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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Karya sastra merupakan gambaran sebuah kehidupan nyata yang

dituangkan dalam media lisan dan tulisan. Gambaran mengenai kehidupan nyata

dijelaskan oleh Rahayuningtyas (2014:63) melalui istilah mimesis (mimetik) yang

memandang prosa fiksi sebagai hasil ciptaan manusia yang ditulis berdasarkan

bahan-bahan pengalaman hidup yang dialami oleh seorang penulis baik secara

langsung maupun tidak langsung. Melalui berbagai pengalaman hidup yang

dialami, pengarang memiliki obsesi untuk menyampaikan amanat berupa nasihat,

kritikan, pemikiran-pemikiran yang bersifat membangun ataupun ketidaksetujuan

pengarang terhadap proses kehidupan yang terjadi saat di mana pengarang hidup.

Karya sastra merupakan media pembelajaran yang efektif bagi pengarang untuk

menyampaikan amanat dan menanamkan nilai pendidikan dalam benak pembaca.

Selain itu, pengarang juga dapat menggambarkan tokoh-tokoh yang merupakan

refleksi dari watak manusia yang sesungguhnya.

Sebuah karya sastra tidak lepas dari unsur-unsur intrinsik. Melalui unsur

intrinsik tersebut, pengarang dapat mengembangkan proses kreatif dalam

menciptakan karya sastra. Salah satunya dengan memperhatikan perwatakan

tokoh, pengarang karya sastra khususnya prosa dapat membuat alur cerita lebih

hidup dan menarik. Misalnya seperti pada salah satu jenis prosa yaitu novel yang

berisikan tentang bahasa sastra dan pengolahan bahan lewat sastra dapat membuka

batin kita bagi pengalaman-pengalaman baru, baik novel yang berisikan kisah
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nyata maupun khayalan atau imajinasi. Novel yang memiliki halaman jauh lebih

banyak dari semua jenis prosa lainnya memungkinkan pengarang untuk

mengeksplorasi sebuah cerita dan para tokoh didalamnya. Melalui pemaparan

cerita dalam sebuah novel, para pembaca akan diajak mengenal penggambaran

masing-masing tokoh serta isi cerita yang akan menghibur melalui alur cerita dan

yang paling penting adalah suatu nilai yang terkandung dalam novel tersebut.

Salah satu novel yang memiliki nilai di dalamnya terdapat dalam novel

berjudul Matilda karya penulis Inggris Roald Dahl (2007). Melalui Lucy Dahl

(dalam Buyea, 2013) yang merupakan anak dari Roald Dahl mengungkapkan

sebuah surat yang ditujukan langsung kepadanya tentang novel Matilda dari

ayahnya yaitu:

And now at last I have finished it, and I know jolly well that I am
going to have to spend the next three months rewriting the second
half. The first half is great, about a small girl who can move things
with her eyes and about a terrible headmistress who lifts small
children up by their hair and hangs them out of upstairs windows by
one ear.

Melalui surat tersebut Roald Dahl memberikan gambaran mengenai

seorang anak perempuan yang dijelaskan lebih lanjut dalam novel bernama

Matilda yang menjalani kehidupan tanpa bimbingan dari orangtuanya.

Orangtuanya selalu melarang Matilda untuk membaca buku dan menyuruhnya

untuk selalu menonton TV, dan membiarkan Matilda untuk tidak bersekolah.

Selain itu sebagai solusi terhadap tidak berfungsinya peran orang tua sebagai

pembimbing anak, dimunculkan tokoh nyonya Honey seorang guru yang sangat

peduli terhadap anak didiknya, terutama Matilda.

Peran Matilda yang digambarkan sebagai anak kecil justru menimbulkan
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warna dalam cerita dimana seorang anak kecil mampu mengatasi berbagai

masalah di sekelilingnya, terlebih ketika ia berhadapan dengan orang dewasa. Dari

permasalahan ini, terdapat banyak sekali nilai-nilai yang bisa diteliti oleh penulis

karena bagaimana Matilda yang tanpa didikan orang tuanya mampu menjadi

murid teladan kehadiran seorang guru yang mampu memberi perhatian sekaligus

solusi kepada anak didiknya.

Gambaran mengenai cerita di atas tentu memunculkan nila-nilai didaktis

yang bisa bermanfaat bagi para pembaca karya sastra tersebut. Hal ini ditegaskan

oleh Horatius (dalam Sardjono 5:1992) yang berpandangan bahwa karya sastra

harus bertujuan dan berfungsi utile dan dulce, ‘bermanfaat’ dan ‘nikmat’.

Bermanfaat karena pembaca dapat menarik pelajaran yang berharga dalam

membaca karya sastra dan nikmat melalui keindahan isi dan gaya bahasanya.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dijelaskan di

atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul penelitiannya yaitu

Nilai-Nilai Didaktis melalui Tokoh dalam NovelMatilda Karya Roald Dahl.

1.2 Rumusan Masalah

1) Bagaimana gambaran karakterstik tokoh yang memunculkan nilai didaktis

dalam novelMatilda karya Roald Dahl?

2) Bagaimana penggambaran nilai didaktis pada tokoh yang terdapat dalam

novelMatilda karya Roald Dahl?

1.3 TujuanPenelitian
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1) Mendeskripsikan karakterstik tokoh yang memunculkan nilai didaktis dalam

novelMatilda karya Roald Dahl.

2) Mendeskripsikan penggambaran nilai didaktis pada tokoh yang terdapat

dalam novelMatilda karya Roald Dahl.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara

teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan baru mengenai

nilai-nilai didaktis dalam karya sastra. Selain itu dapat menggali kembali berbagai

bahan tentang nilai-nilai didaktis yang telah peneliti dapatkan di bangku kuliah.

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan untuk menggali suatu nilai didaktis

akhlak, kecerdasan, sosial, kemandirian, dan kesabaran dalam karya sastra

khususnya novel yang memberikan pelajaran berharga bagi pembaca.

1.5 Kritik Sastra

Sebuah karya sastra belum bisa teruji kualitasnya ketika para ahli,

seniman, kritikus, masyarakat luas, dan media terpercaya belum memberikan

penilaiannya. Penilaian tersebut bisa berupa pujian atau kritikan. Berikut beberapa

penilaian novelMatilda karya Roald Dahl:

Penilaian pertama datang dari Jessica Hynes (dalam Mainwaring, 2016)

merupakan aktor, sutradara, sekaligus penulis asal inggris dan juga sutradara

dalam film The Fight (2017). Dalam keterangannya ia mengatakan:

Matilda is a book I loved as a little girl and one I've read since and
with my children and it's just such a magical, fun read with such lovely
characters. I love it. What's so brilliant about his books is that he's not
afraid to tell you what's right or wrong. And it's very comforting
because his right IS right. Well, I think so anyway
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Jessica sangat mencintai buku ini, terlebih ketika ia membacanya bersama

anaknya. Buku ini juga sangat menarik, lucu, serta para tokoh yang

menggemaskan. Selanjutnya, dalam buku ini memberitahu kita untuk tidak takut

mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah.

Kemudian penilaian kedua datang dari Smitha (2013) yang berpendapat

bahwa :

The book, is definitely one of Roald Dahl’s best books. Such a
heart-warming tale of a young girl, living a tough life, and finding a
way to come out of it. Dahl takes a tough scenario, and uses it to make
it one of the most enchanting stories ever. I’m quite sure that children
living sad lives might feel a wee bit empowered reading about Matilda.
Even other wise, it is a lovely tale. One that makes you smile and cheer
for Matilda as she gets the better of the evil people around her.A book
that both children and grown-ups are sure to enjoy!

Smitha berpandangan bahwa buku tersebut salah satu buku terbaik yang ditulis

Roald Dahl yang menggambarkan seorang anak perempuan yang mengalami

hidup yang sulit dan berusaha keluar dari kehidupan tersebut. Smitha yakin bahwa

buku ini memberikan kekuatan bagi anak-anak yang menjalani hidup sulit

meskipun banyak orang-orang jahat disekelilingnya. Smitha juga berpendapat

bahwa buku ini akan disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Kemudian penilaian selanjutnya datang dari Lemay (2015) yang aktif

berpendapat bahwa : This book was so great! I do enjoy the movie a bit more, but

nevertheless this will always be a favorite of mine. I also really want to re-read

some more Roald Dahl books now. Lemay mengatakan bahwa novel tersebut

sangat menakjubkan dan ingin kembali membaca novel karangan Roald Dahl yang

lainnya. Namun Lemay juga berpendapat bahwa ia lebih senang menonton film

adaptasi dari novel Matilda meskipun ia juga menilai bahwa novel tersebut salah
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satu yang ia sukai.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa novel Matilda

karya Roald Dahl merupakan novel yang menarik untuk dibaca, terutama bagi

anak-anak. Meskipun ada beberapa yang sedikit lebih menyukai versi adaptasi ke

dalam film dibanding novelnya sendiri.


