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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah deskripsi latar 

dan fungsinya dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata dan 

implikasinya pada pembelajaran sastra di SMA. Tujuan penelitian ini untuk 

memerikan deskripsi latar dan fungsinya dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya 

Andrea Hirata dan implikasinya pada pembelajaran sastra di SMA. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah 

novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis teks. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi latar dengan pendekatan realistis 

menggunakan diksi dan bahasa kiasan berdasarkan beberapa kategori. Kategori 

yang dimaksud meliputi (1) pemahaman denotasi dan konotasi, (2) penggunaan 
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kata abstrak dan kata konkret, (3) penggunaan kata umum dan khusus, (4) 

penggunaan kata popular dan kajian, (5) penggunaan kata yang mengalami 

perubahan makna, (6) penggunaan kata serapan dari bahasa asing dan daerah, dan 

(7) penggunaan personifikasi. Deskripsi latar dengan pendekatan impresionistis 

menggunakan diksi dan bahasa kiasan berdasarkan beberapa kategori. Kategori 

yang dimaksud meliputi (1) pemahaman denotasi dan konotasi, (2) penggunaan 

kata abstrak dan kata konkret, (3) penggunaan kata umum dan khusus, (4) 

penggunaan kata popular dan kajian, (5) penggunaan kata serapan dari bahasa 

asing dan daerah, (6) penggunaan personifikasi, dan (7) penggunaan simile. 

Deskripsi latar dengan pendekatan menurut sikap penulis menggunakan diksi dan 

bahasa kiasan berdasarkan kategori (1) penggunaan kata abstrak dan kata konkret, 

(2) penggunaan kata umum dan khusus, (3) penggunaan kata yang mengalami 

perubahan makna, (4) penggunaan personifikasi, dan (5) penggunaan simile. 

Deskripsi latar dalam novel Cinta di Dalam Gelas ini juga berfungsi sebagai metafora 

dan atmosfer.  Implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran sastra di SMA 

dapat berupa rancangan skenario pembelajaran menganalisis deskripsi latar dalam 

cuplikan novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata. Novel Cinta di Dalam 

Gelas layak dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran sastra di SMA karena sudah 

memenuhi kriteria dalam pemilihan bahan ajar ditinjau dari (1) aspek kebahasaan, 

(2) aspek psikologis, dan (3) aspek latar belakang kebudayaan. 

 

Kata kunci : bahan ajar, novel, deskripsi latar. 

 


