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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern sekarang ini kedudukan sastra semakin meningkat dan 

semakin penting. Sastra tidak hanya memberikan kenikmatan dan kepuasaan batin, 

tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan moral kepada masyarakat atas realitas 

sosial. Karya sastra sebagai potret kehidupan bermasyarakat merupakan suatu karya 

sastra yang dapat dinikmati, dipahami, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Karya sastra tercipta karena adanya pengalaman batin pengarang berupa peristiwa 

atau problem dunia yang menarik sehingga muncul gagasan imajinasi yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan dan karya sastra akan menyumbangkan tata nilai 

figur dan juga mampu memberikan manfaat yang berupa nilai-nilai moral bagi 

pembacanya. Sastra selalu menampilkan gambaran hidup dan kehidupan itu sendiri, 

yang merupakan kenyataan sosial.  

Karya sastra yang membahas tentang persoalan sosial, tidak terlepas dari 

penelitian sosiologi sastra atau sosiologi karya sastra. Penelitian ini banyak diminati 

oleh peneliti yang ingin melihat sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat 

(Endraswara, 2011: 77). Sosiologi dan sastra mempunyai perbedaan tertentu namun 

sebenarnya dapat memberikan penjelasan terhadap makna teks sastra (Laurenso dan 

Swingewood dalam Endraswara, 2011: 78). Hal ini dapat dipahami, karena sosiologi 

obyek studinya tentang manusia dan sastra pun demikian. Sastra adalah ekspresi 
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kehidupan manusia yang tak lepas dari akar masyarakatnya. Dengan demikian, 

meskipun sosiologi sastra adalah dua hal yang berbeda namun dapat saling 

melengkapi.  

Pesan cerita merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pegarang kepada 

pembaca, yang merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya, serta makna 

yang disarankan lewat cerita. Setiap cerita terdapat pesan yang ingin disampaikan 

oleh pengarang, agar penikmat (pembaca) mendapat manfaat dari sebuah bacaan dan 

untuk dijadikan pembelajaran pada kehidupannya dalam bermasyarakat. Pesan cerita 

dalam novel Daun Pun Berdzikir banyak menceritakan tentang kehidupan sosial dan 

moral para tokoh. Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca 

diharapkan dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan 

(Nurgiyantoro, 1995:322). Banyak pesan-pesan sosial dan moral yang terdapat dalam 

novel Daun Pun Berdzikir sehingga membuat novel ini menarik untuk diteliti, agar 

masyarakat lebih memahami tentang pesan-pesan sosial dan moral dalam kehidupan 

masyarakat.  

Adapun gambaran tentang pesan moral dan sosial dalam kehidupan di 

masyarakat tampak dalam novel Daun Pun Berdzikir karya Taufiqurrahman Al-

Azizy. Cerita dalam novel Daun Pun Berdzikir ini sangat menarik untuk dianalisis 

dengan menggunakan tinjauan sosiologi karya sastra karena novel ini cenderung 

mengungkapkan realita sosial. Novel Daun Pun Berdzikir menggambarkan persoalan 

kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, yang bisa di atasi dengan cara 

menebar cinta, kasih sayang dengan keluarga maupun dengan sahabat hingga 
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hubungan antara manusia dengan manusia. Seluruh cerita dikisahkan menjadi citraan 

sosial maupun moral. Dengan demikian, hampir setiap bagian dinarasikan untuk 

mengungkapkan amanat atau pesan kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pesan 

dalam cerita diharapkan dapat memberi manfaat pada pembaca agar lebih memahami 

cerita yang disampaikan oleh pengarang.   

Novel Daun Pun Berdzikir karya Taufiqurrahman Al-Azizy juga 

menggambarkan tentang dilema kehidupan manusia yang sedang mencari jalan keluar 

atas permasalahan hidup yang dijalaninya. Berkaitan dengan isi novel yang 

menceritakan kehidupan manusia (masyarakat) peneliti ingin mencari amanat atau 

pesan yang digambarkan oleh pengarang melalui tokoh dalam novel. 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa novel Daun Pun Berzikir karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy, peneliti akan mengemukakan pesan dari cerita yang akan 

diuraikan. Sebab, seperti yang terlihat pada sinopsis novel ini bahwa banyak pesan 

yang bisa diperoleh dari novel Daun pun berdzikir yang dapat bermanfaat untuk 

kehidupan pada masyarakat.  Penelitian ini akan meneliti dari jangkauan 

permasalahan pesan moral dan pesan sosial dalam novel dengan cara memilih dialog 

tokoh, panggalan kalimat, satuan cerita yang sesuai dengan masalah yang akan 

diteliti.  

Memastikan bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu, 

peneliti akan menguraikan perbedaan-perbedaan yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Seperti yang diuraikan Sri Novelmi Putri Hadi Rumadi Mengatur Sinaga 

(2013) dengan judul Amanat dalam Kumpulan Cerpen Emak Ingin Naik Haji karya 
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Asma Nadia. Pada penelitian Sinaga lebih difokuskan pada bentuk amanat agar 

menyayangi orang tuadan keluarga, tabah dalam menghadapi cobaan, taat dan 

patuhlah terhadap Allah, dan jangan pantang menyerah mencapai keinginan yang 

disampaikan secara implisit dan eksplisit. Hasil penelitian ini menunjukkan amanat 

agar menyayangi orang tua adalah amanat yang paling banyak terdapat dalam 

kumpulan cerpen Emak Ingin Naik Haji karya Asma Nadia yang disampaikan secara 

implisit dan eksplisit oleh pengarang dan karyanya. 

 Penelitian mengenai amanat juga pernah dilakukan oleh Fenty 

Windyanurkarina (2011) dengan judul “Amanat Ketokohan KH. Ahmad Dahlan 

dalam Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral (Tinjauan Sosisologi 

Sastra)”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fenty adalah deskripsi amanat-amanat 

ketokohan KH. Ahmad Dahlan dengan meliputi amanat ketokohan dalam bentuk 

perilaku, prinsipli, teguh, berjiwa sosial, dan sabar.  

 Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini 

lebih memfokuskan kepada pesan cerita. Adapun pesan yang akan diuraikan berupa 

isi pesan moral, sosial serta nilai pesan moral dan nilai pesan sosial sehingga akan 

memamaparkan cara penyampaian pesan oleh pengarang dalam novel Daun Pun 

Berdzikir karya Taufiqurrahman Al-Azizy.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mulai dari karya 

sastra, sosiologi karya sastra, pesan dan lain sebagainya. Maka, penelitian ini 

mengangkat judul “Pesan Cerita pada Novel Daun Pun Berdzikir Karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy (Tinjauan Sosiologi Karya Sastra)”.  
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1.2 Jangkuan Masalah  

Permasalahan dalam kehidupan sosial yang akan menjadi penelitian 

merupakan pesan kehidupan sosial dan moral yang ada pada novel Daun Pun 

Berdzikir karya Taufiqurrahman Al-Aizy, yang cenderung memiliki nilai-nilai pesan 

sosial dan moral yang terjadi pada setiap tokoh. Sehubung dengan adanya latar 

belakang di atas, perlu adanya beberapa masalah yang harus dipecahkan di dalam 

uraian berikut.  

Untuk merealisasikan pesan kehidupan sosial dan moral yang ada dalam novel 

Daun Pun Berdzikir karya Taufiqurrahman Al-Azizy tersebut perlu dilakukan 

penyusunan kembali dan pengumpulan data tentang cara penyampaian pesan oleh 

pengarang dan nilai-nilai pesan yang terdapat pada tokoh-tokoh dalam novel tersebut. 

Penelitian ini dilakukan melalui novel Daun Pun Berdzikir karya Taufiqurrahman Al-

Azizy yang merupakan sumber data dari peneliti. Selain itu, permasalahan yang 

diambil dalam novel ini merupakan hal yang layak untuk diteliti dengan tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan pembaca tentang kehidupan-kehidupan sosial yang terjadi 

dalam masyarakat. 

     

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya jangkauan masalah dan beragamnya judul novel karya  

Taufiqurrahman Al-Azizy serta keterbatasan kemampuan, pikiran, waktu dan biaya 

penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan yang peneliti lakukan 

sebatas pada objek yang dikaji, yakni peneliti fokuskan pada novel Daun Pun 
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Berdzikir yang akan dianalisis pada cara penyampaian pesan oleh pengarang dan 

nilai-nilai pesan dalam novel. Dengan demikian, teks dalam novel Daun Pun 

Berdzikir akan dipilih dari dialog, kutipan-kutipan yang memiliki pesan cerita dan 

akan dianalisis untuk mendapatkan penelitian yang akurat. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dalam hal ini penulis akan membatasi bidang penelitian berdasarkan struktur 

yang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara penyampaian pesan oleh pengarang pada novel Daun Pun 

Berdzikir karya Taufiqurrahman Al-Azizy? 

b. Bagaimana nilai-nilai pesan yang disampaikan pada novel Daun Pun Berdzikir 

karya Taufiqurrahman Al-Azizy? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Seperti diketahui bahwa dalam rumusan masalah terdapat dua permasalahan. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan utama yang dikemukakan di atas, perlu 

dicarikan pemecahan masalah yaitu: 

a. Mendeskripsikan cara penyampaian pesan oleh pengarang pada novel Daun Pun 

Berdzikir karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 

b. Mendeskripsikan nilai-nilai pesan yang disampaikan pada novel Daun Pun 

Berdzikir karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan  dengan harapan agar berguna baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut :  

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasana pembaca mengenai 

kehidupan sosial masyarakat atas dasar pengalaman pengarang berdasarkan 

tinjauan sosiologi karya sastra. Selain itu dengan diselesaikannya penelitian ini 

diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam pengajaran bidang bahasa 

dan sastra, khususnya tentang sosiologi karya sastra. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi pembaca dan penikmat bahasa  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding bagi peneliti 

lain, khususnya dalam menganalisis tentang sosiologi pada karya sastra.  

2) Bagi Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh guru Bahasa dan Sastra 

Indonesia di sekolah sebagai materi ajar. 

3) Bagi Peneliti Lain   

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi peneliti lain untuk 

melakukan dengan hasil yang lebih baik. 
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1.7 Penegasan Istilah  

Agar memperoleh persamaan persepsi dan mempermudah dalam pemahaman 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan 

istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah tersebut, antara lain : 

a. Novel merupakan pencurahan perasaan pengarang yang mengungkapkan tentang 

kehidupan berbentuk cerita rekaan yang panjang, dan mengetengahkan tokoh-

tokoh, serta menampakkan serangkaian peristiwa dan latar secara terstruktur 

berdasarkan kenyataan yang diimajinasikan. 

b. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial 

termasuk didalamnya perubahan-perubahan sosial oleh Sumarjan (dalam Saraswati 

2003: 2). 

c. Sosiologi karya sastra yakni mempermasalahkan tentang suatu karya sastra yang 

menjadi pokok telaahan. Tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan 

apa tujuan pesan yang hendak disampaikan. 

 


