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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Sastra adalah suatu kegiatan kreatif sebuah karya seni yang memiliki 

kekhasan dan sekaligus sistematis. Sastra adalah segala sesuatu yang tertulis dan 

tercetak. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif sebuah karya seni (Wellek dan 

Warren, 2014:03). Karya sastra lahir karena adanya daya imajinasi yang di 

dalamnya terdapat ide, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Daya imajinasi 

inilah yang mampu membedakan antara karya sastra satu dengan karya sastra 

yang lainnya. Hal ini disebabkan masing-masing dari pengarang mempunyai 

kemampuan daya imajinasi dan kepandaian untuk mengungkapkan ke dalam 

bentuk tulisan yang berbeda-beda. 

       Representasi dalam karya sastra merupakan penggambaran karya sastra 

terhadap suatu fenomena sosial. Fenomena sosial merupakan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Peristiwa-peristiwa itu 

terjadi ketika manusia menganggap segala sesuatu yang dialaminya adalah sebuah 

kebenaran absolut. Penggambaran ini tentu saja melalui pengarang sebagai 

kreator. Representasi dalam sastra muncul sehubungan dengan adanya pandangan 

atau keyakinan bahwa karya sastra sebetulnya hanyalah merupakan cermin, 

gambaran, bayangan, atau tiruan kenyataan. Dalam konteks ini karya sastra 

dipandang sebagai penggambaran yang melambangkan kenyataan 

       Dalam memahami representasi, pembaca hendaknya mengingat kembali 

hakikat karya sastra. Sebuah karya sastra tercipta atas faktor imajinasi pengarang. 
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Imajinasi pengarang umumnya mengacu pada kehidupan nyata, baik itu yang 

dialami oleh si pengarang sendiri, maupun dari fenomena sosial apa yang terjadi 

di sekitarnya. Di dalam sebuah penggambaran imajinatif pengarang dalam sebuah 

karya sastra itu, biasanya juga terdapat interpretasi pengarang yang disajikan 

dalam bentuk alur cerita (novel atau cerpen) atau pun secara tersirat dalam 

kandungan teks (puisi, syair, pantun, dan lain-lain). Maka, representasi dalam 

dunia sastra tidak sekadar penggambaran fenomena sosial sebuah masyarakat 

dalam kurun waktu tertentu, tetapi lebih mengarah kepada penggambaran yang 

bermakna atas masyarakat dan situasi sosial melalui proses kreatif pengarang 

tersebut. Posisi pengarang dalam proses menggambarkan fenomena sosial dalam 

karya sastra sangat dipengaruhi oleh ras, waktu, serta lingkungan yang 

melatarbelakanginya. 

       Karya sastra sebagai representasi kehidupan nyata juga memuat aktivitas 

yang berkecenderungan untuk bertindak yang dapat mempengaruhi tingkah laku 

dari seluruh proses psikologi seperti belajar, minat, pemahaman dan sebagainya 

yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap. Sikap merupakan sesuatu yang 

dipelajari, dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi 

serta menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupan. Sikap merupakan 

kecenderungan untuk bertindak, bereaksi, berpersepsi, berpikir serta merasa dalam 

menghadapi suatu situasi atau objek yang menyangkut masalah emosional. 

       Salah satu sikap yang tercermin dalam karya sastra adalah sikap 

nasionalisme. Nasionalisme menandakan sikap kebangsaan yang positif, yakni 

mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati 

bangsa lain. Nasionalisme sangat berguna untuk membina rasa bersatu antar 
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penduduk negara yang heterogen (karena perbedaan suku, agama dan asal usul) 

dan berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara serta 

bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh. Representasi 

merekonstruksi serta menampilkan berbagai fakta sebuah objek sehingga 

eksplorasi sebuah makna dapat dilakukan dengan maksimal. Terkait representasi 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan atau menampilkan suatu 

sikap nasionalisme yang menjadi cerminan bagi masyarakat umum. 

       Sikap nasionalisme perlu dilestarikan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur 

yang menjadi cerminan bangsa. Pelestarian nilai-nilai luhur perlu dilakukan, 

mengingat di tengah derasnya era globalisasi banyak budaya-budaya asing yang 

masuk ke dalam Indonesia. Usaha memperjuangkan pelestarian budaya dan tradisi 

bangsa harus dilakukan oleh semua pihak, terutama oleh generasi muda selaku 

generasi penerus bangsa. Generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet harus 

mengenal dan memahami segala seluk beluk berkenaan dengan tradisi dan nilai-

nilai luhur. Pelestarian tesebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu 

melalui ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain sebagainya. Penelitian ini 

bertujuan untuk membangun sikap nasionalisme dalam mempertahankan nilai-

nilai luhur yang menjadi cerminan bangsa yang dapat mengancam jiwa 

nasionalisme seluruh rakyat Indonesia terutama bagi generasi muda. 

       Salah satu novel yang bercerita tentang nasionalisme berjudul Karena Aku 

Tak Buta karya Redy Kuswanto. Novel tersebut adalah novel juara pertama dalam 

lomba menulis dengan tema Seberapa Indonesiakah Dirimu? Lomba yang 

diadakan oleh Penerbit Tiga Serangkai pada tahun 2014. Novel yang menjadi 

juara ini mengangkat pesta budaya lokal dan permainan tradisional. Novel ini 
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menjadi istimewa karena menunjukan seberapa dalam pengetahuanmu tentang 

Indonesia. Pengarang dalam novel mencoba menyampaikan kepada generasi 

pemuda mendeskripsikan berbagai problem pengorbanan dan perjuangan 

mencintai tanah air dan didukung dengan penceritaan secara detail, jelas dan 

runtun tokoh-tokoh dalam novel ini menjadi salah satu kelebihan novel yang 

diterbitkan pada bulan Januari tahun 2015. Selain peristiwa-peristiwa yang 

mengandung banyak makna, pembelajaran kehidupan yang dialami oleh para 

tokoh menjadi keunggulan dan kelayakan novel ini untuk menjadi suatu objek 

penelitian. Sedangkan juara kedua Kaki Langit Talumae karya Wishnu Mehendra 

yang mengangkat kesadaran tentang peran kita untuk menjadi orang yang 

bermanfaat bagi daerah kelahirannya. How to Love Indonesia karya Duma M 

Sembiring yang menjadi juara ketiga novel yang mengangkat kesadaran untuk 

tidak menuntut sesuatu yang diberikan negara untuk diri kita tetapi apa yang 

sudah kita beri untuk Negara. 

       Penelitian dengan konsep ini sangat penting untuk diteliti. Sebelumnya 

penelitian dengan menggunakan novel Karena Aku Tak Buta karya Kuswanto 

(2015) dengan judul ”Nilai-nilai Budaya dalam Novel “ Karena Aku Tak Buta” 

karya Redy Kuswanto (Kajian Struktural Genetik)”. Penelitian ini lebih 

menekankan pada aspek nilai-nilai budaya yang terdapat dalam novel Karena Aku 

Tak Buta. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan objek 

penelitian yang sama novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto, yang 

membedakan dari penelitian terdahulu adalah lebih mengfokuskan pada aspek 

representasi sikap nasionalisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

nasionalisme. 
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       Selain penelitian yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, ada penelitian 

yang memiliki hubungan dengan nasionalisme. Penelitian tersebut berjudul 

“Analisis Nasionalisme novel Burung-burung Manyar karya YB. Mangunwijaya” 

yang diteliti oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada Juni 2014 

oleh Mayasari (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Kusti Mayasari 

menekankan pada (1) unsur-unsur nasionalisme, yaitu tokoh utama bagaimana 

hasrat untuk mencapai kemerdekaan, kesatuan, kehormatan, dan keaslian, (2) 

bagaimana pengarang mengungkapkan unsur-unsur nasionalisme melalui tokoh, 

setting, dan amanat. Hasil dari penelitian terdahulu saling keterkaitan yaitu 

nasionalisme, jika penelitian terdahulu mengarah atau menitikberatkan pada 

perjuangan untuk mencapai nasionalisme sedangkan penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada sikap nasionalisme  yaitu untuk menimbulkan kembali 

sikap nasionalisme.  

       Mengingat pentingnya melestarikan dan mempertahankan sikap nasionalisme 

dalam tradisi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia maka berdasarkan berbagai 

faktor yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, peneliti memilih 

judul “Representasi Sikap Nasionalisme tokoh utama dalam novel Karena Aku 

Tak Buta karya Redy Kuswanto” sebagai objek penelitian. 

 

1.2 Fokus Masalah Penelitian 

       Kajian penelitian dalam novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto 

ini memfokuskan diri pada aspek representasi sikap nasionalisme tokoh utama dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme  
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1.3 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan-permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan, 

berikut:  

1) Bagaimana representasi sikap nasionalisme tokoh utama dalam novel 

Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto? 

2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme tokoh utama 

dalam novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukan suatu hal yang 

diperoleh setelah penelitian selesai. Pada penelitian kali ini, peneliti mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan representasi sikap nasionalisme tokoh utama dalam 

novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto 

2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme 

tokoh utama dalam novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan akan dapat berhasil dengan baik, yaitu dapat 

mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat 

bermanfaat secara umum. Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian 

ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1.5.1 Manfaat Teoretis 

       Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan sastra 

Indonesia terutama dalam pengkajian novel dan penelitian ini dapat membantu 

pembaca untuk memperluas  pengetahuan. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi penulis, penelitian kali ini akan menjadi bentuk pengabdian, 

penerapan dari ilmu yang telah didapat, serta memberi pengalaman baru. 

2) Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala apresiasi pembaca sastra 

Indonesia terhadap novel.  

3) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra di 

Indonesia dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti sastra 

selanjutnya. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

       Pada penelitian kali ini, terdapat beberapa istilah yang perlu ditegaskan 

sehingga mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. 

1) Novel merupakan sebuah karya seni yang mampu menghadirkan 

hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit karakter, berbagai 

peristiwa ruwet yang terjadi beberapa silam secara lebih mendetail dan 

situasi yang rumit (Stanton, 2012: 90). 

2) Representasi merupakan bentuk konkret (penanda) yang berasa dari 

konsep abstrak. Representasi dapat berwujud gambar, sekuen, cerita, yang 

mewakili ide, emosi fakta dan sebagainya. 
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3) Sikap merupakan pengertian yang memiliki peranan besar dalam ilmu jiwa 

sosial yang khusus menguraikan tingkah laku manusia dalam situasi sosial 

itu (Gerungan, 2010:151). 

4) Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan 

tertinggi individu harus diserahkan kepada Negara Kebangsaan. 

5) Sikap Nasionalisme adalah sikap yang cinta tanah air dengan 

menunjukkan kesetiaan terhadap negaranya. Sikap yang mengandung 

perasaan untuk terus berusaha mempertahankan kemerdekaan dan harga 

diri bangsa. 


