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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra dapat menjadi  penerang yang mampu membawa manusia 

mencari nilai-nilai yang dapat menolongnya untuk menemui hakikat kemanusiaan 

yang berkepribadian (Sugiarti, 2016: 90). Karya sastra tidak hanya sebagai 

hiburan, namun juga sebagai sarana pendidikan, dan penanaman nilai moral, 

sehingga ketika pembaca membaca karya sastra, yang didapatkan tidak hanya 

kesenangan melainkan juga manfaat setelah membaca suatu karya sastra. Dalam 

hal ini, karya sastra melibatkan pembaca. Keberadaan pembaca sangat penting, 

karya sastra tidak akan memberikan kontribusi jika tidak ada pembaca yang 

membaca karya sastra. Karya sastra seperti puisi, cerpen, novel dan lain 

sebagainya diciptakan untuk dibaca agar pembaca dapat mengambil pesan serta 

pengetahuan di dalamnya. 

Pembaca sangat besar pengaruhnya dalam karya sastra. Hal itu tentu tidak 

asing lagi dengan teori sastra yang melibatkan pembaca yakni respon pembaca. 

Respon pembaca memiliki pengertian sebagai teori yang menekankan pentingnya  

peranan pembaca dalam memberi makna suatu teks sastra (Saraswati, 2012: 150). 

Melalui pembaca, karya sastra dapat diketahui bukan hanya tentang unsur, 

melainkan kualitas dalam suatu karya sastra. Peran pembaca tidak hanya 

membaca dari teks ke teks, atau dari kata perkata melainkan memahami sekaligus 

memberikan tanggapan terhadap karya sastra tersebut.  
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Tanggapan-tanggapan tersebut bermacam-macam, berkenaan dengan 

kualitas ataupun tanggapan unsur struktural, nilai-nilai, dan masih banyak lainnya. 

Kajian respon pembaca dilakukan dengan dua cara, yakni sinkronis dan diakronis. 

Sinkronis dilakukan pada satu periode, sedangkan diakronis hanya dilakukan 

beberapa periode (Pradopo, 2005: 210). Aspek yang dikaji pada penelitian ini 

ialah aspek tekstual dan aspek emosional. Aspek tekstual dikemukakan oleh 

Beach (Saraswati, 2011: 160). Aspek tekstual mencakup unsur-unsur formal 

naratif fiksional, seperti tokoh, alur, latar, tema, gaya, penokohan (Munaris, 

2010:68). Aspek emosional adalah aspek dalam respon pembaca yang melibatkan 

psikologi pembaca. Aspek emosional sebagaimana dijelaskan yaitu seperti proses 

mental yang terjadi dalam diri pembaca saat membaca karya sastra seperti, daya 

tarik atau keterkejutan  yang dialami pembaca (Widodo dan Ekarini 2009:106). 

M. Irfan Hidayatullah seorang pakar sastra mengungkapkan bahwa  kumpulan 

cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa adalah pembuka bagi fiksi 

Islami Kontemporer di Indonesia (KMGP, 2011).  Selain itu novelis ternama seperti  

Habibburahman El Shirazy mengatakan bahwa buku ini berperan dalam membentuk 

karakter generasi muda muslim tahun 1990-an-2000-an hingga sekarang. Kang Abik 

atau Habiburahman El-Shirazy (KMGP, 2011) menyarankan agar kumpulan cerpen 

Ketika Mas Gagah Pergi untuk bacaan di perpustakaan sekolah dan universitas sebagai 

sarana untuk membangun karakter pemuda Indonesia. 

Novelis Asma Nadia (KMGP, 2011) seorang penulis buku-buku best seller 

Indonesia yang mengatakan bahwa, kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi 

sangat menginspirasinya sebagai remaja saat itu, dan membuatnya mejadi pribadi 
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yang lebih peduli pada sekitar serta lebih mencintai Islam, dan kisahnya abadi dan 

mampu mengubah pembacanya menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa secara tidak 

langsung ikut berdakwah Islam melalui karya sastra. Kumpulan cerpen Ketika 

Mas Gagah Pergi terjual 10.000 ekslempar sebelum dicetak tahun 1997 oleh 

Pustaka Annida.  Pada tahun 2000 dicetak ulang oleh Syamil Cipta Media terus 

mengalami cetak ulang lebih dari 15 kali. Tidak tanggung-tanggung sudah di 

filmkan pada tahun 2016. 

Kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa, layak 

dikaji sebab memberikan cara pandang tentang Islam, pemikiran-pemikirannya 

tentang tolong-menlong sesama umat Islam, dan menggambarkan kehidupannya 

yang kental dengan nilai-nilai Islam. Melalui kumpulan cerpennya tersebut, banyak 

pembaca yang terpengaruh, banyak pembaca yang bahkan meniru sikap dan cara 

pandang Helvy. Hal ini tergambar dari beberapa testimoni pembaca yang telah 

membaca kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa. 

 Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui respon pembaca 

berupa kesan-kesan  pembaca setelah membaca cerpen tersebut melalui komentar 

pembaca di internet dari website, dengan memefokuskan pada aspek tekstual dan 

aspek emosional. Peneliti memilih objek pembaca di internet sebab kumpulan 

cerpen tersebut ada banyak, jika menyebar angket tidak efisien, dan 

perkembangan sastra sudah kian berkembang tidak hanya di dunia nyata, tetapi 

pada dunia digital sudah banyak ditemui tentang beberapa review pembaca, 

responden pembaca ketika sudah membaca karya sastra.  
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Dengan demiian, peneliti membatasi penelitian hanya dengan mengambil 

komentar pada internet melalui beberapa blog, website, untuk mengetahui respon 

pembaca terhadap karya sastra kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya 

Helvy Tiana Rosa. Pada penelitian ini, kurun waktu yang diteliti antara tahun 

2007-2018. 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada khalayak 

mengenai bacaan karya sastra Islami yang berkualitas, dengan mencantumkan 

testimoni pembacadan respon pembaca mengenai tanggapannya yang sudah 

membaca kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi. Selain itu, memberikan 

informasi bahwa kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana 

Rosa tersebut menjadi karya pembuka Islami di Indonesia. Terlebih pada zaman 

sekarang, generasi bangsa khususnya yang muda dituntut memiliki pendidikan 

karakter yang kuat. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca yang belum 

membaca cerpen itu dapat terpengaruh untuk membacanya, sehingga anak-anak 

muda khususnya remaja disuguhi bacaan yang berkualitas, tidak hanya tentang 

masalah percintaan tetapi bacaan tentang kepedulian terhadap sesama, adab 

bergaul dalam Islam, dan aspek positif yang lainnya.  

Kajian tentang  respon sebelumnya pernah diteliti. Penelitian oleh Erika 

(2009) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Respon Pembaca Terhadap 

Novel “Ayat-Ayat Cinta” Karya Habiburrahman El-Shirazy”, mengacu pada 

karya sastra, namun bedanya terdapat pada kajian kedua. Pada penelitian tersebut, 

ditemukan hasil respon pembaca pada variabel yang mendasari kemunculan 

respon pembaca terhadap novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El-
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Shirazy. Kajian tentang resepsi pembaca terhadap novel Islami dilakukan Aminah 

(2008). Aminah mengangkat judul penelitian “Resepsi Pembaca Terhadap Cerpen 

“Robohnya Surau Kami” Karya A.A. Navis (Studi Kasus Pada Anggota UKM-K 

Jamaah A.R. Fachruddin)” pada tahun 2008. Pada penelitian tersebut, diperoleh 

temuan penelitian berupa  masalah nilai agama, nilai budaya, dan nilai agama 

beserta nilai budaya. Persamaan dengan kedua penelitian tersebut ialah, pada 

penelitian ini sama-sama menggunakan karya sastra cerpen, dan novel, dan sama-

sama menggunakan teori respon pembaca. 

Perbedaan dengan kedua penelitan tersebut, pada penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data pada hasil komentar di internet, serta berfokus pada hasil 

respon pembaca terhadap aspek tekstual dan dan aspek emosional pembaca 

terhadap kumpulan cerpen tersebut.  Dengan demikian, peneliti mengambil judul 

penelitian “Analisis Respon Pembaca terhadap Kumpulan Cerpen Ketika Mas 

Gagah Pergi Karya Helvy Tiana Rosa yang Terepresentasikan Media Internet” 

sebagai judul penelitian. Dari beberapa penjabaran di atas, penulis merumuskan dan 

mengidentifikasi beberapa masalah  tersebut pada uraian sebagai berikut. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1) Bagaimana respon pembaca terhadap aspek tekstual pada kumpulan 

cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa? 

2) Bagaimana respon pembaca terhadap aspek emosional yang terdapat pada 

kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa? 
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1.3 Tujuan 

1) Mendeskripsikan tentang respon pembaca terhadap aspek tekstual pada 

kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa. 

2) Mendeskripsikan tentang responi pembaca terhadap aspek emosional 

pada kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa. 

 

1.4 Manfaat 

Peneliti berharap melalui penelitian yang disusun ini dapat memberi 

banyak manfaat yang diperoleh.  

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Memperkaya pengkajian karya sastra khususnya mengenai ilmu respon 

pembaca. 

2) Memberikan pengetahuan mengenai kajian respon pembaca pada karya 

sastra terhadap aspek tekstual, dan aspek emosional. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Penulis 

Memberikan informasi kepada penulis mengenai respon pembaca karya 

sastra pada kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana 

Rosa terhadap aspek tekstual dan aspek emosional. 
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2. Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sarana sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti 

respon pembaca yang akan datang supaya lebih mendalam dan 

berkembang. 

3. Masyarakat 

Untuk memberikan referensi bacaan karya sastra yang berkualitas dan 

bermutu pada masyarakat melalui testimoni serta responden beberapa 

pembaca yang sudah membaca kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi 

karya Helvy Tiana Rosa. 

 

1.5 Definisi Operasional 

1) Respon pembaca adalah teori yang menekankan pentingnya  peranan 

pembaca dalam memberi makna suatu teks sastra 

2) Cerpen adalah cerita atau kisah dalam karya sastra yang dibaca dalam 

sekali duduk. 

3) Aspek tekstual adalah aspek yang direspon pembaca seperti unsur intrinsik 

karya sastra berupa tema, tokoh, perwatakan dan unsur-unsur lainnya. 

4) Aspek emosional adalah aspek yang direspon pembaca penilaian terhadap 

kondisi psikologi pembaca setelah membaca karya sastra. 

5) Tema adalah dasar cerita atau gagasan umum dalam sebuah karya fiksi. 

6) Penokohan merupakan gambaran penulis mengenai watak dan sikap tokoh 

dalam karya fiksi. 
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7) Gaya bahasa merupakan penyusunan struktur kata, kalimat dalam teks

sastra.

8) Keterlibatan merupakan salah satu unsur emosional yang membawa

pembaca kepada satu jenis keterlibatan pribadi, baik dalam watak maupun

tindakan.


