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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan hasil imajinatif seorang sastrawan yang 

dituangkan  ke dalam bentuk tulisan. Karya sastra yang diciptakan oleh pengarang 

beragam, seiring dengan keberagaman karya sastra dapat memberikan muatan 

nilai-nilai sekaligus hiburan bagi pembacanya. Sebelum menciptakan sebuah 

karya sastra seorang pengarang melakukan suatu pandangan hidup, baik yang 

dirasakan dirinya maupun orang lain. Sastra juga dipandang sebagai gejala sosial, 

sastra yang ditulis pada kurun waktu tertentu berkaitan dengan norma-norma dan 

istiadat zaman itu. 

Sastra dan sosiologi adalah dua bidang ilmu yang berbeda, tetapi mampu 

menjadi bidang ilmu baru yaitu sosiologi sastra. Sosiologi sastra berarti mengkaji 

karya sastra dengan cara menghubungkan dengan aspek-aspek sosial yang ada 

dalam kehidupan masyarakat. Istilah sosiologi sastra pada dasarnya tidak berbeda 

pengertiannya dengan sosiologi sastra, atau pendekatan sosio kultural terhadap 

sastra. Oleh karena itu, sosiologi sastra merupakan bagian mutlak dari kritik 

sastra, mengkhususkan dan menelaah sastra dengan memperhatikan segi-segi 

sosial kemasyarakatan (Damono, 1978: 2). 

Sosiologi sastra memiliki hubungan erat dengan aspek-aspek sosial, 

sosiologi mapun sastra memilki objek yang sama, yaitu mempelajari keadaan 
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sosial. Sosiologi sastra lebih banyak memberikan perhatian pada sastra nasional, 

sastra modern, khususnya novel. Saraswati, (2003: 3) menjelaskan bahwa 

sosiologi melakukan analisis ilmiah yang objektif, sedangkan sastra mencoba 

memahami setiap kehidupan sosial dalam relung perasaan yang terdalam. 

Problema dalam masyarakat timbul dari kekurangan-kekurangan manusia 

atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomi, biologis, psikologis, 

dan kebudayaan. Problema sosial yang bersumber pada faktor ekonomis antara 

lain kemiskinan, pengangguran dan sebagainya, penyakit misalnya bersumber dari 

faktor biologis. Selain itu ada faktor psikologis timbul persoalan penyakit seperti 

syaraf (neorosis), bunuh diri, disorganisasi jiwa, dan seterusnya. Sementara itu 

persoalan yang menyangkut persoalan perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, 

konflik rasial, dan konflik keagamaan bersumber pada faktor kebudayaan 

(Soekanto, 2010: 314). 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa karya sastra adalah sebuah problema 

sosial, karena pada hakikatnya sastra merupakan produk sosial. Itulah sebabnya, 

apa yang tergambar dalam karya sastra adalah sebuah entitas masyarakat yang 

bergerak, baik yang berkaitan dengan struktur, fungsi, maupun aktifitas dan 

kondisi sosial budaya sebagai latar belakang kehidupan masyarakat pada saat 

karya sastra diciptakan. Memahami karya sastra ternyata tidak dapat dilepaskan 

dari alam dan masyarakat. Hal ini disebabkan pengarang adalah bagian dari 

masyarakat dan hidup ditengah masyarakat. Melihat adanya problema sosial 

dalam karya sastra, sudah tentu sosiologi yang berbicara, sedangkan sastra 
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menggambarkan akan indahnya karakter ciri khas pengarang. Suatu novel tidak 

akan indah bila sastra yang digunakan hanya sebatas kemampuan yang lemah. 

Dalam novel, tokoh merupakan salah satu unsur terpenting, karena tokoh 

adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh tentunya 

berbagai macam problema sosial dalam menjalani hidupnya. Bagitu juga dengan 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Novel tersebut menjalin 

rangkaian cerita tentang kisah seorang ronggeng bernama Srintil dan kisah 

seorang pemuda bernama Rasus, yang keduanya menjadi tokoh pengejawantahan 

rakyat kecil yang berasal dari daerah terpencil, Dukuh Paruk.  

Peneliti menganalisis novel Ronggeng Dukuh Paruk ini disadarkan pada 

substansi novel yang merupakan representasi dari problema sosial. Berbagai 

problema sosial digambarkan secara gamblang oleh pengarang dan cerita-cerita 

yang disajikan pengarang berdasarkan problema kehidupan masyarakat. selain itu, 

penulis sendiri tertarik menganalisis problema sosial dalam novel Ronggeng 

Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, karena penulis merasakan bahwa problema 

sosial tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Dalam menganalisis suatu 

karya sastra, tentunya setiap manusia berbeda pandangan dalam merilis suatu 

karya sastra. Namun dalam hal ini penulis menyadari bahwa setiap penjiwaan 

manusia berbeda-beda ketertarikannya.  

Penelitian yang membahas tentang problema sosial sudah pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya Luluk Hidayatul Zahro tahun (2013) dengan 

judul ”Kajian Problem Psikologi Sosial tokoh Utama dalam Novel Trilogi 

Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini hari Jendera Bianglala Karya 
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Ahmad Tohari” penelitian ini lebih menekankan pada aspek problema psikologi 

sosial yang terjadi pada tokoh utama yang meliputi (a) problem kesehatan, (b) 

problem agama kepercayaan, (c) problem ekonomi dan pekerjaan, (d) problem 

perkawinan dan berumah tangga, (e) problem berperan di masyarakat, (f) problem 

untuk persiapan untuk berkeluarga (g) problem seks. Perbedaan yang kedua 

adalah objek kajian yang digunakan menggunakan novel berbeda. Oleh karena itu 

karakteristik sosial dalam novel juga akan berbeda. 

Adapun penelitian yang kedua membahas tentang problema sosial yang 

dilakukan oleh Nurul Arfia (2012) Kajian yang dilakukan berjudul ” Problematika 

Sosial TKI pada Novel Jatisaba Karya Ramadya Akmal ”(Kajian Sosiologi 

Sastra)”. Penelitian ini lebih menekankan pada problematika sosial TKI. Aspek 

sosial yang digunakan adalah suatu bentuk strata sosial yang melindas strata sosial 

bawah TKI. 

Jika penelitian pertama lebih menekankan pada aspek problema psikologi 

sosial yang terjadi pada tokoh utama. Sementara penelitian yang kedua 

menekankan pada problematika sosial diangkat dalam penelitian ini yaitu 

problematika TKI. Maka penelitian ini berbeda dengan dengan penelitian 

sebelumnya karena penelitian ini lebih menekankan pada wujud dan dampak 

problema sosial yakni dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

Berkaitan dengan pernyataan tersebut peneliti akan meneliti kajian problema 

sosial yang terkandung dalam novel Ronggeng Dukuh paruk karya Ahmad Tohari 

dengan judul ”Analisis Problema Sosial dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

karya Ahmad Tohari”. 
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1.2 Fokus Masalah  

Fokus penelitian berfungsi sebagai batasan-batasan permasalahan yang 

lebih rinci dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini secara umum 

jangkauan masalah ditekankan pada telaah wujud dan dampak problema sosial. 

Penelitian ini dibatasi pada empat indikator yakni, faktor ekonomi, biologis, 

biopsikologis, dan kebudayaan (Setiadi & Usman Kolip,  2011: 927-928). 

Berdasarkan keempat indikator tersebut peneliti membatasi pada dua indikator 

yakni faktor ekonomi, dan faktor kebudayaan. Hal ini karena, dalam novel yang 

tergambar lebih dominan faktor ekonomi dan kebudayaan. 

Faktor ekonomi terbagi atas tiga jenis yaitu, kemiskinan, pengangguran, 

dan ketimbagan ekonomi, sedangkan faktor kebudayaan terbagi atas lima bagian 

yaitu perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial, dan keagamaan 

(Soekanto, 2010: 315). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji dari dua aspek yaitu 

dari aspek kejahatan yang bersumber dari faktor kebudayaan dan aspek 

kemiskinan yang bersumber dari faktor ekonomi. Hal ini karena, dalam novel 

yang tergambar lebih dominan aspek kejahatan dan aspek kemiskinan. Maka 

dapat disimpulkan bahwa aspek kejahatan dan aspek kemiskinan memiliki peran 

yang sangat penting untuk membangun tokoh sesuai dengan keinginan pengarang. 

Selain faktor ekonomi dan kebudayaan, penelitian ini juga di fokuskan 

pada wujud dan dampak problema sosial yaitu dampak kejahatan dan dampak 

kemiskinan. Dampak kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-

proses sosial sosial yang sama, yang menghasilkan proses-proses perilaku sosial 

lainnya (Soekanto, 2010: 321). Dampak kemiskinan diartikan sebagai suatu 
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keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang 

sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu untuk 

memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut 

(Soekanto, 2010: 320). 

Faktor ekonomi dan kebudayaan merupakan media pembelajaran bagi 

pengarang untuk mengekspresikan permasalahan dalam karya sastra. novel 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, banyak mengungkap tentang 

problema sosial dari faktor ekonomi dan kebudayaan khususnya dari aspek 

kejahatan dan kemiskinan. Selain itu, peneliti tertarik menganalisis novel 

Ronggeng Dukuh Paruk karena, karena cerita-cerita yang disajikan pengarang 

dalam novel tersebut berdasarkan problema kehidupan masyarakat. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Penelitian terhadap novel Ronggeng Dukuh paruk karya Ahmad Tohari 

dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut. 

1) Bagaimana wujud problema sosial dari faktor ekonomi dan kebudayaan dalam 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 

2) Bagaimana dampak problema sosial yang dilatarbelakangi faktor ekonomi dan 

kebudayaan dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1) Mendeskripsikan wujud problema sosial dari faktor ekonomi kebudayaan 

dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 
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2) Mendeskripsikan dampak problema sosial yang dilatarbelakangi faktor 

ekonomi dan kebudayaan dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Suatu penulisan yang baik, harus dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu untuk khalayak umum. Adapun manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Menambah kajian sastra dengan menerapkan teori sosiologi sastra. 

b) Menambah referensi bagi penelitian sosial (humaniora) untuk mendalami dan 

memahami kehidupan manusia dalam bermasyarakat. 

c) Memperkuat teori penelitian sastra sebagai bagian yang sama pentingnya 

dengan kajian sosial lainnya demi mengambil peranan dalam meningkatkan 

tatanan masyarakat yang lebih beradab. 

d) Mempermudah pembaca dalam menghayati wujud dan dampak problema  

sosial yang  terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari. 

e) Mengembangkan kajian sastra terkait dengan problema sosial dalam novel.  

f) Sebagai bahan apresiasi sastra khususnya bagi pembaca sastra Indonesia terkait 

dengan aspek moral dalam sebuah novel. 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka setiap istilah 

akan diuraikan. Hal ini dilakukan ini untuk menghindari kurangnya pemahaman 

istilah yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan 

istilah sebagaimana berikut. 

1) Analisis adalah telaah atau kajian terhadap sesuatu. 

2) Novel adalah salah satu prosa fiksi yang disebut juga karya fiksi yaitu kisahan 

atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar 

serta tahapan dan rangkan cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi 

pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita (Aminuddin, 1987: 66).  

3) Problema sosial merupakan hambatan-hambatan dalam usaha untuk mencapai 

susuatu yang diinginkan. Pemecahan masalah sosial menggunakan cara-cara 

yang diketahui oleh masyarakat yang berlaku, tatapi aplikasi masyarakat 

menghadapi kenyataan: hal yang biasanya berlaku telah berubah, atau 

terhambat pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut dapat terwujud sebagai 

masalah sosial, masalah moral, masalah politik, masalah ekonomi, masalah 

agama, atau masalah-masalah lainnya (Soelaeman, 1987: 6).  

 


