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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran di abad 21 saat ini terfokus pada teknologi informasi dan 

komunikasi yang berkembang pesat. Dunia pendidikan harus bisa menyesuaikan 

dari cara konvensional menuju cara yang lebih modern. Karena, pada saat ini 

informasi yang diterima oleh peserta didik didapatkan darimana saja bukan hanya 

dari guru. Contohnya, dari internet. Untuk itu, peserta didik dapat dengan mudah 

mengakses dan mendapatkan informasi apapun dan tidak sedikit infromasi tersebut 

diterima langsung secara mentah-mentah tanpa mengecek kebenarannya dan 

langsung mempercayai kemudian megikutinya. Hal tersebut sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Taminingsih dan maharani (2017, hlm. 28), bahwa remaja 

mempunyai sikap konformitas, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau 

mengikuti keyakinan, pendapat, nilai, kebiasaan, minat, atau aspirasi orang lain. 

Dengan demikian, sikap remaja yang termasuk dalam kelompok usia pelajar 

dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, perlunya contoh baik yang 

ditunjukkan oleh orang-orang disekitarnya. 

Keteladanan yang diperoleh manusia sebagai makhluk sosial, tidak hanya 

diterima dari individu lain di lingkungan sebenarnya, tetapi juga dapat diajarkan 

melalui nilai-nilai yang terdapat dalam karya fiksi. Karena kedua hal tersebut 

berkontrubusi sebagai sumber informasi dan pembentukan karakter bagi remaja 

sehingga dapat menjadi bagian masyarakat dengan baik. Rahmanto (1988, hlm. 23) 

berpendapat bahwa sastra dapat menjadi sumber yang bagus untuk mempromosikan 

kesadaran sosial melalui pendidikan. Tugas pengarang sebagai salah satu unsur 

terpenting dalam pengembangan karya sastra yaitu memberikan stimulus melalui 

cerita yang diberikan guna mempertegas pengetahuan pembaca tentang pentingnya 

akhlak yang baik dalam interaksi sosial. Wicaksono (2018, hlm. 13) 

mengungkapkan hal yang sama bahwa sastra dapat menjadi alternatif pendidikan 

informal. Selain itu, hasil yang diharapkan dari dikenalkannya sastra ini yakni 

masyarakat memiliki pengetahuan 
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untuk memaksimalkan kehidupan mereka. Untuk itu, pembelajaran sastra dapat 

menjadi sebuah contoh baik bagi remaja, karena sastra dibuat oleh pengarang 

dengan nilai-nilai sosial dari kehidupan nyata yang dikemas dengan cara 

penyampaiannya yang mudah dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat 

penikmat karya sastra. 

Ada beberapa bentuk, sifat, dan persyaratan dalam karya sastra. Puisi, 

roman, pantun, cerpen, novel, legenda, dongeng, dan naskah drama merupakan 

contoh karya sastra yang dapat dipelajari. Novel sebagai contoh karya sastra 

populer yang mudah dipahami dan diterima secara luas. Novel merupakan salah 

satu jenis karya sastra yang ditulis dalam bentuk prosa. Novel sering kali 

berhubungan atau menggambarkan kehidupan manusia dalam berinteraksi. Novel 

lebih panjang dari cerpen, sehingga penulis mampu menawarkan narasi yang lebih 

substansial. Selain daya tarik hiburan dan nikmatnya alur cerita, novel yang 

berkualitas juga sering mengungkapkan permasalahan atau kesulitan yang rumit 

dalam kehidupan manusia secara serius, filosofis, mendalam, dan abadi yang 

penting untuk memberikan kemajuan dalam kehidupan. Melalui pengalaman 

tokoh-tokoh yang ditampilkan atau disampaikan oleh pengarang, novel-novel 

tersebut dapat berfungsi sebagai sumber belajar untuk pendidikan.  

Novel dapat menjadi sebuah lahan yang menarik untuk diteliti. Oleh karena, 

novel adalah karya sastra yang cukup digemari dan mudah dipahami oleh masyarat. 

Sosiologi sastra merupakan disiplin ilmu yang dapat memberikan wawasan tentang 

peran sastra dalam kehidupan sosial. Menurut Ratna (2013, hlm. 11), tujuan 

sosiologi sastra yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya sastra 

bagi masyarakat dan menjelaskan fiksi sesuai dengan kenyataan. 

Pengkajian karya sastra berupa novel dihubungkan dengan kegiatan 

pembelajaran sastra di jenjang SMA, khususnya kelas XII. Berdasarkan 

Permendikbud No. 37 Tahun 2018, Kompetensi Dasar (KD) yang relevan untuk 

karya ini adalah KD 3.8; di mana menafsirkan cara pandang pengarang terhadap 

kehidupan dalam novel yang dibacanya. 

Capaian kurikulum 2013 memuat sikap sosial sebagai salah satu 

komponennya. Selain sikap religius, pengetahuan, dan keterampilan, kurikulum 

2013 yang kini digunakan sebagai pedoman penyampaian pembelajaran di 
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institusi/sekolah dengan memasukkan sikap sosial sebagai salah satu dari keempat 

kompetensi yang harus dikuasai siswa. Hal ini tertuang dalam Permendikbud No. 

21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Tiga dimensi yang terdiri dari kompetensi generik yaitu sikap, kemampuan, 

dan pengetahuan. Sikap spiritual dan sikap sosial termasuk dalam ranah sikap. 

Sebagaimana ditentukan oleh tujuan pendidikan nasional, pengkategorian ini 

penting untuk menggarisbawahi pentingnya penyeimbangan fungsi sebagai 

pribadi manusia seutuhnya, termasuk komponen spiritual dan sosial.” 

Menanamkan sikap sosial pada siswa merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi. Pendidikan sastra yang sekarang diberikan di sekolah dapat 

membantu siswa dalam mengenali, memahami, dan menerapkan nilai positif 

sebagai makhluk sosial.  

Namun, menurut Wuryani (2013, hlm. 88), pembelajaran sastra di sekolah 

belum mampu untuk mengangkat siswa ke tingkat interpretasi dan apresiasi. Hal 

ini terjadi ketika pengajar memiliki pemahaman sastra yang lemah. Hal serupa 

diungkapkan oleh Syahrul (2017, hlm. 202) yang mengungkapkan bahwa 

pembelajaran sastra masih dominan pada penyajian teori. Alih-alih membawa siswa 

pada ranah afektifnya, namun pembelajaran sastra hanya menyentuh ranah 

kognisinya saja. Dengan kata lain, pembelajaran sastra di sekolah hanya sebatas 

mengantarkan siswa melalui proses mengetahui biografi dari sastrawan dan 

sinopsis buku, serta belum mencakup proses menganalisis karya sastranya. Hal ini 

dikarenakan terbatasnya ketersediaan bahan bacaan. Menurut Basir (2017, hlm. 

233), kelangkaan bahan bacaan ini paling banyak terjadi di tingkat SMP dan SMA.  

Selain itu, kendala untuk mengajarkan sastra yakni kurangnya sumber 

bacaan untuk siswa. Oleh karena itu, siswa hanya dihadapkan pada contoh teks 

yang terdapat dalam buku pelajarannya. Seperti yang dijelaskan Artika (2018, hlm. 

3), konten yang disajikan untuk pembelajaran terbatas pada contoh teks dalam buku 

pelajaran. Artinya, selama ini teks-teks yang digunakan untuk mengajarkan 

mengenai sastra hanya yang tercantum dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. 

Menurut Purwanti (2016, hlm. 234), aspek paling mendasar dari pengajaran sastra 

di sekolah, seperti yang ditekankan oleh para pemerhati sastra, adalah minimnya 

peminat untuk mempelajari sastra. Masyarakat umum, khususnya siswa, 

tampaknya alergi terhadap sastra. Mereka menganggap bahwa sastra terlalu sulit 

untuk dipahami, karena membutuhkan lebih banyak upaya berpikir untuk 
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memahami semua kata yang termasuk dalam karya sastra tersebut. Siswa memiliki 

tingkat apresiasi sastra yang rendah sebagai konsekuensi dari konsentrasi sekolah 

pada sejarah, kritik, dan teori, sehingga tingkat apresiasi sastra sangat rendah. 

Kondisi ini sebagai salah satu pernyataan dari Warsiman (2016, hlm. 5) bahwa 

belajar sastra telah mengekspos siswa pada topik-topik yang membosankan dan 

membuat jenuh sehingga kurang menarik.  

Karena bahan ajar menjadi unsur terpenting yang mampu memperlancar 

kegiatan belajar, maka sangat dibutuhkan guna memandu implementasi kegiatan 

tersebut. Seorang pengajar harus cerdas dalam memilih bahan ajar yang dapat 

diterima dan relevan dengan siswanya sebagai sumber pembelajaran. Menurut 

Koswara dalam Andriyanto (2017, hlm. 281), pengajar harus kreatif dalam 

mengolah dan menyajikan bahan ajar agar kepada siswa agar mudah dipahami dan 

dipelajari tanpa mengalami kesulitan. Namun, masih banyak pengajar yang 

kesulitan untuk menciptakan dan memilih bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik siswanya. Menurut Prastowo (2012, hlm.14), paradigma yang umum 

dan pendapat umum di kalangan pendidik yaitu bahwa membuat bahan ajar sebagai 

usaha yang perlu kerja keras dan banyak tuntutan, sehingga sulit dan membuatnya 

stress. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa bahan ajar berupa novel ini harus 

digunakan dalam pembelajaran dengan kemasan yang menarik dan mengedukasi. 

Misalnya, menelaah karya sastra baru dapat menjadi salah satu strategi dalam 

mengatasi kesulitan yang terkait dengan pembelajaran sastra. Novel berjudul “Jika 

Kita Tak Pernah Baik-baik Saja” karya Alvi Syahrin merupakan salah satu karya 

sastra yang dirilis pada tahun 2020 dan dapat dimanfaatkan untuk sumber 

pembelajaran. 

Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “Analisis 

Sosiologi Sastra  Pada Novel Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja Karya Alvi 

Syahrin Sebagai Alternatif Bahan Ajar Apresiasi Sastra Peserta Didik Kelas XII 

SMA.” 
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B. Fokus Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada keterkaitan antara 

sosiologi dan sastra sebagai permasalahannya. Sebab, dari perspektif sosiologis, 

sastra dipandang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial. 

Maka dari itu, penulis memfokuskan penelitian ini terhadap sastra berupa novel 

Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja Karya Alvi Syahrin sebagai subjek dan 

sebagai objek penelitiannya berupa aspek-aspek sosial yang berada dilingkungan 

masyarakat. Aspek-aspek sosial yang akan dianalisis yaitu, agama, sosial, moral, 

yang kemudian dapat diimplementasikan terhadap kehidupan sosial masyarakat 

khususnya remaja dan dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sastra bagi peserta 

didik. Dengan diadakannya fokus masalah ini supaya analisis lebih terarahkan. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan tersebut, maka 

pertanyaan penelitian yang dapat diformulasikan yakni: 

1. Bagaimanakah aspek ketaatan beragama pada novel Jika Kita Tak Pernah Baik-

Baik Saja Karya Alvi Syahrin yang ditinjau dari sosiologi sastra? 

2. Bagaimanakah aspek moral pada novel Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja 

Karya Alvi Syahrin yang ditinjau dari sosiologi sastra? 

3. Bagaimanakah aspek sosial pada novel Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja 

Karya Alvi Syahrin yang ditinjau dari sosiologi sastra? 

4. Bagaimana pemanfaatan novel novel Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja 

Karya Alvi Syahrin sebagai bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia tingkat 

SMA? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus dan pertanyaan permasalahan pada penelitian ini, maka 

tujuan yang ditargetkan untuk dicapai pada penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan aspek ketaatan beragama yang ditinjau dari sosiologi sastra 

pada novel novel Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja Karya Alvi Syahrin 

2. Mendeskripsikan aspek moral yang ditinjau dari sosiologi sastra pada novel Jika 

Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja Karya Alvi Syahrin 
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3. Mendeskripsikan aspek sosial yang ditinjau dari sosiologi sastra pada novel 

novel Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja Karya Alvi Syahrin 

4. Mengkaji pemanfaatan hasil penelitian pada novel tersebut sebagai bahan ajar 

alternatif pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas XII SMA. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu hasil penelitian yang dapat digunakan baik secara 

teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini yakni: 

 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian 

sastra di bidang pendidikan, sebagai bagian dari upaya mengapresiasi karya sastra, 

dan memperluas pemahaman tentang sosiologi analisis sastra dalam novel. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Untuk peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi uji kelayakan novel karya 

Alvi Syahrin yang berjudul “Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja” sebagai bahan 

ajar alternatif apresiasi sastra Indonesia untuk pembelajaran analisis novel di kelas 

XII. 

b. Untuk Pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sarana guna memilih 

bahan ajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. 

c. Untuk Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi pembelajaran 

sastra disekolah . 

 

d. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam 

upaya peningkatan kualitas sosiologi penelitian sastra pada novel pada penelitian 

berikutnya. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dibutuhkan untuk menjabarkan terkait variabel 

penelitian sehingga tidak ada perbedaan persepsi terkait variabel uji tersebut. 

Berikut ini adalah definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini: 

1. Analisis yaitu proses mendekonstruksi suatu permasalahan menjadi elemen-

elemen yang saling berhubungan. 

2. Sosiologi sastra yaitu subbidang pengkajian kritik sastra yang berfokus pada 

studi sastra dengan penekanan pada unsur-unsur sosial masyarakat. 

3. Novel yaitu cerita prosa fiksi dengan panjang tertentu yang mencerminkan 

realita kehidupan manusia. 

4. Bahan ajar yaitu segala sumber yang dapat berupa informasi, alat, atau teks yang 

disusun secara sistematis untuk memberikan keterampilan yang akan dipelajari 

oleh siswa dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran untuk tujuan 

merencanakan, mempelajari, dan melaksanakan pembelajaran. 

5. Apresiasi sastra merupakan kegiatan mengenali sebuah karya sastra yang 

didasarkan atas pemahaman terhadap karya sastra. 

 

G. Sistematika Skripsi 

          Sistematika skripsi ini mencakup penjelasan dari BAB I hingga BAB V. 

Sistematika tersebut dirancang untuk mempermudah penulis dalam menyusun 

skripsi, dimulai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan 

penyusunan laporan penelitian.  

          BAB I Pendahuluan, bagian dari bab ini memberikan penguraian terkait 

permasalahan yang melandasi penelitian. Fokus utama dari pendahuluan yakni 

permasalahan yang ditemukan dan dijelaskan sebagai gambaran umum terkait 

permasalahan yang akan dikaji pada penelitian. Bagian bab ini meliputi latar 

belakang masalah yang menjabarkan kesenjangan yang ditemukan antara teoritis 

dengan yang terjadi di lapangan, identifikasi permasalahan yang menguraikan 

terkait pokok-pokok masalah yang telah diidentifikasi, rumusan permasalahan 

sebagai tolak ukur pada penelitian, tujuan penelitian sebagai target hasil yang akan 

dicapai, dan manfaat penelitian yang dapat diperoleh, serta definisi operasional 
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yang menjabarkan terkait variabel uji dan sistematika penulisan skripsi dari BAB I 

sampai BAB V. 

          BAB II Kajian Teori, bagian bab ini berfokus pada hasil pengkajian gagasan 

teoritis, konsep, maupun regulasi kebijaka yang didukung dengan hasil penelitian 

lain yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Pengkajian teoritis 

dilanjutkan pada pengembangan kerangka pemikiran yang menggambarkan 

korelasi antar variabelnya. Bagian ini juga menjelaskan teoritis berdasarkan 

variabel yang tersedia, seperti mendefinsikan terkait pembelajaran, menulis, 

memahami teks fabel dan ciri-cirinya, memahami media pembelajaran dan 

jenisnya, serta media film beranimasi dan manfaatnya, kelebihan dan 

kekurangannya, memahami moda online, memahami terkait zoom meeting, hasil 

penelitian sebelumnya yang terkait, kerangka konseptual, asumsi, serta hipotesis.  

          BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas proses yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan 

komprehensif. Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang 

menggambarkan rangkaian pelaksanaan penelitian, desain penelitian yang 

menjelaskan secara detail terkait jenis penelitian yang sesuai, subjek dan objek 

penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian termasuk jenis datanya, 

penjelasan dan alasan pemilihan teknik pengumpulan data tersebut, teknik analisis 

data yang menjelaskan terkait rumusan permasalahan dan data yang didapatkan, 

prosedur penilaian yang menguraikan terkait evaluasi hasil pengkajian, 

pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.  

          Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini memberikan penjelasan terkait hasil 

penelitian yang didasarkan pada pengolahan data dan analisisnya. Pada bab ini, 

penulis juga menguraikan keberhasilan atau tidaknya dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Selain itu, diuraikan juga hasil penelitian seperti deskripsi data yang 

diperoleh, subjek/objek penelitian, hasil maupun analisis pengolahan datanya. Bab 

ini juga berisi pembahasan berdasarkan hasil yang didapatkan berupa tanggapan 

yang luas terhadap rumusan masalah dan hipotesis penelitian, serta perbandingan 

hasil penelitian yang relevan.   

          BAB V Simpulan dan Saran, bab ini berisi konklusi dan saran berdasarkan 

hasil dan pembahasan yang didapatkan. Kesimpulan harus menjawab semua 
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masalah yang diangkat dalam rumusan masalah dengan interpretasi berbasis data 

dan hasil penelitian. Sedangkan saran berupa rekomendasi yang dapat diberikan 

kepada pembuat kebijakan, pengguna, dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut guna menemukan solusi yang dapat 

diimplementasikan di lapangan. 

          Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis dapat mengkonklusikan bahwa 

dalam menyusun skripsi terdapat 5 bab yang perlu disusun. Dan tujuan sistematika 

penulisan skrispi ini diharapkan dapat membuat penelitian ini secara terstruktur dan 

dapat menjadi acuan bagi penulis untuk membuat skripsi dengan sistematis dan 

berurutan sesuai dengan kaidah penulisan skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


