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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam 

peradaban manusia semenjak ribuan tahun lalu. Sastra memiliki kaitan yang erat 

dengan kehidupan manusia. Kehadiran sastra di tengah peradaban manusia tidak dapat 

ditolak bahkan kehadiran tersebut diterima sebagai salah satu realitas sosial budaya. 

Hingga saat ini sastra tidak saja dinilai sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, 

imajinasi, dan emosi, tetapi telah dianggap sebagai suatu karya kreatif yang 

dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual di samping konsumsi emosi. Sastra lahir 

disebabkan dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan dirinya menaruh minat 

terhadap dunia realitas yang berlangsung sepanjang hari dan sepanjang zaman (Semi, 

2012: 1). 

Karya sastra merupakan cermin dari sebuah realitas kehidupan sosial 

masyarakat.  Sastra tidak hanya hanya sekedar karya yang imajinatif dan peseorangan, 

tetapi dapat pula merupakan cerminan atau rekaman budaya. Karya sastra tidak lahir 

begitu saja. Karya sastra lahir dari persoalan-persoalan sosial, menghidangkan 

persoalan sosial senyata mungkin dan menggarapnya sejujur mungkin sejauh masih 

dalam jangkauan daya khayal pengarang. Pada umumnya orang juga mengetahui 

bahwa karya sastra diwujudkan berdasarkan beberapa unsur lain, yaitu pengalaman 

pengarang, teknik mengolah atau meramu penglaman itu hingga berwujud teks, 

konsep seni, dan sistem sosial-budaya yang memungkinkan teks itu memperoleh 

kedudukan atau peran tertentu (Noor, 2007: 4).  Karya sastra baik sebagai kreativitas 

estetis maupun respons kehidupan sosial, mencoba mengungkapkan perilaku manusia 
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pada umumnya. Karena itulah dimensi yang dilukiskan bukan hanya entitas (wujud) 

tokoh secara fisik, tetapi sikap dan perilaku, dan kejadian- kejadian yang mengacu 

pada kualitas struktur sosial (Ratna, 2006: 89). 

Pengarang dengan segala keterbatasanya mencoba mengupas hakekat, 

kehidupan manusia dalam masyarakat di lingkungan hidupnya, dengan berbagai 

persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkunganya dan karakter masyarakat 

tempatnya. Sehingga karya sastra yang dihasilkan merupakan gambaran kehidupan 

masyarakat dengan berbagai problematikanya. Semua hal tersebut seperti nyata dan 

hidup karena pengarang dalam menggambarkan tokoh-tokohnya seolah-olah ada dan 

benar-benar terjadi dan rasional. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa masalah-

masalah sosial dalam karya sastra diungkapkan kembali melalui karya sastra. Sebagai 

bentuk seni, sastra bersuumber dari kehidupan yang bertata nilai. dimana setiap seni 

yang dibuat dengan kesungguhan tentu mengandung keterkaitan yang kuat dengan 

kehidupan. 

Remaja merupakan bagian dari anggota masyarakat. Masa remaja adalah 

peralihan anak-anak menuju kedewasaan. Remaja sudah bukan anak-anak tetapi juga 

tidak dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Umumnya fase remaja berada pada 

rentang usia 11-21 tahun. Tahap kehidupan kehidupan remaja bersifat peralihan dan 

tidak mantap. Perkembangan menuju kedewasaan memerlukan perhatian kaum 

pendidik secara bersungguh-sungguh. Sebagai manusia, remaja mempunyai 

kebutuhan untuk dipenuhi. Hal itu menjadi sumber daripada timbulya berbagai 

problema di dalam dirinya terutama dalam rangka penyesuaian diri terhadap 

lingkunganya. Problema tersebut sering disebut sebagai problema remaja. 
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Karya sastra baik berupa puisi ataupun prosa memiliki kompleksitas makna 

yang terkandung didalamnya. Kegiatan apresiasi sastra akan memberikan berbagai 

macam manfaat yang dapat diambil dengan membaca dan mengapresiasi sastra akan 

memberikan berbagai macam manfaat bagi pembaca. Salah satu manfaat yang dapat 

diambil dengan membaca dan mengapresiasi sastra adalah mampu mengembangkan 

pandangan hidup atau kepribadian pembaca. Karya sastra prosa disebut dengan istilah 

cerpen. Cerpen adalah karya sastra dalam berbentuk karangan yang selesai dibaca 

dalam sekali duduk. 

Eko Sri Israhayu dengan kumpulan cerpenya yang berjudul Bukan Karena Aku 

Tak Cinta membuktikan bahwa sastra tidak terlepas sama sekali dari suatu kehidupan 

masyarakat khususnya remaja. Dalam kumpulan cerpen Bukan Karena Aku Tak Cinta 

karya Eko Sri Israhayu banyak terdapat problema sosial remaja seperti :pengaruh 

teman sebaya, ketidakharmonisan antar geng,minder dalam pergaulan, gengsi dalam 

bergaul, Problema sosial budaya materalisitis, budaya geng dll. Berikut ini salah satu 

contoh kutipan yang menunjukkan adanya problema sosial remaja 

“Bukan berarti kita matrealisitis ya, Cin, tapi sudah merupakan hal yang umum 

jika cowok memberikan hadiah kepada cewek. Itu tanda cinta namanya,” 

tandas Sarah. “Dari pemberian  cowok kita bisa mengukur sampai mana 

kebaikan hatinya. Kalau sampai punya cowok yang jarang memberi sesuatu, 

tak usah ya. Itu tanda doi pelit(Tanda Cinta, 2012:15) 

 

Dari kutipan diatas menunjukan adanya problema sosial berupa budaya materialisme. 

Materialisme adalah suatu paham mencari dasar segala sesuatu yang termasuk 

kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan 

segala sesuatu yang mengatasi alam indra. Pada kutipan  tersebut tokoh sarah 

mencoba mempengaruhi cindy dengan paham materialismenya. Ia menganggap 
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bahwa hadiah itu perlu untuk mengukur kedalam cinta sang kekasih. Apabila sang 

kekasih tidak memberikan hadiah berarti ia pelit dan dianggap tidak cinta. 

Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah merupakan usaha untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu karya sastra termasuk 

cerpen. Peningkatan kemampuan siswa dalam memahami cerpen dapat meningkatkan 

apresiasi siswa.Secara umum banyak aspek pendidikan dapat diperoleh melalui 

pengajaran sastra misalnya: agama, kemasyarakatan, sosial, sikap, keindahan, 

kebahasaan dan sebagainya. Pendidikan sastra sangat penting bagi siswa. Karena 

dengan pembelajaran sastra dapat melatih kepekaan emosi berpikir kritis, 

mengembangkan daya imajinasi dan kepekaan terhadap lingkungan sosial. 

Sastra dapat menjadi media yang memberikan hiburan sekaligus mendidik. 

Karena sastra banyak mengandung nilai-nilai moral yang baik dan perlu dicontoh. 

Dengan menikmati karya sastra siswa dapat terhibur dan mengambil nilai-nilai yang 

ideal dan diimplementasikan daln kehidupan masyarakat. Dengan melihat manfaat dan 

pengaruhnya yang besar terhadap pembacanya, maka karya sastra dapat digunakan 

sebagai bahan pengajaran di sekolah. Pengajaran karya sastra dalam kurikulum 

sekolah menengah atas, merupakan salah satu pengajaran pokok bahasan apresiasi 

sastra indonesia dalam setiap jenjang kelas, yang diberikan dengan tujuan 

menumbuhkan daya kreatifitas dan aktifitas siswa melalui daya apresiasinya. 

Kumpulan cerpen Bukan Karena Aku Tak Cinta karya Eko Sri Israhayu sangat 

menarik untuk diteliti karena dalam cerpen tersebut banyak mengandung problema 

sosial remaja. Cerpen tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran siswa 

SMA. Siswa SMA umumnya berada pada fase remaja. Melalui cerpen tersebut dapat 

memberikan pemahaman mengenai problema sosial remaja pada siswa SMA. 

Berangkat dari hal itu peneliti ingin menyumbangkan pikiran untuk menumbuhkan 
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daya apresiasi siswa. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji Problema sosial remaja 

dalam kumpulan cerpen Bukan Karena Aku Tak Cinta karya Eko Sri Israhayu dan 

saran implementasinya pada pembelajaran sastra di SMA.  

 

B. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, yaitu Problematika Sosial Remaja 

dalam Kumpulan Cerpen Bukan Karena Aku Tak Cinta karya Eko Sri Israhayu dan 

saran penerapanya untuk pembelajaran Sastra di SMA, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Problematika sosial remaja apa saja yang terdapat dalam kumpulan cerpen Bukan 

Karena Aku Tak Cinta karya Eko Sri Israhayu? 

2. Bagaimana saran penerapan cerpen Bukan Karena Aku Tak Cinta karya Eko Sri 

Israhayu sebagai bahan pengajaran sastra di SMA?  

  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan problematika sosial remaja dalam kumpulan cerpen Bukan 

Karena Aku Tak Cinta karya Eko Sri Israhayu 

2. Saran penerapan cerpen Bukan Karena Aku Tak Cinta karya Eko Sri Israhayu 

sebagai bahan pengajaran sastra di SMA 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, dan ketrampilan dalam mengapresiasikan karya sastra. Penelitian ini 

juga memberikan pengetahuan tentang problematika sosial remaja yang ada 
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dalam karya sastra khususnya cerpen. Memahami problematika sosial remaja 

berguna untuk menambah wawasan tentang berbagai masalah sosial melalui 

cerpen. Apabila pembaca bisa memahami problematika sosial maka  akan lebih 

peka pada masalah-masalah sosial dilingkunganya dan berusaha mencari solusi 

untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bermanfaat 

untuk mengapresiasi karya sastra dan menambah wawasan tentang problematika 

sosial remaja. 

2.  Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

dan menambah referensi sebagai bahan pengajaran sastra di SMA. Dengan ini 

guru dapat menyeleksi dan memilih cerpen yang sesuai sebagai bahan pengajaran 

sastra di SMA. Cerpen Bukan Karena Aku Tak Cinta karya Eko Sri Israhayu 

sangat bermanfaat untuk bahan pengajaran sastra di SMA karena sesuai dengan 

kriteria bahan ajar yaitu aspek bahasa, psikologis, dan budaya. Manfaat lain 

penelitian ini diharapkan dapat  menambah pengetahuan siswa tentang problema 

sosial remaja yang ada kaitanya dengan kumpulan cerpen Bukan Karena Aku Tak 

Cinta karya Eko Sri Israhayu, sehingga siswa mempunyai rasa peka terhadap 

lingkungan sosialnya. Bahan ajar yang sesuai dengan kriteria akan membuat 

siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya sehingga wawasan mereka bertambah 

dan dapat memahami berbagai problematika sosial yang ada di lingkunganya 

melalui cerpen. 
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