
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Novel 

Tarigan (1986:164) mengemukakan kata novel berasal dari kata latin novellus 

yang diturunkan pula dari kata novies yang berarti baru. Dikatakan baru karena 

kalau dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama, dan 

lain-lain, maka jenis novel ini muncul kemudian. Selanjutnya ia menguraikan 

pengertian novel, yakni suatu cerita dengan suatu alur yang cukup panjang 

mengisi satu buku atau lebih, yang menggarap kehidupan pria atau wanita yang 

bersifat imajinatif (Tarigan, 1986:164). 

 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Badrun (1983:98), Ia mengatakan novel 

adalah suatu cerita dengan plot yang cukup panjang mengenai satu atau dua buku 

yang menggarap kehidupan laki-laki dan wanita yang bersifat imajinatif. 

 
Sedangkan Lubis (1994:161) berpendapat novel adalah hasil kesusastraan yang 

berbentuk prosa yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dan dari 

kejadian itu lahirlah suatu konflik, suatu pertikaian yang mengubah nasib mereka  

 
Pendapat Lubis ini hampir sama dengan Jassin (1983:78) yaitu novel 

menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang, luar 

biasa karena dari kejadian itu terlahir suatu konflik, suatu pertikaian, yang 

mengalih jurusan nasib mereka. 



Melalui berbagai pengertian novel di atas, penulis mengacu pada pendapat Lubis 

yang mengatakan bahwa novel adalah hasil kesusastraan yang berbentuk prosa 

yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dan dari kejadian itu lahirlah 

suatu konflik, suatu pertikaian yang mengubah nasib mereka. 

 
B. Fungsi Novel 

Karya sastra menurut Horace dalam Badrun (1983: 19) berfungsi “Dulce et Utile” 

yang berarti menyenangkan dan bermanfaat. Dalam karya sastra yang baik, 

pembaca akan mendapatkan kesenangan dan kegunaan yang diberikan oleh karya 

sastra yang berupa keindahan dan pengalaman-pengalaman yang bernilai tinggi 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 
Kedua fungsi ini tidaklah terpisah.  Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa 

peranan sastra bukan sekedar menghibur tetapi juga mengajarkan sesuatu yang 

berguna. Karena perenannya yang menghibur sekaligus berguna inilah maka 

sastra merupakan media yang efektif dalam merubah pikiran masyarakat.  

 
Dengan karya sastra kita bisa melihat betapa kejayaan masa lalu telah bisa 

merubah negeri ini seperti yang kita nikmati sekarang ini. Dengan adanya karya 

sastra kita bisa melihat dan mengerti pemikiran para pejuang dan leluhur yang 

telah melukiskan pemikiran mereka dalam karya sastra yang mereka tinggalkan. 

Peninggalan-peninggalan seperti hikayat, kitab-kitab, babad dan serat yang ditulis 

para pujangga mampu memberikan gambaran kehebatan leluhur kita di masa yang 

lalu. Lebih lanjut sastra merupakan ekpresi identitas yang bisa digunakan untuk 

memperteguh identitas suatu bangsa. Nilai-nilai yang ada dalam sastra yang 

sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tentu akan memberikan corak tersendiri 



dalam masyarakat dimana sastra itu lahir. Seorang sastrawan akan memberikan 

nilai-nilai didaktik sebagai kritik sekaligus peringatan kepada masyarakat dengan 

cara yang menghibur sehingga bisa dinikmati oleh para pembaca. Dengan 

demikian masyarakat akan menyadari kekurangan dan kekhilafan yang telah 

dilakukan.  

 
C. Unsur-Unsur yang Membangun Novel 

Unsur-unsur pembangun sebuah novel membentuk sebuah totalitas secara 

bersama. Secara garis besar, berbagai unsur tersebut secara tradisional dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian. Pembagian unsur yang dimaksud adalah 

unsur intrinsik dan ekstrinsik.  

 
1. Unsur-Unsur Intrinsik 

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. 

Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra, 

unsur-unsur  yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. 

Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang (secara langsung) turut 

serta membangun cerita (Nurgiyantoro, 1994:23). Unsur-unsur intrinsik yang 

dimaksud meliputi tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang penceritaan, dan 

gaya bahasa yang digunakan pengarang.  

 
a.  Tema 

Stanton dalam Nurgiantoro (1994: 70) mengartikan tema sebagai makna sebuah 

cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara 

yang sederhana. Tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum, 

sebuah karya novel. gagasan dasar umum inilah—yang tentunya telah ditentukan 



sebelumnya oleh pengarang—yang dipergunakan untuk mrngembangkan cerita 

(Nurgiyantoro, 1994:70). 

 
b. Penokohan 

Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita (Jones dalam Nurgiantoro, 1994:165). 

Penokohan dan karakterisasi-karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan 

karakter dan perwatakan-menunjuk kepada penempatan tokoh-tokoh tertentu 

dengan watak tertentu dalam sebuah cerita. Watak, perwatakan, dan karakter 

menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan para pembaca, 

lebih menunjuk pada kualitas pribadi seseorang. 

 
c.  Alur 

Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan 

menggerakkan jalan cerita melalui rumitan ke arah klimaks dan selesaian. Jalinan 

peristiwa dulu karya sastra untuk mencapai efek tertentu (pautannya dapat 

diwujudkan oleh hubungan temporal atau waktu dan oleh hubungan kausal atau 

sebab-akibat). 

 
d. Latar 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada 

pengertian tempat, hubungn waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 1994: 216). 

Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk 

memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang 

seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. 



e.  Sudut Pandang 

Sudut pandang dalam karya fiksi mempersoalkan siapa yag menceritakan atau 

dari posisi mana (siapa) peristiwa dan tindakan itu dilihat (Nurgiyantoro, 

1994:246). Dengan demikian, pemilihan bentuk persona yang dipergunakan, di 

samping mempengaruhi perkembangan cerita dan masalah yang diceritakan, juga 

kebebasan dan keterbatasan, ketajaman, ketelitian, dan keobjektifan terhadap hal-

hal yang diceritakan. 

 
f.  Gaya Bahasa 

Abrams dalam Nurgiyantoro (1994: 276) mengungkapakan gaya bahasa atau stile 

adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa, atau bagaimana seorang pengarang 

mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan.  

 
2. Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi 

secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya 

sastra. Secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang 

mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, namun ia sendiri tidak menjadi 

bagian di dalamnya (Wellek dan Weren dalam Nurgiyantoro, 1994:23). Unsur-

unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel misalnya keadaan subjektivitas 

individu, unsur psikolgis, keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, 

politik, sosial, budaya, agama, ideologi, pandangan hidup suatu bangsa, berbagai 

karya seni yang lain, dan sebagainya Ciri-ciri Kapitalistik merupakan aspek 

ideologi pada sebuah novel. Pada skripsi ini, penulis menganalisis ciri-ciri 



kapitalistik pada Novel Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf berdasarkan unsur 

ekstrinsik pada novel tersebut. 

 
D.  Pengertian Kapitalistik 

Badudu (2003 :171) mengungkapkan kapitalistik adalah hal yang berhubungan 

dengan kapitalisme. Ia mengungkapkan bahwa kapitalistik cenderung mengarah 

kepada pemilik modal. Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa 

pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-

besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan 

intervensi pasar guna keuntungan bersama (http://id.wikipedia.org/wiki/ Kapitalis-

me). 

 
Husein Heriyanto mengartikan Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang 

menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, 

termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya (Bagus, 

1996). Ebenstein (1990) menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang 

menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan 

perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Hayek 

(1978) memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi. 

Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah "a social system based on the 

recognition of individual rights, including property rights, in which all property is 

privately owned". (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-

hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat). 

Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut kapitalisme sebagai formasi sosial 

yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi 



sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan 

dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari 

suatu masyarakat. Istilah "formasi sosial" yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini 

juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam Legitimation Crisis (1988), Habermas 

menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (primitif, 

tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme) (Husain Heriyanto dalam http://www. 

isnet.org). 

 
Definisi lain yang kurang memadai mengenai kapitalisme, dikemukakan oleh 

ensiklopedis David Robertson, yang mengatakan, kapitalisme sebagai sebuah 

sistem ekonomi yang merupakan kombinasi dari kepemilikan pribadi, pasar yang 

kompetitif dan relatif bebas dari campur tangan negara, dan asumsi umum tentang 

sekumpulan besar tenaga kerja yang terlibat dalam proses kerja yang 

memproduksi barang-barang untuk kemudian dijual guna mendatangkan 

keuntungan. Mungkin menyadari bahwa definisinya terlalu menyederhanakan, 

Robertson kemudian menambahkan, bahwa kapitalisme memiliki ideologi dan 

teori ekonominya sendiri seperti halnya seluruh sistem ekonomi politik (David 

Robertson dalam http://coenpontoh.wordpress.com/2007/11/08/ kapitalisme/). 

 
Save M. Dagun (1992: 126) menyebutkan bahwa kapitalisme merupakan istilah 

yang dipakai untuk menamai sistem ekonomi yang mendominasi dunia Barat. 

Kapitalisme sebagai sistem telah muncul setelah hancurnya sistem feodalisme 

sekitar abad ke-16.  Grossman (2004: 47) mengartikan kapitalisme sebagai suatu 

sistem ekonomi di mana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi dan 

produksi terutama dilakukan untuk penjualan. 



E. Ciri-Ciri Kapitalistik 

Sejarah kapitalistik dimulai ketika revolusi industri. Pada saat itu, merupakan suau 

trend masyarakat ekonomi untuk meningkatkan konsentrasi industri. Konsentrasi 

industri ini dikendalikan oleh pemilik modal besar demi meningkatkan jumlah 

produksi mesin yang canggih. Peningkatan jumlah mesin ini menjadikan kegiatan 

produksi didominasi tenaga mesin, yang secara tidak langsung menggantikan 

kekuatan fisik para buruh.  

 
Kemajuan teknologi ini mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam. Karena 

pastinya, akan menyebabkan meningkatnya penggunaan bahan mentah. Pada 

akhirnya, negara-negara kapitalis memulai  penjajahannya ke negara-negara yang 

kaya akan sumber daya alam.  

 
Banyak teori yang digunakan menganalisis penelitian kapitalistik. Robert 

Lekachman dan Borin van Lon (2008: 3) mengungkapkan esensi-esensi paling 

mendasar dari kapitalistik adalah: 

1) modal adalah bagian dari kekayaan suatu bangsa yang merupakan hasil 

karya manusia dan karenanya bisa diproduksi berulang kali 

(reproducible). 

2) di bawah sistem kapitalistik, suatu perlengkapan modal masyarakat, alat-

alat produksinya, dimiliki oleh segelintir individu yang memiliki hak legal 

untuk mempergunakan hak miliknya guna meraup keuntungan pribadi. 

3) kapitalistik bergantung pada sistem pasar, yang menentukan distribusi, 

mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya dan menetapkan tingkat-tingkat 



pendapatan, gaji, biaya sewa, dan keuntungan dari kelas-kelas sosial yang 

berbeda. 

 

Lain halnya dengan Gregory Grosman (2004: 28). Ia melihat bahwa kapitalis 

merupakan salah satu sistem ekonomi yang dipakai di dunia. Ciri kapitalistik 

menurutnya ada 2 yaitu: 

1) mekanisme pasar  

2) kekayaan produktif dimiliki swasta 

 
Sedangkan Stanislav Andreski (1996: 106) memaparkan ada enam pertanda yang 

paling umum mengenai adanya kapitalistik yang merupakan ciri kapitalistik. 

Keenam pertanda itu antara lain: 

1. Kepemilikan semua sarana fisik untuk produksi sebagai milik usaha-usaha 

industrial usaha otonom yang bisa dijual. 

2. Akuntansi melibatkan kebebasan pasar, yaitu tidak adanya pembatasan-

pembatasan irasional atas perdagangan.  

3. Akuntansi kapitalistik membutuhkan teknologi  

4. Membutuhkan kekuatan hukum yang dapat diperhitungkan. 

5. Pekerja bebas, yaitu rakyat tidak hanya bebas dipekerjakan tetapi juga 

bebas untuk diperjual belikan. 

6. Adanya komersialisasi kehidupan ekonomi. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, terdapat persamaan dan perbedaan ciri 

kapitalistik. Namun pendapat-pendapat yang dikemukakan tidak bertentangan 

antara teori satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan ciri 



kapitalistik dengan menggabungkan beberapa pendapat di atas yaitu . Ciri-ciri 

tersebut yaitu: 

1. Kekayaan Produktif Dimiliki Secara Individual 

Ciri ini seperti yang diungkapkan oleh Gregory Grosman (2004: 26) yang 

menyebutkan bahwa kekayaan produktif seperti sumber daya alam, dan alat-alat 

produksi dipegang oleh pribadi (individual). Maksud dari pribadi ini dapat 

diperluas dengan mengartikan bahwa kekayaan produktif dimiliki oleh badan atau 

lembaga non pemerintah, atau pemerintahan yang menjajah daerah/negara 

kolonial. 

 
Contoh pemanfaatan sumber daya alam itu dapat terlihat pada kutipan novel 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata berikut ini 

PN menjadikan Belitong—sebuah pulau kecil—seumpama desa 
perusahaan dengan aset triliunan rupiah. PN merupakan penghasil timah 
nasional terbesar yang mempekerjakan tak kurang dari 14.000 orang. Ia 
menyerap hampir seluruh angkatan kerja di Belitong dan menghasilkan 
devisa jutaan dolar. Lahan eksploiotasinya tak terbatas. Lahan itu disebut 
kuasa penambangan dan secara ketat dimonopoli. Legitimasi ini diperoleh 
melalui pembayaran royalti—lebih pas disebut upeti—miliaran rupiah 
kepada pemerintah. PN mengoperasikan 16 unit emmer bager atau kapal 
keruk yang bergerak lamban, mengorek isi bumi dengan 150 buah 
mangkuk-mangkuk baja raksasa, siang malam merambah laut, sungai, dan 
rawa-rawa, bersuara mengerikan laksana kawanan dinosaurus (Hirata, 
2007:55). 

 
Dari kutipan di atas, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia 

secara besar-besaran itu terlihat dari pernyataan bahwa Perusahaan Negara (PN) 

timah mengeksploitasi sumber daya alam di Belitong berupa timah dengan 

mempekerjakan tak kurang dari 14.000 orang secara monopoli. 

 
2. Mekanisme Pasar Bebas 



Mekanisme pasar bebas merupakan ciri dari kapitalistik yang diungkapkan hampir 

semua para ahli yang menyebutkan ciri-ciri kapitalistik seperti halnya 

kepemilikan individu. Para ahli itu diantaranya Gregory Grosman (2004: 28), 

Robert Lekachman dan Borin van Lon (2008: 3), dan Stanislav Andreski (1996: 

106) 

 
Mekanisme pasar bebas merupakan pelebaran sayap perdagangan hasil-hasil 

produksi. Pasar bebas ini mencakup kebebasan menentukan kebijakan pasar, 

misalnya  kebebasan menentukan kebijakan bertransaksi produksi barang dan jasa 

yang diperdagangkan serta menentukan kebijakan harga-harga tertentu 

berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Wujud dari pasar bebas ini ialah 

berupa ekspor impor yang dapat dilihat pada kutipan berikut 

“Inggris menggusur hagemoni laut Belanda dengan kekuatan yang 
diperolehnya dari penertiban administrasi negeri-negeri jajahannya dan 
kerjasama dengan golongan menengah mereka sehingga mengembangkan 
produksi dalam negerinya menjadi komoditi ekspor ke negeri-negeri 
jajahannya.” (Toer, 2008:18) 

 
Pada kutipan di atas, terlihat Inggris mngembangkan hasil produksinya salah 

satunya dengan cara menertibkan administrasi negeri-negeri jajahannya. Sehingga 

mereka dapat mengekspor hasil produksinya—yang merupakan hasil rampasan 

negeri jajahan—ke negeri jajahan mereka. Kebijakan pasar bebas yang dilakukan 

pada kutipan di atas adalah mengekspor dan menjual hasil sumber daya alam yang 

bukan dimiliki oleh negara pengekspor, tetapi oleh negara yang dijajah. 

 
3. Mengandalkan Kekuatan Hukum 



Andreski (1996: 106) mengungkapkan bahwa salah satu ciri kapitalistik adalah 

mengandalkan kekuatan hukum. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan sistem 

kapitalis (Save M. Dagun, 2004:133).  

 

Bentuk kekuatan hukum yang berasal dari negara, dapat kita lihat dari peraturan-

peraturan, Undang-Undang, atau perintah-perintah dari orang-orang tertentu yang 

memiliki kekuatan hukum, seperti pejabat, anggota dewan, atau yang lainnya. 

Ciri ini juga terdapat pada Kapitalistik sumber daya alam dalam mengelola 

sumber daya alam. Pernyataan bahwa kapitalistik memerlukan kekuatan hukum 

yang berasal dari negara ditunjukkan dalam novel Bukan Pasar Malam karya 

Pramoedya Ananta Toer 

Ini merupakan kekesalan hatiku semata. Demokrasi sungguh suatu sistem 
yang indah. Engkau boleh jadi presiden. Engkau boleh memilih pekerjaan 
yang engkau sukai. Engkau mempunyai hak sama dengan orang-orang 
lainnya. Dan demokrasi itu membuat aku tak perlu menyembah dan 
menundukkan kepala pada presiden atau menteri atau paduka-paduka 
lainnya. Sungguh ini pun suatu kemenangan demokrasi. Dan engkau boleh 
berbuat sekehendak hatimu bila saja masih berada dalam lingkungan batas 
hukum. Tapi kalau engkau tak punya uang, engkau akan lumpuh tak bisa 
begerak. Di negara demokrasi engkau boleh membeli barang yang engkau 
sukai. Tapi kalau engkau tak punya uang, engkau hanya boleh menonton 
barang yang engkau ingini itu. Ini juga semacam kemenangan demokrasi 
(Toer, 2003:10). 

 
Pada kutipan di atas, ideologi kapitalis terlihat dari kewenangan orang-orang yang 

memiliki modal yang bisa berbuat apa saja. Dan untuk bertindak bebas tersebut, 

diperlukan kekuatan hukum yang berasal dari negara, yakni sistem demokrasi 

yang merupakan sistem perpolitikan milik dari ideologi kapitalis. 

 
4. Adanya Motivasi Ekonomi Dalam Bentuk Semangat Meraih Keuntungan 

Semaksimal Mungkin 



Ciri ini seperti yang terdapat pada prinsip ekonomi kapitalis, yaitu dengan modal 

sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kaidah 

rasionalitas yang terkandung ialah berbuatlah sedemikian rupa untuk 

mendapatkan nilai sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan nilai sedikit-

dikitnya (Dagun, 1992: 34). 

 
Prinsip ekonomi ini sering dilakukan pelaku ekonomi demi meraih keuntungan 

semaksimal mungkin. Bahkan, pelaku ekonomi terkadang tidak mengeluarkan 

modal awal dalam meraih keuntungan yang besar. Modal yang digunakan 

terkadang hanya dengan menggunakan alat-alat produksi untuk mengolah 

komoditas ekonominya. Modal itu juga dapat berbentuk investasi oleh para 

investor untuk membeli kekayaan yang sifatnya produktif. 

 
5. Adanya Komersialisasi Kehidupan Ekonomi 

Komersialisasi kehidupan ekonomi dilakukan terkait adanya kebebasan dalam 

perekonomian (Andreski, 1996: 106). Dalam hal ini pelaku ekonomi biasanya 

menjadikan segala bentuk fasilitas publik sebagai komoditas ekonomi yang dapat 

diperjualbelikan, misalnya pendidikan, kesehatan, privatisasi sumber daya alam. 

Konsekuensi dari semua itu, ialah mahalnya layanan publik yang dimiliki oleh 

negara.  

 
Komersialisasi kehidupan ekonomi biasanya dapat dirasakan oleh orang-orang 

miskin dengan mahalnya biaya kebutuhan hidup. Sedangkan untuk orang-orang 

kaya, komersialisasi kehidupan ekonomi ini dapat dirasakan dari gaya hidup yang 

konsumtif serta pemenuhan hidup yang sifatnya temporal tetapi sebenarnya tidak 

perlu. Misalnya seseorang menghamburkan uang untuk bisa membeli barang-



barang bermerek hanya karena banyak orang yang membeli barang bermerek 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan gaya hidup yang konsumtif sudah menjadi 

pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan sebagian orang memanfaatkan gaya hidup 

mereka yang konsumtif ini dengan mengkomersialisasikannya. 

 
6. Kebebasan Melakukan Kompetisi 

Kebebasan melakukan kompetisi merupakan salah satu dari ciri kapitalistik. Hal 

ini dikarenakan tidak adanya campur tangan negara dalam sistem kapitalis. 

Sehingga pelaku kapitalis dapat bersaing dengan pesaing lainnya dengan 

sebebasnya. Kebebasan ini juga dikarenakan aturan yang membatasi dalam 

berkompetisi sangat minim. Aturan yang ada justru dibuat agar pelaku kapitalis 

bisa bersaing tanpa adanya aturan yang membatasi (Grossman, 2004: 100). 

 
F.  Pemilihan Bahan Ajar Sastra (Novel) di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Pemilihan bahan ajar sastra khususnya novel di sekolah sangat penting. Karya 

sastra (novel) banyak mengandung pelajaran dan nilai-nilai positif yang bisa 

dipetik. Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis 

besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Karenanya 

kelayakan bahan ajar ditentukan dari kesesuaian bahan ajar dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar selain itu, kelayakan bahan ajar juga dilihat dari 

teori sastra seperti psikologis dan latar belakang budaya. 

 
1. Teori Sastra 

Rahmanto (1988: 27) mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan dalam memilih bahan pengajaran sastra, aspek yang dimaksud adalah 



aspek bahasa, aspek kematangan jiwa (psikologi), serta aspek latar belakang 

kebudayaan siswa. 

a.  Aspek Bahasa  

Pemilihan bahan pengajaran sastra yang bahasanya sesuai dengan tingkat 

penguasan siswa akan memudahkan pencapaian guru dalam mewujudkan 

keberhasilan pengajaran sastra. 

 
Dalam usaha meneliti ketepatan teks yang terpilih, guru hendaknya tidak 

hanya memperhitungkan kosa kata dan tata bahasa, tetapi perlu 

mempertimbangkan situasi dan pengertian isi wacana termasuk ungkapan dan 

referensi yang ada. Disamping itu, perlu juga diperhatikan cara menulis 

menuangkan ide-idenya dan hubungan antarkalimat dalam wacana itu 

sehingga pembaca dapat memahami kata-kata kiasan yang digunakan. 

 
b.  Aspek Psikologis 

Ada baiknya bila kita (guru) mempertimbangkan dari sisi ilmiahnya, sebagai 

contoh dalam aspek bahasa, kita mempertimbangkan bahasa yang digunakan 

karya sastra (novel) yang mampu memberi tambahan kosa kata bagi siswa. 

 
Aspek lainya yaitu aspek psikologis. Aspek ini sangat besar pengaruhnya 

terhadap daya ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan dalam bekerja 

sama dan kemungkinan pemahaman situasi. Ada beberapa tingkat psikologis 

yang dapat membantu guru dalam mempertimbangkan pemilihan bahan 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 



1) Tahap penghayal  (8-9 tahun). Pada tahap ini imajinasi anak belum 

sepenuhnya diisi dengan hal-hal yang melainkan hanya berisi fantasi 

kekanakan. 

2) Tahap romantik (10-12 tahun). Pada tahap ini anak-anak mulai 

meninggalkan hal-hal yang bersifat fantasi. Mereka mulai berpikir sesuai 

dengan realitas. Meskipun mereka masih berpikir secara sederhana mengenai 

kehidupan nyata. 

3) Tahap realistik (13-16 tahun). Pada tahap ini anak-anak sudah benar-benar 

terlepas dari hal-hal yang bersifat fantasi dan mulai ingin serba tahu tentang 

realistas kehidupan nyata namun masih bersifat praktis. 

4) Tahap generalisasi (16-selanjutnya). Pada tahap ini anak-anak sudah tidak 

berpikir praktis lagi melainkan sudah berpikir mengenai konsep demi konsep 

abstrak fenomena yang terjadi, mereka berusaha menemukan dan 

merumuskan penyebab utama fenomena itu yang kadang-kadang mengarah 

pada pemikiran filsafat untuk menentukan keputusan-keputusan moral 

(Rahmanto, 1995:30) 

 
c.  Latar Belakang Budaya 

Latar belakang budaya karya sastra meliputi hampir semua faktor kehidupan 

manusia dan lingkunganya, seperti geografi, sejarah, topografi, iklim, 

mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berfikir, nilai-nilai 

masyarakat, dan sebagainya. 

 

Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar 

belakang yang erat hubunganya dengan latar kehidupan mereka. Dengan 



demikian, secara umum, guru sastra hendaknya memilih bahan pengajaranya 

dengan menggunakan prinsip pengutamaan karya-karya sastra yang latar 

ceritanya dikenal oleh para siswa. 

 

2. Aspek Kurikulum 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA dijelaskan bahwa 

siswa diharapkan mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan sastra 

dengan membaca dan menganalisis berbagai karya sastra seperti novel Indonesia 

atau novel terjemahan (Depdiknas, 2006:16). 

 
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. 

 
Terkait novel yang diteliti, yaitu Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf, penelitian 

diarahkan pada meneliti unsur ekstrinsik pada novel yaitu kapitalistik. Melalui 

novel Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf ini, siswa diharapkan dapat 

memahami isi novel dengan cara menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsiknya. Serta dapat mengambil hikmah melalui isi novel tersebut. 

 
Pengajaran sastra dalam hal ini termasuk ke dalam mengapresiasi karya sastra 

berdasarkan unsur ekstrinsik. Novel Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf 

dianalisis secara mendetail untuk mengetahui cocok atau tidak jika digunakan 

sebagai alternatif  bahan pengajaran sastra di SMA.  


