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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia memiliki kemampuan tertentu yang begitu istimewa. Manusia mampu 

beradaptasi untuk bertahan hidup karena Tuhan telah memberikan mereka otak. 

Manusia banyak mempelajari sesuatu karena rasa keingintahuan mereka yang 

begitu besar.  

Selain itu, manusia tahu cara untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, 

dan emosi. Tempat untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan emosi tersebut 

disebut sastra. Sastra menurut Fananie (2000:6), “Literature is a fiction which is 

the result of creation based on emotion that can reveal the aesthetic aspect 

whether it is based on its language or its meaning”. Dari terjemahan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sastra adalah karya fiksi yang merupakan hasil kreasi 

berdasarkan ungkapan emosi yang spontan, yang mampu mengungkapkan aspek 

estetis baik yang didasarkan pada aspek bahasa maupun aspek makna. 

Sastra merupakan ungkapan perasaan yang indah dan puitis yang bertujuan 

untuk mempengaruhi pembaca dan pendengar. Dengan menggunakan pikirannya, 

manusia bisa mengekspresikan perasaan dan emosinya. Manusia juga bisa 

berpikir untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hasil kesusastraan ini disebut 

karya sastra.  

Puisi dan prosa yang bentuknya berupa cerpen atau novel merupakan hasil 

dari karya sastra. Paul Valery (1932:175) menyatakan, “Poetry is an art based on 
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language, but poetry has more general meaning that is difficult to define because 

it is less determine; poetry also expresses a certain state of mind”. Dari 

terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan sebuah seni yang 

didasarkan pada bahasa, namun puisi memiliki makna yang lebih umum yaitu 

sulit untuk didefinisikan karena kurang untuk dipastikan; puisi juga 

mengungkapkan keadaan pikiran tertentu.   

Paul menambahkan bahwa puisi merupakan karya tulis yang berisi makna 

yang mendalam dan diungkapkan dengan memadatkan segala unsur bahasa. Prosa 

berbentuk tulisan dan tidak terikat oleh aturan-aturan penulisan karya sastra 

lainnya. Prosa dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru.   

Prosa baru sangat dikenal oleh masyarakat dan sering dijadikan sebagai 

bahan untuk membuat sebuah karya sastra. Cerita pendek dan novel merupakan 

bentuk prosa baru. Sardjono (1992:1) menyatakan,”Novel is now applied to a 

great variety of writings that have in common only the attribute of being extended 

works of prose fiction”. Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa saat 

ini novel digunakan ke dalam ragam penulisan yang pada umumnya hanya 

sebagai atribut yang diperluas dalam karya prosa fiksi. 

Novel berkaitan erat dengan masalah apresiasi, sebab tujuan dari 

pemahaman sebuah karya sastra adalah untuk mengapresiasikan. Karya sastra 

seperti novel tidak dapat dipahami dengan baik sebelum kita membaca karya 

tersebut. Dalam novel terdapat jenis cerita yang beragam dengan berbagai tema 

yang disediakan untuk para pembaca. Tema dalam sebuah novel dapat berupa 

petualangan, romansa, misteri, epik, dan lain-lain.  
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Untuk menghasilkan karya sastra yang baik, pengarang dapat memberikan 

cerita yang mengandung unsur fiksi dengan tujuan untuk menarik perhatian 

pembaca. Unsur-unsur yang turut membangun novel menjadi cerita yang menarik 

disebut unsur intrinsik. Unsur-unsur tersebut di antaranya yaitu tema, alur, tokoh, 

sudut pandang, latar, dan amanat.  

Salah satu unsur yang dapat dipelajari adalah latar. Dengan mempelajari 

bagaimana penggambaran latar dapat memberikan gambaran bagaimana seorang 

pengarang menggambarkan latar-latar yang terdapat dalam ceritanya. Latar berisi 

tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang dialami tokoh.  

“Setting is a basis or support that has understanding of places, time 

relations, and social environment the place of occurences which are recounted”. 

(Abrams, 1981: 175). Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa latar 

adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, 

dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

Latar menunjukkan pada tempat, yaitu lokasi di mana cerita itu terjadi, 

kapan, dan bagaimana suasana dalam cerita itu. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa latar terdiri dari tiga unsur yaitu latar tempat, waktu dan 

suasana. Kehadiran ketiga unsur tersebut saling mengait, saling mempengaruhi 

dan tidak sendiri walau secara teoritis memang dapat dipisahkan dan diidentifikasi 

secara terpisah. 

Salah satu alasan mengapa penulis mengambil kajian kesusastraan sebagai 

bahan penelitian yaitu belum banyaknya penulis lain yang mengambil kajian ini, 

sehingga memudahkan penulis untuk meneliti kajian ini. Dengan menggunakan 

novel The Twilight Saga karya Stephenie Meyer, penulis harus melakukan sebuah 
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analisis tentang penggambaran latar dalam cerita tersebut. Dengan menggunakan 

media novel, penelitian ini berjudul “Latar Dalam Novel The Twilight Saga Karya 

Stephenie Meyer : Satu Kajian Kesusatraan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana penggambaran latar tempat, waktu, dan suasana yang ada  

dalam novel The Twilight Saga? 

2. Bagaimana penggambaran mengenai perasaan tokoh utama Bella 

Swan dikaitkan dengan latar tempat, waktu, dan suasana dalam novel 

tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam novel The Twilight Saga karya Stephenie Meyer 

berupa penggambaran latar tempat, waktu, dan suasana, serta penggambaran 

mengenai perasaan tokoh utama Bella Swan dikaitkan dengan latar tempat, waktu, 

dan suasana yang ada di dalam novel tersebut.  

 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

            Dua tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan gambaran mengenai latar tempat, latar waktu, 

dan latar suasana yang ada di dalam novel tersebut. 



5 
 

 
 

2. Untuk mendeskripsikan gambaran mengenai perasaan tokoh utama 

Bella Swan dikaitkan dengan latar tempat, waktu, dan suasana yang 

dibuat oleh pengarang.           

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini berupa penggambaran latar tempat, waktu, dan 

suasana, serta penggambaran mengenai perasaan tokoh utama Bella Swan 

dikaitkan dengan latar tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam seri pertama 

dari empat seri novel yang berjudul The Twilight Saga karya Stephenie Meyer.  

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam novel ini adalah 

metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best, 

1982:119). Metode ini terbatas pada pengungkapan suatu masalah dan 

pengungkapan fakta. Dengan metode ini data akan dikumpulkan, disusun, dan 

dianalisis.  

             Empat prosedur pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Memilih seri pertama dari empat seri novel yang berjudul The Twilight Saga 

karya Stephenie Meyer. 

2. Mengumpulkan data yang berupa penggambaran latar tempat, waktu, dan 

suasana dari berbagai kejadian yang dialami oleh para tokoh dalam novel 

tersebut.  

3. Mengklasifikasi data berdasarkan jenis latar tempat, waktu, dan suasana. 
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4. Menganalisis gambaran berupa latar tempat, waktu, dan suasana, serta 

gambaran mengenai perasaan sang tokoh utama dikaitkan dengan latar tempat, 

waktu, dan suasana.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I berupa pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan 

metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II berupa kajian pustaka yang 

membahas tentang teori sastra, bentuk-bentuk karya sastra dan contohnya, teori 

novel, teori unsur intrinsik novel dan contohnya, teori unsur ekstrinsik novel, serta 

teori latar.  

Bab III berupa analisis data tentang penggambaran latar tempat, waktu, 

dan suasana serta penggambaran mengenai perasaan tokoh utama dikaitkan 

dengan latar tempat, waktu, dan suasana dalam novel The Twilight Saga. Yang 

terakhir adalah Bab IV berupa simpulan dan saran.   

 


