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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Dewasa ini, sosiologi sastra semakin banyak diminati. Pada Umumnya 

sosiologi sastra lebih banyak memperoleh perhatian, baik di kalangan mahasiswa 

maupun para peminat sastra. Selain itu secara definitif sosiologi sastra berkaitan 

dengan masyarakat sehari-hari hal tersebut dianggap dapat memberikan manfaat 

secara langsung, sekaligus nyata. Kemudian jika dilihat dari objeknya yaitu karya 

sastra itu sendiri, seperti novel, maka sosiologi sastralah yang lebih banyak 

membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan. Karya sastra adalah masyarakat 

itu sendiri sebagai miniatur (Ratna, 2011: 23-24). 

  Antara sosiologi dan sastra sebenarnya saling melengkapi, ketika 

keduanya sama-sama ingin memahami manusia sebagai makhluk sosial, dapat 

dipahami dari sisi sosiologi dan sastra, tentu sosiologi cenderung ke arah 

kehidupan sosial manusia yang nyata. Adapun sastra, kehidupan manusia itu telah 

diimajinasikan.  

  Endraswara (2011:2) memahami bahwa sosiologi dan sastra adalah 

wahana pemahaman manusia. Antara sosiologi dan sastra, memiliki kesamaan 

pandang terhadap fakta kemanusiaan. Sosiologi mencoba mempelajari lembaga-

lembaga sosial dan segala permasalahan seperti masalah ekonomi, agama, politik 

dan lain-lain yang kesemuannya itu merupakan stuktur sosial untuk mendapatkan 

gambaran  tentang cara-cara  manusia menyesuaikan  diri dengan lingkungannya, 
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sedangkan sastra menawarkan kehidupan unik manusia yang bersifat imajinatif. 

  Sastra sebagai fakta estetis akan mengungkapkan seluk beluk hidup 

manusia. Hidup manusia itu sendiri dikemas dalam konteks fiksi. Sebuah karya 

fiksi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari subjektivitas pengarang yang 

menciptakannya. Karya sastra pengarang besar melukiskan kecemasan, harapan, 

dan aspirasi manusia, sehingga ia merupakan salah satu barometer sosiologis yang 

paling efektif untuk mengukur tanggapan manusia terhadap kekuatan sosial. Oleh 

karena itu sastra juga akan selalu mencerminkan nilai-nilai dan perasaan sosial. 

  Sedangkan karya sastra merupakan sebuah karya yang diciptakan oleh 

seorang pengarang yang dihasilkan melalui proses perenungan dan imajinasi dari 

hal-hal yang diindra, diketahui, dirasa, ditanggapi, dilihat, difantasikan, dan 

dialami, serta disampaikan melalui bahasa dengan segala perangkatnya sehingga 

menjadi karya sastra estetik. Sebagai sebuah karya imajiner fiksi menawarkan 

berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. 

Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh 

kesungguhan yang kemudian diungkapkannya kembali melalui sarana fiksi sesuai 

dengan pandangannya (Nurgiyanto, 1995:2). 

  Selain itu karya sastra merupakan dokumen sosial budaya, yang 

mencerminkan zamannya, sehingga konsep tersebut menandai bahwa sosiologi 

sastra akan meneliti sastra sebagai ungkapan historis, ekspresi suatu waktu, 

sebagai sebuah cermin yang memuat aspek sosial dan budaya, sehingga menjadi 

penting untuk mengetahui konteks sosial pengarang dan masyarakat yang dituju. 
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       Representasi konteks sosial tidak lepas berbicara bahwa sastra bukan 

stuktur verbal yang otonom. Sastra memiliki relasi aspek-aspek di luar teks sastra. 

Keterkaitan teks sastra itu dapat dilihat dari kajian sosiologi sastra. Karya sastra 

itu dibangun oleh teks dan konteks. Teks dan konteks itu memiliki hubungan 

relasi dan interelasi yang cukup erat. Teks dibangun oleh sesuatu yang berada di 

luar teks, konteks itulah yang akan memberi pewarnaan terhadap teks itu, baik 

dari realitas sosial maupun dari pola pikir pengarang dalam menghadirkan teks 

tersebut. Sastra menurut prespektif yang ditawarkan tidak lepas dari praksis-

praksis sosial, ekonomi, dan politik karena ia ikut mengambil bagian di dalamnya. 

Dengan demikian, menurut Endraswara (2011: 95) konsep cermin adalah sastra 

sebagai refleksi sosial. Refleksi tersebut dipoles dengan imajinasi. Apa saja yang 

ada dalam sastra, asalkan mencerminkan kehidupan sosial, dianggap penting. 

Berbagai faktor sosial disiapkan untuk melihat sastra. Sebaliknya, penelitian teks 

dalam prespektif sosiologi, tetap memperhatikan unsur intrinsik. Unsur 

pembangun sastra itu dipahami untuk mengungkap faktor-faktor sosial (di luar 

sastra). Unsur pembangun sastra itu telah dipikirkan secara mendalam oleh 

sastrawan, dinarasikan, diekspresikan sesuai dengan keadaan sosial.  

  Setiap sastrawan dengan segala latar belakangnya memotret dan 

memaknai kehidupan di sekitarnya untuk kemudian diekspresikan melalui karya 

sastra. Karena itu, setiap karya sastra yang dihasilkan oleh siapa pun sangatlah 

penting, terlepas dari apakah karya sastra itu termasuk karya sastra yang serius 

ataupun karya sastra populer, sebab setiap sastrawan memiliki cara pandang dan 

cara bertutur yang unik, dan berbeda-beda. Melihat bahwa karya sastra merupakan 
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potret masyarakat pada zamannya dan juga tidak dapat dipisahkan dengan 

pengarangnya. 

  Sastra sebagai karya imajinatif yang bermediakan bahasa dan mempunyai 

nilai estetika  dominan. Imajinasi dan estetika merupakan konsep dasar dari seni 

yang bersifat personal, sedangkan bahasa merupakan ciri khas dari media 

penyampaiannya, yang membuat karya sastra berbeda dengan karya-karya 

lainnya. 

  Sebagai bagian dari imaji, tidak semua karya sastra dihasilkan oleh rasio 

dan kognisi, tapi juga afeksi, rasa. Olahan rasa itu sendiri tidak terlepas dari 

biografi pengarang, budaya dan sikap hidupnya. Keduanya saling terkait dan 

saling bertanggung jawab. Karya sastra juga dipandang sebagai refleksi zaman 

yang mewakili pandangan dunia pengarang, tidak hanya sebagai individu 

melainkan juga merupakan anggota dari masyarakat atau kelompok sosial 

tertentu. Dunia pengarang merupakan produk interaksi antara pengarang dengan 

situasi sekitarnya. Pandangan dunia pengarang terbentuk atas hubungan antara 

konteks sosial dalam novel, dengan konteks sosial dalam kehidupan nyata serta 

latar sosial budaya pengarang dengan novel yang dihasilkan. Pandangan dunia 

pengarang dapat terungkap melalui tokoh problematiknya. 

  Glodman (dalam Pradopo, 2002: 260) mengembangkan konsep tentang 

pandangan dunia yang terwujud dalam karya sastra dan filsafat besar. Pandangan 

dunia adalah ekspresi dari suatu kelas sosial pada saat karya sastra diciptakan dan 

para pengarang, filsuf, dan seniman yang menampilkannya. Pandangan dunia 

pengarang akan dapat terungkap melalui tokoh, tokoh itu sendiri adalah tokoh 
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yang mempunyai masalah yang berhadapan dengan kondisi sosial yang ada. 

Pandangan dunia yang ditampilkan pengarang lewat tokoh merupakan suatu 

struktur global yang bermakna. Pandangan dunia merupakan “kesadaran sejati” 

karena diperoleh dari pemahaman dunia yang dipandang sebagai keutuhan. 

  Melalui karya sastra masyarakat pembaca sastra akan mengetahui 

kehidupan sosial pengarang. Dengan demikian, karya sastra yang diciptakan oleh 

sastrawan bertujuan untuk menuliskan kembali kehidupan dalam bentuk cerita. 

Pengarang mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna 

pengalaman hidup seperti yang dirasakan pengarang melalui karyanya. Novel 

yang mampu yang mampu menggambarkan realitas kehidupan nyata tergolong 

sebagai novel yang baik, karena pada dasarnya novel adalah pengetahuan yang 

muncul dan terjadi dalam suatu masyarakat (Wellek dan Warren, 1983:94). 

  Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang di dalamnya 

terdapat berbagai cerita tentang persoalan kehidupan, baik masalah budaya, 

ekonomi, sosial, maupun politik dan lain sebagainya. Semua itu merupakan hasil 

imajinatif sastrawan yang diperoleh dari perenungan dari kehidupan nyata yang 

kemudian ditafsirkannya, dengan kata lain pandangan dunia pengarang akan 

berpengaruh pada penciptaan karya sastra. Dalam kasanah sastra sudah banyak 

pengarang yang memunculkan karya sastra dalam bentuk novel. Novel yang akan 

dijadikan objek penelitian ini adalah novel Lanang karya Yonathan Rahardjo. 

  Abad XX adalah abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh abad ini 

besar sekali terhadap manusia. Akibat negatif yang langsung dapat dirasakan 

adalah terjadinya krisis sosial, krisis politik, krisis ekonomi dan krisis nilai. Krisis 
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ini menimbulkan anarkisme, skeptisme, individualisme, ketidaktentuan nilai dan 

sistem. Begitu juga halnya isi cerita dalam novel Lanang yang akan menjadi objek 

penelitian ini. 

  Novel “Lanang” karya Yonathan Rahardjo mengungkap berbagai 

problema sosial yang terkait dengan dunia kedokteran hewan. Seorang dokter 

hewan bernama Lanang tampil sebagai tokoh utama, ia ditugaskan di daerah 

pegunungan. Kehadiran wabah penyakit misterius, merupakan tantangan bagi 

dokter Lanang dalam mengawali tugasnya. Wabah penyakit yang tidak sekedar 

muncul begitu saja, akan tetapi lahir dari proses kemajuan dunia kedokteran 

hewan. Perjalanan tokoh Lanang dalam mengungkap kasus tersebut tidaklah 

mudah. Banyak masalah sosial yang didasari oleh politik, intrik politik, konspirasi 

dibalut dengan mistik sehingga permasalahan yang dihadapinya cukup kompleks.  

  Novel Lanang ini mengangkat kisah kemanusiaan dokter hewan dan 

seluk-beluknya secara rinci, gamblang dan imajinatif dalam menyelidiki misteri 

kematian hewan dalam jumlah besar, yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat 

dan bangsa. Jatuh bangunnya dokter hewan Lanang dalam menyelidiki kasus 

tersebut merupakan cermin apa yang sesungguhnya terjadi di bidang kedokteran 

hewan dan peternakan di tanah air, dengan menggunakan dasar ilmiah dan 

dikembangkan sebagai fiksi, berbagai kemungkinan dapat terjadi. Novel tersebut 

juga banyak mengungkap masalah kemanusiaan dan kehidupan, seperti kehidupan 

politik yang bobrok, porak porandanya lingkungan, dan berbagai kenyataan sosial 

yang ada di masyarakat saat ini. Subtansi yang digambarkan oleh pengarang juga 

merupakan sebuah inovasi kekreativitasan dalam mengungkap kisah kehidupan 
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yang khas yang ditempatkan dalam konteks kekuatan politik ekonomi nasional 

dan global. Perlu untuk dikaji secara konteks hal-hal yang berpengaruh dalam 

proses penciptaan sebuah karya. Konteks adalah bagaimana faktor-faktor luar 

yang berpengaruh terhadap proses penciptaan teks karya tersebut.  

  Peneliti memilih  novel ini karena selain novel tersebut merupakan novel 

pilihan sayembara hasil penulisan novel 2006 Dewan Kesenian Jakarta, juga 

merupakan novel yang banyak menuangkan fenomena realitas sosial yang masih 

relevan dengan kondisi dan keadaan masyarakat sekarang, keluar dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh para pakar sastra.  

  Lanang merupakan novel pertama dari Yonathan Rahardjo. Yonathan 

sendiri memang belum dikenal oleh masyarakat, namun novel pertamanya mampu 

mengantarkannya menjadi salah satu pemenang dalam sayembara penulisan 

Dewan Kesenian Jakarta 2006. Novel yang terbit sejak Mei 2008 ini telah banyak 

mendapat komentar para tokoh dan pakar sastra. Pengarang juga telah 

mengeluarkan beberapa karya yang mampu berkontribusi untuk menambah 

wacana kesusastraan Indonesia. 

  Permasalahan yang cukup dominan pada Novel Lanang yaitu objek 

kajiannya tentang representasi pandangan dunia pengarang Yonathan Rahardjo 

dalam menciptakan sebuah novel yang berjudul Lanang. Menurut Glodman 

(dalam Faruk 2010: 81-82) mengungkapkan bahwa pandangan dunia tragik 

mengandung tiga elemen, yaitu pandangan mengenai Tuhan, Pandangan 

mengenai dunia, dan pandangan mengenai manusia. Dari hal tersebut peneliti 

ingin mengetahui hubungan ketiga unsur tersebut dalam sebuah karya sastra 
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khususnya novel yang berjudul Lanang, Sekaligus ingin mengetahui hal-hal 

apakah yang berpengaruh terhadap proses penciptaan novel Lanang tersebut, 

sehingga mampu mempengaruhi warna dalam penciptaan novel Lanang. Seorang 

tokoh utama yang bernama Lanang diceritakan sebagai seorang dokter hewan 

sama halnya seorang pengarang Yonathan yang juga sebagai alumni Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Negeri Air Langga, sehingga menarik untuk dikaji 

faktor-faktor luar apa sajakah yang berpengaruh terhadap proses penciptaan karya 

tersebut. 

  Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Antara lain, 

(1) Erwin Purwanto dengan judul “Aspek Sosial Budaya Jawa Dalam Novel 

Lanang”. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin lebih fokus pada aspek sosial 

budaya Jawa yang terkandung dalam novel tersebut, (2) Kursnaedi Jamilahi 

dengan judul “ Analisis Konflik Batin tokoh utama Dalam Novel Lanang. 

Penelitian ini meneliti tentang konflik batin yang dialami  tokoh-tokoh yang 

diciptakan dalam novel Lanang, (3) Tuty Alawiyah Sholichah dengan judul 

“Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Lanang. Hasil penelitian 

sebelumnya hanya difokuskan pada nilai-nilai moral atau nilai pendidikan 

karakter yang disampaikan dalam novel Lanang.   

  Penelitian ini lebih memfokuskan pembahasannya pada stuktur konteks 

pandangan dunia pengarang Yonathan Rahardjo dalam novel tersebut, dimana 

konteks memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam menghadirkan karya sastra 

dalam bentuk novel. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam. 
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1.2 Fokus Masalah Penelitian 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada representasi 

pandangan dunia pengarang yang dicermati melalui keberadaan pengarang yang 

mengemukakan masalah yang berkaitan dengan dunia pengarang yakni yang 

berupa sumber ekonomi pengarang yang terikat dalam sebuah lembaga, latar 

belakang sosial budaya, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai 

kegiatan pengarang di luar karya sastra.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini antara lain : 

1) Bagaimana pandangan dunia pengarang yang berupa latar belakang sosial 

budaya dalam novel Lanang karya Yonathan Rahardjo? 

2) Bagaimana pandangan dunia pengarang yang berupa sumber ekonomi dalam 

novel Lanang karya Yonathan Rahardjo? 

3) Bagaimana pandangan dunia pengarang yang berupa ideologi dalam novel 

Lanang karya Yonathan Rahardjo?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan  pandangan dunia pengarang yang berupa latar belakang 

sosial budaya dalam novel Lanang karya Yonathan Rahardjo.  
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2) Mendeskripsikan pandangan dunia pengarang yang berupa sumber ekonomi 

dalam novel Lanang karya Yonathan Rahardjo. 

3) Mendeskripsikan pandangan dunia pengarang yang berupa ideologi dalam 

novel Lanang karya Yonathan Rahardjo. 

  

1.5  Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan dengan kehadiran karya ini dapat memberi manfaat, 

baik secara teoretis maupun praktis yaitu, 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

1)    Bagi pembaca dengan adanya penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai 

wahana untuk lebih memahami dan mengapresiasi karya sastra, khusunya 

karya-karya Yonathan Rahardjo. 

2) Bagi penikmat sastra, hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana 

mengembangkan sikap kritis pembaca dalam mengamati perkembangan 

zamannya, sejalan dengan kedudukan sastra itu sendiri sebagai salah satu 

kreasi manusia sehingga mampu berpikir kritis tentang perkembangan zaman 

di masa yang akan datang. 

3) Bagi peneliti sastra, hasil penelitian ini  juga dapat digunakan sebagai bahan   

       bandingan dan sebagai pedoman penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis bagi kehidupan dan pengajaran sastra. Dari sisi manfaat 

kehidupan yaitu, 

1) Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran sastra.  
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2) Memperkaya hasil penelitian dalam bidang dunia keilmuan sosiologi sastra. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat mengajarkan bahwa terdapat banyak pelajaran 

yang didapatkan dari sebuah karya sastra (novel) sehingga bukan tidak 

mungkin dapat menarik minat baca masyarakat terhadap novel dan karya 

sastra yang lain. 

 

1.6 Definisi Oprasional 

1) Representasi adalah perbuatan mewakili, keadaan diwakili, apa yang 

mewakili, atau perwakilan. Representasi juga diartikan sebagai gambaran 

menurut Echols dan Shadily (dalam Rafiek, 2010: 67). 

2) Sosiologi Sastra merupakan ilmu interdisipliner (lintas-disiplin), antara 

sosiologi dan ilmu sastra (Saraswati, 2003: 1). 

3) Sastra merupakan “teks yang mengandung instruksi” atau “ajaran”. Dalam 

bahasa Indonesia bisa disebut kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang 

memiliki arti atau keindahan tertentu (Sadikin, 2010: 6). 

4) Novel merupakan cerita rekaan yang menyajikan tentang aspek kehidupan 

manusia yang lebih dalam yang senantiasa berubah-ubah dan merupakan 

kesatuan dinamis yang bermakna. Kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri 

atas kenyataan sosial walaupun juga ada yang meniru dan subjektivitas 

manusia (Wijaya Heru dan Wahyuningtyas, 2010: 47-48). 

5) Konteks sosial adalah hal-hal yang mengitari sebuah penciptaan karya sastra 

atau kehadiran karya sastra. Konteks sosial juga dapat berhubungan dengan 

faktor etika, hokum, budaya, ekonomi, politik, agama dan sebagainnya 
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(Endraswara, 2011: 144-145). 

6) Pandangan dunia diartikan sebagai konsep pandangan hidup yang dimiliki 

seseorang atau golongan dalam masyarakat yang dimaksudkan untuk 

menanggapi dan menerangkan segala masalah yang ada di dunia. Pandangan 

hidup pada penelitian ini yang terkait dengan ideologi, latar belakang, dan 

perekonomian. 

7) Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. 

8) Unsur ekstrinsik adalah sesuatu yang berada di luar bangunan (stuktur) sastra, 

tetapi dia telah menjadi bagian koherensif dari sistem organisme suatu 

bangunan sastra. 

 

 


