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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar  Belakang

Karya sastra membicarakan manusia dengan segala kompleksitas

persoalan hidupnya, maka antara karya sastra dengan manusia memiliki hubungan

yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai hasil imajinatif, sastra berfungsi sebagai

hiburan yang menyenangkan, juga berguna untuk menambah pengalaman lebih

bagi para pembaca atau penikmatnya.

Secara etimologis sastra atau sastera berasal dari bahasa Sanskerta yang

terdiri dari akar kata cas atau sas dan –tra. Cas memiliki arti mengarahkan,

mengajar, memberikan suatu petunjuk ataupun instruksi. Akhiran –tra

menunjukkan satu sarana atau alat. Sastra secara harfiah berarti alat untuk

mengajar, buku petunjuk, buku instruksi ataupun pengajaran Teeuw (dalam

Susanto, 2012: 1). Sastra dalam hal ini adalah tulisan-tulisan yang berisi

keindahan-keindahan dari ekspresi perasaan pengarangya. Sastra selanjutnya

ditulis dalam sebuah media yang berupa kertas atau buku.

Sementara itu menurut (Tarigan, 1986: 120) sastra adalah karya fiksi atau

hasil ciptaan, rekaan atau imajinasi pengarang. Secara etimologis, kata fiksi atau

fiction diturunkan dari bahasa Latin fictio, fictum yang berarti “membentuk,

membuat, mengadakan, menciptakan”. Dengan demikian dapat dianalogikan

bahwa kata benda fiksi dalam bahasa Indonesia secara singkat berarti “sesuatu

yang dibentuk; sesuatu yang dibuat; sesuatu yang diciptakan; sesuatu yang
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diimajinasikan”. Dalam pengertian ini sastra adalah sesuatu yang diciptakan dari

imajinasi pengarang. Karena sesuatu ini diimajinasikan oleh seorang pengarang.

Maka karya sastra hanyalah berupa kisah khayalan. Walaupun kadang kisah

khayalan ini berasal dari dunia nyata atau kadang dapat menjadi kenyataan.

Sastra sebagai reflektor dari lingkungan sosial, tentunya tidak pernah lepas

dari budaya masyarakat, dimana sebuah karya sastra itu dilahirkan. Budaya

memiliki berbgai macam pengertian, tergantung dari sudut mana seseorang

menilianya. E.B. Taylor merumuskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan

yang kompleks, yang di dalamnya terkandung tujuh unsur-unsur universal

kebudayaan, ilmu pengetahuan, sistem religi/kepercayaan, kesenian, bahasa,

sistem kemasyarakatan, sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi, peralatan

dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari (Prasetya, 2009: 29).

Budaya mencakup seluruh kegiatan masyarakat, dalam

berkegiatan/aktivitasnya, kadang manusia tidak dapat membedakan atau

memisahkan unsur-unsur kebudayaan yang satu dan lainnya, khususnya

kepercayaan dan adat istiadat (tradisi). Kamus Bahasa Indonesia (2008: 11 dan

1084) mengartikan adat istiadat sebagai segala aturan (tindakan dan sebagainya)

yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun. Sedangkan kepercayaan

adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar

atau nyata, atau sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah

satu dari kelima agama yang resmi.

Dalam penegertian Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan

turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat;
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pengertian lainnya adalah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah

ada merupakan yang paling baik dan benar (KBI, 2008: 1543). Ketika tradisi

dijalanakan seacara terus-menerus oleh suatu masyarakat, maka tradisi tersebut

akan menjadi adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian budaya lainnya adalah sistem kepercayaan atau biasa dikenal

dengan sebutan agama. Agama ini termasuk dalam salah satu dari tujuh unsur

budaya. Menurut Greetz (dalam Scrahf 1955: 32) agama adalah sistem lambang

yang berfungsi menegakkan berbagai perasaan dan motivasi yang kuat,

berjangkauan luas dan abadi pada manusia dengan merumuskan berbagai konsep

mengenai keteraturan umum eksistensi, dan dengan menyelubungi konsepsi-

konsepsi ini dengan sejenis tuangan faktualitas sehingga perasaan-perasaan dan

motivasi-motivasi itu secara unik tampak realistik..

Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral ini menggambarkan

tentang bagaimana pembauran antara agama dan tradisi yang terjadi di

masyarakat Kuaman Jogja Jawa Tengah yang tergambar dalam konflik di dalam

diri tokoh utama (K.H. Ahmad Dahlan) dan antartokoh.

Penelitian tentang Ide Pembaharuan Hubungan Agama dan Tradisi dalam

Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral Tinjauan Antropologis ini

berusaha untuk menemukan bentuk-bentuk dari ide pembaharuan yang terjadi

dalam novel melalui pendekatan antrolpologis. Penelitian ini bermaksud agar

pengetahuan tentang bentuk-bentuk dari hubungan agama dan tradisi yang

terdapat dalam novel dapat menjadi bahan untuk membuka pikiran masyarakat

tentang konsep-konsep dalam hubungan agama dan tradisi. Hal ini dikarenakan
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masalah tentang hubungan agama dan tradisi adalah hal yang sensitif di

lingkungan sosial, khususnya dalam hal upacara-upacara keagamaan yang berlaku

di masyarakat.

Adat istiadat/tradisi dan agama yang menjadi masalah utama dalam

penelitian ini adalah bagian dari kebudayaan/antroplogoi. Antropologi adalah ilmu

pengetahuan mengenai manusia dalam masyarakat. Antropologi dibedakan

menjadi antroplogi fisik dan antropologi kebudayaan, yang sekarang berkembang

menjadi studi kulturual.

Pemilihan novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral ini didasarkan

pada isi novel yang membahas tentang pembauran antara agama dan tradisi dalam

kehidupan masyarakat di Jawa Tengah khsusnya Kauman. Pembauran antara

agama dan tradisi ini dimunculkan oleh pengarang pada hampir seluruh bab dalam

novel ini. Tradisi yang diyakini oleh masyarakat dalam novel ini menjadi

pedoman hidup masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan dalam beragama.

Selain itu dalam segi penjualan novel ini adalah novel best seller sebab novel ini

telah difilmkan dengan judul yang sama, dan sempat menjadi topik yang hangat di

media.

Penelitian dengan judul “Ide Pembaharuan Hubungan Agama dan Tradisi

dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral Tinjauan Antropologis”

belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga keaslian ide penelitian

ini terjamin.
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Penelitian sejenis tentang ide pembaharuan hubungan agama dan tradisi

pernah dilakukan oleh Zul Virdiani (mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Surakarta pada tahun 2008 ) dengan judul penelitian “Tradisi Peringatan

(Slametan) Sesudah Kematian Seseorang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di

Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian tersebut

mengkaji tentang hukum memperingati kematian (slametan) dalam perspektif

Islam, hal-hal yang dikaji diantaranya: alasan diadakannya (slametan), proses dan

makna tradisi (slametan), dan pandangan hukum Islam terhadap (slametan).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zul Virdiani

terletak pada objek yang dibahas yaitu sama-sama meneliti tentang hubungan

tradisi dan agama. Perbedaanya terletak pada teori yang digunakan untuk

mengkaji objek bahasan, penelitan yang dilakukan Zul Virdiani menggunakan

perspektif pandangan hukum Islam terhadap slametan, dan peneltian yang

dilakukan oleh Zul Virdiani hanya mengkaji tentang selametan. Sedangkan pada

penelitian ini menggunakan perspektif budaya dan mengkaji berbagai macam

tradisi yaitu salmetan, yasinan, pemberian sesajen, hingga tata cara dalam

melakukan upacara keagamaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dian Lukitosari Oktavia (mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2003) dengan judul penelitian

“Dimensi-dimensi Sosial Budaya dari Upacara Adat Bersih Desa (Studi Kasus

tentang Nilai-nilai Sosial Budaya dari Upacara Adat Bersih Desa di Desa

Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”. Penelitian tersebut

mengkaji tentang latar belakang terciptanya tradisi upacara bersih desa dan
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mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tersebut. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Lukitosari Oktavia

terletidak pada objek yang dikaji yaitu tardisi. Perbedaanya terletak pada teori

yang digunakan, penelitian yang dilakukan oleh Dian Lukitosari menggunakan

perspektif makna dari upacara adat bersih desa, sedangkan dalam penelitian ini

menggunakan perspektif budaya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dian

Lukitosari hanya meneliti tentang upacar adat bersih desa, sedangkan penelitian

ini membahas berbagai macam tradisi yaitu salmetan, yasinan, pemberian sesajen,

hingga tata cara dalam melakukan upacara keagamaan.

Keistimewaan penelitian ini dibanding penelitian terdahulu dapat dilihat

dari berbagai hal. Pertama, penelitian ini menggunakan culture studies. Kedua,

penelitian ini mengakaji berbagai macam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat,

sehingga penelitian ini lebih lengkap dibanding penelitian terdahulu. Ketiga,

penelitian ini mengkaji tentang bentuk-bentuk hubungan agama dan tradisi yang

terjadi di masyarakat dalam rekaman sebuah novel, sehingga penelitian ini dapat

menjadi buku panduan bagi masyarakat yang ingin menambah wawasan tentang

hubungan antara agama dan tradisi.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi masalah budaya yang difokuskan pada hubungan tradisi

dan agama dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. Masalah

budaya dalam penelitian ini adalah hubungan antara agama Islam dan tradisi yang

terjadi pada lingkup masyarakat Jawa Tengah khususnya Kauman.
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1.3 Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah maka diperlukan suatu

perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai

berikut.

1) Bagaimanakah ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam

novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud

kebudayaan sebagai kompleks dari ide?

2) Bagaimanakah ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam

novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud

kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola

masyarakat?

3) Bagaimanakah ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam

novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud

kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia?

1.4 Tujuan Penelitian

1) Mendeskripsikan ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam

novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud

kebudayaan sebagai kompleks dari ide.

2) Mendeskripsikan ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam

novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud

kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola masyarakat.
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3) Mendeskripsikan ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi dalam

novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral ditinjau dari wujud

kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik, yaitu dapat mencapai tujuan

penelitian secara optimal, mampu menghasilkankan laporan yang sistematis dan

bermanfaat secara umum.

1.5.1 Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai

studi terhadap sastra/novel di Indonesia, khususnya terhadap ide

pembaharuan hubungan agama dengan tradisi.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam

mengaplikasikan teori sastra dalam mengungkapkan novel Sang

Pencerah karya Akmal Nasery Basral.

1.5.2 Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra

Indonesia dan menambah wawasan kepada pembaca tentang ide

pembaharuan hubungan tradisi dengan agama.

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran

dalam hal anlisis novel yang berkaitan dengan unsur instrinsik

khususnya tentang masalah ide pembaharuan hubungan agama

dengan tradisi.
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3) Melalui pemahaman mengenai perkembangan masalah sosial

khususnya ide pembaharuan hubungan antara tradisi dengan agama,

diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengungkapkan makna

yang terkandung dalam novel Sang Pencerah.

1.6 Definisi Istilah

1) Novel

Novel adalah hasil cipta rekaan pengarang dengan bahasa sebagai

alat, biasanya berisi pengalaman hidup diri atau orang lain. Walaupun

sebuah novel menceritakan kisah nyata pada masa lampau, tetap saja di

dalam novel terdapat campur tangan dari pengarang. Jadi dalam membaca

novel harus dapat membedakan antara fiksi dan fakta.

2) Struktur Novel

Dalam novel terdapat dua struktur utama, yaitu instrinsik dan

ekstrinsik. Unsur instrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sastra

dari dalam sastra itu sendiri (tema, plot/alur, tokoh/penokohan,

latar/setting dan gaya). Sedangkan unsur instrinsik adalah unsur-unsur

yang membangun karya sastra dari luar karya (kebudayaan dan masalah

sosial), biasanya unsur ini berperan penting dalam proses penciptaan karya

sastra.

3) Tradisi

Tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus

oleh individu maupun komunitas, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jika

suatu tradisi/kebiasaan ini tidak dilakukan atau dilanggar, maka akan
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muncul sebuah konflik baik itu terjadi dalam diri maupun di luar diri

(komunitas/individu).

4) Agama

Agama adalah sitem kepercayaan yang mengharuskan pemeluknya

melakukan kegiatan yang telah ditentukan dalam sebuah sistem

kepercayaan. Agama yang diturunkan oleh Allah Swt sebagai agama

terakhir yang diturunkan kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw

lewat perantara malaikat Jibril dengan berpedoman pada kitab Al-quran

dan As-sunnah.

5) Ide Pembaharuan Hubungan Agama dengan Tradisi

Ide pembaharuan hubungan agama dengan tradisi adalah suatu

upaya untuk melihat bentuk dari agama dan tradisi yang telah dimodifikasi

atau disesuaikan. Ide pembaharuan hubungan agama dan tradisi adalah

usaha untuk mencari bentuk tardisi dan agama yang telah berbaur dalam

masyarakat. Tradisi-tradisi seperti apa yang sering dikaitkan dengan

agama, dan bagaimanakah bentuk hubungan antara tradisi dan agama yang

dilakukan oleh masyarakat.

6) Wujud Kebudayaan

Wujud kebudayaan adalah hal-hal yang membentuk sebuah

kebudayaan. Dalam sebuah kebudayaan terdapat beberapa wujud

kebudayaan, menurut Koentjaraningrat, (2009: 150) wujud kebudayaan

antara lain:
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a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan

berpola dari manusia dalam masyarakat.

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.


