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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Karya sastra adalah berbagai bentuk tulisan, karangan, gubahan, yang 

didominasi oleh aspek-aspek estetis. Ciri utama yang lain karya sastra adalah 

kreativitas imajinatif. Secara garis besar dibedakan atas sastra lisan dan tulisan, 

lama dan modern, daerah dan nasional (Ratna, 2004:476). Berdasarkan pendapat 

tersebut, maka sebuah karya sastra dapat dinikmati secara lisan maupun tertulis, 

tercipta dari waktu yang lampau (lama) ataupun modern (baru), dan bersifat 

(membawa budaya) dari kedaerahan maupun ruang lingkup nasional. Hal tersebut 

membuktikan bahwa karya sastra merupakan sebuah karya yang tidak terbatas 

untuk dinikmati, kapan pun terciptanya, dan dari manapun berasal. 

Karya sastra merupakan sebuah karya seni yang dapat dinikmati dalam 

berbagai bentuk, walaupun keseluruhan bentuk menikmatinya menggunakan 

kemampuan imajinasi pembacanya. Mulai dari mengimajinasikannya hingga 

membacanya menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai dengan jenis karya sastra 

tersebut. Misalnya saja sebuah novel atau cerpen, novel atau cerpen merupakan 

sebuah karya sastra yang dapat dinikmati menggunakan kemampuan imajinasi 

pembacanya untuk membayangkan sebuah kejadian di suatu tempat dengan 

suasana tertentu. Hal ini berbeda dengan cara menikmati sebuah karya sastra 

berupa puisi yang dibacakan, imajinasi pendengar ataupun penonton dibangun 

melalui teknik-teknik vokal pembaca puisi. Berbeda halnya dengan sebuah naskah 
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drama yang pembentukan imajinasi penikmatnya, berasal dari pencerminan 

sebuah kehidupan karya sastra dalam kehidupan nyata. 

Novel merupakan salah satu di antara bentuk sastra yang paling peka 

terhadap cerminan masyarakat. Menurut Johnson (Faruk, 2005: 45-46) novel 

mempresentasikan suatu gambaran yang jauh lebih realistik mengenai kehidupan 

sosial. Ruang lingkup novel sangat memungkinkan untuk melukiskan situasi lewat 

kejadian atau peristiwa yang dijalin oleh pengarang atau melalui tokoh-tokohnya. 

Kenyataan dunia seakan-akan terekam dalam novel, berarti ia seperti kenyataan 

hidup yang sebenarnya. Dunia novel adalah pengalaman pengarang yang sudah 

melewati perenungan kreasi dan imajinasi sehingga dunia novel itu tidak harus 

terikat oleh dunia sebenarnya. 

Novel merupakan salah satu dari karya sastra yang sering digunakan 

sebagai sarana pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalam novel 

terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung 

dalam novel bermacam-macam, mulai dari nilai agama, nilai sosial, nilai 

pendidikan, nilai moral, dan lain-lain. Dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

novel tersebut, pembaca dapat belajar memahami tentang arti kehidupan dalam 

masyarakat. 

Salah satu novel yang berlatar belakang keragaman budaya bangsa 

Indonesia adalah novel Upacara karya Korrie Layun rampan yang sarat dengan 

kandungan sistem religi, khususnya suku dayak benuaq di Kalimantan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penelitian antropologi sastra menjadi penting dilakukan 
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untuk mengetahui berbagai macam sistem religi yang terkandung di dalam novel 

tersebut. 

Novel Upacara karya Korrie Layun Rampan sudah pernah diteliti sebagai 

skripsi oleh Hidayah (2012), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Terhadap Kepribadian Tokoh Aku pada Novel Upacara Karya 

Korrie Layun Rampan (Sebuah Kajian Struktural dengan Alat Bantu Psikologi 

Behaviour Skinner)”. Hasil analisis yang didapat adalah kepribadian Tokoh Aku 

hasil bentukan dari lingkungan dan lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam 

kehidupannya.Lingkungan berperan penting dalam pembentukan kepribadian 

Tokoh Aku dalam novel karya Korrie Layun Rampan tersebut. 

Penelitian objek yang sama juga pernah dilakukan oleh Sanulita, dkk 

(2013), dalam penelitian yang berjudul “Warna Daerah dalam Roman Upacara 

Karya Korrie Layun Rampan” Hasil analisis yang didapat yaitu: 1). Warna daerah 

kebiasaan hidup berupa kebiasaan mengadakan upacara kewangkey dan upacara 

pelulung, 2). Warna daerah sikap hidup berupa sikap demokratis, sikap manja 

kepada alam, sikap yang dianggap sebagai musuh adalah menyerang secara fisik, 

sikap tidak bisa menabung atau merencanakan masa depan, sikap konsekuen atau 

tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan, sikap mudah tersinggung, sikap 

menghormati tamu secara berlebihan, sikap rela dan sikap selalu ingat aka asal-

usulnya. 

Dari hasil penelitian tersebut tidak menunjukkan kebudayaan yang 

berkaitan dengan sistem religi. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki 

kesamaanmengkaji  sumber data yang sama yaitu novel Upacara karya Korrie 
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Layun Rampan tetapi dengan kajian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan 

peneliti sekarang ini membahas mengenai sistem religi. 

Adapun penelitian sekarang mengkaji tentang budaya masyarakat Suku 

dayak Benuq yang berkaitan dengan sistem religi. Oleh karena itu, maka novel 

Upacara  karya Korrie layun Rampan ini perlu untuk dianalisis khususnya sistem 

religi masyarakat Suku dayak Benuaq yang tercermin dalam novel. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul ”Sistem Religi 

dalam Novel Upacara Karya Korrie Layun Rampan”. 

 

1.2. Fokus Masalah Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut: 

Fokus penelitian ini adalah sistem religi Suku dayak Benuaq yang 

berkaitan dengan: (1) hubungan manusia dengan Tuhan yang terkait dengan 

sistem religi, (2) hubungan manusia dengan sesama manusia yang terkait dengan 

sistem religi, dan (3) hubungan manusia dengan  alam yang terkait dengan sistem 

religi. 

Sistem religi yang terkandung dalam novel Upacara antara lain 

kepercayaan kepada Tuhan (keimanan), pengabdian kepada Tuhan, kepasrahan 

atau berserah diri pasa kekuasaan Tuhan, gotong-royong, musyawarah, adil 

terhadap sesama, rasa kagum terhadap alam dan kehidupan seni, sikap hormat 

terhadap alam, dan rasa tanggung jawab terhadap alam. 

Alasan dipilihnya Sistem Religi dalam novel Upacara karya Korrie Layun 

Rampan tersebut karena banyak sekali kegiatan yang sarat akan kebudayaan yang 
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berkembang di masyarakat suku Dayak Benuaq, terdapat banyak tradisi yang 

mengarah pada kearifan lokal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

setempat, khususnya suku Dayak Benuaq. Tradisi-tradisi budaya tersebut 

bertujuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat suku Dayak Benuaq. Tradisi dan 

masyarakat hukum adat ini menjadi bagian penting, khususnya di Kalimantan 

yang masih terkenal dengan keberadaan masyarakat hukum adat. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan, yaitu:  

1) Bagaimanakah hubungan manusia dengan Tuhan yang terdapat dalam novel 

Upacara karya Korrie Layun Rampanterkait dengan sistem religi? 

2) Bagaimanakah hubungan manusia dengan manusiayang terdapat dalam novel 

Upacara karya Korrie Layun Rampanterkait dengan sistem religi? 

3) Bagaimanakah hubungan manusia dengan alam yang terdapat dalam novel 

Upacara karya Korrie Layun Rampanterkait dengan sistem religi? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan hubungan manusia dengan Tuhan yang terdapat dalam novel 

Upacara karya Korrie Layun Rampan terkait dengan sistem religi. 
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2) Mendeskripsikan hubungan manusia dengan manusia yang terdapat dalam 

novel Upacara karya Korrie Layun Rampan terkait dengan sistem religi. 

3) Mendeskripsikan hubungan manusia dengan alam yang terdapat dalam novel 

Upacara karya Korrie Layun Rampan terkait dengan sistem religi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, manfaat secara praktis 

dan manfaat secara teoretis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Menambah wawasan pengetahuan tentang sastra dan mengetahui secara 

mendalam tentang sistem religi dalam karya sastra khususnya novel. 

b. Menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai studi 

Sastra Indonesia khususnya kajian nilai budaya.  

c. Sebagai bahan perbandingan dan sumbangan teori tentang kajian 

mengenai sistem religi dalam karya sastra serta sebagai pertimbangan 

peneliti selanjutnya. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Digunakan sebagai cerminan untuk mengetahui bagaimana sistem religi 

masyarakat suku Dayak Benuaq dalam novel Upacara karya Korrie 

Layun Rampan. 
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b. Diterapkan sebagai alternatif materi mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di universitas khususnya apresiasi sastra. Penelitian ini menjadi 

materi bacaan yang menggunakan pendekatan antropologi sastra. 

 

1.6. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan untuk menjelaskan istilah-istilah terkait 

dengan judul dengan tujuan menyamakan pemikiran dalam pemberian makna. 

Sejumlah istilah yang digunakan dalam menyusun penelitian tertentu perlu 

diadakan dengan maksud agar diperoleh kejelasan pengertian yang digunakan. 

Selain itu untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman dan untuk 

memperoleh kesamaan konsep. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah 

sebagai berikut: 

1) Religi :kecenderungan rohani manusiauntuk berhubungan dengan alam 

semesta, nilai yang meliputi segalanya dan hakikat dari semuanya. 

2) Suku Dayak Benuaq : salah satu anak suku Dayak di Kutai Barat, Kalimantan 

Timur. 

3) Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk. 

4) Upacara : serangkaian kegiatan yang dilakukan secara urut dan rinci dengan 

tujuan tertentu. 

5) Hubungan Manusia dengan Tuhan :hubungan yang mendasar, menuntun dan 

menjadi tujuan tindakan dan hidup ketuhanan manusia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dayak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kutai_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
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6) Hubungan Manusia dengan Sesamanya :hubungan yang berkaitan dengan 

kepentingan para anggota masyarakat. 

7) Hubungan Manusia dengan Alam :hubungan yang terjadi antara manusia 

dengan alam sekitar karena adanya keterkaitan dan saling membutuhkan. 

8) Novel adalah cerita rekaan yang menyajikan sesuatu secara lebih banyak, 

lebih rinci, lebih detil, dan lebih banyak melibatkan berbagai unsur cerita 

yang membangun novel itu dan mengkreasikan sebuah dunia yang jadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




