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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sastra merupakan hasil cipta atau karya manusia yang dapat dituangkan

melalui ekspresi yang berupa tulisan yang menggunakan bahasa sebagai

mediumnya. Selain itu sastra juga merupakan hasil karya seseorang yang

diekspresikan melalui tulisan yang indah, sehinga karya yang dinikmati

mempunyai nilai estetis yang dapat menarik para pembaca untuk menikmatinya.

Karya sastra dapat dikelompokkan menjadi puisi, novel, cerpen, dan

drama. Novel merupakan sebuah cerita prosa fiktif yang melukiskan para tokoh,

gerak serta adegan kehidupan  nyata yang representatif dalam suatu alur. Karya

novel biasanya mengangkat berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat.

Karya-karya novel yang menarik itu dapat mempengaruhi jiwa para pembaca

sehingga dapat menyelami dan seolah-olah hadir dalam cerita tersebut (Wiyatmi,

2006:14).

Sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sastra yang ditulis

pada waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma-norma dan adat istiadat

yang ada pada zaman itu. Pengarang mengubah karyanya selaku seorang warga

masyarakat dan menyapa pembaca seolah-olah pembaca tersebut merupakan

warga masyarakat yang ada di dalam zaman itu.
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Menurut Sukada (1987:48) dalam rangka analisis karya sastra ada dua

aspek yang harus dibicarakan, masing-masing aspek ekstrinsik dan aspek

instrinsik. Kedua aspek ini saling menjelaskan persoalan yang diangkat oleh

pengarang dalam karyanya. Aspek intirinsik merupakan  aspek yang mendukung

karya sastra dari dalam, aspek tersebut meliputi (1) tema, (2) alur, (3) tokoh dan

perwatakan, (4) setting, (5) sudut pandang, (6) gaya, sedangkan aspek ektrinsik

merupakan aspek yang mendukung karya sastra dari luar, yang meliputi faktor-

faktor politik, ekonomi, sosiologi, sejarah, ilmu jiwa atau pendidikan. Kedua

aspek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, tanpa analisis aspek ekstrinsik

akan memberikan kesimpulan yang hanya  berupa kemungkinan belaka pada

analisis aspek instrinsiknya. Sebaliknya tanpa analisis aspek ekstrinsiknya

susunan struktur karya sastra tidak mungkin dijelaskan.

Nilai budaya suatu masyarakat yang mempengaruhi seorang pengarang

dalam berkarya adalah nilai budaya yang selalu digunakan dalam sistem

kehidupan sosial pengarang tersebut. Seorang pengarang sendiri merupakan

bagian suatu masyarakat yang harus tunduk dalam nilai suatu budaya. Budaya

dalam kaitannya dengan akal dan budi manusia, akan memunculkan berbagai

acuan tindakan yang digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang berisi

pandangan hidup dan sikap hidup manusia.

Menurut Koentjaraningrat (dalam Soelaeman, 2007:97) pandangan hidup

adalah nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, yang dipilih secara selektif

oleh para individu dan golongan di dalam masyarakat. Sistem nilai budaya sering

juga merupakan pandangan hidup atau world view bagi manusia yang
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menganutnya. Apabila sistem nilai merupakan pedoman hidup yang dianut oleh

sebagian besar warga masyarakat, pandangan hidup merupakan suatu sistem

pedoman yang dianut oleh golongan-golongan atau lebih sempit lagi oleh

individu-individu khusus di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hanya ada

pandangan hidup golongan atau individu tertentu, tetapi tak ada pandangan hidup

seluruh masyarakat. Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia. Tidak

ada seorang pun yang hidup tanpa pandangan hidup meskipun tingkatnya berbeda

beda. Pandangan hidup mencerminkan citra diri seseorang karena pandangan

hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya.

Menurut William (dalam Soelaeman, 2007:98) ideologi merupakan

komponen dasar terakhir dari sistem-sistem sosial-budaya. Pengertian ini

menyangkut sistem-sistem dasar kepercayaan dan petunjuk hidup sehari-hari.

Suatu ideologi bagi masyarakat tersusun dari tiga unsur yaitu: (1) pandangan

hidup, (2) nilai-nilai, (3) norma-norma. Pandangan ini menunjukkan bahwa

pandangan hidup itu merupakan bagian dari ideologi kebudayaan yang dapat

membuat kemungkinan-kemungkinan menjawab pertanyaan mengapa tentang

sesuatu dari kehidupan manusia, untuk itu peneliti terdorong untuk membuat

meneliti pandangan hidup dalam novel Rojak karya Fira Basuki .

Pandangan hidup juga terdapat dalam tokoh-tokoh novel Rojak karya Fira

Basuki. Tokoh yang akan peneliti teliti dalam novel Rojak adalah tokoh Jenice.

Pandangan hidup juga tidak terlepas dari keadaan lingkungan di mana seseorang

itu berada. Lingkungan ini merupakan perangsang (stimulus) yang akan

mempengaruhi pandangan hidup seseorang.
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Novel karya Fira Basuki yang berjudul Rojak merupakan karya sastra yang

menceritakan tentang kehidupan penikahan dari bercampurnya suatu kebudayaan.

Berawal dari kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat yang ada pada masa

sekarang, lewat karya sastra ini, pengarang ingin mengungkapkan suatu realitas

sosial yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan isi novel rojak karya Fira Basuki

inilah, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut novel Rojak dari segi

pandangan hidup tokoh utama.

Budaya dalam kaitannya dengan akal dan budi manusia, akan

memunculkan berbagai acuan tindakan yang digunakan sebagai pedoman

bertingkah laku yang berisi pandangan hidup dan sikap hidup manusia. Dalam

novel Rojak Fira Basuki ini peneliti akan mengkaji tentang pandangan hidup

tokoh utama supaya dapat terungkap secara jelas.

Adapun peneliti terdahulu yang telah menganalis Tokoh Utama yaitu

Siswiatiningsih 2007 dengan judul Perubahan Sosial Tokoh Utama dalam Novel

Atap Karya Fira Basuki (Sebuah Telaah Strukturalisme Genetik) dari analisis

terdahulu penelitian lebih menekankan pada perubahan sosial tokoh utama.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Arif Setiawan 2010 yang telah menganalisis

dengan judul Sosok Wanita Jawa dalam Novel Berkisar Merah Karya ahmad

Tohari dan Novel Midah Si Manis Bergigi Emas Karya Pramoedya Ananta Toer

(Analisis Komparatif Teks Sastra). Penelitian tersebut lebih menekankan pada

persamaan dan berbedaan yang berkaitan tentang pandangan hidup dan sikap

hidup. Berdasarkan banyak judul terdahulu seperti di atas peneliti lanjutan akan

menganalisis dengan judul Pandangan Hidup Tokoh Utama dalam Novel Rojak
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Karya Fira Basuki yang lebih menekankan pada persoalan pandangan hidup

tokoh utama.

1.2 Jangkauan Masalah

Novel Fira Basuki yang berjudul Rojak di dalamnya terdapat sebuah

pandangan hidup dan sikap hidup tokoh utama. Membicarakan pandangan hidup

tidak terlepas dengan ideologi, karena ideologi itu sendiri pun mencakup tentang

pandangan hidup, nilai-nilai dan norma-norma. Pandangan hidup itu bersifat

kodrati, Karena itu ia menentukan masa depan seseorang. Pandangan hidup

artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan,

petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil

pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat

hidupnya.

Berdasarkan asalnya pandangan hidup dibedakan atas (1) pandangan hidup

berasal dari agama, pandangan hidup berasal dari agama meliputi: (a) aqidah, (b)

ketakwaan, (c) keyakinan, (2) pandangan hidup yang berupa ideologi yang di

dalamnya disesuaikan dengan kebudayaan, nilai-nilai dan norma-norma, (3)

pandangan hidup hasil renungan, pandangan hidup hasil renungan di dalamnya

meliputi: (a) cita-cita atau keinginan, (b) kebajikan atau kebaikan, (c) usaha, dan

(d) kepercayaan atau keyakinan, (4) pandangan hidup dari segi sosial, pandangan

hidup dari segi sosial  yang di dalamnya meliputi: (a) individu, (b) masyarakat

(Muhammad,  2005:101).
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Sikap hidup ialah keadaan hati dalam menghadapi hidup ini. Sikap itu ada

di dalam hati kita dan hanya kitalah yang tahu. Sikap hidup perkawinan

antarbudaya akan membawa pada masalah-masalah dan isu-isu yang spesifik.

Konflik dalam perkawinan antarbudaya timbul dalam beberapa area, mencakup

ekspresi cinta, corak komitmen dan sikap yang mengarah pada perkawinan itu

sendiri, dan pola pengasuhan anak ketika pasangan memiliki anak.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya jangkauan masalah di atas, pembatasan dalam

penelitian ini perlu dibatasi pada beberapa hal yang relevan dengan orientasi

penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kajian sastra yang

lebih teliti dan jelas, sehingga pembahasan masalah menjadi mendalam dan

terperinci. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pandangan hidup yang

akan peneliti batasin yaitu pandangan hidup hasil renungan yang di dalamnya

meliputi (1) cita-cita atau keinginan, (2) kebajikan, (3) usaha dan (4) kepercayaan

atau keyakinan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disinggung di atas maka peneliti

merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut.

1) Bagaimanakah pandangan hidup hasil renungan dari segi cita-cita pada

tokoh utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki?
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2) Bagaimanakah pandangan hidup hasil renungan dari segi kebajikan pada

tokoh utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki?

3) Bagaimanakah pandangan hidup hasil renungan dari segi usaha pada tokoh

utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki?

4) Bagaimanakah pandangan hidup hasil renungan dari segi kepercayaan

pada tokoh utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang

pandangan hidup pada tokoh utama yang terdapat dalam novel Rojak Karya Fira

Basuki.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk

memperoleh deskripsi tentang hal-hal sebagai berikut.

1) Pandangan hidup tokoh utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki

dari hasil renungan ditinjau dari segi cita-cita.

2) Pandangan hidup tokoh utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki

dari hasil renungan ditinjau dari segi kebajikan.

3) Pandangan hidup tokoh utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki

dari hasil renungan ditinjau dari segi usaha.
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4) Pandangan hidup tokoh utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki

dari hasil renungan ditinjau dari segi kepercayaan.

1.6 Manfaat Penelitian

1) Memberikan pemahaman secara detail tentang pandangan hidup tokoh

utama dalam karya sastra (novel).

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan sumbangan,

serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi

peneliti-peneliti selanjutnya.

1.6 Penegasan Istilah

Menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang

digunakan, maka perlu adanya penegasan istilah. Hal tersebut dimaksudkan untuk

memperoleh kesamaan pengertian terhadap istilah yang digunakan penegasan

yang dimaksud antara lain.

a. Novel adalah pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia (dalam

jangka yang lebih panjang) dimana terjadi konflik-konflik yang akhirnya

menyebabkan terjadinya perubahan jalan hidup antara para pelakunya

(Esten, 1990:12). Novel yang peneliti gunakan adalah novel Rojak karya

Fira Basuki.

b. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu

cerita (Aminuddin, 1987:79).
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c. Pandangan hidup adalah suatu keyakinan yang paling mendasar tentang

makna hidup yang sebenar-benarnya, yang dari padanya digunakan

sebagai pedoman berfikir dan bertindak (Pasha, 2000:54).

d. Ideologi adalah komponen dasar terakhir dari sistem-sistem sosio-budaya.

Pengertian ini mengyangkut sistem-sistem dasar kepercayaan dan petunjuk

hidup sehari-hari (Soelaeman, 2007:98).


