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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian             

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keberagaman suku bangsa 

dan budaya. Sebagai bangsa Indonesia, kita bangga mempunyai beragam suku 

bangsa dan budaya.  Perbedaan suku bangsa dan budaya tersebut  merupakan 

salah satu kekayaan  yang kita miliki,  merupakan nilai-nilai luhur  yang perlu  

dijunjung tinggi dan dilestarikan. Dengan kekayaan berupa keberagaman suku 

bangsa dan budaya tersebut,   bangsa Indonesia  perlu melestarikan dan berusaha 

agar bermanfaat dalam kehidupan bagi warganya. Dalam keberagaman tersebut, 

masing-masing mempunyai keunikan dan kekhususan.     

  Nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa telah lama disampaikan 

oleh  para terdahulu. Meskipun demikian, perlu adanya upaya untuk menggali 

nilai-nilai tersebut yang mungkin belum terungkap, sehingga banyak masyarakat 

yang belum mengetahui apa sebenarnya pesan-pesan moral yang ada pada 

kebudayaan kita. Hal ini sangat mendesak untuk dilakukan jika melihat nilai 

moral dalam hal ini merupakan nilai pendidikan yang bergeser kearah negatif. 

Masyarakat harus lebih memahami budaya sendiri. Budaya yang sarat dengan 

nilai-nilai kehidupan khususnya untuk masyarakat Indonesia. Demikian juga di 

bidang sastra, Indonesia sangat kaya dengan karya sastra yang berbentuk prosa 

fiksi.           

  Peserta didik sejak SD sampai dengan SMA secara psikologis berada 

pada usia yang seharusnya mengalami masa membaca yang kuat. Waktu senggang 

mereka ada kalanya diisi dengan membaca sesuai dengan bahan bacaan atas 

pilihan sendiri, seperti komik, cerpen, novel, majalah, atau surat kabar. Di masa 

ini pula orientasi pembentukan karakter sangat efektif dilakukan, karena membaca 

adalah sebagai pondasi awal dalam pembentukan nilai-nilai karakter.  

  Karya sastra, bisa menjadi media  yang strategis untuk mewujudkan 

tujuan media itu. Melalui karya sastra, peserta didik sejak dini bisa melakukan 
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olah rasa, olah batin dan olah budi secara intens, sehingga secara tidak langsung 

memiliki perilaku dan kebiasaan positif melalui proses apresiasi dan berkreasi 

melalui karya sastra. Dalam posisi seperti ini, guru bahasa Indonesia haruslah 

membantu mereka untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru dan 

berbagai strategi untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia.  

  karya sastra merupakan media yang digunakan oleh pengarang untuk 

menyampaikan gagasan-gagasan dan pengalamannya.  Sebagai media, peran 

karya sastra untuk menghubungkan pikiran-pikiran pengarang untuk disampaikan 

kepada pembaca. Selain itu, karya sastra yang dapat merefleksikan pandangan 

pengarang terhadap berbagai masalah yang diamati di lingkungannya. Realitas 

sosial yang dihadirkan melalui teks kepada pembaca merupakan gambaran tentang 

berbagai fenomena sosial yang pernah terjadi di masyarakat dan dihadirkan 

kembali oleh pengarang dalam bentuk dan cara yang berbeda. Selain itu, karya 

sastra dapat menghibur, menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan 

pembacanya dengan cara yang unik, yaitu menuliskannya dalam bentuk naratif, 

Sehingga pesan disampaikan kepada pembaca tanpa berkesan mengguruinya. 

Salah satu bentuk karya sastra yang juga merupakan fiksi adalah novel.  

  Sebagai salah satu karya sastra, novel diharapkan memunculkan 

pemikiran-pemikiran yang positif bagi pembacanya sehingga pembaca peka 

terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan 

mendorong untuk berperilaku yang baik. Sebuah novel berisi ungkapan 

pengalaman si pengarang yang dicerna dari pengalaman hidupnya sehari-hari 

yang diendapkannya, baik pengalaman yang diperoleh secara langsung maupun 

yang diperoleh secara tidak langsung. Apa yang dipaparkan oleh pengarang dalam 

novel, sama denga apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan kita lakukan 

dalam kehidupan ini, Sehingga sebuah novel memiliki kemiripan dengan 

kenyataan yang ada dalam kehidupan ini.     

 Sejalan dengan hal di atas, Nurgiyantoro (1995:4) menyebutkan bahwa 

novel sebagai sebuah karya fiksi, menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi 
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model kehidupan yang diidealkan, dunia imajiner, yang dibangun melalui unsur 

intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, 

dan lain-lain, yang kesemuanya tentu saja bersifat imajiner. Selanjutnya 

disebutkan bahwa dalam sebuah cerita novel kehidupan itu sering terasa benar 

adanya, seolah-olah terjadi secara kenyataan. Hal ini dikreasikan oleh pengarang, 

dibuat mirip, diimitasikan dan dianalogikan dengan dunia nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa dan latar aktualnya.      

   Hal yang membuat suatu novel menarik, harus mempunyai karakter yang 

cukup memikat, paling tidak satu pelaku yang sanggup memukau pembaca, 

sehingga akan timbul kesan seakan-akan pembaca berhadapan langsung dengan 

seseorang yang mengandung simpatisannya. Oleh karena itu, meneliti suatu karya 

sastra novel terpilih menarik untuk dilakukan. Dalam menggambarkan dunia 

roman (novel), pengarang mau tidak mau melakukan kegiatan kreatif, dimulai dari 

menyeleksi bahan-bahan dari seluruh kenyataan yang tak terbatas, kemudian 

menciptakan struktur naratif  dengan sudut pandang tertentu yang membatasi 

kebebasannya selaku penggambar kenyataan. Selanjutnya, (Tarigan, 1991:171-

172) menegaskan bahwa seorang novelis adalah seorang yang humanis karena 

berfungsi memperkenalkan pembaca pada pengetahuan tentang tabiat manusia 

yang serba kompleks dalam bahasa yang terpilih.  Saat ini novel termasuk genre 

sastra yang kurang mendapat perhatian dari guru maupun siswa. Melihat 

kenyataan yang ada di masyarakat, novel merupakan  genre karya sastra yang 

cukup luas perkembangannya di masyarakat. Banyak sekali novelis-novelis muda 

dan berkarakter bermunculan dan sangat produktif dalam menghasilkan karya, 

misalnya Habiburrahman El-Shirazy dan Andrea Hirata  adalah dua orang 

diantaranya.          

 Pesan moral dan nilai budaya merupakan salah satu hal yang penting 

dalam pembelajaran sastra.  Dengan adanya pesan moral dari sebuah karya sastra, 

contohnya novel, akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi siswa 

mengenai makna sebuah novel tersebut. Selain itu, novel  juga dapat memperkaya 
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pengetahuan siswa tentang nilai-nilai, salah satunya nilai budaya. Novel yang 

merupakan cerminan kehidupan, diharapkan siswa dapat mengambil pelajaran 

atau hikmah  dan belajar tentang hidup yang sebenarnya.   

 Untuk memahami sebuah novel bukanlah hal yang mudah. Apalagi 

kondisi siswa sekarang jauh berbeda dari siswa zaman dulu. Sekarang ini, siswa 

lebih tertarik pada hal-hal  yang sifatnya instan. Siswa lebih suka membaca komik 

dari pada membaca buku-buku yang membutuhkan telaah untuk memahaminya. 

Pada masa sekarang, kalau guru tidak pandai memilih bahan ajar dan memilih 

metode yang tepat dan sesuai, guru yang mengajarkan sastra dalam hal ini novel, 

bisa-bisa diabaikan saja oleh siswanya.      

  Dipilihnya masalah “Pesan Moral dan Nilai Budaya Novel-Novel Karya 

Andrea Hirata”  dalam penelitian ini merupakan  suatu upaya untuk meningkatkan 

motivasi apresiasi sastra pada diri siswa, khususnya dalam bidang novel. Dengan 

demikian, diharapkan guru bisa memilih alternatif  bahan ajar apresiasi sastra 

yang tidak membosankan para siswa.       

  Salah satu cara untuk mencapai hal itu, perlu kiranya diadakan pengkajian   

terhadap novel-novel karya Andrea Hirata. Novel-novel karya Andrea Hirata 

merupakan karya sastra yang sudah banyak dikenal masyarakat baik kalangan 

remaja, dewasa, maupun orang tua. Kisah-kisah yang ada di dalamnya sangat 

menyentuh dengan kehidupan para remaja , dan banyak sekali nilai-nilai yang 

yang terkandung di dalamnya; nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai 

pendidikan,dan lain-lain.sehingga karya sastra  tersebut sangat baik untuk 

dipahami, dinikmati, dan  diapresiasi  setelah membacanya.  

 Beberapa dari novel-novel karya Andrea Hirata sangat cocok isinya 

dengan kehidupan seorang pelajar, mengingat latar cerita yang banyak di sekitar 

sekolah, seperti pada novel yang berjudul “Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi”, 

yang justru banyak menceritakan tokoh yang berlatar belakang seorang pelajar 

dan kehidupannya yang tak lepas dari suka duka seseorang yang di satu sisi  

menuntut ilmu yang menjadi tekadnya dan harapan orang tuanya. Di sisi lain lain 
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dia juga perlu memikirkan keadannya yang sangat sulit dalam mengarungi 

kehidupannya, Sehingga sangat relevan novel-novel karya Andrea Hirata tersebut 

menjadi bahan bacaan dalam   pembelajaran kesusastraan di sekolah, yaitu 

Sekolah Menengah Pertama.        

  Penelitian ini berawal dari keresahan penulis terhadap fenomena krisis 

akhlak dalam ranah pendidikan kita. Sebagai salah satu bentuk upaya, novel dapat 

dijadikan bahan ajar sekaligus bahan perenungan untuk mencari pengalaman 

hidup karena novel mengandung nilai-nilai budaya, pendidikan,  moral, serta 

budaya.         

 Pengalaman batin dalam sebuah novel dapat memperkaya kehidupan batin 

penikmatnya. Lebih dari itu, novel-novel karya Andrea Hirata sangat menggugah 

untuk dilakukan pengkajian sehingga bisa dirasakan manfaat lain disamping 

sebagai salah satu bacaan yang menghibur. Kajian yang dilakukan semestinya 

dilakukan dari berbagai segi dan pendekatan. Setiap pengkajian tersebut bertujuan 

agar karya sastra itu dapat digunakan dengan lebih baik, sehingga dapat dinikmati 

dan diambil manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itulah, peneliti tertarik 

untuk mengkaji novel-novel karya Andrea Hirata ini. Berdasarkan paparan-

paparan itu pula penulis bermaksud mengkaji novel-novel karya Andrea Hirata 

dari aspek pesan moral dan nilai budaya, untuk selanjutnya diujicobakan  dalam 

pembelajaran serta diharapkan  peserta didik mampu menginternalisasikan nilai 

moral dan budaya yang ditemukan dalam kegiatan belajar mengajar.  

  Dalam memilih materi pembelajaran, seorang guru dituntut 

keterampilannya agar tercapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, dalam 

memilih bahan pembelajaran , penentuan jenis dan kandungan materi sepenuhnya 

terletak di tangan guru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar 

pegangan untuk memilih objek bahan pembelajaran yang berkaitan dengan 

pembinaan apresiasi siswa. Prinsip dasar dalam memilih bahan pembelajaran atau 

materi pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan siswa pada suatu tahapan 

pengajaran tertentu. Kemampuan siswa berkembang sesuai dengan tahapan 
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perkembangan jiwanya. Oleh karena itu, karya sastra yang disajikan  hendaknya 

diklasifikasikan sesuai dengan derajat kesukaannya di samping kriteria-kriteria 

lainnya. Tanpa adanya kesesuaian antara siswa dan bahan yang diajarkan, 

pelajaran yang akan disampaikan tidak akan berjalan optimal.  

 Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan agar dapat memilih 

bahan pembelajaran yang tepat. Menurut Rahmanto (1993:27) ada tiga aspek yang 

tidak boleh dilupakan dalam memilih bahan pengajaran sastra, yaitu aspek bahasa, 

aspek psikologi, dan aspek latar belakang budaya. Sedangkan menurut Depdiknas, 

(2006:195) ada beberapa prinsip dalam penyusunan bahan ajar atau materi 

pembelajaran, prinsip tersebut antara lain prinsip relevansi, prinsip konsistensi, 

dan prinsip kecukupan. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan 

berkaitan dengan  analisis terhadap novel karya Andrea Hirata  yaitu : “Resepsi 

Pembaca terhadap Novel Laskar Pelangi dalam Komunitas Cybersastra.”    

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa resepsi 

pembaca terhadap struktur novel Laskar Pelangi secara umum mampu memenuhi 

cakrawala masyarakat pembaca dalam unsur tema,tokoh dan penokohan,latar 

tempat,latar sosial, dan bahasa.  Penelitian yang berkaitan dengan “Pesan Moral 

dan Nilai Budaya Novel-Novel karya Andrea Hirata dan Pemanfaatannya sebagai 

Bahan Pembelajaran” belum pernah dilakukan. Atas dasar itulah penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap novel-novel tersebut dan menjadikannya 

sebagai alternatif bahan atau materi pembelajaran apresiasi sastra di sekolah. 

 

1.2  Fokus  Penelitian 

Mengingat masalah penelitian ini cukup luas, maka pelaksanaan penelitian 

ini perlu dibatasi pada hal-hal berikut ini. 

1. Analisis novel karya Andrea Hirata, yaitu Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, 

Padang Bulan, dan Cinta di Dalam Gelas. 
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2. Ruang lingkup kajian akan difokuskan pada pesan moral dan nilai budaya  

novel Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Padang Bulan dan Cinta di dalam 

Gelas karya Andrea Hirata. 

3. Pemahaman siswa terhadap pesan moral dan nilai budaya pada novel 

LaskarPelangi, Sang Pemimpi, Padang Bulan, dan Cinta di dalam Gelas  

Karya Andrea Hirata. 

 

1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

          Rumusan masalah dalam rencana penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam novel-novel karya Andrea 

Hirata?  

2.  Pesan moral apa yang terdapat dalam novel-novel karya Andrea Hirata? 

3.  Nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam novel-novel karya   

Andrea   Hirata? 

4. Apakah dapat disusun bahan pembelajaran apresiasi sastra untuk siswa SMP 

dari  pesan moral dan nilai budaya novel-novel karya Andrea Hirata? 

1.4  Tujuan Penelitian        

      Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 

jelas tentang pesan moral dan nilai budaya novel-novel karya Andra Hirata. 

Berdasarkan hal tersebut secara operasional penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan berikut ini. 

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam novel-novel karya Andrea Hirata; 

2. pesan moral yang terkandung dalam novel-novel karya Andrea Hirata; 

3. nilai-nilai budaya yang ada dalam novel-novel karya Andrea Hirata; dan 

4. bahan pembelajaran yang dapat diberikan di SMP dari pesan moral dan nilai 

budaya dalam novel-novel karya Andrea Hirata. 

1.5  Anggapan Dasar 
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  Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang 

kebenarannya diterima oleh penyidik (Arikunto, 2002:5). Dalam rencana 

penelitian ini anggapan dasar peneliti adalah sebagai  berikut . 

1. Karya sastra merupakan gambaran situasi sosial. 

Sebuah novel berisi ungkapan pengalaman pengarang yang dicerna dari 

pengalaman hidupnya sehari-hari yang diendapkannya, baik pengalaman 

yang diperoleh secara langsung maupun yang diperoleh secara secara tidak 

langsung. Apa yang dipaparkan oleh pengarang dalam novel sama dengan 

apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan kita lakukan dalam 

kehidupan ini. Sehingga sebuah novel memiliki kemiripan dengan 

kenyataan yang ada dalam kehidupan ini. 

2. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai. 

Karya sastra merupakan karya seni yang di dalamnya terdapat nilai-nilai 

kehidupan sehari-hari yang ditampilkan oleh pengarang melalui sebuah 

kisah kehidupan para pelakunya. Perjuangan hidup yang dilakukan oleh 

tokoh dalam sebuah cerita mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa 

dijadikan tauladan dan panutan dalam menghadapi masalah sehari-hari 

maupun menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan nyata. 

3. Pesan moral dan nilai budaya bisa digali dari karya sastra. 

Banyaknya novelis yang produktif menghasilkan banyak sekali karya 

sastra. Dari sekian banyak novel-novel yang sudah dihasilkan tersebut  

berisi bermacam-macam pesan dan nilai-nilai kehidupan. Andrea Hirata 

adalah seorang novelis yang karya-karyanya sangat disukai pembaca 

karena isi cerita yang sangat menyentuh hati para pembaca, novel-

novelnya banyak mengandung nilai-nilai kehidupan yang ingin 

disampaikannya. Sebagai contoh, pesan moral dan nilai-nilai budaya juga 

sangat menonjol dalam cerita novel karya Andrea Hirata tersebut. 

4. Pesan moral dan nilai budaya merupakan sesuatu yang sangat penting 

untuk diajarkan dan ditanamkan dalam diri siswa. 
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Novel-novel karya Andrea Hirata merupakan karya sastra yang sudah 

banyak dikenal masyarakat baik kalangan remaja, dewasa maupun orang 

tua. Kisah-kisah yang ada di dalamnya sangat menyentuh dengan 

kehidupan para remaja, dan banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya; nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai pendidikan, dan lain-

lain. Sehingga karya sastra tersebut sangat baik untuk dipahami, dinikmati, 

dan diapresiasi setelah membacanya. Hal itu sesuai dengan materi yang 

diajarkan guru pada mata pelajaran kesusastraan Indonesia, sekaligus 

menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik tersebut kepada siswa. 

Sejalan dengan kemajuan dan  perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, semakin meningkat pula kenakalan remaja. Hal itu sangat 

diperlukan penanaman nilai-nilai moral, budaya, sosial, dan nilai 

pendidikan tersebut. 

 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. Manfaat secara teoretis adalah seperti berikut ini. 

1. Secara teoretis penelitian ini dapat menjelaskan tentang  pesan moral dan 

nilai budaya novel-novel karya Andrea Hirata. 

        Adapun  manfaat secara praktis hasil penelitian ini adalah dapat memberikan 

manfaat sejumah pihak, khususnya siswa, guru, pembaca, sekolah, dan peneliti 

selanjutnya. 

1. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu minat baca siswa 

terhadap sastra, khususnya novel dan dapat memberikan pelajaran yang 

berharga terhadap siswa. 
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2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi guru agar 

semakin bergairah terhadap sastra. Guru dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Guru diharapkan 

semakin menyenangi dan mendalami sastra agar tidak hanya 

mementingkan pembelajaran bahasa,  namun juga pembelajaran sastra. 

Novel karya Andrea Hirata dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pembelajaran sastra di SMP. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi kepada 

sekolah untuk semakin meningkatkan penyediaan buku-buku sastra. 

Sekolah tidak lagi memandang sebelah mata pelajaran Sastra Indonesia. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dan temuan penelitian dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan pada 

novel yang sama, atau peneliti sejenis pada novel yang berbeda. 

1.7  Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul “ Pesan Moral dan Nilai Budaya Novel-Novel 

karya Andrea Hirata dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Pembelajaran 

Apresiasi Sastra di SMP”.Untuk  menghindari salah penafsiran tentang judul 

penelitian, di bawah ini akan  diuraikan penjelasan sebagai berikut. 

1.7.1 Moral  

Moral dalam cerita, biasanya dimaksudkan sebagai saran yang 

berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat 

diambil dan ditafsirkan lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Sementara 

itu (Ya’kub, 1991:14) mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik 

buruknya manusia sebagi manusia sehingga bidang moral adalah bidang 

kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia.    

 Penulis berpendapat, pesan moral adalah perintah, nasihat, permintaan, 

amanat, yang disampaikan lewat orang lain melalui ajaran tentang baik buruk 
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yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, 

susila.   

1.7.2 Nilai 

Manusia sebagai mahluk yang memiliki akal dan budi selalu dituntut 

untuk berjuang dan berpikir kreatif dalam memilih antara yang baik dan buruk 

berdasarkan nilai-nilai  yang berlaku di lingkunganya. Imanuel Kant 

(Nasution,1991:64) manusia mempunyai perasaan, moral yang tertanam dalam 

jiwa dan sanubarinya. Manusia merasa bahwa ia mempunyai kewajiban untuk 

menjauhi  perbuatan-perbuatan buruk dan menjalankan perbuatan-perbuatan baik. 

Nilai-nilai ini bukan dari  manusia, dari suatu zat yang lebih tinggi dari manusia 

yaitu Tuhan (Nasution,1991:67).       

 Penulis berpendapat, nilai adalah suatu konsep yang ideal tentang sesuatu 

yang dipandang dan diakui berharga serta mempengaruhi perilaku seseorang atau 

masyarakat yang mempunyai niai tersebut. 

1.7.3 Budaya 

 Budaya, (KBBI, 2001:170) adalah (1) hasi kegiatan dan penciptaan batin 

(akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat; (2) keseluruhan 

pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami 

lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkat laku. 

 Antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan yang sangat erat karena 

menjadi manusia tidak lain adalah merupakan bagian dari hasil kebudayaan itu 

sendiri. Kata budaya berasal dari bahasa sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak 

dari buddhi yang berarti “budi” dan “akal”. Sesunggauhnya budaya adalah daya 

dan budi yang berupa cipta atau hasil cipta, karsa, dan rasa (Koentjaraningrat, 

2002 : 181).            

1.7.4 Novel 
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Pengertian novel menurut Sudjiman (1998: 53) adalah prosa rekaan yang 

panjang, yang menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa  

dan latar secara tersusun . Novel cenderung  meluas dan kompleks. Dalam arti 

luas novel adalah cerita berbentuk prosa  dalam ukuran yang luas. Ukuran yang 

luas dapat berarti cerita dengan plot (alur) yang kompleks, karakter yang banyak, 

tema yang kompleks, suasana cerita yang beragam, dan latar (setting) cerita yang 

beragam pula.          

 Menurut pandangan penulis, novel merupakan suatu cerita yang 

menampilkan kejadian yang luar biasa pada kehidupan para pelakunya yang bisa 

menyebabkan perubahan sikap hidup atau yang menentukan nasibnya. 

1.7.5 Bahan Pembelajaran  

Bahan pembelajaran sastra adalah bahan yang akan diajarkan kepada siswa 

secara berencana agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa 

sesuai dengan tujuan pembelajaran sastra secara kognitif, afektif, psikomotorik 

pada tingkat SMP berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Bahan ajar adalah materi pembelajaran minimal untuk menguasai kompetensi 

dasar.  Semua bahan yang digunakan untuk mendukung proses belajar itu disebut 

sebagai  bahan ajar (teaching material). 

 

1.7.6 Apresiasi Sastra 

 Apresiasi sastra adalah kegiatan mengindahkan dan menghargai karya 

sastra. Dalam konteks yang lebih luas istilah apresiasi mengandung makna (1) 

Pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin, (2) Pemahaman dan pengakuan 

terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Sebagai suatu proses, 

apresiasi melibatkan tiga unsur inti, yaitu aspek kognitif, aspek emotif, aspek 

evaluatif. 


