
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan karya ciptaan manusia berupa pengolahan bahasa yang 

terwujud indah dalam bentuk lisan dan tulisan. Sastra sebagai hasil karya ciptaan 

manusia merupakan ungkapan ekspresi pikiran, gagasan, pengalaman, dan 

pengamatan tentang kehidupan yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa 

yang imajinatif. Karya sastra diciptakan dengan tujuan untuk dapat dinikmati, 

dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Karya sastra merupakan cermin 

dari sebuah realitas kehidupan masyarakat yang diciptakan baik dalam bentuk 

novel, puisi, maupun drama. 

 Karya sastra sebagai wujud hasil kreasi pengarang yang mencerminkan 

kehidupan sosial masyarakat mampu memberikan pengaruh cukup besar bagi 

penikmat karya sastra. Sebuah karya sastra dipandang sebagai cerminan dari 

masyarakat, menurut Kurniawan (2012:11) konsep cermin di sini berarti ‘kabar’ 

bahwa masyarakat yang sebenarnya tidak sama dengan masyarakat yang 

digambarkan di dalam karya sastra. Pengarang menjadikan fakta atau kenyataan 

kehidupan baik yang pengarang alami sendiri atau dari hasil pengamatan 

pengarang kemudian dengan menggunakan imajinasinya pengarang meniru, 

memperbaiki, menambah, atau menggabungkan kenyataan yang ada untuk 

dimasukan ke dalam karya sastra yang ingin pengarang ciptakan. 

Pengarang sebagai anggota masyarakat akan selalu mencerminkan kondisi 

sosial masyarakatnya. Karya sastra merefleksikan kehidupan masyarakat di alam 



2 
 

nyata yang pengarang tuangkan ke dalam teks sastra. Salah satu teks sastra yang 

menggambarkan kehidupan masyarakat adalah novel. Novel menjadi salah satu 

teks sastra yang disukai oleh pembaca karena novel menceritakan fenomena yang 

ada di masyarakat. Novel menampilkan kehidupan yang mengangkat tokoh-tokoh 

cerita sebagai pelaku kehidupan. Tokoh-tokoh tersebut dibekali dengan berbagai 

sifat, sikap, watak sebagai salah satu bentuk pelajaran tentang berbagai nilai 

kehidupan melalui peran yang disampaikan. Nilai kehidupan yang ditawarkan 

dapat berupa nilai religi, budaya, moral, pendidikan, politik, ekonomi maupun 

nilai sosial. 

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang dapat berperan 

penting dalam mengungkapkan mengenai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. 

Hadirnya novel di tengah-tengah masyarakat memberikan sajian cerita yang dapat 

dinikmati sekaligus mendidik masyarakat. Melalui novel yang dibaca diharapkan 

mampu menjadikan masyarakat memahami dan mengambil sebuah pesan atau 

amanat dari nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan pengarang. Pengarang 

bertujuan untuk mengungkapkan nilai kehidupan nyata masyarakat yang 

sebelumnya tidak nampak secara kasat mata dalam kehidupan sehari-hari. 

Pesan atau amanat itu tercermin melalui deskripsi pikiran maupun perilaku 

tokoh dalam cerita. Novel diharapkan mampu memunculkan nilai-nilai postif 

yang dapat dipahami oleh penikmat karya sastra berkaitan dengan kehidupan 

sosial dan mampu menjadi pendorong untuk menjadikan pembaca berprilaku baik. 

Pengkajian terhadap salah satu jenis karya sastra diharapkan dapat memberikan 

nilai-nilai yang memberikan dampak positif sehingga membuat para pembaca 

dapat mengerti berbagai kenyataan sosial yang terjadi di sekitar masyarakat. 
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Setiadi (2006: 31) mengungkapkan nilai sebagai suatu hal yang baik yang 

selalu diinginkan, dicita-citakan dan dapat dianggap penting oleh seluruh manusia 

sebagai anggota masyarakat. Menurut Sujarwa (2011: 230) nilai dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi kebenarannya, serta memiliki makna yang 

dijaga eksistensinya oleh manusia maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu, 

dalam setiap karya sastra yang dibaca atau dilihat terdapat nilai-nilai mendidik 

yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pelajaran bagi pembaca. Salah satu 

nilai yang dapat dijadikan pelajaran bagi pembaca adalah nilai sosial.  

Nilai-nilai sosial sering terdapat dalam karya sastra terutama novel. Novel 

senantiasa menunjukan berbagai nilai kehidupan manusia yang dikisahkan secara 

panjang lebar dan lebih mendalam karena novel memiliki struktur yang lebih 

panjang. Novel yang baik akan memuat nilai-nilai yang diharapkan dapat 

mempengaruhi pembaca dalam berprilaku positif. Berdasarkan hal tersebut 

sebagai salah satu bentuk perhatian peneliti terhadap karya sastra, peneliti tertarik 

untuk menganalisis novel yang berjudul Ayah karya Andrea Hirata. Peneliti 

tertarik menggunakan novel Ayah karya Andrea Hirata sebagai bahan penelitian 

dengan alasan sebagai berikut. Pertama, novel Ayah karya Andrea Hirata 

merupakan novel yang tergolong terbitan baru yaitu terbit pada tahun 2015 dan di 

tahun 2016 telah dicetak ulang hingga cetakan kesepuluh. Novel terbitan baru 

menarik untuk dianalisis supaya dapat diketahui nilai-nilai yang ada di dalamnya. 

Kedua, Andrea Hirata adalah salah satu penulis novel yang berdedikasi tinggi. Hal 

tersebut terbukti dengan novel-novel yang terbit sebelum novel Ayah, banyak 

memiliki nilai-nilai kehidupan. Seperti halnya novel-novel karya Andrea Hirata 

yang telah lama terbit, novel Ayah juga sarat dengan makna kehidupan. Novel 
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yang baik adalah novel yang mengandung nilai dan mampu memberikan maanfaat 

bagi pembaca. Ketiga, berdasarkan dari segi isi ceritanya novel Ayah karya 

Andrea Hirata ditulis oleh pengarang dengan bahasa yang mudah untuk dipahami 

sehingga sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan. 

Pemilihan novel Ayah sebagai bahan penelitian karena novel Ayah 

merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang banyak memuat nilai-nilai 

sosial. Andrea Hirata menciptakan karya sastra yang banyak mencerminkan latar 

pedesaan. Sebagian besar cerita yang dimunculkan adalah gambaran kehidupan 

masyarakat yang ada di daerah Belitong. Kehidupan masyarkat yang dikisahkan 

menunjukan berbagai permasalahan kehidupan manusia, baik permasalahan tokoh 

dengan tokoh disekelilingnya ataupun sifat serta watak tokoh yang diceritakan 

sehingga memiliki tujuan dan makna yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial. 

Nilai-nilai sosial dapat dilihat dari kehidupan para tokoh dalam berinteraksi 

bersama dengan tokoh lainnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Nilai-Nilai Sosial dalam Novel 

Ayah Karya Andrea Hirata. Penelitian ini berusaha melengkapi khazanah 

keilmuan dalam penelitian berupa nilai sosial dalam karya sastra novel. Penelitian 

ini, penting dikaji. Pertama, agar didapat pemahaman yang baik mengenai karya 

sastra novel. Kedua, informasi tentang kandungan nilai sosial di dalamnya penting 

diketehaui agar dapat diintegrasikan dalam kepribadian pembaca.  

 Berdasarkan penelusuran peneliti, penelitian yang membahas mengenai 

nilai-nilai sosial dalam sebuah karya sastra sebelumnya sudah pernah diteliti oleh 

beberapa peneliti. Peneliti yang mengkaji masalah nilai sosial diantaranya adalah 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Miladiyah (2014). Penelitiannya tentang 
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Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari dan Implikasinya 

Terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra, dengan fokus penelitian nilai-nilai 

sosial yang ada dalam novel dengan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia di SMA. Adapun nilai sosial yang dibahas dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Miladiyah yaitu mengenai nilai agama, musyawarah, gotong 

royong, tolong-menolong, saling memaafkan, kasih sayang, tanggung jawab. 

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti laksanakan kali ini adalah selain 

sumber datanya berbeda juga fokus penelitiannya pun berbeda. 

Penelitian kedua mengenai nilai-nilai sosial juga pernah dilakukan oleh 

Astuti (2006). Penelitian ini berjudul Nilai Sosial dalam Novel Gadis Pantai 

Karya Pramoedya Anantatoer. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan fokus penelitian 

nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang peneliti ambil dalam penelitian tersebut 

adalah nilai-nilai sosial yang meliputi nilai materi, nilai vital, dan nilai 

kerohanian. Seperti halnya pada penelitian sebelumnya, dalam penelitian yang 

dilaksanakan kali ini akan berbeda baik dalam sumber data dan fokus penelitian.  

Berdasarkan uraian tentang penelitian di atas, terdapat persamaan dalam 

penelitian ini. Persamaan tersebut salah satunya yaitu, membahas mengenai nilai 

sosial dengan pendekatan sosiologi sastra. Perbedaan dari dua penelitian di atas 

dengan penelitian ini adalah fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

berbeda. Jika dalam penelitian yang sudah dilakukan, nilai-nilai sosial berupa nilai 

materi, nilai vital, musyawarah, gotong royong, nilai kerohanian, dalam penelitian 

yang peneliti teliti nilai-nilai sosial mengacu pada masalah-masalah dasar dalam 
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hidup. Peneliti akan meneliti mengenai nilai sosial yang diklasifikasikan oleh 

Zubaedi (2012:13) yang berkaitan dengan nilai sosial kasih sayang terdiri atas 

pengabdian, tolong-menolong, dan kepedulian, nilai sosial tanggung jawab yang 

terdiri atas rasa memiliki, disiplin, dan empati, serta nilai sosial keserasian hidup 

yang terdiri atas nilai keadilan, toleransi, dan kerjasama. Selain itu, perbedaan dari 

penelitian selanjutnya adalah objek dan sumber data penelitian. Sumber data pada 

penelitian sebelumnya adalah novel karya Ahmad Tohari dan Pramodya 

Anantatoer, sedangkan dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti 

yaitu novel Ayah karya Andrea Hirata. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diperlukan dalam penelitian agar penelitian menjadi 

lebih terarah. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai sosial kasih sayang yang diungkapkan dalam novel Ayah 

karya Andrea Hirata? 

2. Bagaimana nilai sosial tanggung jawab yang diungkapkan dalam novel Ayah 

karya Andrea Hirata? 

3. Bagaimana nilai sosial keserasian hidup yang diungkapkan dalam novel Ayah 

karya Andrea Hirata? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Mendeskripsikan nilai sosial kasih sayang dalam novel Ayah karya Andrea 

Hirata. 

2. Mendeskripsikan nilai sosial tanggung jawab dalam novel Ayah karya Andrea 

Hirata. 

3. Mendeskripsikan nilai sosial keserasian hidup dalam novel Ayah karya Andrea 

Hirata. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu: 

1) Manfaat Teoretis 

a) Memberi sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang bahasa 

dan sastra Indonesia, khususnya dalam analisis nilai sosial dengan 

pendekatan sosiologi sastra. 

b) Menambah khasanah pustaka sastra Indonesia yang dapat digunakan 

sebagai sumber penelitian sastra bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian lebih mendalam. 

2) Manfaat Praktis 

a) Menambah pengalaman dan pengetahuan pembaca dalam mengapresiasi 

karya sastra berkaitan dengan nilai-nilai sosial. 

b) Pembaca dapat mengambil pesan atau makna yang terkandung dalam 

karya sastra dan merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan dapat dipahami 

mengenai penelitian ini maka diperlukan adanya penegasan istilah. Berikut 

diuraikan definisi istilah yang berkaitan yaitu: 

a) Novel 

Novel adalah rangkaian cerita yang diimajinasikan oleh pengarang dengan 

penceritaan tokoh-tokoh cerita yang dibekali oleh pengarang dengan berbagai 

peranan serta alur cerita yang menarik. 

b) Nilai Sosial 

 Nilai sosial adalah landasan bertingkah laku atau perbuatan seseorang 

dalam berinteraksi dengan orang lain yang dianggap pantas bertujuan untuk 

memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis. 

c) Nilai Kasih Sayang  

Kasih sayang merupakan gambaran perasaan yang dimiliki oleh seseorang 

yang dapat ditunjukan melalui sikap kepada orang lain. 

d) Nilai Tanggung Jawab 

Nilai tanggung jawab adalah bentuk sikap atau tingkah laku seseorang 

yang mampu menanggung segala sesuatu dalam segala hal.   

e) Nilai Keserasian Hidup 

  Nilai keserasian hidup yaitu adanya interaksi yang dilakukan manusia 

dengan manusia lainnya karena manusia sebagai makhluk sosial melakukan 

aktivitas dalam kehidupan sosial. 

 


