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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sastra adalah sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan pertama-tama sebuah

imitasi. Seorang seniman menciptakan dunia baru, meneruskan sebuah proses

penciptaan di dalam semesta alam, bukan menyempurnakannya. Sastra terutama

merupakan suatu luapan emosi yang spontan (Hartoko, 1989:5). Sastra menyajikan

gambaran kehidupan yang sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, yang

mencakup tentang kehidupan atau hubungan antar masyarakat dengan orang-orang,

antarmanusia, antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Maka,

memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia dan kehidupan manusia,

kriteria utama yang ada pada karya sastra adalah kebenaran penggambaran, atau

yang hendak digambarkan.

Kehidupan sosial manusia, di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas

dari apa yang disebut konflik.Salah satu hal yang merupakan bagian dari kehidupan

manusia bahkan kadang menjadi penentu alur hidup seseorang adalah konflik.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu

interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian,

pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik merupakan

situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang

tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok

masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersama dengan hilangnya

masyarakat itu sendiri. Konflik adalah benturan kepentingan, keinginan, pendapat,
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dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Maulana, 2008:1).

Konflik juga suatu persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau suatu

kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat terjadi pada

berbagai macam keadaan.

Konflik menjadikan hidup yang dijalani setiap manusia menjadi lebih

sempurna dengan segala lika liku problematika yang bisa ditimbulkannya. Konflik

menjadikan hidup lebih berwarna. Seseorang pasti akan merasa hampa jika selama

hidupnya hanya merasakan kebahagiaan. Begitu pun sebaliknya, seseorang lainnya

pun akan merasa bosan jika terus menerus menderita.Sama halnya posisi konflik

dalam kehidupan, di dalam karya sastra pun konflik menjadi nyawa yang

menentukan hidup matinya sebuah karya sastra. Semakin banyak konflik yang

terkandung dalam karya sastra semakin bagus pula apresiasi terhadap karya

tersebut. Konflik dalam sebuah karya sastra tidak jauh dari kehidupan nyata,

Karena karya sastra adalah bentuk refleksi dari kehidupan.

Menggunakan teori konflik dalam mengkaji karya sastra tentu saja bisa

memudahkan untuk mengingat banyak contoh yang bisa dijadikan acuan dari

kehidupan manusia sehari-hari. Teori ini pula mampu untuk menganalisis bahasa

yang digunakan dalam karya sastra. Penggunaan bahasa antara seseorang yang

sedang mengalami konflik dan seorang lainnya yang hidupnya baik-baik saja tentu

berbeda.

Konflik dalam karya sastra salah satu unsur yang sangat penting. Konflik

juga menghidupkan peristiwa dalam sebuah karya sastra. Pada dasarnya konflik

bersifat merusak, konflik merupakan peristiwa-peristiwa signifikan dan pantas

menjadi berita dalam kehidupan manusia, tetapi anggapan bahwa setiap interaksi
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perlu melibatkan konflik adalah salah. Manusia  pada umumnya mampu bergaul

dengan baik dengan orang-orang, kelompok maupun organisasi lain. Munculnya

konflik dalam karya sastra sama persis dengan munculnya konflik dalam realitas

kehidupan yang melingkupi diri pribadi seorang individu. Sama-sama bertumpu

pada adanya konflik hidup, adanya konflik pribadi dengan realitas sosial yang ada,

problem antarmanusia, antartokoh dalam fiksi, atau sebuah konflik yang juga sering

dihadapi seorang tokoh.

Bentuk karya fiksi yang terkenal dewasa ini adalah novel. Novel

mengungkapkan suatu konsentrasi kehidupan pada suatu saat yang tegang,

danpemusatan kehidupan yang tegas (Semi, 1989: 32). Novel menyajikan

ceritafiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata, mempunyai unsur intrinsik dan

ekstrinsik. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dengan

bermacam-macam masalah dalam interaksinya dengan lingkungan dansesamanya.

Seorang pengarang berusaha semaksimal mungkin mengarahkan pembaca kepada

gambaran-gambaran realita kehidupan lewat cerita yang ada dalam novel tersebut.

Seperti halnya cerita dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer

yang ceritanya mengalir dan terlihat hidup.

Novel Gadis Pantai merupakan novel yang menarik untuk diteliti karena

novel ini memiliki kelebihan yang terletak pada ceritanya, yaitu tentang Gadis

kampung  nelayan yang tidak berpendidikan yang menjadi nyonya bangsawan

bergelimang kemewahan. Novel ini mengangkat tema tentang perilaku manusia

yang mengalami konflik eksternal yang diantaranya konflik fisik dan konflik sosia.

Gadis Pantai sebagai tokoh utama mengalami konflik eksternal karena konflik

yang dialami Gadis Pantai mengacu pada ketertindasan, dan kekerasan fisik yang
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pernah dialaminya.

Setelah peneliti membaca novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer,

dalam kehidupan Gadis Pantai memberikan point pertama konflik yang ada di

dalam novel tersebut. Konflik dalam novel Gadis Pantai diartikan sebagai

perjuangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, dan kekuasaan.

Konflik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta,

terorisme, dan revolusi. Seperti, keluarga menjual anaknya demi mendapatkan

pengakuan sosial dalam masyarakat, keluarga ingin mengangkat derajat sebagai

keluarga yang hidup di ruang masyarakat tersebut, karena tanpa adanya pengakuan

derajat, cacian dan penghinaan akan menghampiri.

Peneliti memilih novel ”Gadis Pantai” sebagai bahan penelitian karena

dalam novel ini banyak terjadinya konflik pada Gadis Pantai setelah menikah

dengan seorang pembesar di desanya. Sehubungan dengan penjelasan di atas

tersebut, dan banyak terjadinya konflik dalam novel ”Gadis Pantai karya

Pramoedya Ananta Toer”. Untuk mengetahui lebih detail mengenai konflik maka,

peneliti akan mengkaji secara mendalam tentang konflik-konflik yang terjadi pada

Gadis Pantai. Peneliti akan mengangkat masalah tentang Analisis Konflik Eksternal

Tokoh dalam Novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer perlu dilakukan.

1.2 Masalah

1.2.1 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini terkait dengan konflik yang

dialami tokoh dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer.

Permasalahan tersebut meliputi, konflik yang seringkali dikaitkan dengan konflik
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fisik yang terjadi pada Gadis Pantai. Konflik terbuka,yang dialami Gadis Pantai

setelah menikah dengan Bendoro. Konflik tertutup, konflik yang di alami Gadis

Pantai dengan tokoh-tokoh lain yang ada di sekitarnya.

Konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara

dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan (Wellek

& Warren, 1989: 285). Kedua kekuatan tersebut satu sama lain tidak bisa saling

menyesuaikan kehendak, usaha dan maksud-maksudnya. konflik merupakan situasi

yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak

pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat

lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu

sendiri. Permasalahan di dalam konflik sering pula dikaitkan dengan bentuk konflik

antara lain konflik eksternal yang meliputi, 1) konflik fisik dan 2) konflik sosial.

Konflik tersebut akan diteliti dalam, Analisis Konflik Ekternal Tokoh Utama

Perempuan dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer sebagai

kajiannya.

1.2.2 Batasan Masalah

Berpijak pada jangkauan masalah yang cukup luas dan mengingat

keterbatasan waktu dan biaya, maka peneliti perlu membatasinya pada masalah

lebih khusus. Hal ini dilakukan supaya penelitian ini dapat menghasilkan kajian

yang lebih baik, dan memberikan gambaran yang jelas terhadap analisis data yang

ditemukan, untuk itu berkaitan dengan Analisis Konflik Tokoh dalam Novel Gadis

Pantai karya Pramoedya Ananta Toer ini peneliti pembatasinya dalam hal-hal

berikut:
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1. Bentuk konflik fisik; a) konflik fisik antara manusia dengan manusia, b) konflik

fisik antara manusia dengan masyarakat, c) konflik fisik antara manusia dengan

alam sekitar.

2. Bentuk konflik sosial; a) konflik sosial antara manusia dengan manusia, b)

konflik sosial manusia dengan masyarakat, c) konflik sosial antara manusia

dengan alam sekitar.

Batasan masalah ini hanya diambil dua saja yaitu yang terdapat dalam

bentuk konflik eksternal yang sangat mendasari dalam cerita novel Gadis Pantai

karya Pramoedya Ananta Toer.

1.2.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan agar sebuah penelitian lebih terfokus

sehingga tidak meluas dari apa yang seharusnya dibahas. Permasalahan yang akan

dibahas dalam permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konflik fisik yang dialami tokoh dalam novel Gadis Pantai karya

Pramoedya Ananta Toer?

2. Bagaimanakah konflik sosial yang dialami tokoh dalam novel Gadis Pantai

karya Pramoedya Ananta Toer?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam  penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan

khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan, ”Analisis

Konflik Eksternal tokoh dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer.”

Sedangkan tujuan khususnya adalah mendapatkan gambaran tentang:

1. Konflik fisik yang dialami tokoh dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya
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Ananta Toer.

2. Konflik sosial yang dialami tokoh dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya

Ananta Toer.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

serta wawasan bersifat keilmuan terhadap novel. Khususnya penelitian dengan

pendekatan sosiologi sastra dan konflik.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan acuan untuk pengajaran kajian prosa fiksi, serta mengembangkan

teori sastra, khususnya sastra yang berbentuk novel dengan perkembangan aspek

sosiologi sastra.

2. Untuk memudahkan dalam pemahaman mendeskripsikan sebuah novel.

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengadakan penelitian

yang lebih dalam.

4. Untuk melihat makna bentukkonflik yang ada dalam karya sastra. Penelitian ini

diharapkan juga mampu menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya sebab masih

banyak aspek yang belum diteliti.

1.5 Penegasan Istilah

1. Novel adalah suatu cerita dengan suatu alur, cukup panjang mengisi satu buku

atau lebih, yang menggarap kehidupan pria dan wanita yang bersifat imajinatif.

(Tarigan, 1984:164)
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2. Konflik adalah pertikaian atau pertentangan yang diakibatkan oleh adanya suatu

permaslahan baik dalam lingkungan sosial maupun individu (Kamus besar

bahasa Indonesia 1990:326).

3. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan

sesuatu yang di luar dirinya, dengan lingkungan alam atau lingkungan manusia.

Konflik eksternal dibedakan menjadi dua kategori, yaitu konflik fisik dan

konflik sosial (Nurgiantoro, 1995:124).

4. Konflik fisik adalah konflik yang disebabkan adanya pembenturan antara tokoh

dengan lingkungan alam (Nurgiantoro, 1995:124).

5. Konflik  sosial adalah konflik yang disebabkan oleh adanya kontak sosial antar

manusia, atau masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan

anatarmanusia (Nurgiantoro, 1995:124).


