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ABSTRAK 

LATAR DALAM NOVEL GURU AINI  

KARYA ANDREA HIRATA DAN RELEVANSINYA DALAM  

PENYUSUNAN RPP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA  

KELAS XII SEMESTER GENAP 

 

Oleh 

 

AHMAD FAHRURROZI MASHODI 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan latar tempat, latar waktu, dan latar 

sosial dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata dan relevansinya dalam 

penyusunan RPP pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XII semester genap. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Sumber data penelitian berupa novel, sedangkan data berupa kutipan 

cerita novel Guru Aini karya Andrea Hirata. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara membaca novel secara keseluruhan dengan cermat dan teliti, mengidentifikasi 

dan memberi tanda pada kutipan-kutipan novel yang mengandung deskripsi latar, 

mengumpulkan data dengan teori deskripsi latar, mengelompokkan data 

berdasarkan teori deskripsi latar, dan memberi kode pada deskripsi yang termuat 

dalam novel. Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis teks kutipan-

kutipan novel yang mengandung deskripsi latar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan latar cerita dalam novel 

Guru Aini karya Andrea Hirata meliputi tiga jenis latar cerita: latar tempat, latar 

waktu, dan latar sosial. Latar tempatnya diungkapkan secara jelas dan rinci. Latar 

tempat menunjukkan tempat-tempat yang digunakan oleh penulis untuk 

menerangkan dan memperjelas makna kejadian atau aktivitas tokoh-tokoh dalam 

novel. Latar tempat tersebut meliputi rumah, kelas, Kota Palembang, Pulau Bangka, 

Pulau Pungok, palka kapal, Pulau Tanjong Hampar, Kampung Ketumbi, Sungai 

Maharani, Pasar Inpres, warung gerobak, sekolah, warung kopi, kaki lima, rumah 

sakit, jembatan besi, dan perpustakaan daerah. Latar waktunya diungkapkan dengan 

jelas meliputi waktu pagi, siang, sore, dan malam. Hal ini sangat mendukung 

penggambaran suasana terjadinya peristiwa. Latar sosialnya menekankan pada 

status sosial tokoh-tokoh dalam novel tersebut. Latar sosial tersebut meliputi latar 
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sosial kelas bawah, latar sosial kelas menengah, latar sosial kelas atas, dan latar 

sosial budaya. Berdasarkan hasil analisis data yang termuat dalam isi cerita, latar 

yang paling mendominasi, yaitu latar kelas. Relevansi hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk mendukung penyusunan RPP materi Bahasa Indonesia pada kelas 

XII semester genap khususnya KD 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 

 

Kata kunci : latar, novel, relevansi.
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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S. Al-Insyirah : 6) 

 

Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang 

optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. 

(Ali bin Abi Thalib) 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar termasuk salah satu unsur intrinsik pembangun sebuah novel. Unsur latar 

dihadirkan dalam sebuah karya fiksi untuk menjelaskan sesuatu yang 

berhubungan dengan masalah kapan dan dimana terjadinya sebuah peristiwa. 

Selain itu, unsur latar juga berkaitan dengan tingkah laku kehidupan sosial 

masyarakat yang terjadi di tempat tertentu. Unsur latar selalu dihadirkan dalam 

sebuah cerita karena merupakan hal pokok dalam menghidupkan cerita tersebut. 

Latar memberi pijakan cerita secara konkret dan jelas supaya pembaca 

mendapat kesan realita terhadap cerita tersebut. Latar dalam novel penting 

diidentifikasi supaya pembaca dapat melihat cerita secara keseluruhan dengan 

memperhatikan tempat kejadian, kapan terjadinya peristiwa dan bagaimana 

peristiwa sosial tokoh. 

Pengangkatan latar dalam sebuah cerita memberikan kesan seolah-olah 

peristiwa yang diceritakan dalam novel bukan lagi imajinatif. Latar akan 

memberi kesan konkrit dan jelas dan memberi kesan nyata kepada pembaca. 

Terdapat tiga unsur dalam latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

Latar tempat menjelaskan tempat terjadinya sebuah peristiwa, latar waktu 

berkaitan dengan “kapan” terjadinya peristiwa, dan latar sosial berkaitan 

dengan tingkah laku kehidupan sosial masyarakat setempat yang dihadirkan 

dalam karya fiksi.  

Novel merupakan salah satu karya sastra yang ditulis dalam bentuk narasi dan 

tidak mungkin terlepas dari unsur latar. Latar yang dihadirkan dalam sebuah 

karya fiksi bermaanfaat untuk memberikan gambaran secara jelas untuk 

memberi kesan nyata pada setiap peristiwa yang terjadi. Karya fiksi harus 
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mampu meyakinkan pembaca bahwa situasi cerita yang di sajikan terkesan 

nyata, maka dari itu diperlukan latar untuk menggambarkan peristiwa yang 

terjadi dalam cerita. Dengan penggambaran latar tersebut, maka latar mampu 

membangkitkan imajinasi atau gambaran kepada pembaca terkait dengan 

peristiwa atau kisah yang terjadi dalam sebuah novel. Mengingat pentingnya 

deskripsi unsur latar, diperlukan kajian-kajian secara serius dan intensif untuk 

membedah latar cerita dalam novel. Peneliti tertarik meneliti tentang latar 

karena menyadari pentingnya unsur latar dalam novel, maka peneliti merasa 

penting untuk mengetahui di mana, kapan, dan status sosial para tokoh dalam 

sebuah cerita. Peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai unsur 

latar cerita yang terdapat dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata 

Guru Aini adalah novel pertama dari Trilogi Guru Aini yang ditulis oleh Andrea 

Hirata. Novel tersebut pertama kali diterbitkan pada Februari 2020. Novel Guru 

Aini karya Andrea Hirata diminati banyak pembaca, 96% pengguna google 

sudah menyukai novel tersebut. Novel tersebut memuat cerita inspiratif 

dibidang pendidikan yang disajikan secara menarik oleh Andrea Hirata. Novel 

tersebut memberi inspirasi dan motivasi pada pembaca khususnya pada semua 

insan pendidikan, yaitu akademisi, pendidik, dan siswa karena novel tersebut 

mengandung nilai mutu yang tinggi dibidang pendidikan. Dengan demikian, 

peneliti berminat untuk menganalisis novel Guru Aini Karya Andrea Hirata.  

Novel karangan Andrea Hirata ini menceritakan perjuangan seorang guru 

bernama Desi yang memiliki minat tinggi untuk menjadi guru Matematika. 

Cita-cita tersebut ada didalam pikirannya karena Desi ingin memberantas 

kebodohan pada mata pelajaran matematika yang sering dianggap menjadi 

pelajaran yang menakutkan. Jiwa idealis yang dimiliki Desi menjadikan Desi 

memiliki tekad yang sangat kuat untuk mengabdi dan mencerdaskan anak 

bangsa. Kisah perjuangan Desi dimulai saat ia ditempatkan di pulau terpencil 

bernama Tanjung Hampar di kampung Ketumbi. Desi sempat putus asa, 

harapannya berbanding terbalik dengan kenyataannya. Meskipun harapannya 

tidak sesuai kenyataan Desi tetap menerima murid yang memiliki tekad yang 

kuat untuk belajar, serta motivasi untuk menjadi orang pintar. Murid tersebut 
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ialah Aini, sosok yang awalnya begitu bodoh pelajaran Matematika. Setelah 

perjuangan yang panjang Aini tumbuh menjadi sosok siswa yang cerdas, 

sehingga Aini memiliki bekal yang cukup untuk melanjutkan pendidikan di 

perguruan tinggi. 

Penelitian serupa sudah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya dalam 

mengkaji karya sastra. Terdapat dua penelitian relevan untuk digunakan sebagai 

rujukan pada penelitian ini, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh 

Normayunita mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Lampung tahun 2015 dengan judul Skripsi “Latar 

dalam Novel Sunset Bersama Rosie Karya Tere Liye dan Implikasinya pada 

Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya penelitian 

yang dilakukan oleh Dina Nofriani mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Sumatera Barat tahun 2018 dengan 

judul skripsi “Analisis Latar dalam Novel Menggapai Mentari Karya Anastasia 

Elisa Herman. Untuk membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Normayunita dan Nofriani, peneliti hendak menunnjukkan relevansi hasil 

penelitiannya pada penyusunan RPP. 

Kajian yang dilakukan peneliti akan dikaitkan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di tingkat SMA kelas XII dengan KD 3.9 Menganalisis isi dan 

kebahasaan novel. Hasil penelitian memuat deskripsi latar dalam novel, 

kemudian pada proses pembelajaran peserta didik dituntut supaya mampu 

menganalisis unsur intrinsik dalam novel berupa latar. Peneliti hanya 

mengaitkan penelitiannya pada KD 3.9 saja karena pada KD 4.9 peserta didik 

dituntut supaya mampu merancang novel dan novelet, sedagkan penelitian ini 

hanya menuntut peserta didik supaya mampu menganalisis novel. Hal tersebut 

membuat KD 4.9 dianggap kurang relevan dengan hasil penelitian. 

Latar termasuk bagian dari unsur intrinsik yang diajarkan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA. Pengetahuan peserta didik mengenai materi latar 

dapat memudahkan peserta didik dalam menulis sebuah cerita fiksi dan melatih 

peserta didik untuk mengeskpersikan dan mengisahkan cerita yang ditulis 
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supaya lebih menarik. Dengan demikian, peserta didik menjadi lebih kreatif dan 

inovatif dalam membangun ide-ide yang ditulis dalam sebuah karya fiksi. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti berminat dan merasa penting untuk 

menganalisis latar cerita dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata dan 

relevansinya dalam penyusunan RPP pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XII 

semester genap. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada 

unsur latar atau setting yang terdapat dalam novel. Unsur latar tersebut meliputi 

latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah deskripsi latar tempat yang terdapat dalam novel Guru 

Aini karya Andrea Hirata? 

2. Bagaimanakah deskripsi latar waktu yang terdapat dalam novel Guru 

Aini karya Andrea Hirata? 

3. Bagaimanakah deskripsi latar sosial yang terdapat dalam novel Guru 

Aini karya Andrea Hirata? 

4. Bagaimanakah relevansi latar dalam novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata terhadap penyusunan RPP pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 

XII semester genap? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan latar tempat yang terdapat dalam novel Guru Aini 

karya Andrea Hirata. 

2. Mendeskripsikan latar waktu yang terdapat dalam novel Guru Aini 

karya Andrea Hirata. 
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3. Mendeskripsikan latar sosial yang terdapat dalam novel Guru Aini 

karya Andrea Hirata. 

4. Menunjukkan relevansi latar dalam novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata terhadap penyusunan RPP pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 

XII semester genap. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian 

sebagai berikut. 

1. Menambah wawasan terhadap ilmu sastra di bidang analisis unsur 

pembangun novel, yaitu unsur intrinsik khususnya unsur latar yang 

meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

2. Menambah rujukan di bidang analisis unsur intrinsik pembangun novel 

khususnya tentang unsur latar. 

3. Menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti-peneliti lain terkait 

dengan analisis unsur pembangun novel, yaitu unsur intrinsik 

khususnya unsur latar. 

4. Memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan unsur latar. 

5. Membantu guru bidang studi Bahasa Indonesia dalam penyusunan RPP 

pembelajaran kelas XII semester genap. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis fokus meneliti salah satu unsur intrinsik 

pembangun novel, yaitu unsur latar. Unsur latar tersebut meliputi latar tempat, 

latar waktu, dan latar sosial yang terdapat dalam novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata. Relevansi hasil penelitian dalam penyusunan RPP pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XII semester genap.



 

 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Latar 

Latar merupakan salah satu unsur intrinsik pembangun novel. Latar mengacu 

pada gambaran masalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa 

yang dikisahkan dalam karya fiksi. Penggambaran mengenai keadaan tempat, 

waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa disebut latar (Hartati, 2017). 

Latar atau setting disebut juga sebagai landasan tumpu yang menyaran pada 

pengertian tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar akan 

memberikan kesan realita kepada pembaca dan dapat menciptakan suasana 

tertentu untuk memberi kesan realita kepada pembaca (Sujoko dan Alkautsar, 

2022). Sebuah peristiwa yang termuat dalam karya fiksi berupa tempat 

kejadian, waktu kejadian maupun peristiwa, serta menyandang fungsi fisikal 

dan fungsi psikologis merupakan bagian dari latar. Latar juga dapat berupa 

lingkungan terjadinya peristiwa, termasuk tempat dan waktu terjadinya cerita 

(Wicaksono, 2014). 

Latar menyarankan pada penjelasan mengenai tempat, waktu, dan kondisi sosial 

tempat suatu peristiwa dalam cerita terjadi. Latar berupa keterangan mengenai 

tempat, waktu, dan suasana cerita pada umumnya digunakan sebagai 

pembentuk tema dan plot, karena hubungan isi dan struktur dapat menjadi cerita 

dan padat (Manullang, 2021). Sebuah cerita harus menjelaskan secara detail 

dimana dan kapan suatu peristiwa terjadi. Hal tersebut harus dilakukan 

pengarang karena latar berfungsi untuk mempertegas atau menunjukkan suatu 

kejadian di mana peristiwa itu terjadi (Hermansyah, 2015). 
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Latar termasuk dalam lingkungan tempat berlangsungnya suatu peristiwa dalam 

sebuah karya sastra (Nofriani, 2018). Latar terdiri dari tiga unsur, yaitu latar 

tempat, latar waktu, dan latar sosial. Pengarang tidak boleh asal pilih dalam 

memilih latar yang digunakan dalam ceritanya. Pengarang harus 

memperhatikan unsur-unsur sifat atau watak para tokoh dan tema dalam cerita. 

Hal tersebut penting untuk menggambarkan kesan nyata dan membangun 

suasana seolah-olah pertiswa yang dikisahkan benar-benar terjadi (Windari, 

2015). 

Latar atau setting disebut juga sebagai pedoman yang menuntun pada 

pemahaman mengenai tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat suatu 

peristiwa dikisahkan dalam karya sastra. Latar dapat diwujudkan dengan 

menggambarkan kondisi yang membuat cerita menjadi lengkap, baik berupa 

dimensi waktu, maupun tempat (Aziez dan Hasim, 2010). Selain deskripsi latar, 

keberhasilan suatu latar juga dilihat dari pengarang dalam memadukan tokoh-

tokohnya dengan latar sesuai dengan perannya. Dengan demikian jika penikmat 

novel sudah menerima latar dalam suatu cerita sebagai suatu yang nyata, 

pembaca akan lebih siap menerima tokoh atau peristiwa yang berada dalam 

latar. 

Kondisi lingkungan yang memuat suatu peristiwa, alam semesta yang berkaitan 

dengan peristiwa yang sedang berlangsung disebut sebagai latar (Normayunita, 

2015). Latar dapat diwujudkan dengan deskripsi tempat seperti sekolah di 

Lampung, lautan di Bali, sebuah jalanan yang ramai kendaraan melintas, dan 

lain sebagainya. Latar juga dapat diwujudkan dengan deskripsi waktu seperti 

hari, bulan, dan tahun. Pentingnya latar dalam sebuah karya fiksi untuk 

memastikan di mana suatu peristiwa terjadi (Hermansyah, 2015). 

Dalam novel populer latar berperan sangat penting, dapat digunakan sebagai 

alat menarik perhatian pembaca. Latar juga dapan menentukan jenis cerita, 

misalnya pada cerita-cerita detektif latar disajikan harus terjadi di kota-kota 

besar atau kota meropolitan karena ceritanya berhubungan dengan kriminalitas 

masyarat modern. Latar yang digunakan dalam jenis novel populer dapat berada 

dimana saja dan dapat terjadi kapan saja (Adi, 2016). 
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Latar yang termuat dalam sebuah karya fiksi memiliki fungsi untuk 

menggambarkan kesan nyata kepada pembaca (Aryasadyani, 2019). Peran latar 

tidak hanya mencerminkan tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa, tetapi 

juga harus menggambarkan suasana atau situasi tertentu yang membentuk 

keutuhan struktur sebuah novel (Wicaksono, 2014). Sebuah fiksi harus mampu 

meyakinkan pembacanya untuk mengetahui bahwa cerita yang disajikan dalam 

fiksi tersebut benar-benar terjadi, sehingga pembaca juga ikut menggambarkan 

latar dalam cerita tersebut. Dalam usaha membuktikan kepada pembaca bahwa 

latar yang digunakan dalam karya tersebut benar-benar ada, peran tokoh dan 

narasi dalam cerita sangat penting. 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa latar adalah 

sesuatu yang menunjukkan tempat dan waktu suatu peristiwa terjadi. Latar 

sangat penting dihadirkan dalam sebuah karya sastra karena memiliki fungsi 

untuk mempertegas dimana peristiwa dan kapan peristiwa itu terjadi. Sebuah 

karya fiksi harus mampu meyakinkan pembaca bahwa peristiwa yang 

diceritakan benar-benar terjadi. Penggambaran mengenai latar merupakan salah 

satu upaya pengarang untuk meyakinkan pembaca bahwa tempat atau situasi 

yang digambarkan dalam cerita benar-benar ada. 

 

2.2 Penekanan Unsur Latar 

Perbedaan peran latar seringkali terasa ketika membaca beberapa buah karya 

fiksi. Dalam karya fiksi tertentu, latar terlihat hanya digunakan sebagai tempat 

berlangsungnya cerita saja. Jika dilihat dalam karya fiksi lainnya, latar berperan 

penting dalam proses berkembangnya cerita, latar sepertinya lebih ditekankan. 

Penekanan latar dapat berisi ketiga elemen latar sekaligus atau hanya satu atau 

dua elemen latar saja. 

Unsur latar dalam novel yang mendapatkan tekanan pada perannya dapat 

mempengaruhi unsur fiksi lainnya, terutama alur dan tokoh (Nurgiyantoro, 

2015). Elemen tempat yang ditekankan akan dilengkapi dengan ciri khas 
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kondisi geografis tempat yang disebut sebagai landmark, yang membedakan 

dari tempat lainnya. Sifat khas yang menggambarkan kondisi geografis 

setempat, seperti desa, kota, daerah terpencil, pedalaman, daerah pantai, dapat 

mempengaruhi karakterisasi dan pengaluran. Artinya, tokoh dan alur dapat 

berubah jika latar tempat yang digunakan dalam sebuah karya fiksi berbeda. 

Penekanan terhadap latar tempat sering ditemukan pada karya fiksi yang 

menggunakan latar daerah. 

Unsur-unsur latar dalam karya fiksi terbukti bisa memengaruhi kesuluruhan 

unsur lainnya, sehingga diketahui bahwa unsur-unsur yang lain dan cerita 

bergantung pada latar. Latar yang digunakan menjadi lebih terlihat karena sifat 

khas yang dimiliki tidak mungkin tergantikan di daerah lain (termasuk 

lingkungan sosial dan waktu). Tidak mungkin bisa memindahkan latar ke 

tempat yang lain tanpa mengubah alur dan cerita. 

Penekanan pada peran unsur latar waktu juga sering dijumpai dalam beberapa 

karya fiksi. Elemen waktu sering dikaitkan dengan peristiwa faktual, selain itu 

telah terbukti bahwa peristiwa sejarah juga dapat diintegrasikan secara integral 

dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan alur dan penokohan. Peristiwa 

sejarah yang disajikan dalam cerita fiksi membentuk dasar yang waktu konkret 

terhadap waktu. Plot dan tokoh cerita hanya menyesuaikan cerita dan seolah-

olah tokoh tidak berdaya menghadapinya karena di luar jangkauan pikiran 

mereka. 

Peran penting latar dalam sebuah karya fiksi dapat memuat semua unsur, tetapi 

juga hanya dapat memuat satu atau dua unsur saja. Perlu diingat bahwa 

penekanan latar pasti terdapat perbedaan intensitas meski keduanya sama-sama 

mendapat penekanan. 
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2.3 Unsur Latar 

Unsur latar terdiri dari tiga unsur, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar 

sosial. Ketiga unsur itu saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. 

Berikut ini penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut. 

 

2.3.1 Latar Tempat 

Latar tempat berkaitan dengan lokasi peristiwa yang dikisahkan dalam sebuah 

karya fiksi. Unsur tempat yang digunakan adalah tempat dengan nama tertentu, 

inisial tertentu, dan lokasi tertentu tanpa nama jelas ( Nurgiyantoro, 2015). Latar 

tempat mengarah pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. Latar tempat adalah bersifat secara fisikal yang berhubungan 

dengan tempat (Manullang, 2021).  Latar tempat berkaitan erat dengan masalah 

geografis, merujuk suatu tempat tertentu terjadinya sebuah peristiwa (Sari, 

2012). Tempat yang dinamai adalah tempat-tempat yang ada di dunia nyata, 

contohnya Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan lain-lain. Tempat dengan inisial 

ditulis dengan huruf pertama suatu tempat, contohnya kota B, J, L, dan desa P. 

Tempat tanpa nama yang jelas biasanya berupa pencantuman jenis dan sifat 

umum tempat tersebut, misalnya sungai, hutan, pantai, desa, dan lain 

sebagainya. 

Latar tempat yang digunakan harus mencerminkan sifat khas dan kondisi 

geografis tempat yang bersangkutan atau paling tidak, tidak bertentangan. 

Penggambaran antara keadaan tempat secara nyata tidak sesuai dengan keadaan 

yang terdapat dalam novel, dapat menyebabkan karya tersebut kurang 

meyakinkan. Deskripsi tempat yang realistis sangat penting untuk memberi 

kesan kepada pembaca seolah-olah hal yang terdapat dalam cerita benar-benar 

ada dan benar-benar terjadi. 

Untuk meyakinkan deskripsi suatu tempat, penulis harus menguasai secara 

lengkap mengenai kondisi geografis lokasi yang bersangkutan beserta ciri-
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cirinya (Nurgiyantoro, 2015). Penggambaran suatu tempat tertentu dengan 

menyebutkan ciri-ciri latar tempat yang bersangkutan secara rinci biasanya 

menjadi bersifat kedaerahan, berupa mengangkat suasana daerah atau warna 

lokal. 

Penunjukan suasana daerah yang menggambarkan unsur warna lokal, dapat 

menyebabkan latar tempat tersebut menjadi unsur dominan dalam karya fiksi 

yang bersangkutan. Tempat menjadi sesuatu yang bersifat khas, tipikal, dan 

fungsional. Hal itu dapat memengaruhi plot dan penokohan, dan selaras dengan 

cerita secara menyeluruh. Namun, perlu dipertegas bahwa sifat khas suatu 

daerah tidak hanya ditentukan oleh gambaran lokasi secara rinci, tetapi harus 

didukung oleh kehidupan sosial budaya masyarakat yang mendiaminya. 

Pengangkatan lokasi secara tipikal dan fungsional, membuktikan bahwa latar 

dipersiapkan dengan matang oleh penulis. Hanya penulis yang menguasai 

kondisi latar, baik dari segi fisik maupun spiritual yang bisa melakukannya 

dengan menyakinkan. Biasanya penulis yang mengangkat lokasi secara tipikal 

dan fungsional berasal dari daerah yang bersangkutan. 

Tidak semua latar tempat disusun secara cermat oleh penulis dalam karya fiksi. 

Dalam beberapa karya fiksi tertentu, latar hanya digunakan sebagai latar, lokasi 

hanya digunakan sebagai tempat berlangsungnya peristiwa, dan tidak banyak 

berpengaruh terhadap pengembangan alur dan tokoh. Contohnya, Jakarta, 

Bandung, Lampung, hotel, dan lain-lain sehingga nama tersebut dapat 

digantikan tanpa memengaruhi perkembangan cerita. 

Unsur latar dapat menjadi dominan dan selaras, hal tersebut ditentukan oleh 

unsur-unsur lain. Penunjukan tempat yang tidak jelas dapat menandakan bahwa 

peristiwa yang dikisahkan bisa terjadi di tempat lain jika karakteristik latar 

sosialnya serupa. Namun, jika latar sosial sudah menunjuk pada prilaku 

kehidupan sosial masyarakat tertentu, pilihan latar tempat dalam cerita mau 

tidak mau akan terbatas.  

Salah satu unsur latar tempat yang termuat dalam novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata berupa latar tempat rumah. Penulis banyak sekali menggunakan latar 
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tersebut untuk menceritakan kejadian dalam novel. Latar rumah dapat 

ditemukan dengan penyebutan kata rumah yaitu rumah Desi, rumah dinas, dan 

rumah kontrakan Aini. Selain itu, pengarang juga menyebutkan ruangan yang 

terdapat dalam rumah dan lingkungan di dekat rumah. 

Berikut ini contoh latar tempat yang terdapat dalam sebuah novel karya Buya 

Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. 

Aziz bekerja di Padang, jauh dari mata orang tuanya, bergaul 

dengan teman sejawat yang tidak berketentuan perangai sehingga 

dia sendiri pun telah berturt-turut pula. (Tenggelamnya Kapal Van 

der Wijck, 2017:98) 

Kutipan di atas merupakan contoh yang menunjukkan latar tempat dalam 

sebuah novel. Kutipan di atas merupakan kutipan dari novel karya Buya Hamka 

yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. Latar tempat pada kutipan 

di atas merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa di Padang. Padang merupakan 

tempat tokoh yang disapa Aziz bekerja. Latar pada kutipan tersebut termasuk 

dalam latar tempat karena disebutkan secara jelas bahwa peristiwa tersebut 

terjadi di Padang.  

 

2.3.2 Latar Waktu 

Latar waktu berkaitan dengan masalah “kapan” suatu peristiwa terjadi dalam 

sebuah karya fiksi (Nurgiyantoro, 2015). Latar waktu menjadi latar belakang 

peristiwa yang menampilkan waktu pagi, siang, sore, dan malam dengan 

mencermati cerita tokoh. Masalah “kapan” berhubungan dengan waktu yang 

sebenarnya, waktu yang berkaitan atau dapat dikaitkan dengan peristiwa 

sejarah. Latar waktu berkaitan dengan penempatan waktu cerita (Sari, 2012). 

Pengetahuan dan pemahahaman pembaca tentang waktu sejarah digunakan oleh 

pembaca untuk mencoba masuk ke dalam suasana cerita. Pembaca berusaha 

memahami dan menikmati cerita berdasarkan waktu yang diketahuinya. 
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Adanya kesamaan perkembangan dan perjalanan waktu dapat dimanfaatkan 

untuk memberi kesan kepada pembaca seolah-olah cerita yang dikisahkan 

benar-benar terjadi. 

Masalah waktu dalam sebuah karya berbentuk narasi dapat memiliki makna 

ganda, di satu sisi merujuk pada waktu penceritaan, waktu penulisan cerita dan 

di sisi lainnya merujuk pada waktu dan urutan waktu yang terjadi dan 

dikisahkan (Nurgiyantoro, 2015). Kejelasan mengenai waktu yang dikisahkan 

sangat penting ditinjau dari segi waktu penceritaannya. Tanpa kejalasan urutan 

waktu yang dikisahkan, hampir tidak mungkin orang menulis cerita, apalagi 

cerita yang ditulis menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki tenses seperti 

bahsa Inggris. Kejelasan mengenai waktu menjadi lebih penting daripada 

kejelasan unsur tempat. Hal tersebut terjadi karena orang masih mampu menulis 

dengan baik meskipun unsur tempat tidak dicantumkan dengan jelas. 

Latar waktu dalam sebuah karya fiksi dapat menjadi dominan dan fungsional 

jika disusun dengan cermat, terutama jika dikaitkan dengan waktu sejarah. Hal 

ini dapat menimbulkan sebuah konsekuensi, yaitu sesuatu harus diceritakan 

sesuai dengan perkembangan sejarah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan 

waktu baik secara langsung maupun tidak langsung, harus disesuaikan dengan 

waktu sejarah yang dijadikan acuan. Jika waktu antara yang terjadi di dunia 

nyata dan yang terjadi di fiksi tidak disesuaikan, keadaan tersebut menyebabkan 

cerita menjadi tidak wajar, bahkan tidak logis, dan pembaca merasa tertipu.  

Dalam beberapa cerita fiksi, latar waktu mungkin tidak ditunjukkan dengan 

jelas. Latar waktu tidak ditonjolkan dalam cerita mungkin karena tidak penting 

untuk ditekankan terkait logika cerita. Kejelasan waktu sejarah dalam novel 

memang tidak diperlukan. 

Masalah waktu dalam cerita fiksi juga sering dikaitkan dengan durasi waktu 

yang digunakan dalam cerita. Dalam hal ini terdapat beberapa variasi pada 

novel. Ada novel yang memerlukan waktu sangat lama, ada yang relatif agak 

lama, dan ada pula yang relatif singkat. Waktu yang sangat lama dapat 

dikatakan memerlukan hampir sepanjang hidup tokoh, waktu yang relatif agak 
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lama memerlukan waktu beberapa tahun, dan waktu yang relatif singkat 

biasanya hanya memerlukan beberapa hari saja. 

Novel yang memerlukan durasi cerita lama bukan berarti menceritakan semua 

kejadian yang dialami oleh tokohnya, melainkan memilih kejadian yang 

dramatik, fungsional dan memiliki hubungan alur. Novel yang hanya 

memerlukan durasi cerita singkat biasanya tidak hanya mengisahkan kejadian-

kejadian dalam waktu yang singkat. Pengarang dapat menceritakan kejadian-

kejadian yang telah lalu yang memiliki kaitan dengan peristiwa saat ini dengan 

cara melihat kebelakang, retrospeksi, yang mungkin melalui cerita atau refleksi 

tokoh. Jadi, novel ini juga memerlukan waktu relatif lama, bahkan hampir 

sepanjang hidup tokohnya, karena disiasati penulis maka terlihat menjadi 

singkat. 

Berikut ini contoh latar waktu yang terdapat dalam novel karya Buya Hamka 

yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. 

Pagi-pagi, sebelum perempuan-perempuan membawa niru dan 

tampian ke sawah, dan sebelum anak muda-muda menyandang 

bajaknya; sebelum anak sekolah berangkat kesekolah, seorang anak 

kecil laki-laki datang ke muka surau tempat Zainuddin tidur, 

membawa payung yang dipinjamkannya kemarin. (Tenggelamnya 

Kapal Van der Wijck, 2017:30) 

Pada Kutipan tersebut mendeskripsikan suasana pagi hari pada saat tokoh 

Zainuddin menerima payung yang dipinjamkan kemarin. Deskripsi situasi 

disekeliling tokoh Zainuddin akan lebih membuktikan bahwa waktu terjadinya 

peristiwa dalam kutipan tersebut pagi hari. Latar pada kutipan tersebut termasuk 

dalam latar waktu karena latar tersebut dituliskan secara jelas merujuk pada 

waktu terjadinya peristiwa, yaitu pagi hari. 
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2.3.3 Latar Sosial 

Latar sosial berkaitan dengan tingkah laku kehidupan sosial masyarakat di suatu 

tempat yang dikisahkan dalam sebuah karya fiksi (Nurgiyantoro, 2015). 

Tatanan kehidupan sosial masyarakat melibatkan beberapa masalah yang cukup 

kompleks. Masalah-masalah itu meliputi kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, 

kepercayaan, pandangan hidup, cara berpikir, cara bersikap, dan sebagainya. 

Latar sosial dalam cerita fiksi berkaitan dengan status sosial tokoh yang 

bersangkutan, contohnya status sosial kelas bawah, kelas menengah, atau kelas 

atas. Latar sosial berkaitan erat dengan kehidupan kemasyarakatan dalam cerita 

(Sari, 2012). 

Ketika latar tempat diangkat menjadi cerita fiksi, penulis harus menguasai 

kondisi tempat tersebut, hal ini juga berlaku pada latar sosial. Penguasaan 

medan atau penguasaan latar meliputi unsur tempat, unsur waktu, dan unsur 

sosial. Unsur latar sosial tampaknya memiliki peran cukup menonjol di antara 

ketiga unsur tersebut. Latar sosial berperan dalam menentukan apakah suatu 

tempat itu bersifat khas, tipikal, dan fungsional, atau sebaliknya bersifat netral. 

Supaya lebih bersifat tipikal dan lebih bersifat fungsional, deskripsi latar tempat 

harus diikuti dengan deskripsi latar sosial berupa perilaku kehidupan sosial 

masyarakat di tempat yang bersangkutan. 

Latar sosial secara meyakinkan dapat menciptakan suasana kedaerahan, warna 

lokal, warna daerah tertentu melalui kehidupan sosial masyarakat. Latar sosial 

juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan bahasa daerah atau dialek-dialek 

tertentu (Idris, 2010). Akan tetapi, penggunaan kata-kata tanpa didukung oleh 

perilaku dan sikap tokoh, tidak menjamin bahwa karya yang bersangkutan 

menjadi latar sosial yang dominan. 

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan latar adalah status 

sosial tokoh. Kesenjangan status sosial antar tokoh dapat menjadi pembangun 

konflik dalam beberapa novel. Perbedaan status sosial tokoh menjadi fungsional 

dalam fiksi. Secara umum, perlu dideskripsikan perbedaan kehidupan tokoh 

dengan status sosial yang berbeda. Kedua perbedaan tersebut tentunya memiliki 
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berbagai perbedaan yaitu perilaku, pandangan, cara berpikir, cara bertindak, 

gaya hidup, dan masalah yang dihadapi. 

Terakhir, perlu ditegaskan kembali bahwa latar sosial termasuk bagian dari latar 

keseluruhan. Dengan demikian, latar sosial menyatu dengan unsur-unsur yang 

lainnya, termasuk unsur tempat dan unsur waktu. Perpaduan ketiga unsur latar 

jelas akan memberikan efek terhadap makna yang lebih khas dan meyakinkan 

dibandingkan secara sendiri-sendiri. Ketepatan penggunaan latar sebagai suatu 

unsur fiksi tidak dilihat secara terpisah dari unsur-unsur lainnya, tetapi dilihat 

dari kepaduan dan keselarasannya secara menyeluruh. 

Berikut ini contoh latar sosial yang terdapat dalam novel karya Buya Hamka 

yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. 

Jiwanya sendiri mulai merasa bahwa meskipun dia anak orang 

Minangkabau tulen, dia masih dipandang orang jauh, orang Bugis, 

orang Mengkasar. (Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, 2017:23) 

Pada kutipan di atas penulis menggambarkan latar sosial berupa adat istiadat, 

maupun kebiasaan masyarakat setempat dalam memandang seorang pendatang. 

Zainuddin adalah keturunan orang Minangkabau, karena dia datang dari 

Mengkasar dia tetap dianggap sebagai pendatang. Latar tersebut termasuk 

dalam sosial karena merujuk pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang 

bersangkutan. 

 

2.4 Fungsi Latar 

Latar dalam cerita fiksi mendukung pada keseluruhan cerita, membuat cerita 

menjadi logis dan hidup. Logika dalam cerita sangat diperlukan. Meskipun 

sebuah karya sastra merupakan cerita imajinatif. Namun, fungsi latar dalam 

sebuah karya sastra sangatlah penting. Latar selain sebagai unsur intrinsik yang 

tidak dapat dipisahkan dari bagian cerita juga memiliki fungsi lain, yaitu 

sebagai pembangkit suasana tertentu (Anggraeni, 2014). Kehadiran latar dalam 
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sebuah cerita memiliki fungsi untuk menggambarkan dan meyakinkan pembaca 

mengenai tindakan tokoh, membantu mengetahui arti dari keseluruhan sebuah 

cerita, dan menciptakan atmosfer dalam menghidupkan peristiwa dalam cerita 

(Wicaksono, 2014). 

Kehadiran latar dalam sebuah cerita membuat cerita yang disajikan mudah 

dipahami oleh pembaca karena pembaca dapat menikmati cerita yang disajikan 

seolah-olah nyata. Fungsi latar untuk mengubah cerita fiksi menjadi cerita yang 

logis, bisa menyampaikan makna tertentu dan suasana tertentu yang dapat 

menggerakkan emosi atau kejiwaan pembacanya (Wicaksono, 2014). Fungsi 

latar tersebut meliputi latar sebagai metafora dan latar sebagai atmosfer. Peneiti 

tidak meneliti fungsi latar tersebut. Berikut pemaparan mengenai garis besar 

fungsi latar. 

 

2.4.1 Latar Sebagai Metafora 

Penggunaan istilah metafora merujuk pada perbandingan yang dapat berupa 

sifat, keadaan, suasana, ataupun sesuatu yang lain (Nurgiyantoro, 2015). 

Metafora adalah suatu perbandingan dengan menyamakan dua hal yang berbeda 

serta mengidentifikasi satu sama lain. Metafora memiliki makna ganda yang 

memerlukan proses pembacaan berulang kali untuk dapat memahaminya 

(Wicaksono, 2014). Metafora mengandung unsur-unsur yang kadang tidak 

disebutkan secara eksplisit. Pada prinsipnya, metafora adalah cara menerima 

sesuatu melalui sesuatu yang lain. Fungsi pertama metafora yaitu untuk 

menyampaikan pengertian dan pemahaman. Manusia menggunakan metafora 

untuk mengungkapkan berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

Ekspresi yang diwujudkan dengan ungkapan-ungkapan tertentu seringkali lebih 

tepat disampaikan dalam bentuk metafora daripada dalam bentuk harfiah. 

Metafora berkaitan erat dengan pengalaman hidup manusia, baik dari segi fisik 

maupun budaya. Budaya antara satu bangsa dengan bangsa lainnya tentu 

berbeda, sehingga bentuk ungkapannya akan berbeda meskipun 

mengekspresikan hal yang hampir sama. 
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Novel sebagai salah satu karya sastra tentunya sering menggunakan ungkapan-

ungkapan dalam bentuk metafora, terutama sebagai sarana pemanfaatan unsur 

gaya bahasa, sesuai dengan budaya bahasa bangsa yang bersangkutan. Dalam 

hal ini latarlah yang berfungsi merafora. Deskripsi latar menggambarkan sifat, 

situasi, atau suasana tertentu dan juga berfungsi sebagai metafora untuk internal 

tokoh. Dalam teks fiksi terkadang kita dapat menemukan gambaran latar yang 

terlihat memiliki fungsi sebagai proyeksi dan objektivitas keadaan internal 

tokoh, atau kondisi spiritual tertentu (Nurgiyantoro, 2015). Deskripsi latar 

sekaligus mencerminkan keadaan batin tokoh yang bersangkutan. Unsur-unsur 

latar dalam karya-karya tertentu yang mendapat penekanan biasanya memuat 

deskripsi latar metafora yang relatif banyak. Penggambaran latar, terutama yang 

berkaitan dengan alam, tidak hanya mencerminkan suasana internal tokoh, 

tetapi juga menunjukkan suasana kehidupan masyarakat, dan keadaan spiritual 

masyarakat yang terlibat. Dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik yang 

mencerminkan satu sama lain antara latar fisik, alam, latar spiritual, dan sistem 

nilai masing-masing masyarakat. 

Berikut ini contoh latar sebagai metafora terdapat dalam novel karya Buya 

Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. 

Alam itu kadang-kadang bisu dan kadang-kadang berkata, kadang-

kadang muram dan kadang-kadang gembira rupanya. Semuanya 

bergantung kepada warna teropong hati yang melihatnya. Boleh 

pada suatu waktu kita datang kepada suatu tempat dengan hati iba, 

maka muramlah cahaya matahari dan lain kali kalau kita datang 

ketempat itu juga, dengan hati yang gembira, dia akan gembira pula. 

Kalau bukan demikian, tentu samalah bentuk lukisan dan gambaran 

yang dilukis oleh ahli-ahli gambar yang pandai ... demikian juga 

bunyi dan maksud syair yang digubahkan pujangga, bisa dia memuji 

dan menyanjung nikmat keindahan alam itu ... dan bisa pula 

menyesali dan memperlihatkan buruknya. (Tenggelamnya Kapal Van 

der Wijck, 2017:133) 



19 

 

Pada kutipan di atas merupakan penggambaran fungsi latar sebagai metafora 

karena pada kutipan di atas dijelaskan bahwa pengarang melukiskan keadaan 

alam yang kadang indah untuk dilihat, kadang juga kurang indah untuk dilihat. 

Keindahan alam dapat dilihat sesuai dengan isi hati yang melihat alam tersebut. 

 

2.4.2 Latar Sebagai Atmosfer 

Istilah atmosfer mengingatkan kita pada lapisan udara tempat kehidupan 

berlangsung. Atmosfer dalam sebuah cerita adalah udara yang dirasakan 

pembaca ketika memasuki dunia fiksi. Atmosfer digambarkan dengan 

gambaran keadaan latar yang bisa mewujudkan suasana tertentu, misalnya 

senang, sedih, romantis, misteri, dan lan-lain (Wicaksono, 2014). Suasana yang 

diwujudkan tidak digambarkan secara langsung atau eksplisit, tetapi melalui 

sesuatu yang hanya disarankan. Namun, pembaca dapat memahami pesan 

suasana yang ingin diwujudkan penulis melalui imajinasi dan kepekaan 

emosional pembaca. 

Deskripsi latar berupa jalan aspal yang ramai, banyak kendaraan yang melintas, 

suasana mesin kendaraan dan klakson yang bising, ditambah udara yang 

pengam berbau bensin, contoh seperti itu merupakan gambaran atmosfer 

kehidupan yang terjadi di kota. Dalam latar seperti itulah cerita akan 

berlangsung dan cerita akan lebih hidup. Melalui deskripsi latar yang 

dikemukakan dalam suasana tertentu, pembaca mampu memaknai suasana dan 

arah cerita ditemuinya. 

Latar yang memberikan atmosfer cerita biasanya latar penyituasian. Pada tahap 

awal, cerita dalam novel ditunjukkan di atas pada umumnya mengandung latar 

penyituasian, meskipun hal tersebut bisa juga dalam tahap yang lain. 

Perkembangan cerita jelas membutuhkan situasi yang berbeda, selain itu situasi 

itu sendiri bisa memperkuat adegan tersebut. Adanya situasi tertentu yang 

mampu menarik pembaca ke dalam cerita, akan membuat pembaca terlibat 

secara emosional. Hal ini penting karena di sinilah pembaca akan tertarik, 
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simpati, empati, dan merasakan isi cerita secara intens. Jadi atmosfer cerita 

merupakan emosi dominan yang merasuki pembaca dan berfungsi untuk 

mendukung elemen cerita lainnya untuk mencapai efek pemersatu (Wicaksono, 

2014). Atmosfer tersebut dapat ditunjukkan dengan deskripsi yang detail, ritme 

aksi, tingkat kejelasan dan kemasukakalan berbagai peristiwa, kualitas dialog, 

dan bahasa yang digunakan (Nurgiyantoro, 2015). 

Berikut ini contoh latar sebagai atmosfer terdapat dalam novel karya Buya 

Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. 

Sebagai kilat layaknya, taksi itu telah dihadapkan menuju 

Lamongan, satu kabupaten di Jawa Timur. Lebih kurang dua jam 

telah sampai ke tempat itu. Didapatinya di sana sini orang 

berkerumun-kerumun, buah pembicaraan orang rupanya tidak lain 

melainkan kapal yang karam itu saja. Mereka teruskan perjalanan 

ke rumah sakit, di sini pun kelihatan orang berkerumun-kerumun, 

lebih rama dari yang tadi. Setelah mereka memberi keterangan dari 

Surabaya hendak mencari keluarganya yang turut berlayar itu, 

mereka dibolehkan masuk. Di kamar sakit, kelihatan orang-orang 

yang luka-luka ada yang enteng dan ada yang parah. Mereka 

teruskan ke tempat kaum perempuan. Kelihatan perempuan-

perempuan yang sedang berbaring, anak-anak yang merintih 

diselenggarakan oleh juru rawat dengan sibuk. Oleh seorang juru 

rawat ditunjukkanlah sebuah ranjang, yang disana sedang terbaring 

seorang perempuan mudayang mukanya pucat ... Hayati ! Kepalanya 

penuh dengan perban dan kakinya pun demikian pula ... masih 

bernapas !. (Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, 2017:245) 

Kutipan tersebut menceritakan tentang suasana rumah sakit yang penuh dengan 

kerumunan orang yang mencari keluarganya karena keluarganya termasuk 

korban kecelakaan kapal. Dalam kutipan cerita tersebut juga menggambarkan 

korban yang terluka akibat kecelakaan kapal. 
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2.5 Relevansi Hasil Penelitian dan Penyusunan RPP 

Istilah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) digunakan pada tingkat 

satuan pendidikan. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka 

untuk satu pertemuan atau lebih (Ratumanan dan Rosmiati, 2019). RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta 

didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). 

RPP dimaksudkan agar seluruh rangkaian atau tahapan pembelajaran dapat 

lebih terorganisasi secara baik dan sistematis, sehingga efektivitas dan efisiensi 

pembelajarannya terjamin. Oleh sebab itu, setiap guru wajib menyusun RPP 

secara lengkap dan sistemasis supaya pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Pembelajaran adalah proses pemerolehan ilmu pengetahuan suatu materi 

pelajaran dengan studi, pengalaman, dan pengajaran (Purwahida dkk, 2010). 

Pembelajaran diartikan sebagai suatu sistem atau proses kegiatan belajar 

mengajar yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi supaya peserta didik 

mampu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Normayunita, 

2015). Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA meliputi kegiatan berbahasa 

dan bersastra. Kegiatan bersastra berupa kegiatan mendengarkan, kegiatan 

berbicara, kegiatan menulis, dan kegiatan membaca. Dalam kegiatan 

pembelajaran bersastra ditunjukan untuk meningkatkan apresiasi terhadap 

karya sastra supaya menarik minat baca peserta didik terhadap karya sastra.  

Sastra termasuk salah satu sarana untuk mengasah kemampuan peserta didik 

dalam bernalar dan berpikir kritis (Nugrahani, 2008). Pembelajaran sastra 

mencakup tiga aspek tujuan pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Tujuan disajikannya karya sastra dalam pembelajaran yaitu supaya 

peserta didik mendapat pengalaman dan pengetahuan tambahan mengenai 

karya sastra. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran sastra diharapkan 
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memuat nilai-nilai yang mampu mengembangkan kepribadian peserta didik dan 

meningkatkan keterampilan peserta didik. Novel termasuk salah satu bentuk 

karya sastra dan bahan ajar yang termuat dalam kompetensi dasar pembelajaran 

di SMA. Karya sastra seperti novel mengandung banyak pelajaran dan nilai-

nilai positif yang bisa di terapkan dalam kehidupan masyarakat jika pembaca 

menghayati dan mempelajari isi novel dengan baik. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap kompetensi 

dasar yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Hal tersebut guru 

harus menyesuaikan dengan jadwal di satuan pendidikan. Pedoman umum 

pembelajaran kurikulum 2013 menyebutkan bahwa RPP merupakan program 

yang dirancang untuk memandu pelaksanakan kegiatan pembelajaran pada 

setiap pertemuan. RPP disusun berdasarkan silabus untuk memandu aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan peserta didik dalam usaha pencapaian kompetensi 

dasar. 

Menurut Ratumanan dan Rosmiati (2019) sebuah RPP yang baik setidaknya 

memuat 7 (tujuh) komponen sebagai berikut. 

1. Identitas Mata pelajaran 

Komponen ini meliputi identitas satuan pendidikan dan kelas, identitas mata 

pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu. 

2. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus 

dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata 

pelajaran. Kompetensi Dasar merupakan kemampuan spesifik yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau 

mata pelajaran. 

3. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar 

yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
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Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan 

pendidikan, dan potensi daerah. Indikator digunakan sebagai dasar untuk 

menyusun alat penilaian. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan 

beberapa hal berikut. 

a. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tetuang 

dalam kata kerja yang digunakan dalam KI-KD. 

b. Indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke 

kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak. 

c. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat 

dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan 

kebutuhan peserta didik. 

d. Indikator harus dapat menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. 

4. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta harus mengacu pada 

pencapaian indikator. 

5. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran adalah rincian dari materi pokok yang memuat fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 

6. Metode Pembelajaran 

Pada komponen ini dideskripsikan metode yang digunakan dalam 

pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

yang interaktif dan kondusif agar peerta didik dapat mencapai KD yang 

telah dirumuskan. 

7. Media dan Sumber Belajar 

Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, media 

cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. 
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8. Kegiatan Pembelajaran 

Pada komponen ini dideskripsikan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 

9. Penilaian Hasil Belajar 

Pada komponen ini dideskripsikan teknik penilaian yang akan dilakukan. 

Selain itu instrumen penilaian penilaian dan rubrik atau pedoman penskoran 

juga perlu dideskripsikan secara rinci. Perencanaan penilaian dilakukan 

sejak awal untuk menjamin kualitas instrumen tes. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menidentifikasi latar cerita dalam novel 

Guru Aini karya Andrea Hirata. Selanjutnya, hasil penelitian ini  sangat relevan 

dalam penyusunan RPP KD 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel.  

Kompetensi Dasar tersebut dipilih sesuai dengan materi pembelajaran yang 

harus dikuasai peserta didik mengenai teks novel. Teks novel yang digunakan 

dalam pembelajaran ini adalah teks yang dikutip dari novel Guru Aini karya 

Andrea Hirata. Berdasarkan hal tersebut Kompetensi Dasar yang harus dikuasai 

peserta didik mengenai materi novel adalah KD 3.9 Menganalisis isi dan 

kebahasaan novel. KD 3.9 akan dicapai melalui analisis kutipan novel mengenai 

unsur intrinsik novel salah satunya latar.  

Untuk menunjang pencapaian KD tersebut diperlukan pendekatan dan model 

pembelajaran untuk membangkitkan suasana belajar supaya pembelajaran 

dapat berlangsung secara aktif, efektif, dan menyenangkan. Pendekatan yang 

digunakan ialah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang diracang agar peserta didik mampu berpikir secara ilmiah, 

aktif, dan kreatif. Penerapan pendekatan ini dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengomunikasikan. Model pembelajaran yang digunakan dalam menganalisis 

novel Guru Aini adalah model pembelajaran discovery learning. Model 

pembelajaran ini supaya peserta didik dapat mengembangkan daya kreativitas 

dalam menyelesaikan masalah pembelajaran, sehingga peserta didik mampu 

untuk aktif dalam menemukan pengetahuan sendiri. 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif berarti penggambaran data dalam bentuk kata-

kata atau gambar-gambar, bukan berupa angka-angka (Semi, 2012). Data yang 

ditemukan berupa catatan, bukan berupa angka. Metode penelitian kualitatif 

biasanya manfaatkan metode wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 

dokumen. Bahasa yang cermat sangat diperlukan untuk mendeskripsikan 

keadaan yang dialami oleh subjek. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif 

berpandangan bahwa semua hal yang berupa sistem tanda tidak ada yang patut 

diremehkan, semuanya penting, dan semuanya mempunyai pengaruh dan kaitan 

dengan yang lain (Semi, 2012). 

Peneliti memilih metode deskriptif karena peneliti akan menggunakan kata-kata 

atau kalimat untuk mendeskripsikan hasil dan pembahasan berdasarkan temuan 

data yang didapatkan dalam penelitian ini. Hasil temuan data tersebut berupa 

deskripsi penggunaan latar cerita dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata 

secara detail.  

Melalui metode tersebut, peneliti diharapkan mampu menginformasikan hal-hal 

faktual, sehingga pembaca mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan 

unsur latar yang termuat dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata secara 

objektif. Dalam hal ini, peneliti mencoba menganalisis masalah dengan 

menghubungkan teori dengan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

Penggambaran tersebut disertai interpretasi latar dalam novel Guru Aini karya 
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Andrea Hirata dan relvansinya dalam penyusunan RPP pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Temuan data penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu dalam bentuk kata-kata 

bukan berupa angka atau numerik. Data tersebut berupa kutipan-kutipan novel 

yang mengandung unsur latar. Unsur-unsur latar tersebut, yaitu latar tempat, 

latar waktu, dan latar sosial. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu novel Guru 

Aini karya Andrea Hirata terbitan tahun 2020 dengan tebal 306 halaman. 

Peneliti memilih novel tersebut sebagai sumber data dalam penelitian ini 

dengan alasan novel tersebut mengandung cerita yang inspiratif. Cerita dalam 

novel tersebut dapat memotivasi pembacanya khususnya dibidang pendidikan 

karena memiliki nilai mutu yang tinggi dibidang pendidikan. Selain itu, novel 

tersebut juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Berikut ini langkah-langkah dalam pengumpulan dan analisis data penelitian ini 

antara lain. 

1. Membaca novel Guru Aini karya Andrea Hirata secara keseluruhan dengan 

cermat dan teliti, sehingga dapat memahami isi cerita secara jelas. 

2. Mengidentifikasi dan memberi tanda pada kutipan-kutipan novel yang 

mengandung deskripsi latar yang terdapat dalam novel Guru Aini karya 

Andrea Hirata. 

3. Mengumpulkan data yang termuat dalam novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata sesuai dengan teori deskripsi latar. 

4. Mengelompokkan data yang termuat dalam novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata berdasarkan teori deskripsi latar. 
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5. Memberi kode pada deksripsi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial 

yang termuat dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata. 

6. Menganalisis data kutipan-kutipan novel yang mengandung deskripsi latar. 

7. Menyajikan hasil analisis dari deskripsi latar yang telah ditemukan dalam 

novel Guru Aini karya Andrea Hirata. 

8. Penyusunan RPP pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XII semester 

genap. 

 

3.4 Indikator Latar Cerita 

Indikator analisis latar cerita yang gunakan dalam penelitian ini diuraikan pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 Tabel Indikator Analisis Data Latar Cerita Novel Guru Aini 

Karya Andrea Hirata 

MASALAH INDIKATOR SUB-

INDK 

Deskriptor 

Latar Cerita 

dan Fungsinya 

dalam Novel 

Guru Aini 

Karya Andrea 

Hirata 

Latar Peristiwa 

dan Fungsinya 

Latar 

Tempat 

Latar tempat berkaitan 

dengan lokasi peristiwa 

dalam sebuah karya fiksi 

biasanya berkaitan dengan 

unsur intrinsik lain. Berfungsi 

menjelaskan tema, 

memengaruhi pengaluran dan 

penokohan (Nurgiyantoro, 

2015). 

Latar 

Waktu 

Latar waktu berkaitan dengan 

masalah “kapan” suatu 

peristiwa terjadi dalam 

sebuah karya fiksi biasanya 
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berfungsi untuk menjelaskan 

kegiatan yang dilakukan 

tokoh dan mendukung dalam 

menjelaskan tema dan alur 

(Nurgiyantoro, 2015). 

Latar 

Sosial 

Latar sosial berkaitan dengan 

tingkah laku kehidupan sosial 

masyarakat di suatu tempat 

yang dikisahkan dalam karya 

fiksi dan berperan penting 

dalam mempengaruhi unsur-

unsur intrinsik lain 

(Nurgiyantoro, 2015). 

 

 



 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan uraian hasil analisis pada novel Guru Aini karya Andrea Hirata, 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Latar tempat yang digunakan dalam novel Guru Aini sangat efektif 

mengantarkan pembaca pada tema perjuangan. Latar tempat tersebut 

meliputi rumah, kelas, Kota Palembang, Pulau Bangka, Pulau Pungok, 

palka kapal, Pulau Tanjong Hampar, Kampung Ketumbi, Sungai 

Maharani, Pasar Inpres, warung gerobak, sekolah, warung kopi, kaki 

lima, rumah sakit, jembatan besi, dan perpustakaan daerah. Latar tempat 

tersebut mengukuhkan tema perjuangan Desi menjadi seorang guru dan 

perjuangan Aini belajar matematika. Berdasarkan akumulasi 

penggambaran latar tempat dalam novel Guru Aini, latar tempat yang 

paling mendominasi adalah kelas.  

2. Latar waktu yang digunakan dalam novel Guru Aini sangat efektif  

untuk mendukung penggambaran suasana terjadinya peristiwa. Latar 

waktu tersebut meliputi pagi, siang, sore, dan malam. Berdasarkan 

akumulasi penggambaran latar waktu dalam novel Guru Aini, latar 

waktu yang paling mendominasi adalah latar waktu sore dan malam. 

3. Latar sosial yang digunakan dalam novel Guru Aini sangat efektif dalam 

menjelaskan status sosial dan kondisi budaya tempat yang 

bersangkutan. Latar sosial tersebut meliputi latar sosial kelas bawah, 

kelas menengah, kelas atas, dan budaya. Berdasarkan akumulasi 
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penggambaran latar sosial dalam novel Guru Aini, latar sosial yang 

paling mendominasi adalah latar sosial kelas bawah.  

4. Relevansi hasil penelitian ini dapat digunakan atau dijadikan landasan 

penyusunan RPP dengan KD 3.9 meganalisis isi dan kebahasaan novel 

dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran Discovery 

Learning.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Guru bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat menggunakan 

materi dalam penelitian ini dalam pembelajaran menganalisis unsur 

intrinsik (latar) serta menggunakan novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata sebagai bahan ajar dalam penyusunan Rencana Pelakansaan 

Pembelajaran (RPP). 

2. Bagi peneliti lain yang tertarik meneliti novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata sebaiknya memilih fokus penelitiannya pada unsur intriksik 

selain unsur latar. 
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