mengatakan  “Pada bagian rumusan 

masalah, masalah yang sudah diidentifikasi tersebut perlu dirumuskan dan jika 

perlu dibatasi (pembatasan masalah)”. Berdasarkan identifikasi masalah yang 

terdapat pada latar belakang di atas  maka menjadi rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimanakah nilai sosial yang terdapat dalam kumpulan cerpen 11:11 

karya Fiersa Besari? 

2. Bagaimanakah nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam kumpulan 

cerpen 11:11 karya Fiersa Besari? 

3. Bagaimanakah kesesuaian kumpulan cerpen 11:11 karya Fiersa Besari 

sebagai bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA? 

C. Tujuan Penelitian 

Menurut Indrawan (2014, hlm.38) mengatakan “Tujuan penelitian adalah 

capaian akhir yang ingin diraih oleh peneliti setelah menyelesaikan suatu 

penelitian”. Adapun beberapa tujuan yang ingin diraih oleh penulis diantaranya: 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai sosial yang dapat diketahui siswa kumpulan 

cerpen 11:11 karya Fiersa Besari. 

2. Untuk mengetahui apakah kumpulan cerpen 11:11 karya Fiersa Besari ini 

dapat dijadikan sebagai referensi teks pada bahan ajar cerpen di kelas XI. 

3. Untuk mengetahui apakah peneliti mampu membuat bahan ajar yang sesuai 

dengan keadaan pandemi saat ini. 

D. Manfaat Penelitian 

Semoga penelitian yang akan dilakukan menjadi sebuah pemicu untuk 

berkarya di kemudian hari, memacu orang lain untuk melakukan penelitian yang 

lebih baik dan penelitian ini bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. 

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat untuk pihak-pihak berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk alternatif 

bahan ajar sehingga dapat memperbaiki mutu pembelajaran di Indonesia serta 

dapat menambah wawasan dan motivasi supaya siswa tidak hanya berfokus pada 

buku paket dan ada kemauan untuk lebih mengeksplor bahan bacaan lainnya di 
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luar buku paket, Dengan meningkatnya motivasi untuk membaca diharapkan 

tingkat literasi siswa pun dapat meningkat dan Indonesia tidak lagi berada di 

rangking bawah apabila ada penelitian mengenai tingkat literasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini mampu sebagai tolak ukur bagi penulis 

selanjutnya.Adapun pemanfaatan praktis pada penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a.Bagi Peneliti 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan, pengalaman, serta keterampilan penulis dalam Menyusun bahan ajar. 

b. Bagi Pendidik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Hasil dari kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan 

ajar pada ranah keterampilan membaca. Terutama pada pembelajaran 

menganalisis nilai-nilai (budaya, sosial, norak, agama, dan pendidikan) dalam 

dua atau lebih cerita pendek. 

c. Bagi Peserta Didik 

Kegiatan penelitian ini, dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar atau 

bahan bacaan guna menambah wawasan. 

d. Bagi Peneliti Lanjutan 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan rujukan 

teoripenelitian bagi penulis selanjutnya. Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

untuk mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran menganalisis nilai-nilai 

(budaya, sosial, norak, agama, dan pendidikan) dalam dua atau lebih cerita 

pendek. 

E. Definisi Variabel 

Adapun beberapa dafinisi dari istilah-istilah yang akan penulis teliti. Berikut 

ini adalah uraian pengertiannya. 

1. Nilai sosial adalah berbagai nilai yang berkaitan dengan masalah tata 

pergaulan antara individu dalam masyarakat. Tata pergaulan itu 
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menyangkut interaksi sosial antarmanusia, baik secara individu maupun 

kelompok. 

2. Pendidikan karakter adalah sebuah proses menanamkan segala nilai-nilai 

yang berhubungan dengan dimensi moral dan sosial kepada peserta didik. 

Adapun tujuan dari pendidikan karakter ini yaitu supaya dapat membentuk 

generasi berkualitas dan  memiliki prinsip dalam hidupnya yang tentunya 

dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Cerpen adalah suatu bentuk karangan dalam bentuk prosa fiksi dengan 

ukuran yang relatif pendek, yang bisa selesai dibaca dalam sekali duduk, 

artinya tidak memerlukan waktu yang banyak 

4. Kumpulan cerpen 11:11 karya Fiersa Besari merupakan objek penelitian. 

Terdapat 11 cerpen yang masing-masing mempunyai jalan cerita dengan 

konflik yang berbeda pula. 

5. Bahan ajar adalah suatu komponen dalam pembelajaran yang berisi materi 

pembelajaran atau pelatihan bagi peserta didik berbentuk benda yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa karya sastra dapat 

digunakan untuk salah satu alternatif bahan ajar khususnya mata pelajaran 

bahasa Indonesia yaitu melalui analisis nilai sosial dan pendidikan karakter 

dalam kumpulan cerpen 11:11 Fiersa Besari. 

 


