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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk  ciptaan Tuhan yang sempurna. Selain

menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan, manusia juga diciptakan

dengan kelebihannya yaitu mempunyai akal, cipta, rasa, dan karsa untuk berpikir

menjalani kehidupannya. Untuk mensyukuri kelebihan yang dimiliki, manusia

menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi

masyarakat sekitarnya. Karya sastra merupakan salah satu ciptaan manusia yang

berfungsi sebagai media penghibur dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang

bermanfaat bagi lingkungan sosial. Karya sastra menampilkan gambaran

kehidupan suatu masyarakat yang dituangkan melalui tulisan sehingga dapat

dinikmati oleh masyarakat. Selain itu karya sastra dapat memberikan makna dan

pesan tertentu kepada pembaca. Karya sastra merupakan produk kehidupan yang

mengandung nilai-nilai sosial, religi, falsafi, psikologi dan sebagainya.

Karya sastra yang satu dengan yang lain dapat disebut dengan sastra

bandingan (komparasi sastra). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Endraswara

(2003: 152), yang menyatakan bahwa sastra bandingan pada umumnya

membandingkan dua karya atau lebih. Studi ini merupakan upaya interdisipliner,

yaitu lebih banyak memperhatikan hubungan sastra dari aspek waktu dan tempat.

Dari aspek waktu, sastra bandingan dapat membandingkan dua atau lebih periode

yang berbeda. Dari konteks tempat, akan mengikat sastra bandingan menurut

wilayah geografis sastra (Endraswara, 2003: 191-192). Untuk aspek yang lain
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dapat juga dibandingkan dari segi persamaan dan perbedaan dari dua karya

tersebut.

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berupa prosa.

Kejadian yang terdapat dalam novel merupakan khayalan atau rekaan yang

diceritakan oleh pengarang. Novel memiliki unsur-unsur pembangun cerita. Novel

sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai

unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik (Nurgiantoro, 2005: 4). Novel merupakan

salah satu jenis sastra bila ditinjau dari segi isi dan pesan yang terkandung di

dalamnya. Novel memaparkan sesuatu yang terjadi di masyarakat pada umumnya

dengan segala aspek psikologinya. Dalam menciptakan sebuah novel tidak lepas

dari manusia-manusia lain sebagai tokoh imajiner yang dibentuk oleh seorang

pengarang. Novel sebagai salah satu jenis karya sastra hadir dari tulisan

pengarang yang merupakan bagian dari masyarakat. Melalui karyanya pengarang

mengajak pembaca untuk menghayati dan menangkap fenomena kehidupan yang

dijalankan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Karya sastra dapat dipahami dengan

jelas jika tidak dipisahkan dengan lingkungan sosial yang melatarbelakangi

lahirnya karya sastra tersebut. Sastra merupakan bagian dari kebudayaan.

Mengkaji kebudayaan tidak dapat melihatnya sebagai sesuatu yang statis, yang

tidak berubah, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis, yang senantiasa berubah.

Menurut Semi (1989: 54) mengatakan bahwa hubungan antara manusia dan

kebudayaan itu sendiri adalah cara, suatu kumpulan manusia atau masyarakat

mengadakan sistem nilai, yaitu berupa aturan yang menentukan suatu benda atau
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perbuatan yang lebih tinggi nilainya dari yang lain. Kebudayaan merupakan satu

kesatuan, keseluruhan, di mana sistem sosial itu sendiri adalah sebagian dari

kebudayaan. Singkatnya kebudayaan itu sendiri dikatakan sebagai cara hidup

yaitu bagaimana suatu masyarakat itu mengatur hidupnya

Alasan peneliti  mengambil novel Pengakuan Pariyem dan novel

Ronggeng Dukuh Paruk karena kedua pengarang tersebut mempunyai latar sosial

yang berbeda. Seperti halnya pengarang Novel Linus Suryadi Agustinus ini

termasuk penulis yang fenomenal di jamannya. Linus Suryadi Agustinus yang

dikenal sebagai novelis yang lahir dengan karyanya di Yogyakarta. Karya-

karyanya antara lain Novel:  1) Langit Kelabu (1967), 2) Pengakuan Pariyem

(1981), 3) Dari Desa Ke Kota (1985), 4) Perkutut Manggung (1986). Sedangkan

untuk pengarang novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu Ahmad Tohari ini termasuk

penulis novel dari Banyumas. Sastrawan Indonesia ini jeli dalam mengamati

fenomena-fenomena sosial budaya. Kehidupan masyarakat yang kompleks dan

rumit ia tuangkan dalam tulisan dengan menggunakan bahasa sederhana yang

terkadang masih lekat dengan tradisi Jawa. Adapun karya-karyanya antara lain

Novel:  1) Kubah (1980), 2) Ronggeng Dukuh Paruk (1982), 3) Lintang

Kemukus Dini Hari (1985), 4) Jantera Bianglala (1986), 5) Di Kaki Bukit Cibalak

(1986), 6) Bekisar Merah (1993), 7) Lingkar Tanah Lingkar Air (1995), 8)

Belantik (2001), 9) Orang Orang Proyek (2002).

Masyarakat Jawa adalah kumpulan orang-orang Jawa yang merupakan

suku terbesar di Indonesia. Mereka tersebar luas di antara tiga provinsi, namun

banyak ditemukan di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Orang Jawa
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sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari. Bahasa

Jawa merupakan bahasa yang mengutamakan aspek kesopanan dan menghargai

seseorang sebagai lawan bicara, khususnya bagi orang yang lebih tua dan bahasa

Jawa juga sangat mempunyai arti yang luas (Suseno, 1988:11). Orang Jawa

terkenal sebagai orang yang sopan dan halus, tetapi mereka juga terkenal sebagai

orang yang tertutup dan sulit mengungkapkan kehendaknya. Sifat tersebut

berdasarkan sifat yang dimiliki oleh orang Jawa yang ingin memelihara

kerukunan dan tenggangrasa, baik yang menyangkut hubungan antara sesama

manusia maupun dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, mereka memilih

untuk menjaga kekeluargaan dan menghindari pertikaian.

Tokoh utama merupakan tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam

peristiwa cerita. Volume kemunculan tokoh utama lebih banyak dibanding tokoh

lain, sehingga tokoh utama biasanya memegang peranan penting dalam rangkaian

ceritanya. Kedua novel yang berjudul Pengakuan Pariyem dan Ronggeng Dukuh

Paruk ini lebih mengkaji tokoh utama yang berperan aktif dalam menyelesaikan

permasalahan pada kehidupannya. Kedua novel ini menceritakan tokoh utama

yang berlatar belakang dari Jawa. Dominasi cerita dalam kedua novel tersebut

menceritakan kehidupan perempuan Jawa. Perempuan Jawa sangat identik dengan

kultur Jawa, seperti bertutur kata halus, tenang, diam atau kalem, tidak suka

konflik, mementingkan harmoni, menjunjung tinggi keluarga, mampu mengerti

dan memahami orang lain, sopan, pengendalian diri yang tinggi, daya tahan untuk

menderita tinggi, memegang peranan secara ekonomi, dan mempunyai loyalitas

tinggi. Hal ini sesuai dengan istilah perempuan atau wanita yang berasal dari
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bahasa Jawa yang berarti wani ditata (berani diatur). Pengertian ini telah

mencirikan adanya tuntutan kepasifan pada perempuan Jawa. Jadi semua tindakan

dan tingkah lakunya didasarkan pada pola pikirnya.

Pola pikir atau yang dapat disebut paradigma merupakan jumlah total

keyakinan, nilai, identitas, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, pendapat, dan

pola-pola pemikiran tentang diri kita sendiri, orang lain, dan kenyataan

kehidupan yang harus dijalani. Manusia sebagai mahluk yang berpikir dibekali

rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong untuk mengenal,

memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam, serta berusaha untuk

memecahkan masalah yang dihadapi. Dari dorongan rasa ingin tahu dan usaha

untuk memahami dan memecahkan masalah menyebabkan manusia dapat

mengumpulkan pengetahuan. Secara tidak langsung, pola pikir akan membentuk

kehidupan dan akan menghasilkan sebuah refleksi dari pola pikir itu sendiri. Apa

yang telah dipercayai akan terjadi, maka akan benar-benar terjadi.

Pemilihan novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi dan

“Ronggeng Dukuh Paruk” karya Ahmad Tohari ini didasarkan pada substansi

kedua novel tersebut yang merupakan representasi dari budaya Jawa. Tokoh

utama dalam kedua novel tersebut digambarkan dengan gamblang oleh

pengarang, yaitu sosok perempuan Jawa yang mempunyai pola pikir terhadap

kehidupan yang dialaminya. Pola pikir tokoh utama kedua novel tersebut

dijadikan prinsip dan nilai tatanan kehidupan yang harus mereka jalani sesuai

dengan kenyataan yang ada. Selain itu, dilihat dari segi cetak ulangnya, kedua
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novel ini mengalami cetak ulang berkali-kali. Hal ini membuktikan bahwa novel

tersebut banyak diminati oleh masyarakat.

Keunikan dari novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi dan

“Ronggeng Dukuh Paruk” karya Ahmad Tohari yang diteliti ini memberikan

kesan yang menarik untuk dilakukan penelitian secara sistematis. Kedua novel ini

mempunyai persamaan yang menggambarkan tentang tokoh utama perempuan

Jawa dengan konsep adat budaya Jawa yang sangat kental. Proses terjadinya

peristiwa dalam kedua novel tersebut mengungkap realita sosial yang tercermin

pada masyarakat Jawa. Selain itu, walaupun diciptakan dengan pengarang novel

yang berbeda, tetapi ada keterkaitan objek yang diteliti apabila dilakukan

penelitian kembali. Novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi lebih

menceritakan perempuan Jawa sebagai pembantu di keraton Ngayogyakarta dan

novel “Ronggeng Dukuh Paruk” karya Ahmad Tohari menceritakan perempuan

Jawa sebagai ronggeng di Dukuh Paruk. Sehingga akan ditemukan perbedaan pola

pikir keyakinan dan tindakan yang diceritakan dalam kedua novel tersebut. Untuk

menghasilkan penelitian yang baik, maka dilakukan penelitian yang dapat

mengungkap perbedaan dari kedua sisi novel tersebut dengan cara memperoleh

hasil perbandingan dari kedua novel tersebut dilihat dari aspek pola pikir yang

meliputi keyakinan dan tindakan perempuan Jawa.

Penelitian komparasi sastra ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. Penelitian sejenis yang sudah pernah diteliti oleh Rochmi

(2006) Profil Wanita Jawa Dan Bali Dalam Novel Pengakuan Pariyem Karya

Linus Suryadi Dan Novel Sukreni Gadis Bali Karya AA. Panji Tisna. Penelitian
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tersebut menekankan kepada cara berpikir tokoh utama dan hubungan sosial tokoh

utama dengan tokoh yang lain. Begitu juga penelitian yang diteliti oleh Fauzi

(2004) yang berjudul Studi Komparasi Bentuk Dan Isi Pada Cerpen Koran Dan

Cerpen Cyber Edisi 2000-2007. Penelitian tersebut menekankan pada aspek

bentuk dan isi cerpen koran dan cerpen cyber. Penelitian terbaru yaitu yang diteliti

oleh Kholifah (2011) dengan judul Telaah Semiotika Budaya Jawa Dalam Novel

Pengakuan Pariyem Karya Linus Suryadi AG Dan Implementasinya Pada

Pengembangan Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Berkarakter Jenjang

SMA Jurusan Bahasa. Penelitian tersebut lebih menekankan pada wujud dan

makna serta fungsi semiotika budaya Jawa dan implementasinya dalam

pembelajaran sastra Indonesia di jenjang SMA.

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki persamaan

dengan penelitian ini, yakni sama-sama menggunakan studi komparasi maupun

menggunakan kajian pada novel yang sama. Perbedaannya terletak pada fokus

permasalahan penelitian, sebab penelitian ini mengkaji perbandingan pola pikir

perempuan Jawa yang meliputi keyakinan dan tindakan dalam kedua novel

tersebut.

Novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi dan Ronggeng Dukuh

Paruk karya Ahmad Tohari, sedikit banyak memberikan gambaran tentang pola

pikir kehidupan perempuan Jawa. Kedua novel tersebut merepresentasikan

perempuan Jawa yang masih mempunyai derajat rendah dan tidak berpendidikan.

Oleh karena itu pola pikirnya cenderung bersifat tradisonal dan terikat dengan

adat istiadat di lingkungannya. Sosok Pariyem dalam novel Pengakuan Pariyem



8

ini menceritakan seorang tokoh Pariyem yaitu seorang pembantu yang bekerja

pada Ndoro Kanjeng Cokro Sentono di kraton Ngayogyakarta. Sosok Pariyem

digambarkan oleh pengarang seorang perempuan yang masih memiliki derajat

rendah. Oleh karena itu, Pariyem dapat dipermainkan orang dengan seenaknya

lebih-lebih di kalangan bangsawan. Novel ini menggambarkan Pariyem yang

lebih terpengaruh pada kearifan-kearifan budaya Jawa yang lebih dominan. Sosok

perempuan inilah yang menjadi tolak ukur figur perempuan Jawa yang tunduk

terhadap adat istiadat dan peraturan-peraturan yang menjadikannya dia seorang

pembantu. Novel ini mengupas kehidupan perempuan Jawa yang hidup di

lingkungan keraton.

Sosok Srintil dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ditampilkan oleh

pengarang seorang perempuan Jawa yang tunduk dengan adat di sebuah dukuh

dan sebagai titisan untuk menjadi ronggeng di desa tersebut. Srintil adalah potret

perempuan yang menyuarakan resistensi kaum dengan cara menyetarakan gender

dan dilukiskan sebagai duta budaya yang sudah menjadi tradisi di tempat terpencil

yang terkenal akan keterpurukannya. Srintil digambarkan dengan realitas cerita

yang selalu menerima jalan hidupnya dengan ikhlas sebagai wujud baktinya

terhadap dukuh paruk. Srintil yang diceritakan sebagai sosok ronggeng, yang

identik dengan sebuah pandangan dalam masyarakat bahwa perempuan dijadikan

sebagai objek seksual oleh laki-laki tanpa dapat memberikan perlawanan.

Pembahasan permasalahan pola pikir perempuan Jawa yang terkandung

dalam novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi dan pola pikir perempuan

Jawa dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari penting
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dilakukan untuk mengetahui relevansinya dengan kenyataan yang ada di

masyarakat, selain itu untuk menghasilkan persamaan dan perbedaan pola pikir

perempuan Jawa pada kedua novel tersebut. Analisis terhadap kedua novel

tersebut diperlukan guna menentukan kontribusi pemikiran dalam memahami

masalah pola pikir yang ditimbulkan oleh konflik kebutuhan-kebutuhan dalam

bentuk kepribadian seseorang.

Untuk memperoleh kajian yang lebih detail dan sesuai dengan tujuan

penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan pola pikir

perempuan Jawa, yakni pola berpikir yang didasarkan atas keyakinan yang

meliputi (nama orang, strata sosial, dan ritual) dan tindakan yang meliputi (rasa

syukur dan pembuka pintu rezeki).

Penelitian ini memfokuskan pola pikir perempuan Jawa yang terdapat

pada novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi dan novel Ronggeng Dukuh

Paruk karya Ahmad Tohari, karena di dalam kedua novel tersebut banyak

mengungkap tentang pola pikir dan bagaimana kaitannya dalam kehidupan

perempuan Jawa. Pola pikir realistis adalah sikap seorang manusia yang cara

berfikirnya atau tindakannya selalu berpegang dan berdasarkan pada kenyataan

atau fakta yang ada (Rozali, 2008).

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk memilih judul penelitian

tersebut, karena adanya hubungan objek yang akan diteliti dalam kedua novel itu.

Bertolak dari uraian tersebut, maka penelitian yang berjudul “Studi Komparasi

Pola Pikir Perempuan Jawa dalam Novel Pengakuan Pariyem Karya Linus

Suryadi dan Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari” ini dilakukan.
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Peneliti hanya meneliti pola pikir keyakinan dan tindakan perempuan Jawa dalam

kedua novel tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimanakah penggambaran pola pikir keyakinan perempuan Jawa dalam

novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi dan novel “Ronggeng

Dukuh Paruk” karya Ahmad Tohari?

2) Bagaimanakah penggambaran pola pikir tindakan perempuan Jawa dalam

novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi dan novel “Ronggeng

Dukuh Paruk” karya Ahmad Tohari?

3) Bagaimanakah perbedaan dan persamaan pola pikir keyakinan dan tindakan

perempuan Jawa dalam novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi dan

novel “Ronggeng Dukuh Paruk” karya Ahmad Tohari?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1    Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan memperoleh kajian perbandingan

pola pikir pada perempuan Jawa dalam novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus

Suryadi dan novel “Ronggeng Dukuh Paruk” karya Ahmad Tohari.
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1.3.2 Tujuan Khusus

1) Mendeskripsikan pola pikir keyakinan perempuan Jawa dalam novel

“Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi dan novel “Ronggeng Dukuh

Paruk” karya Ahmad Tohari.

2) Mendeskripsikan pola pikir tindakan perempuan Jawa dalam novel

“Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi dan novel “Ronggeng Dukuh

Paruk” karya Ahmad Tohari.

3) Mendeskripsikan perbedaan dan persamaan pola pikir keyakinan dan

tindakan perempuan Jawa dalam novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus

Suryadi dan novel “Ronggeng Dukuh Paruk” karya Ahmad Tohari.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1   Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi baru

terhadap studi komparasi, khususunya novel Pengakuan Pariyem karya Linus

Suryadi dan Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Selain itu dapat

memberikan pengetahuan tentang perempuan Jawa dalam kedua novel tersebut

khususnya pada pola pikirnya. Hasil penelitian dapat menunjukkan gambaran

studi komparasi perempuan Jawa khususnya pada pola pikirnya, serta dapat

digunakan sebagai tambahan atau referensi.
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1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1) Bagi pengajaran sastra

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan ajar dalam proses

pembelajaran apresiasi sastra ataupun pembelajaran sastra dan budaya.

Selain itu juga dapat digunakan sebagai usaha pelestarian budaya Jawa dan

pengetahuan tentang orang Jawa agar terdokumentasikan dengan baik

dengan berupa tulisan.

2) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk bahan penelitian

yang lainnya dan diharapkan dari penelitian ini bermanfaat dalam

mengetahui bagaimana kedua novel ini dikaji melalui studi komparasi

terfokuskan pola pikir pada perempuan Jawa.

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari salah interprestasi terhadap beberapa istilah yang

digunakan dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan istilah. Berikut ini akan

dijelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian:

1) Pola Pikir

Pola pikir merupakan cara seseorang untuk berpikir yang direpresentasikan

dengan bentuk pernyataan dan tindakan (Surayin, 2001: 439).
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2) Pola Pikir Realistis

Cara berfikir realistis adalah sikap seorang manusia yang cara berpikirnya

atau tindakannya selalu berpegang dan berdasarkan pada kenyataan atau

fakta yang ada (Rozali, 2008).

3) Pola Pikir Keyakinan

Pola pikir keyakinan merupakan cara berpikir yang diyakini oleh diri

sendiri (Taneko: 1984: 300).

4) Pola Pikir Tindakan

Pola pikir tindakan merupakan cara berpikir yang menyikapi sesuatu hal

dari luar dirinya sendiri secara abstrak dan kongkrit (Gerungan, 1988:

149).

5) Komparasi Sastra

Komparasi sastra (sastra bandingan) adalah upaya interdisipliner, kajian

sastra yang dihubungkan dengan bidang ilmu lainnya ataupun kepercayaan

lainnya. Selain itu, merupakan kajian untuk mendapatkan hasil perbedaan

dan persamaan dari karya satu dengan karya yang lainnya, dengan

memperhatikan aspek yang menonjol dalam sebuah karya sastra tersebut

(Endaswara, 2003: 128).


