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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra adalah sebuah seni yang terdapat unsur kemanusiaan. Unsur 

kemanusian itu dapat berupa perasaan, pengalaman, pemikiran, ide, semangat, 

keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan, yang dapat membangkitkan 

pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Menurut Pradopo 

(1994: 31) menyatakan bahwa “karya sastra adalah termasuk karya seni, seperti 

halnya karya-karya seni lainnya: seni  musik, seni lukis, seni tari, dan sebagainya, 

dan di dalamnya sudah mengandung penilaian seni.  

 Menurut Yacob (dalam Zulela 2013: 18)  menyatakan bahwa” jiwa sastra 

berupa pikiran, perasaan dan pengalaman pribadi”. Dapat dikatakan sastra 

berhubungan dengan penciptaan dan  ungkapan pribadi (ekspresi). Agar terlihat  

lebih menarik biasanya perwujudan karya sastra  disajikan  dengan bahasa yang 

dapat membuat hati pembacanya bergetar.  Selain itu sebuah karya sastra dapat 

menjadikan  pembacaanya memiliki pengetahuan, pengalaman dan imajinasi yang 

lebih. 

Imajinasi yang terdapat dalam sebuah karya sastra selalu bersifat indah 

dan  mengesankan bagi setiap pembacanya. Sastra dapat juga dikatakan sebagai 

pengalaman yang diciptakan oleh sastrawan untuk memberikan pelajaran hidup 

yang berguna dan bermanfaat.  Dengan membaca sebuah karya sastra, manusia 

dapat mengambil pelajaran dan pengalaman. Dari permasalahan hidup yang sering 

kali muncul dan solusi untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Sebuah 
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karya sastra dapat dikaji dengan menghubungkannya dengan sosiologi. Meskipun 

antara sastra dengan sosiologi adalah dua bidang ilmu yang berbeda tetapi mampu 

menjadi bidang ilmu baru yaitu sosiologi sastra. Sosiologi sastra berarti mengkaji 

karya sastra dengan cara menghubungkannya dengan aspek-aspek sosial yang ada 

dalam kehidupan masyarakat. 

 Karya sastra dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya puisi, drama, 

cerpen, dongeng, legenda, pantun dan novel, dari jenis-jenis karya sastra yang 

dimana peneliti ini hanya menekankan pada satu karya sastra yakni novel. Novel 

adalah  sebuah karya sastra yang terbentuk dari cerita rekaan yang mengisahkan 

hidup seseorang. Tokoh cerita dalam novel hanya bersifat fiktif  belaka, tetapi 

juga disesuaikan dengan masa ketika cerita tersebut ditulis.  Novel salah satu jenis 

karya sastra yang digunakan pengarang untuk menggambarkan, mengekspresikan, 

dan mengkritik kenyataan sosial yang terjadi di sekitarnya. Hubungan antara satu 

orang dengan orang lain, antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat juga 

terdapat dalam sebuah novel yang terpresentasikan dalam tokoh-tokohnya.  

Menurut para ahli Suparta Brata adalah salah seorang pengarang yang 

terkenal. Sebagai seorang pengarang, Suparta Brata selalu menampilkan budaya 

dalam setiap novelnya. Dalam novel ini Suprta Brata menggambarkan sosok Teyi 

sebagai tokoh utama,  Teyi yang memiliki sikap optimisme, cerdas, pemberani, 

supel atau mudah bergaul. Teyi selau berambisi dan berusaha untuk mencapai 

cita-citanya, serta memiliki dorongan emosi yang kuat dan menjadikan sosok Teyi 

yang berkarakter  wanita Tangsi pada umumnya. Sikap hidup yang ada dalam diri 

Teyi ini tidak terlepas adanya campur tangan dari Putri Parasi dan ibunya 
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Raminem, mereka berdua mengajarkan hal-hal yang baik dan membentuk Teyi 

menjadi wanita yang berpendidikan dan berbudaya. . 

Sikap adalah suatu keadaan hati untuk menghadapi kehidupan, sedangkan 

kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Hubungan dengan 

masyarakat dapat dinyatakan dengan kalimat: “Masyarakat adalah sekelompok 

manusia yang hidup secara bersamaan dan menghasilkan tradisi dan budaya, 

sehigga di setiap masyarakat mampu menghasilkan tradisi dan budaya, sebab 

tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya”. 

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai permasalahan-permasalahan 

sosial yang biasannya menimbulkan pengaruh terhadap karya sastra. 

Permasalahan sosial dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara unsur-unsur 

kebudayaan, sebagai anggota masyarakat, pengarang dapat melukiskan atau 

mendeskripsikan kehidupan masyarakat di tempat ia tinggal, lingkungan hidup 

yang benar-benar dialaminya secara nyata. Sikap hidup juga dibentuk karena 

adanya faktor yang ada dalam diri seseorang, maupun berdasarkan orang lain dan 

tentunya berdasarkan kebudayaan. 

Penelitian yang bersinggungan dengan sikap sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu yaitu Zakiyah. 2014. Sikap Dan Pandangan Hidup Tokoh 

Utama Dalam Novel Larung Karya Ayu Utami dan Implikasinya Terhadap 

pembelajaran sastra. Penelitian tersebut menekankan sikap hidup dan pandangan 

tokoh utama dan implikasi terhadap pembelajaran sastra. . Kemudian penelitian  

Siti Khotimah.2014. Sikap Optimisme Tokoh Utama Dalam Novel Perahu Kertas 

Karya Dewi Lestari dan Implikasinya Pada Pembelajaraan Bahasa Indonesia di 

kelas VIII MTS Annida Bina Insani Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.   



4 
 

Sedangkan pada penelitian ini menekankan terhadap  pembentukan dan 

faktor yang mempengaruhi sikap hidup tokoh utama dalam menghadapi budaya 

yang ada pada Novel Gadis Tangsi . Dengan demikian peneliti  mengambil judul 

Sikap Hidup Tokoh Utama Dalam Menghadapi  Budaya Pada Novel Gadis 

Tangsi Karya Suprata Brata. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas, ada dua macam masalah yang 

dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. 

1.  Bagaimana sikap yang diterapkan tokoh utama di lingkungan Tangsi dalam 

novel Gadis Tangsi karya Suprata Brata? 

2. Bagaimana  faktor yang mempengaruhi sikap  tokoh utama dalam novel Gadis 

Tangsi karya Suprata Brata? 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian tidak melebar keluar dan 

lebih terarah dari jalur pembahasan. Penelitian ini dibatasi hanya dari sikap hidup 

dan faktor yang melandasi pembentukan sikap hidup. Sikap hidup merupakan 

hasil dari sosialisisasi setiap individu, sedangkan faktor yang melandasi 

terbentuknya sikap hidup seseorang yakni adanya faktor dalam diri individu 

tersebut, dapat juga dikarenakan orang lain, juga dapat berdasarkan budaya dari 

mana individu itu berasal. Maka dari itu peneliti hanya akan membatasi masalah 

pada.  1)  sikap 2) pembentukan dan faktor yang mempengaruhi sikap. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan nilai-nilai 

sikap hidup tokoh utama yang terdapat dalam novel Gadis Tangsi karya Suprata 

Brata 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mendeskripsikan sikap tokoh utama yang digambarkan dalam novel 

Gadis Tangsi karya Suprata Brata 

2) Untuk mendeskrisikan pembentukan dan faktor yang mempengaruhi sikap 

hidup tokoh utama dalam novel Gadis Tangsi karya Suprata Brata 

1.5 Manfaat Penilitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan terutama di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta menambah 

wawasan dan pengetahuan, bagi penulis dan khususnya kepada pembaca dan 

pecinta sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memahami karakter tokoh yang ada dalam novel Gadis Tangsi karya Suprata 

Brata dan memahami maksud yang disampaikan penulis kepada pembacanya.  

b. Mendeskripsikan pembentukan dan faktor yang mempengaruhi sikap tokoh 

utama dalam novel Gadis Tangsi Karya Suprata Brata 

 



6 
 

1.6 Definisi Operasional  

Dalam memahami dan memberikan pengertian yang lebih jelas dalam 

kajian penelitian ini menggunakan beberapa kata kunci sebagai bentuk rumusan 

dalam penelitian, dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami 

judul. Berikut penulis sajikan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian 

antara lain adalah sebagai berikut. 

a. Sikap 

Sikap yaitu pola tingkah laku atau sifat dan kebisaan dalam bercakap, 

bentuk tubuh serta unsur-unsur gerak tubuh yang selalu menampakan diri 

seseorang dalam kehidupan. 

b.  Faktor Pembentukan Sikap 

Faktor pembentukan sikap disebabkan adanya proses untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan berusaha mendapatkan cita-cita dengan nilai-nilai baru 

dan kecakapan baru sehingga dapat berbuat yang lebih sukses dalam menghadapi 

kehidupan dalam masyarakat. 

Pembentukan sikap terjadi karena adanya sifat bawaan, pikiran, dan 

prilaku yang merupakan karakteristik seseorang yang menampilkan cara 

beradaptasi dan berkompromi dalam kehidupan. Tokoh utama adalah pelaku 

utama dalam sebuah cerita yang ditampilkan dalam suatu karya sastra.  

  

 


