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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran perilaku masyarakat 

dalam novel Cinta di Telaga Nabi karya Abdillah F Hasan dan kaitan novel Cinta di 

Telaga nabi karya Abdillah F Hasan dengan pembelajaran sastra di SMP. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif kualititatif. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: metode studi kepustakaan, teknik dokumentasi. Kemudian  

metode analisis data yang digunakan adalah teori tindakan sosial Max Weber yang terdiri 

atas tindakan rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan 

tradisional. Kemudian hasil analisis dalam Novel Cinta di Telaga Nabi karya Abdillah F 

Hasan terdapat perilaku masyarakat berdasarkan tindakan sosial yang mengacu kepada 

perilaku yang menunjukkan adanya perilaku positif dan negatif yang terjadi dalam 

lingkungan masyarakat. Adapun perilaku negatifnya adalah warga masyarakat yang 

gemar berjudi dan melakukan berbagai cara yang tidak baik dalam mencari nafkah, 

sedangkan perilaku positif yang terlihat dalam tindakan pada novel menunjukkan 

perilaku religiusitas dan kerja keras yang patut untuk ditiru dan menjadi motivasi 

tersendiri.  

 Kata Kunci: Perilaku masyarakat, novel, pembelajaran sastra di SMP 
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ABSTRACT 

 

  This study aimed to describe the picture of people's behavior in a novel Love in 

Telaga Prophet works F Abdillah Hasan and links novel Love in Telaga prophet F 

Abdillah Hasan works with literary learning in junior high. This research is a qualitative 

descriptive study. Data collection methods used in this study are: methods of literary 

study, technical documentation. Then the data analysis methods used is Max Weber's 

theory of social action which consists of actions instrumental rationality, value 

rationality, affective action, and traditional measures. Then the results of the analysis in 

the Novel of Love in Telaga Prophet works F Abdillah Hasan are people's behavior based 

on social action, which refers to behaviors that indicate positive and negative behaviors 

that occur in a community environment. As for the negative behavior is the citizens who 

likes to gamble and do a variety of ways that are not good in making a living, while 

positive behavior seen in action in the novel shows the behavior of religiosity and hard 

work that deserves to be imitated and becomes its own motivation. 

Keywords: Behavior society, novel, literary learning in Junior High  

  



I. PENDAHULUAN 

Kehidupan manusia berisi kisah-kisah yang beragam seperti kisah percintaan, 

perjuangan, pendidikan, bahkan tidak jarang pula ditemui  kisah-kisah  hidup yang begitu 

menyedihkan karena berbagai faktor yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. 

Terutama faktor ekonomi yang kebanyakan menjadi masalah atau kendala dalam 

kehidupan seseorang, sehingga banyak yang menghalalkan berbagai cara agar kebutuhan 

hidup bisa terpenuhi. Cara-cara yang mudah tapi sebenarnya salah seringkali kita 

temukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tertekan oleh himpitan ekonomi 

dan memaksa diri untuk mengambil jalan yang negatif, salah satunya adalah jalan 

perjudian, penipuan, bahkan kemusrikan demi mendapatkan uang secara cepat tanpa 

mengeluarkan keringat yang banyak. Inilah gambaran masyarakat Indonesia yang 

terkadang tidak kita sadari bahwa kondisi seperti itu  ada di sekeliling kita.  

Kondisi atau fenomena seperti ini sudah lumrah atau biasa terjadi disekitar 

lingkungan masyarakat, baik masyarakat di kota maupun di desa. Situasi seperti ini 

membuat tempat perjudian dan sebagainya tidak sulit untuk kita temukan seperti di kota 

dengan kelas perjudian yang lebih tinggi membuat para penjudi pun berasal dari kalangan 

atas bahkan orang-orang elit ikut serta berkompetisi, serta tempat hiburan malam untuk 

bersenang-bersenang. lebih-lebih di desa banyak desa yang terselubung menjadi tempat 

perjudian, karena lokasinya yang cukup aman, bahkan tidak sedikit tempat-tempat 

perjudian di kota maupun di desa sudah berkompromi dengan pihak keamanan agar usaha 

mereka tetap lancar sehingga tidak terjadi kendala dan sebagainya.   

Seorang penulis cerita atau pengarang menuangkan imajinasi, ide dan 

pengalamannya ke dalam sebuah cerita dengan cerita yang menarik dan beragam. Cerita 



disusun dan dirangkai dengan kata-kata yang bisa membuat pembaca semakin 

mendapatkan kemistri dari sebuah cerita dan seakan mengalami sendiri kejadian-kejadian 

di dalam cerita tersebut serta merasa ikut terlibat. Banyak hal yang menarik di dalam 

kehidupan manusia atau pengalaman pengarang yang dapat dituangkan ke dalam sebuah 

karya sastra, misalnya dari hal yang paling peribadi seperti kisah cinta dan perjalanan 

hidup pun sering di angkat menjadi sebuah karya sastra yang dapat menginspirasi banyak 

orang misalnya B.J.  Habibie  dalam  novelnya yang  berjudul  Habibie  dan  Ainun yaitu 

mengangkat kisah cinta dalam hidupnya bersama istri tercinta yang dituangkan dalam 

sebuah karya sastra, bahkan sudah diangkat ke dalam sebuah film yang banyak ditonton 

oleh masyarakat Indonesia.  

Selain itu perilaku manusia yang terjadi dalam keseharian dapat pula diangkat 

menjadi sebuah novel atau cerpen hal ini tidak terlepas dari gambaran sosial masyarakat 

Indonesia, yaitu sebagai cerminan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya baik 

dalam lingkungan keluarganya maupun lingkungan sosialnya. seperti yang di kemukakan 

bahwa sebagai tulisan karya sastra memang mengambil jarak dari situasi dan kondisi 

nyata yang menjadi lingkungan produksinya (Ricoeur 1981 dalam Faruk, 2012: 48).  

Sesuai dengan judulnya kisah cinta pun diselipkan pada novel ini, yang mampu 

menumbuhkan semangat untuk menyuburkan nilai-nilai dan pesan moral dalam 

kehidupan, serta cinta yang membimbing manusia ke arah perbaikan diri menuju 

kebahagiaan hidup. Novel Cinta di Telaga Nabi karya Abdillah F Hasan juga bisa 

dikatakan sebagai cerminan hidup manusia yang dikisahkan melalui sebuah cerita, yaitu 

kisah yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya perilaku 

masyarakat yang terjadi di dalam suatu lingkungan atau ekosistem kehidupan 



bermasyarakat. Berbagai macam perilaku positif dan negatif, sifat dan karakter warga 

yang berbeda-berbeda dapat kita ketahui pada novel ini dengan menggambarkan watak 

pada tokoh cerita. Karena dalam sebuah novel pengarang berusaha semaksimal mungkin 

untuk mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran kisah nyata atau realita yang 

sering terjadi dalam kehidupan manusia melalui cerita yang terkandung dalam novel 

tersebut.  

Adapun kaitan penilitian ini dengan pembelajaran satra di SMP/MTS adalah pada 

kemampuan bersastra yaitu mengidentifikasi kebiasaan, adat, etika, yang terdapat pada 

novel. Juga menjadi pengetahuan bagi siswa tentang bagaimana berperilaku sosial yang 

baik kepada orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, dan juga menghindari 

perilaku negatif yang tidak patut untuk ditiru. kemudian menuntut keaktifan siswa dalam 

belajar, belajar menelaah suatu peristiwa lalu mencernanya menjadi sebuah pembelajaran 

hidup yang bisa ia terapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.   

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sebagai tulisan, karya sastra tidak 

terelakkan dari situasi dan kondisi nyata produksinya (Ricoeur 1981 dalam Faruk, 2012: 

45). Ini menunjukkan peristiwa yang terjadi pada cerita karya sastra yang tidak terlepas 

dalam realita atau kenyataan kehidupan manusia, karena sebagai tulisan karya sastra 

menjadi sesuatu yang mengembang bebas, yang dapat terarah kepada siapa saja dan 

mengacu pada apa saja yang ada dalam berbagai kemungkinan ruang dan waktu (Faruk, 

2012: 46). Menurut Plato, dunia kenyataan dalam karya sastra merupakan tiruan terhadap 

dunia kenyataan yang sebenarnya juga merupakan tiruan terhadap dunia ide 

(Swingewood 1972 dalam Faruk, 2012: 47).  



Dengan demikian, apabila dunia dalam karya sastra membentuk diri sebagai dunia 

sosial, dunia tersebut merupakan tiruan terhadap dunia sosial yang ada dalam kenyataan 

sebagaimana yang dipelajari oleh sosiologi. Itulah beberapa kaitan perilaku masyarakat 

atau dunia kenyataan dengan  karya sastra, oleh karna itu penelitian ini juga menjadi 

kajian dari sosiologi sastra. 

II. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dengan 

cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Yaitu mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada baik itu fenomena alamiah maupun buatan manusia, 

fenomena tersebut bisa berupa bentuk aktifitas, perilaku, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 

lainnya. Kemudian dijabarkan secara terperinci dengan kata-kata dan bahasa yang dapat 

dimengerti pembaca. Selanjutnya,  menurut (Semi, 1990: 9) mengatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang 

sedang dikaji secara empiris. Memahami hal tersebut akan penelitian kualitatif dalam 

bidang penelitian karya ilmiah, karena pada dasarnya penelitian kualitatif merincikan 

suatu objek atau situasi tertentu yang menjadi kajian dalam suatu penelitian karya ilmiah.  

Data dan Sumber Data 

Data adalah sumber informasi yang akan akan menjadi objek analisis dalam 

penelitian. Sependapat dengan yang dikatakan oleh Siswantoro dalam buku metode 

penelitian sastra, bahwa data dalam penelitian ini yaitu berupa kata-kata, frasa, kalimat 



dan wacana (Siswantoro, 2010: 70). Yang terdapat dalam novel Cinta di Telaga Nabi 

karya Abdillah F Hasan.  Sumber data merupakan subjek darimana data penelitian itu 

diperoleh. Subjek penelitian sastra adalah teks-teks novel, novella, cerita pendek, drama, 

dan puisi. Sumber data dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat dalam novel 

karya Abdillah F Hasan yang berjudul Cinta di Telaga Nabi. Identitas novel yang menjadi 

sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Judul   : Cinta di Telaga Nabi 

2. Pengarang   : Abdillah F Hasan 

3. Penerbit  : Grafindo Khazanah Ilmu 

4. Kota Terbit  : Jakarta 

5. Tahun Terbit  : 2009 

6. Cetakan  : Pertama 

7. Jumlah Halaman : 290 

8. Gambar Cover  : Telaga dan Hutan 

9. Warna Sampul  : Ungu Kombinasi Putih 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan 

dan teknik dokumentasi. Studi kepustakaan diterapkan untuk mempelajari kepustakaan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dipecahkan dalam skripsi ini. Salah satunya 

yaitu dengan membaca novel cinta di telaga nabi yang menjadi objek kajian dengan 

cermat untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam novel tersebut serta bagaimana 

hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMP. Selain menggunakan studi 

kepustakaan, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Dalam hal ini bukan 

memotret  kutipan tetapi dengan mencatat data yang diperlukan atau 



(mendokumentasikan kutipan), mencatat sumber data yang diteliti dalam novel, dan 

menyimpulkan serta mempelajari sumber tulisan. 

Langkah-langkah untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Membaca novel Cinta di Telaga Nabi Karya Abdillah F Hasan dan sumber bacaan lainnya 

yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Memahami dan mencatat data-data yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yang 

terdapat dalam novel Cinta di Telaga Nabi karya Abdillah F Hasan. 

3. Mengidentifikasi data yang berupa perilaku masyarakat dengan empat tindakan sosial 

menurut Max Weber, yaitu; rasional instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif dan 

tindakan tradisional yang terkandung dalam novel Cinta di Telaga Nabi Karya Abdillah F 

Hasan. 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan atau 

mengelompokkan data. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat yang terdapat dalam novel Cinta di 

Telaga Nabi yang akan peneliti gambarkan dengan kata-kata atau kalimat (deskripsi). 

Tujuan metode analisis data deskriptif adalah untuk mendeskripsikan perilaku 

atau tindakan masyarakat yang terdapat dalam novel Cinta di Telaga Nabi karya Abdillah 

F Hasan dan mengaitkannya dengan pembelajaran sastra di SMP. Data digolongkan atau 

diklasifikasikan serta dipelajari sumber tulisan yang dapat dijadikan sebagai landasan 

teori dalam hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Data yang telah 



diklasifikasikan kemudian di analisis untuk menjawab permasalahan, yaitu dengan 

menganalisis bagian demi bagian yang mengandung (perilaku atau tindakan masyarakat) 

dengan cara menampilkan kutipan-kutipan kalimat atau paragraf dalam novel Cinta di 

Telaga Nabi.  

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Mencatat dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perilaku masyarakat 

dalam novel Cinta di Telaga Nabi karya Abdillah F Hasan. 

2. Mengklasifikasikan data-data tersebut dengan menggunakan empat kategori tindakan 

sosial menurut Max Weber, yaitu rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan 

afektif, dan tindakan tradisional yang terdapat dalam novel Cinta di Telaga Nabi. 

3. Menndeskripsikan tindakan tersebut yang mengarah pada perilaku masyarakat. 

4. Menguraikan perilaku masyarakat yang terdapat dalam novel Cinta di Telaga Nabi. 

5. Mengaitkan hasil penelitian dengan pembelajaran sastra di SMP.  

6. Menyimpulkan hasil dari analisis data secara keseluruhan. 

Penyajian Hasil 

Dalam penelitian ini hasil data yang sudah terkumpul yang dilakukan menggunakan 

teknik kepustakaan dan tekni baca catat akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Peneliti akan 

mendeskripsikan hasil penelitian dan memaparkan perilaku masyarakat dengan menggunakan 

empat tindakan sosial menurut Max Weber yang telah diklasifikasikan ke dalam perilaku 

masyarakat rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional 

dalam novel Cinta di Telaga Nabi karya Abdillah F Hasan secara terperinci serta memaparkan 

hubungan perilaku masyarakat dalam novel tersebut dengan pembelajaran sastra di SMP. 



III. PEMBAHASAN 

Tindakan Rasionalitas Intrumental 

Tindakan rasionalitas instrumental (instrumentally rational action), yaitu suatu tindakan 

yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan 

suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada (Weber dalam Damsar, 2015: 

117). 

Pendapatanku di Ladang Darma tak sebanding dengan gajiku sebagai buruh 

sekolah yang hanya dibayar 500 ribu perbulan. Apalagi jika hari sabtu malam 

minggu, ladang darma dibanjiri lautan manusia. Ibu-ibu yang haus uang, anak-

anak yang bersorak, bapak-bapak yang bersemangat ikut taruhan tumplek blek, 

ada ratusan orang. (2009: 39) 

 

Saat mereka mendapatkan penghasilan, uangnya dipakai judi di Ladang Darma. 

Sebetulnya banyak tetanggaku yang bisa hidup makmur. Bisa menyekolahkan 

anaknya hingga perguruan tinggi, membeli motor baru, atau membeli barang 

mewah lainnya. Tapi karena uangnya habis untuk judi, mereka jadi miskin. (2009: 

40) 

 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa tindakan tersebut termasuk tindakan rasional tujuan. 

Ditunjukkan dengan perilaku mencari uang dengan cara berjudi dan tidak lain tujuannya yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berbagai macam pekerjaan dilakukan demi 

menghasilkan pundi-pundi rupiah walaupun dengan cara yang haram. Oleh karena itu gambaran 

tindakan di atas bisa dikatakan sebagai tindakan rasionalitas instrumental (tujuan). 

Tindakan Rasionalitas Nilai 

 Tindakan rasionalitas nilai (value rational action), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada 

dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan 

secara sadar adalah alat mencapai tujuan (Weber dalam Damsar, 2015: 118). 

 Kami sudah berkumpul di sebuah masjid yang letaknya di tengah kampung padat 

penduduk dekat dengan jalan utama yang menghubungkan antara kabupaten 

Jember dan Bondowoso. Masjid jami yang bernama Rahmatan lil’alamini berdiri 



megah di atas kecamatan Genteng, melintasi sungai porolinggo. Seperti namanya, 

masjid itu benar-benar memberi kedamaian batin bagi segenap alam semesta. Aku 

merasakan ketika pertama kali memasukinya enam bulan lalu, saat ikut pengajian 

Kiai Maksum. (2009: 18) 

 Dalam kutipan di atas menggambarkan masyarakat atau warga yang sedang berkumpul di 

sebuah masjid untuk mendengarkan pengajian dari seorang Kiai yang bernama Kiai Maksum. 

Tindakan atau perilaku masyarakat ini menunjukkan tindakan rasionalitas nilai, di mana mereka 

berkumpul di sebuah tempat ibadah untuk mendapatkan ilmu batiniah dari mendengarkan 

ceramah atau pengajian. Juga untuk mendapatkan pahala serta rahmat dari yang maha kuasa. 

Tindakan Afektif  

 Tindakan afektif (affectual action), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi 

tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar (Weber dalam Damsar, 2015: 119). 

Para jamaah sedih mendengar pengumuman itu. wajah-wajah yang semula 

memancarkan sinar kerinduan nestapa yang membekas. Beberapa jamaah bahkan 

tak mampu menahan tetesan air bening yang menggelinding ke lantai. Serasa 

kehilangan meski hanya saat itu mereka tidak menyaksikan sang syekh berada di 

atas mimbar. Ini adalah kehendak-Nya, tidak ada yang mampu menangkal. 

Mungkin ada hikmah tersembunyi. Akhirnya jamaah merambat meninggalkan 

masjid untuk pulang. (2009: 31) 

 Kutipan di atas menjelaskan bahwa kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh para 

jamaah pengajian, tidak biasanya mereka melewatkan pengajian dari seorang Kiai Maksum, 

kabar yang kurang baik itu diumumkan oleh pengurus masjid. Karena beliau sedang dalam 

keadaan kurang sehat yaitu mengalami panas dan diare, oleh karena itu beliau tidak bisa mengisi 

pengajian pada malam itu. Rasa kesedihanpun terpancar jelas dari raut wajah para jemaah yang 

tidak bisa melihat Kiai Maksum berdiri di atas mimbar memberikan pencerahan hidup yang 

dibutuhkan oleh manusia awam yang haus akan ilmu pengetahuan agama. 

Tindakan Tradisional 



 Tindakan tradisional (traditional  action), yaitu tindakan karena kebiasaan atau tradisi 

(Weber dalam Damsar, 2015: 119). 

Permainan yang paling digemari adalah aduan merpati. Paling ramai saat sore 

hari. aduan merpati merupakan permainan tertua di arena itu karena telah 

berlangsung sejak zaman buyut-buyut penduduk desa. Merpati yang dianggap 

bagus adalah yang memiliki kecepatan terbang tinggi dan cepat masuk 

kandangnya. (2009: 52) 

 

 Ladang Darma memang menjadi tempat yang sudah dikeramatkan oleh warga karena 

mampu membuat nasib hidup berubah cepat. Dengan menyuguhkan permainan judi tradisional 

seperti aduan merpati tersebut membuat para peminatnya semakin banyak, dan semakin ramai di 

kunjungi. Jarak aduan merpati antara 2 sampai 4 kilometer. Jenis merpati yang diadu umunya 

merpati jantan yang memiliki keberanian menukik tajam ketika mendekat sarangnya. Wasitnya 

adalah penonton yang siap memberi kesaksian bagi yang kalah dan menang. Ketika merpati siap 

diadu dengan melepaskannya ke angkasa, ratusan mata terfokus mengamati dengan hati 

bercampur aduk, terutama para penonton yang ikut bertaruh. Aduan merpati ini sudah 

berlangsung dari zaman ke zaman, oleh karna itu sangat digemari oleh para penduduk desa dan 

penjudi yang ada di Ladang Darma. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Berkaitan dengan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam 

Novel Cinta di Telaga Nabi karya Abdillah F Hasan terdapat perilaku masyarakat berdasarkan 

tindakan sosial yang mengacu kepada perilaku yang menunjukkan adanya perilaku positif dan 

negatif yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Adapun perilaku negatifnya adalah warga 

masyarakat yang gemar berjudi dan melakukan berbagai cara yang tidak baik dalam mencari 

nafkah, semua itu dilakukan karena keterbatasan ekonomi dan upaya untuk tetap bisa 



melangsungkan hidup. Sedangkan perilaku positif yang terlihat dalam tindakan pada novel 

menunjukkan perilaku religiusitas dan kerja keras oleh beberapa tokoh yang patut untuk ditiru 

dan menjadi motivasi tersendiri.  

SARAN 

1. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak kalangan terutama guru atau pengajar, agar 

novel tersebut mampu menjadi salah satu bahan ajar sebagai materi dalam pembelajaran 

sastra di SMP. 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah wawasan bagi penulis 

lain yang akan melakukan penelitian berikutnya agar mengembangkan penelitiannya 

lebih mendalam. 

3. Penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua orang terutama generasi-generasi muda yang 

akan menjadi penerus bangsa, supaya dapat berperilaku yang baik dan terus memperbaiki 

diri. 
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