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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sastra merupakan karya dan kegiatan seni yang berhubungan dengan 

ekspresi dan penciptaan. Oleh karena itu akan relatif sulit membuat batasan 

tentang sastra sebagaimana ilmu-ilmu lain. Hal ini mengakibatkan setiap usaha 

membuat batasan tentang apa yang disebut sastra selalu hanya merupakan 

pemerian/gambaran dari sesuatu segi sastra saja (Noor, 2005:19). 

 Sastra berwujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap 

lingkungan sosial yang beraada di sekelilingnya dengan menggunakan bahasa 

yang indah. Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena 

yang ada. Sastra sebagai karya fiksi memiliki pemahaman yang lebih mendalam, 

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

wujud dari kreativitas pengarang dalam menggali dan mengolah gagasan yang ada 

dalam pikirannya. 

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya fiksi yang 

dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya. Unsur-unsur tersebut sengaja 

dipadukan pengarang dan dibuat mirip dengan dunia yang nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa di dalamnya, sehingga nampak seperti sungguh ada dan 

terjadi. Unsur inilah yang akan menyebabkan karya sastra (novel) hadir. Unsur 

intrinsik sebuah novel adalah unsur yang secara langsung membangun sebuah 

cerita. Keterpaduan berbagai unsur intrinsik ini akan menjadikan sebuah novel 

yang sangat bagus. Kemudian, untuk menghasilkan novel yang bagus juga 
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diperlukan pengolahan bahasa. Bahasa merupakan sarana atau media untuk 

menyampaikan gagasan atau pikiran pengarang yang akan dituangkan sebuah 

karya yaitu salah satunya novel tersebut. 

 Bahasa pengarang itu memancarkan keindahan dan kesejukan bagi orang 

yang membacanya yang terbuka hatinya terhadap keindahan. Bahasa sastra 

berbeda dengan bahasa sehari-hari karena bahasa sastra lebih segar, lebih dalam 

meresap, lebih tepat dan langsung menyatakan hal-hal yang dimaksud sebab ia 

lebih banyak mengandung perasaan dan lebih kuat membangkitkan angan-angan 

atau bangkitnya fantasi daripada membaca karya biasa.  

 Sastra dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan filsafat. Dengan 

demikian sastra dapat mengungkapkan berbagai ide atau gagasan tentang 

kehidupan. Jadi, sastra dianalisis untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran 

hebat. Sudah sejak lama (sejak zaman Yunani) sastra diperlakukan sebagai 

wahana pengungkapan dan pencetusan gagasan-gagasan filsafat. Banyak filsuf 

sekaligus sastrawan mengungkapkan dan mencetuskan gagasan-gagasan 

filosofisnya ke dalam sastra. Albert Camus, Sartre, Khalil Gibran, dan 

Muhammad Iqbal. Misalnya, banyak mengungkapkan dan mencetuskan gagasan-

gagasan filsafatnya ke dalam novel-novel dan puisi-puisi mereka. Dalam hal ini, 

karya sastra dijadikan sebagai ‘alat’ untuk mengukuhkan gagasan filsafat yang 

hendak disampaikannya. 

 Novel sebagai sebuah karya sastra menawarkan sebuah dunia, dunia yang 

berisi model. Kehidupan yang ideal, dunia imajinatif yang dibangun melalui 

berbagai unsur intrinsik seperti plot/alur, penokohan, latar dan sudut padang yang 
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tentunya juga bersifat imajinatif. Kesemua itu walau bersifat noneksistensial 

(dengan sengaja dikreasikan oleh pengarang) namun dibuat mirip, diimitasikan 

dan dianalogikan dengan dunia nyata lengkap dengan peristiwa-peristiwa 

sehingga tampak sungguh-sungguh ada dan terjadi (Nurgiyantoro, 1995:4). 

 Novel “Jokowi Si Tukang Kayu” ini mendapatkan tanggapan positif dari 

penikmat sastra. Tingginya apresiasi masyarakat terhadap novel Jokowi Si 

Tukang Kayu menjadikan novel tersebut masuk dalam jajaran novel pendidikan 

pembangun moral dan sikap. Meskipun dapat dikatakan pendatang baru, novel ini 

mampu memberikan nilai-nilai positif bagi pembacanya. Novel ini akan 

membawa pembaca berfikir dimana keadaan ekonomi bukanlah menjadi kendala 

bagi seseorang untuk meraih cita-cita dan berusaha dengan sungguh-sungguh 

untuk mencapai cita-citanya. 

 Novel Gatotkoco ini cenderung mengarah ke pembentukan moral, novel 

ini menceritakan suka duka Joko Widodo semasa menjadi pengusaha tapi belum 

mengekplorasi masa-masa dewasa Jokowi, yakni Jokowi sebagai pengusaha 

mebel hingga akhirnya ia maju sebagai calon Walikota Solo. Seharusnya, bagian 

inilah yang mendapat porsi lebih, namun sayangnya hanya dibahas sekelumit 

kecil di penghujung novel. Tampaknya, pengarang lebih cenderung untuk 

mengekplorasi masa kecil dan masa remaja Jokowi. Walaupun begitu, ada begitu 

banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai teladan dan hikmah dari perjalanan 

seorang Jokowi dalam buku sederhana ini. Novel ini banyak mengandung nilai 

pembelajaran yang nantinya bisa dijadikan panutan bagi semua kalangan 

khususnya pembaca. 
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Penelitian ini berorientasi pada penelitian sebelumnya yang mengangkat 

novel yang berbeda diantaranya adalah penelitian dari Novita Dwiputri Andryani 

(2012) yang berjudul “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Sang 

Pencerah Karya Akmal Nasery Basral”. Tidak jauh berbeda dengan peneliti 

sebelumnya, oleh Dwi Hariyanti (2010) yang berjudul “Analisis Nilai Edukatif 

dalam Novel Edensor Karya Andrea Hirata”. Penelitian ini mempunyai 

perbedaan, baik dari segi teori maupun novel yang diangkat. Penelitian ini 

mencangkup nilai edukatif dalam novel. Penelitian-penelitian diatas dapat 

dijadikan acuan sebagai bahan acuan penelitian karena terdapat beberapa 

persamaan dari segi kajian yaitu sama-sama mengkaji nilai edukatif dalam novel. 

 Alasan dipilih dari segi nilai pendidikan karena novel Jokowi Si Tukang 

Kayu diketahui banyak memberikan inspirasi bagi pembaca, hal itu berarti ada 

nilai-nilai positif yang dapat diambil dan diimplementasikan oleh pembaca dalam 

kehidupan sehari-hari mereka, khususnya dalam hal pendidikan. 

 

1.2 Jangkauan Masalah 

a) Nilai Edukatif 

 Nilai pendidikan adalah suatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong 

orang untuk berbuat positif di dalam kehidupannya sendiri atau bermasyarakat. 

Sehingga nilai pendidikan dalam karya sastra merupakan nilai-nilai yang 

bertujuan mendidik seseorang atau individu agar menjadi manusia yang baik dan 

menjadikan suatu pelajaran atau tuntunan hidup seseorang. Segala sesuatu yang 

digunakan untuk mendidik harus yang mengandung nilai didik, termasuk dalam 
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pemilihan media. Pendidikan pada kahikatnya merupakan upaya membantu 

peserta didik untuk menyadari nilai-nilai yang dimilikinya dan berupaya 

memfasilitasi mereka agar terbuka wawasan dan perasaannya untuk memiliki dan 

meyakini nilai yang lebih hakiki, lebih tahan lama, dan merupakan kebenaran 

yang dihormati dan diyakini secara sahih sebagai manusia yang beradab (Setiadi, 

2006:114). Nilai-nilai pendidikan yang tersirat dalam berbagai hal dapat 

mengembangkan masyarakat dalam berbagai hal dapat mengembangkan 

masyarakat dengan berbagai dimensinya dan nilai-nilai tersebut mutlak dihayati 

dan diresapi manusia sebab ia mengarah pada kebaikan dalam berpikir dan 

bertindak sehingga dapat memajukan budi pekerti serta pikiran/ intelegensinya. 

b) Novel 

 Novel adalah prosa rekaan yang menyuguhkan tokoh dan menampilkan 

serangkaian peristiwa serta latar secara tersusun. Novel dikatakan sebagai 

gambaran lingkungan masyarakat serta jiwa tokoh yang hidup pada suatu masa 

dalam masyarakat tertentu karena di dalam novel akan kita temui pula pelaku-

pelaku yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 

 Novel merupakan karangan prosa yang panjang, yang mengandung suatu 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang sekelilingnya, dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya. Dari segi panjang cerita, novel 

jauh lebih panjang dari cerpen. Oleh karena itu novel dapat menemukan sesuatu 

secara bebas menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detil, dan 

lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Hal itu 

mencakup berbagai unsur serita yang memnangun novel itu. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah serta 

mengenai pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi ruang 

lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas, agar penelitian ini terfokus. 

Pembatasan penelitian dalam penelitian ini adalah analisis novel Jokowi Si 

Tukang Kayu yang meliputi nilai-nilai edukatif yang terurai didalamnya. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diteliti adalah: 

1) Bagaimanakah nilai edukatif dalam novel Jokowi Si Tukang Kayu karya 

Gatotkoco Suroso? 

2) Adakah nilai-nilai yang kurang relevan dalam novel Jokowi Si Tukang Kayu 

karya Gatotkoco Suroso? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mendiskripsikan nilai edukatif dalam novel Jokowi Si Tukang Kayu karya 

Gatotkoco Suroso. 

2) Mendeskripsikan nilai-nilai yang kurang relevan dalam novel Jokowi Si 

Tukang Kayu karya Gatotkoco Suroso. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, 

baik bersifat teoritis maupun praktis. 

1) Manfaat Teoritis  

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perkembangan ilmu sastra, khususnya dalam kajian sosiologi sastra  

b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya penggunaan 

teori-teori sastra secara teknik analisis terhadap karya sastra. 

2) Manfaat Praktis  

a) Bagi pengarang penelitian ini dapat memberikan masukan untuk dapat 

menciptakan karya sastra yang lebih baik 

b) Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah minat baca dalam 

mengapresiasikan karya sastra. 

c) Bagi pembaca penelitian ini dengan pemahaman kajian sosiologi sastra 

dari tokoh-tokoh tersebut dapat meningkatkan pengetahuan diri khususnya 

dalam menghadapi persoalan hidup. 

d) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan sastra dan 

menambah khasanah penelitian sastra Indonesia sehingga bermanfaat bagi 

perkembangan sastra Indonesia. 

 

1.7 Penegasan Istilah 

 Untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah. 
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a) Nilai pendidikan adalah nilai yang mendidik dan mengarahkan manusia 

menjadi manusia yang berbudaya, yaitu yang memiliki kedewasaan dalam 

berfikir dan bertingkah laku (Daroesa, 1986:43). 

b) Novel adalah sebuah karya sastra prosa fiksi yang panjangnya cukup, tidak 

terlalu panjang namun juga tidak terlalu pendek yang menggambarkan dari 

kehidupan dan perilaku nyata dari zaman pada saat novel itu ditulis 

(Nurgiantoro, 2010 :10) 


