
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan hasil cipta atau karya manusia yang dituangkan melalui 

ekspresi berupa tulisan dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Sastra 

diperkenalkan kepada masyarakat dalam bentuk karya sastra seperti puisi dan 

novel. Selain itu, karya sastra juga diperkenalkan kepada para siswa di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui 

matapelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Meskipun demikian, tidak semua 

karya sastra dapat dijadikan bahan ajar pembelajaran sastra di SMA. Oleh karena 

itu, seleksi pemilihan bahan ajar sastra kepada siswa sangatlah penting guna 

meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra. 

 
Dewasa ini, guru matapelajaran khususnya bahasa Indonesia sering mengalami 

kesulitan dalam memilih bahan ajar. Kesulitan itu terjadi karena bahan ajar yang 

ada terbatas hanya pada buku-buku lama yang terdapat pada perpustakaan. 

Padahal, informasi yang diterima siswa di lingkungannya dari hari ke hari terus 

berkembang. Oleh karena itu, guru harus mandiri dan kreatif dalam memilih 

bahan ajar. Selain itu, guru juga harus memperhatikan dan mengemas bahan ajar 

tersebut agar dapat memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

diajarkan kepada siswa.  

 



Melalui sebuah karya sastra, para siswa sebagai agent of change diajak untuk 

lebih peduli terhadap realitas permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat 

melalui sebuah novel. Sastra dalam bentuk novel digunakan oleh para siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. 

Namun seiring dengan perkembangannya, novel yang dihadirkan kepada siswa 

terkadang mewacanakan hal-hal di luar unsur karya sastra, seperti ciri-ciri 

Kapitalistik. Karenanya, penulis merasa penting mengambil judul ciri-ciri 

Kapitaistik agar siswa tidak terjebak ke dalam opini Kapitalisme secara emosional 

tanpa pengetahuan tentang Kapitalisme itu sendiri ataupun menerimanya secara 

mentah. Akan tetapi, dari karya sastra itu siswa dapat mengambil hikmah dari 

sebuah novel dengan mencontohnya atau tidak. 

 

Sastra lahir disebabkan dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan dirinya, 

menaruh minat terhadap dunia, masalah manusia dan kemanusiaan, dan menaruh 

minat terhadap realitas yang berlangsung sepanjang hari dan sepanjang zaman 

(Semi, 1993:1). Karya sastra mempunyai relevansi dengan masalah-masalah dunia 

pendidikan dan pengajaran. Sastra juga dapat digunakan sebagai media untuk 

mewacanakan hal-hal yang di luar sastra seperti politik, ekonomi, pendidikan, 

sosial, dan budaya. Sastra dapat memperhalus jiwa dan memberikan motivasi 

kepada masyarakat untuk berpikir dan berbuat demi pengembangan dirinya dan 

masyarakat serta mendorong munculnya kepedulian, keterbukaan, dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Sastra juga mendorong orang untuk menerapkan 

moral yang baik dan luhur dalam kehidupan dan menyadarkan manusia akan 



tugas dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan memiliki 

kepribadian yang luhur.  

 
Wacana tentang Kapitalisme banyak ditemui di berbagai media, termasuk dalam 

karya sastra. Ciri-ciri kapitalistik terkadang muncul pada sebuah wilayah dan 

kurun waktu tertentu meskipun negara yang bersangkutan tidak menerapkan 

ideologi Kapitalis. Pada novel Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf  

menggambarkan eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah Papua. 

Eksploitasi sumber daya alam itu merupakan salah satu ciri dari Kapitalistik 

karena dilakukan oleh pihak individu, yakni perusahaan asing yang terdapat di 

daerah Papua.  

 
Contoh novel yang menggambarkan ciri-ciri kapitalistik adalah Laskar Pelangi 

karya Andrea Hirata. Pada novel tersebut digambarkan kekayaan yang dimiliki 

pulau Belitung khususnya timah dengan jumlahnya melimpah. Kekayaan alam 

yang tidak sedikit itu seharusnya dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya, 

khususnya pendidikan. Ironinya, kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut 

tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Di satu sisi, 

Kekayaan alam tersebut ternyata mensejahterakan beberapa orang saja, khususnya 

pemilik dan pejabat-pejabat perusahaan timah tersebut. Di sisi lain,  kekayaan 

alam berupa timah itu tidak mengubah keadaan rakyat Belitung yang miskin. Hal 

ini terlihat pada kutipan berikut: 

Tak disangsikan, jika di-zoom out, kampung kami adalah kampung terkaya 
di Indonesia. Inilah kampung tambang yang menghasilkan timah dengan 
harga segenggam lebih mahal puluhan kali lipat dibanding segantang padi. 
Triliunan rupiah aset tertanam di sana, miliaran rupiah uang berputar 
sangat cepat seperti putaran mesin parut, dan miliaran dolar devisa 
mengalir deras seperti kawanan tikus terpanggil pemain seruling ajaib Der 



Rattenfanger von Hameln. Namun jika di-zoom in, kekayaan itu 
terperangkap di satu tempat, ia tertimbun di dalam batas tembok-tembok 
tinggi Gedong. Hanya beberapa jengkal di luar lingkaran tembok tersaji 
pemandangan kontras seperti langit dan bumi. ….. Di luar tembok feodal 
tadi berdirilah rumah-rumah kami, beberapa sekolah negeri, dan satu 
sekolah kampung Muhammadiyah. Tak ada orang kaya di sana, yang ada 
hanya kerumunan toko miskin di pasar tradisional dan rumah-rumah 
panggung yang renta dalam berbagai ukuran. (Hirata, 2007: 65) 

 
Adapun novel Tanah Tabu yang mengangkat berbagai problem di Papua. 

Harmoni alam dan manusia di Papua mulai terusik ketika orang asing datang 

membawa kepentingan ekonomi. Dalam novel ini direpresentasikan lewat 

perusahaan tambang emas yang memasuki Papua. Mengeksplorasi dan 

mengeksploitasi sumber daya alamnya. Pelan tapi pasti, kehadiran perusahan itu 

menggusur kearifan lokal. Sebagian penduduk asli Papua jadi budak atau anak tiri 

di tanah sendiri. Bahkan sampai terpaksa mencari limbah emas sisa pertambangan 

perusahaan asing.  

 
Papua yang kaya akan sumber daya alamnya, dieksploitasi oleh pendatang, 

sementara penduduk asli tetap hidup sengsara. Nasib mereka tidak berubah 

menjadi lebih baik. Andai pun sempat menikmati, tetap dalam porsi dan posisi 

kalah. Ambil contoh, Mabel muda yang dibawa keluarga asing dan dijadikan 

pembantu rumah. Atau eforia sebagai daerah kaya hasil tambang yang 

mengakibatkan kebiasaan buruk kaum pria Papua. Mereka menghabiskan uang 

hasil memburuh di tambang emas untuk minum minuman keras, membeli barang-

barang mahal yang notebene belum penting lalu menjualnya lagi ketika uang telah 

habis. 

 
Tanah Tabu merupakan sebuah novel yang ditulis oleh Anindita S. Thayf dan  

memenangkan sayembara  novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2008. Penulis 



yang lahir di Makasar 5 April 1978 ini beberapa kali telah menjuarai sayembara 

menulis. Sekitar 10 buku sudah dilahirkannya. Novel ini juga mendapat sambutan 

yang baik dari Seno Gumira Ajidarma sebagai salah satu juri Sayembara Novel 

DKJ 2008. Ia menulis di endorsmentnya: Tanah Tabu menarik bukan saja karena 

penguasaan atas materi penulisan yang baik, maupun komposisinya, tetapi juga 

urgensi masalah, yang membuatnya sangat penting (Indrawati Harsono.pdf). 

 

Terkait dengan pembelajaran SMA, penulis melihat pada silabus KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SMA (2006:16), terdapat Standar 

Kompetensi (SK) memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan, 

dan Kompetensi Dasar (KD) yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik novel Indonesia/novel terjemahan pada kelas XI semester 1. 

 
Pemilihan bahan ajar karya sastra pada anak SMA hendaknya sudah pada tahap 

generalisasi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Rahmanto (1995:30) bahwa umur 

di atas 16 tahun anak-anak sudah tidak berpikir suatu hal yang hanya bersifat 

imajinatif dan fantastis lagi melainkan sudah berpikir mengenai konsep demi 

konsep realitas yang terjadi, mereka berusaha menemukan dan merumuskan 

penyebab utama realita itu. Penulis memilih novel Tanah Tabu karya Anindita S. 

Thayf karena merupakan novel yang berawal dari realitas yang terjadi pada salah 

satu daerah yang sumber daya alamnya melimpah di Indonesia, yakni daerah 

papua. 

 
Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka penulis memilih novel Tanah 

Tabu karya Anindita S. Thayf sebagai objek penelitian. 



 
B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

“Bagaimanakah Ciri-Ciri Kapitalistik pada Novel Tanah Tabu karya Anindita S. 

Thayf dan Kelayakannya Sebagai Bahan Ajar Pembelajaran Sastra di Sekolah 

Menengah Atas (SMA)”.  

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Ciri-Ciri Kapitalistik pada Novel 

Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf dan Kelayakannya sebagai bahan Ajar 

Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

(1) meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap karya sastra,  

khususnya Novel Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf 

(2) membantu guru Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya guru Sekolah 

Menengah Atas untuk mendapatkan alternatif bahan pengajaran di sekolah. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini meliputi: 

1. Ciri-Ciri Kapitalistik pada Novel Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf dengan 

menyimpulkan teori-teori dari beberapa pendapat, yakni Lekachman dan 

Borin van Lon (2008:3), Gregory Grossman (2004:28), Stanislav Andreski 

(1996: 106), dan Save M. Dagun (2004: 133). Teori-teori itu, yakni: 

a. kekayaan produktif dimiliki secara individual 

b. mekanisme pasar bebas 



c. mengandalkan kekuatan hukum  

d. adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan 

semaksimal mungkin 

e. adanya komersialisasi kehidupan ekonomi 

f. kebebasan melakukan kompetisi 

2. Kelayakannya sebagai bahan ajar pembelajaran sastra di Sekolah Menengah 

Atas (SMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


