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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sastra adalah sebuah karya yang dapat dinikmati oleh pembaca, dan 

sebagai wujud dari adanya kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Aminuddin 

(2013:17) menjelaskan bahwa karya sastra merupakan media yang digunakan 

pengarang dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Adanya karya sastra, 

menjadikan media penghubung pemikiran pengarang terhadap pembaca. Maka 

karya sastra merupakan sarana untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan 

tanggapan perasaan penciptanya. Selain berfungsi sebagai hiburan yang 

menyenangkan, juga berfungsi untuk menambah pengalaman batin bagi para 

pembacanya. 

Karya sastra diciptakan oleh seseorang menceritakan berbagai kehidupan 

masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan dan semua aspek kehidupan 

manusia dalam masyarakat. Menurut Victoria (dalam Eagleton 2010:34) 

menyatakan bahwa karya sastra merupakan hasil dari dialog, renungan, dan reaksi 

pengarang terhadap lingkungan. Walaupun karya sastra bersifat imajinatif, bukan 

berarti karya sastra merupakan hasil kerja sekadar angan-angan. Melainkan 

sebuah penghayatan dan perenungan yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan 

tanggung jawab dari pengarang. 

Karya sastra merupakan hal penting bagi manusia. Melalui karya sastra, 

manusia dapat mengambil pelajaran dari persoalan-persoalan hidup. Salah satu 

dari karya sastra yang menggambarkan adanya persoalan kehidupan manusia 
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adalah Novel. Menurut Nurgiyantoro (1995:10), novel merupakan karangan fiksi 

naratif, yang mengutarakan sesuatu yang jelas dengan membahas persoalan-

persoalan kehidupan manusia dengan imajinatif pengarang. Novel dapat dikatakan 

bagian dari sebuah totalitas, karena novel memiliki unsur-unsur yang saling 

berkaitan dengan membangun cerita. 

Novel dapat memberikan suatu pandangan atau ajaran nilai didik kepada 

pembacanya. Ajaran didik yang terdapat dalam novel di dalamnya memiliki berbagai 

nilai-nilai kehidupan manusia, seperti nilai-nilai sosial, budaya, pendidikan dan moral. 

Melalui pendidikan dan moral dapat dikembangkan dalam pendidikan karakter, selain 

itu untuk nilai budaya dapat dikembangakan dalam kearifan lokal. 

Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh 

masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu 

dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan 

mitos yang diikuti. Hal ini, kearifan lokal memiliki suatu nilai yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang sudah tertanam dan diikuti oleh 

masyarakat. Menurut Fajarini (2014:124), kearifan lokal adalah pandangan hidup 

yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang berwujud aktivitas pada suatu 

masyarakat. Kearifan lokal penting bagi kehidupan masyarakat dalam 

mempertahankan identitas masyarakat.  

Menjaga kepentingan kehidupan masyarakat melalui kearifan lokal 

merupakan salah satu cara untuk mempertahankan budaya di masyarakat agar 

tidak terpengaruh dengan berbagai faktor dari budaya luar. Menurut Suhartini 

(dalam Wibowo dan Gunawan, 2015: 17), kearifan lokal diharapkan potensi dan 

kekayaan daerah dapat dikembangkan secara baik untuk kepentingan masyarakat. 
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Oleh karena itu, kearifan lokal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai 

sarana pembangunan karakter bangsa. Hal ini, kearifan lokal dapat memberikan 

suatu nilai pendidikan karakter bagi masyarakat . 

Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan yang di dalamnya 

terdapat suatu tindakan mendidik dalam membangun kepribadian yang baik. 

Menurut Samani dan Hariyanto (2012:45) menyatakan bahwa pendidikan karakter 

adalah suatu upaya mendorong peserta didik untuk tumbuh dan berkembang 

menjadi manusia seutuhnya dan berkarakter. Pendidikan karakter juga merupakan 

suatu tindakan yang sangat penting untuk membentuk kepribadian peserta didik. 

Pendidikan karakter merupakan salah satu program pemerintah untuk 

mengembangkan karakter yaitu Penguatan Pendidikan Karakter. Penguatan 

Pendidikan Karakter adalah program untuk memperkuat karakter seorang melalui 

harmonisasi olah hati, olah rasa dan olah pikir dan olah raga yang sesuai dengan 

falsafah pancasila. Menurut Kemendikbud (2017:8-9), ada lima nilai utama 

karakter tersebut adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan 

integritas. Pendidikan karakter tidak sebatas untuk pendidikan formal tetapi juga 

non formal dan informal.  

Pendidikan formal sering disebut suatu pendidikan yang berada di sekolah. 

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang memiliki struktur dan 

berjenjang, yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang berada di luar pendidikan 

formal. Pendidikan non formal memiliki mekanisme yang memberikan peluang 

bagi setiap orang atau individu untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Pendidikan 
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informal merupakan pendidikan dari suatu keluarga atau lingkungan masyarakat 

yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, dan dilakukan secara sadar. 

(Adawiyah, 2016:2-3) 

Pendidikan karakter merupakan suatu cara untuk mengembangkan 

karakter atau watak peserta didik. Salah satu cara untuk mengembangkan karakter 

atau watak dengan pendidikan karakter melalui kearifan lokal. Kaitannya 

pendidikan karakter dengan kearifan lokal adalah kebiasaan yang melekat pada 

peserta didik yang terpengaruh oleh lingkungan masyarakat. Adanya pengaruh 

oleh lingkungan masyarakat, karena peserta didik mendapatkan pendidikan 

pertama dari keluarga atau lingkungan masyarakat. Sehingga, selain peserta didik 

mendapatkan pendidikan di sekolah, peserta didik juga mendapatkan pendidikan 

di keluarga dan lingkungan masyarakat. Hal ini juga dikatakan oleh Lestari dan 

Anwar (2015: 116), bahwa model pendidikan karakter melalui pendidikan 

antisipatoris dalam mengembangkan watak peserta didik agar menjadi lebih baik. 

Pendidikan antisipatoris merupakan konsep dari pendidikan yang membekali atau 

mempersiapkan peserta didik dalam berbagai hal, untuk mampu menjalani 

kehidupan dengan bekal ilmu yang di dapatkan. 

Berdasarkan penyataan di atas, kearifan lokal dapat memberikan nilai 

pendidikan karakter. Hal ini, dapat diceritakan disebuah novel, salah satunya 

adalah novel Sokola Rimba karya Butet Manurung. Novel Sokola Rimba ini 

memiliki daya tarik tentang kearifan lokal dan pendidikan yang ada di daerah 

suku anak dalam (Orang Rimba) di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), 

Jambi Pulau Sumatera. Novel Sokola Rimba menceritakan sebuah perjuangan dan 

petualangan dari penulis untuk memberikan pendidikan kepada orang Rimba. 
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Penulis menyampaikan beragam pemikiran yang dianggapnya mampu membawa 

perubahan yang berarti bagi kehidupan orang Rimba. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. 

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan 

dengan tulisan ini. Penelitian pertama oleh Yadi Ruyadi pada tahun 2010 dengan 

judul “Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Budaya Lokal (Penelitian 

terhadap Masyarakat Adat Kampung Benda Kerep Cirebon Provinsi Jawa Barat 

untuk Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah)”. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu menjelaskan 

bahwa peneliti melakukan penelitian tentang model pendidikan karakter yang 

berbasis kearifan lokal terhadap suatu masyarakat adat kampung untuk 

pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Sedangkan dalam penelitian ini 

tentang kearifan lokal bernilai pendidikan karakter dalam novel Sokola Rimba. 

Peneliti akan mendeskripsikan kearifan lokal yang ada di Rimba dalam novel dan 

strategi pendidikan karakter melalui kearifan lokal pada novel Sokola Rimba. 

Penelitian kedua oleh Nur Fadillah pada tahun 2017 dengan judul 

“Penanaman Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar”. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu dalam penelitian 

terdahulu menjelaskan bahwa peneliti melakukan analisis penelitian tentang 

menanamkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Pada 

penelitian ini tentang kearifan lokal bernilai pendidikan karakter dalam novel 

Sokola Rimba. Peneliti akan menguraikan kearifan lokal yang terdapat dalam 

novel Sokola Rimba dan proses strategi pendidikan karakter melalui kearifan lokal 

yang ada dalam novel Sokola Rimba. 
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Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 

keinginan peneliti untuk menemukan kearifan lokal yang ada di Rimba dan 

strategi pendidikan karakter melalui kearifan lokal dalam novel Sokola Rimba. 

Hal ini, untuk mengetahui kearifan lokal yang bernilai pendidikan karakter. Novel 

Sokola Rimba karya Butet Manurung ini terdapat keunikan tersendiri. Pada novel 

ini karyanya menceritakan tentang kehidupan orang-orang Rimba, yang diangkat 

dari kenyataan sosial, menggambarkan kondisi, perilaku, sikap hidup orang 

Rimba, dan kebudayaan tertentu. Dengan demikian, penulis bertujuan mengambil 

penelitian dengan judul “Kearifan Lokal Bernilai Pendidikan Karakter dalam 

Novel Sokola Rimba Karya Butet Manurung”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kearifan lokal yang terkandung dalam novel Sokola Rimba karya 

Butet Manurung? 

2) Bagaimana strategi pendidikan karakter melalui kearifan lokal dalam novel 

Sokola Rimba karya Butet Manurung? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan kearifan lokal yang terkandung dalam novel Sokola Rimba 

karya Butet Manurung. 
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2) Mendeskripsikan strategi pendidikan karakter melalui kearifan lokal dalam 

novel Sokola Rimba karya Butet Manurung. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dipaparkan manfaat dari 

penelitian sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan 

memperkaya referensi tentang kearifan lokal bernilai pendidikan karakter 

dalam novel. 

2) Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman 

kepada peneliti dan pembaca pada kearifan lokal bernilai pendidikan karakter 

dalam novel. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

1) Kearifan Lokal 

Kearifan lokal adalah suatu kebiasaan dari adat daerah yang telah mentradisi 

dan memiliki nilai-nilai yang tertanam dan diikuti oleh sekelompok 

masyarakat secara turun temurun.  

2) Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan terencana dalam kegiatan 

pembelajaran, dengan tujuan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian 

seseorang agar menjadi lebih baik. 
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3) Strategi Pendidikan Karakter

Strategi pendidikan karakter adalah cara tempuh untuk menanamkan karakter

kepada peserta didik.

4) Novel

Novel adalah suatu bentuk dari sebuah karya sastra yang berbentuk prosa atau

berbentuk tulisan bebas. Novel merupakan rangkaian cerita kehidupan

manusia atas dasar dari sudut pandang pengarang, yang didalamnya

mempunyai nilai-nilai kehidupan.


