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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya sastra merupakan ungkapan pikiran dan perasaan, baik tentang kisah

maupun kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat menggali, mengolah, dan

mengekspresikan gagasan yang ada dalam pikirannya melalui sebuah karya sastra.

Karya-karya yang berdasarkan pada kenyataan, jika berhasil diungkapkan dengan

bahasa yang menarik dan mengesankan dapat disebut sebagai karya sastra (Adi,

2011:16).

Novel adalah salah satu bentuk dari sebuah karya sastra. Novel merupakan cerita

fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan mempunyai unsur instrinsik. Sebuah

novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi

dengan lingkungan dan sesamanya. Dalam sebuah novel, si pengarang berusaha

semaksimal mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran

realita kehidupan melalui cerita yang terkandung dalam novel tersebut. Novel

dibangun melalui berbagai unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur novel

yang bisa dilihat dan diketahui pada saat buku novel tersebut dibaca, selain itu

unsur-unsur intrinsik novel juga merupakan komponen-komponen penting yang

harus ada untuk membangun sebuah novel. Unsur-unsur inilah yang bertanggung

jawab dalam membangun isi dari dalam cerita novel tersebut.



2

Salah satu unsur intrinsik yang membangun cerita dalam sebuah novel yaitu latar

atau setting. Dalam bahasa Indonesia kata setting (dari bahasa Inggris) sering

diterjemahkan sebagai latar. Setting atau latar maksudnya tempat dan masa

terjadinya cerita. Sebuah cerita haruslah jelas di mana dan kapan kejadian

berlangsung. Pengarang memilih latar tertentu untuk ceritanya dengan

mempertimbangkan unsur-unsur watak para tokohnya dan persoalan atau tema

yang dikerjakannya. Latar terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu tempat, waktu, dan

lingkungan sosial-budaya. Latar merupakan tumpuan yang konkret dan sangat

jelas suatu kejadian yang terdiri dari unsur tempat, waktu, dan lingkungan sosial

budaya si tokoh dalam sebuah novel. Latar tempat adalah gelanggang

berlangsungnya peristiwa-peristiwa, latar waktu berhubungan dengan masalah

“kapan” terjadinya sebuah peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi,

dan latar sosial menyarankan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku

kehidupan sosial masyarakat setempat yang diciptakan dalam novel. Dengan

penggambaran latar yang sedemikian rupa, maka latar mampu membangkitkan

image dalam benak pembaca mengenai peristiwa tertentu atau kisah-kisah dalam

sebuah novel. Dengan demikian, latar dalam sebuah novel begitu penting untuk

membuat novel memiliki identitas peristiwa yang jelas dan terlihat nyata.

Kehadiran ketiga unsur tersebut saling mengait, saling mempengaruhi dan tidak

sendiri-sendiri walaupun secara teoritis memang dapat dipisahkan dan

diidentifikasi secara terpisah (Nurgiyantoro, 1994: 249-250). Latar berhubungan

langsung serta mempengaruhi pengaluran dan penokohan sehingga posisi latar

novel menjadi penting. Dalam sebuah novel kita juga dihadapkan dengan dunia

yang sudah dilengkapi dengan tokoh penghuni dan permasalahannya. Namun, hal
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ini kurang lengkap, sebab tokoh dan segala pengalamannya itu memerlukan ruang

lingkup, tempat dan waktu. Sebagai mana halnya dengan kehidupan manusia

dalam dunia nyata, fiksi selain membutuhkan tokoh, cerita, dan plot juga

membutuhkan latar. Hal ini karena keberadaan dan karakter seorang tokoh tidak

akan pernah terlepas dari latar atau waktu dan tempat tokoh bertindak. Latar

memiliki fungsi penting bagi sebuah cerita. Kelemahan pada unsur latar akan

menimbulkan kelemahan tensi dan emosi tokoh, dikatakan demikian karena latar

memberikan nuansa cerita. Latar yang digarap dengan baik sangat berpengaruh

bagi imajinasi pembaca. Disisi lain latar cerita dapat berperan untuk menjelaskan

atau menghidupkan peristiwa dalam suatu cerita. Hal ini disebabkan latar sangat

berpengaruh sekali bagi perilaku dan jiwa seorang tokoh.

Peneliti melakukan penelitian pada latar cerita karena penelitian latar masih jarang

dilakukan. Salah satu penyebab hal tersebut yakni orang-orang beranggapan

bahwa latar tidak berperan penting dalam suatu karya fiksi. Mereka menganggap

tokoh, peristiwa, sudut pandang, atau tema merupakan unsur penting karya fiksi

dan menarik untuk dianalisis. Padahal sebenarnya latar merupakan salah satu

unsur terpenting dalam membangun suatu karya fiksi. Suatu kejadian pasti tidak

terlepas pada tempat dan waktu kejadian. Karena di setiap karya fiksi khususnya

novel selalu membutuhkan latar untuk menunjang cerita yaitu latar tempat, latar

waktu, dan latar sosial. Latar dalam karya fiksi bukan hanya menyangkut tempat,

waktu, peristiwa, suasana serta benda-benda dalam lingkungan tertentu,

melainkan juga suasana yang berhubungan dengan jalan pikiran, prasangka,

maupun gaya hidup suatu masyarakat dalam menanggapi problema tertentu.

Selain menentukan watak tokoh, latar juga berfungsi sebagai landasan bagi
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pengarang untuk mengembangkan keseluruhan jalan cerita. Latar juga diibaratkan

sebagai tulang punggung dalam sebuah novel.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis latar atau Setting novel yang berjudul

Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye. Tidak ada peneliti-peneliti sebelumnya

yang menganalisis latar cerita pada novel Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye,

sehingga penulis merasa tepat untuk menganalisis latar pada novel tersebut. Novel

Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye ini memiliki ketebalan 426 halaman dan

merupakan cetakan pertama tahun 2011. Novel Sunset Bersama Rosie karya Tere

Liye ini merupakan salah satu novel Best Seller dan banyak diminati oleh

pembaca atau penggemar novel. Adapun alasan penulis mengangkat novel Sunset

Bersama Rosie sebagai objek penelitian karena novel ini merupakan novel yang

menarik dan dapat dijadikan contoh oleh pembaca. Novel Sunset Bersama Rosie

dikemas oleh sang penulis sedemikian rupa, hingga dapat membawa pembaca

masuk ke dalam dunia yang dibayangkan oleh sang penulis sendiri.

Novel Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye memiliki keunikan tersendiri karena

dalam novel tersebut banyak menceritakan kejadian yang berlatar di pulau Gili

Trawangan yang jarang sekali digunakan oleh penulis lainnya. Selain berlatar di

Pulau Gili Trawangan penulis novel juga menyertakan tempat-tempat lain seperti

Denpasar, Jakarta, dan lain sebagainya, sehingga membuat pembaca tidak merasa

bosan saat membaca novel tersebut. Dalam novel tersebut selain terdapat latar

tempat yang menunjang cerita, terdapat juga latar waktu dan latar sosial yang

dapat membuat novel tersebut menjadi lebih menarik. Disetiap peristiwa atau

konflik yang dibangun oleh penulis novel Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye
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tidak terlepas dari penggunaan latar tempat dan latar waktu. Penulis novel tersebut

membangun konflik cerita dengan mempertimbangkan latar tempat yang

digunakannya. Sehingga latar tempat dalam novel tersebut sangat berpengaruh

untuk jalannya cerita. Kemudian kejelasan latar waktu yang digunakan oleh

penulis novel Sunset Bersama Rosie sangat berpengaruh pada novel untuk

membuat cerita semakin terlihat nyata. Penulis novel tersebut selalu menerangkan

latar waktu disetiap peristiwa atau konflik yang dibangun oleh penulis. Oleh

karena itu, penulis merasa penting untuk menganalisis latar cerita yang terdapat

dalam novel tersebut, agar dalam novel tersebut dapat diketahui bagaimana

pengarang novel Sunset Bersama Rosie menggunakan latar cerita untuk

menunjang cerita dan dapat diketahui pula latar tempat, latar waktu, dan latar

sosial yang terdapat dalam novel tersebut.

Dalam proses pembelajaran di sekolah khususnya SMA (sekolah menengah atas)

bahan ajar sangatlah penting. Bahan ajar merupakan salah satu komponen sistem

pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa. Adanya

bahan ajar sangat menunjang proses pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang

dapat digunakan oleh guru adalah novel. Terdapat dua unsur pokok yang

membangun sebuah karya sastra (novel) yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.

Unsur intrinsik novel meliputi tema, alur, amanat, latar, sudut pandang, gaya

bahasa, tokoh dan penokohan, sedangkan unsur ekstrinsik meliputi nilai religius,

nilai moral, sosial budaya, dan lain-lain.

Pada dasarnya dalam memilih bahan pembelajaran, penentuan jenis, dan

kandungan materi sepenuhnya terletak di tangan guru. Untuk itu, guru Bahasa
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Indonesia di SMA harus lebih jeli dalam memilih bacaan sastra yang akan

dijadikan bahan ajar. Hal itu disebabkan semakin meningkatnya perkembangan

karya sastra yakni semakin banyak karya sastra dengan kisah atau cerita yang

beragam. Perlu diingat bahwa tidak semua karya sastra, khususnya novel baik

untuk dibaca. Hal itu disebabkan tidak semua novel mengandung nilai pendidikan,

agama, moral, sosial, dan budaya. Jadi, dalam hal ini peran guru sangatlah penting

dalam menentukan bahan ajar agar dapat membentuk karakter peserta didik

sehingga menjadi pribadi yang bermoral. Dengan demikian kejelian guru dalam

memilih novel yang akan dijadikan bahan ajar sastra sangatlah dibutuhkan untuk

membantu keberhasilan proses pembelajaran.

Kajian yang dilakukan oleh peneliti ini sejalan dengan Kurikulum 2013 mata

pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SMA. Kompetensi Inti (KI) terdiri atas

empat kompetensi, yaitu (1) menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang

dianutnya (kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan), (2) menghayati

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong,

kerjasama, toleran, dan damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia (kompetensi yang berkenaan

dengan sikap sosial), (3) memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaran, dan peradaban terkait fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
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spesifik sesuai dengan bakat dan mintanya untuk memecahkan masalah

(kompetensi yang berkenaan dengan pengetahuan), (4) mengolah, menalar,

menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak

secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah

keilmuan (kompetensi yang berkenaan dengan penerapan pengetahuan). Keempat

kompetensi tersebut menjadi acuan dari kompetensi dasar (KD). kompetensi inti 1

dan 2 dikembangkan secara tidak langsung, yakni pada waktu peserta didik

belajar tentang kompetensi inti 3 dan 4. Pada kompetensi inti 3 dan 4, kompetensi

dasar terbagi atas dua aspek, yaitu (1) kemampuan berbahasa dan (2) kemampuan

bersastra.

Kurikulum 2013 di tingkat SMA kelas XI yang berkaitan dengan kajian yang

dilakukan oleh peneliti yaitu Kompetensi Inti 3 Memahami, menerapkan,

menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, prosedural, konseptual,

dalam ilmu pengetahuan, seni, teknologi, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kenegaraan, kebangsaan, serta menerapkan pengetahuan

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah dan Kompetensi Dasar 3.9 Menganalisis pelaku, peristiwa

dan latar dalam novel yang dibaca. Dalam penelitian ini, peneliti hanya

memusatkan pada salah satu unsur intrinsik saja, yaitu latar atau setting pada

novel.

Latar atau setting merupakan salah satu unsur intrinsik yang diajarkan pada

pembelajaran sastra di SMA. Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap latar
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cerita akan mempermudah siswa dalam memahami tanggapan kritis dalam bentuk

tulisan pada karya sastra novel dan menilai karya sastra tersebut, sehingga siswa

dapat lebih kreatif dalam mengungkapkan dan mengembangkan ide-ide yang akan

disampaikannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik dan merasa

penting untuk menganalisis novel Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye dan

implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Peneliti membatasi analisis

tersebut pada latar cerita yang meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah utama dalam penelitian ini

adalah “Bagaimanakah latar dalam novel Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye

dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA?” adapun rincian masalah

utamanya sebagai berikut.

1. Bagaimanakah latar tempat, latar waktu, dan latar sosial dalam novel

Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye?

2. Bagaimanakah implikasi novel Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye

terhadap pembelajaran sastra di SMA?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini yaitu mendeskripsikan latar cerita dalam novel Sunset

Bersama Rosie karya Tere Liye dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di

SMA. Adapun rincian dari tujuan utama penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan latar tempat, latar waktu, dan latar sosial dalam novel Sunset

Bersama Rosie karya Tere Liye.
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2. Memerikan implikasi novel Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye terhadap

pembelajaran sastra di SMA dan merancang skenario pembelajaran

menganalisis latar cerita dalam cuplikan novel Sunset Bersama Rosie karya

Tere Liye

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoretis maupun

secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah atau memperkaya referensi penelitian di bidang

ilmu sastra Indonesia, khususnya mengenai analisis unsur-unsur intrinsik yang

ditinjau dari aspek latar cerita dalam novel dan menambah referensi penelitian,

khususnya tentang latar cerita sehingga penelitian ini dapat memberikan

sumbangan sebagai bahan pemikiran bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi yang

bermanfaat untuk berbagai kepentingan, khususnya di bidang analisis unsur

intrinsik novel, dan diharapkan dapat membantu peneliti-peneliti lain dalam

usahanya menambah wawasan yang berkaitan dengan analisis unsur intrinsik

novel. Selanjutnya bagi guru Bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat dijadikan

sebagai salah satu tambahan bahan pembelajaran menganalisis unsur intrinsik

dalam karya sastra khususnya novel.
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Novel Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye memiliki cakupan yang luas

untuk diteliti lebih rinci, seperti meneliti unsur intrinsik novel. Namun penulis

memfokuskan hanya pada salah satu unsur intrinsik yang diteliti, yaitu latar cerita

dengan unsur-unsur latar yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial.

Kemudian peneliti mengimplikasikan hasil penelitian pada pembelajaran sastra di

SMA. Implikasi yang dimaksud yaitu mengenai layak atau tidaknya novel Sunset

Bersama Rosie tersebut untuk dijadikan alternatif bahan pembelajaran sastra di

SMA.


