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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Karya sastra merupakan hasil kreasi manusia yang indah, di dalamnya 

terdapat daya kreatif dan daya imajinasi. Kedua kemampuan tersebut sudah 

melekat pada jiwa pengarang. Pengarang harus mampu menemukan ide-ide yang 

baru dalam setiap karyanya. Hasil imajinasi merupakan dunia baru bagi pengarang 

atau dunia khayal yang direkayasa pengarang. Berimajinasi harus dikembangkan 

untuk memperbanyak karya sastra. 

Karya sastra yang diciptakan oleh mereka benar-benar mampu 

menciptakan suatu karya sastra sehingga dinikmati oleh pembaca. Hasil karya 

sastra dituangkan dalam bentruk teks sastra baik berupa prosa atau puisi. 

Pengarang menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya 

dengan lingkungan (Nurgiyantoro, 1995: 3). Berbagai fenomena sosial menjadi 

sumber utama inspirasi pengarang untuk menyajikan karyanya. 

Karya sastra merupakan hasil cerminan masyarakat yang diungkapkan 

kembali oleh pengarang melalui tokoh-tokoh yang ditampilkan.  Gambaran-

gambaran kehidupan masyarakat yang diceritakan oleh penagarang merupakan 

salah satu hasil budaya manusia. Karya sastra selain sebagai karya imajinatif, juga 

sebagai hiburan dan karya sastra yang bermutu mengandung nilai-nilai yang 

bermanfaat bagi pembaca. Di dalamnya terdapat berbagai pengalaman hidup, 

keindahan kata, penemuan baru dan kearifan dalam memandang kehidupan 
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sehingga mampu meningkatkan kekayaan batin pembaca atau penikmatnya. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Aristoteles (dalam Sugiarti 2004: 33) bahwa karya 

sastra memang bersifat dulce at utile yang berarti menyenangkan dan bermanfaat. 

Dengan demikian sebuah karya sastra yang baik tidak hanya diperoleh dari 

rangkaian kata, tetapi juga ditentukan oleh makna yang terkandung di dalamnya. 

Karya sastra pada umumnya berisi tentang permasalahan yang melengkapi 

kehidupan manusia.  Permasalahan yang terjadi dalam diri manusia dengan 

manusia lain dan dapat juga permasalahan yang terjadi dalam diri sendiri. Karya 

sastra memiliki  dunia  sendiri  yang merupakan hasil pengamatan sastrawan 

terhadap yang diciptakan sastrawan itu sendiri baik berupa novel, puisi maupun 

drama yang berguna untuk dinikmati, dipahami dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Agar dapat memahami, menikamati dan memanfaatkan karya sastra, 

maka pembaca perlu mengkaji karya sastra. 

Dewasa ini pengkajian sastra mendapat perhatian tidak hanya dari para 

ahli atau kritikus sastra tetapi juga dari peminat dan penggemar sastra. Pengkajian 

dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik yang bersifat 

ekstrinsik misalnya pendekatan sosiologis, psikologis, biografis, historis ataupun 

pendekatan intrinsik misalnya pendekatan struktural yakni suatu pendekatan yang 

menekankan kajiannya pada telaah terhadap unsur-unsur struktural pembangun 

suatu karya sastra. Pengkajian terhadap karya sastra dapat juga dilakukan dengan 

kombinasi beberapa pendekatan. Setiap pengkajian dimaksudkan untuk dapat 

memahami karya sastra dengan lebih baik, dengan demikian karya sastra tersebut 

dapat dinikmati (dulce) secara lebih intens serta dapat dimanfaatkan (utile) untuk 



3 
 

memahami kehidupan ini. Karya sastra bukan sekedar tempat renungan sketsa 

manusia dan kehidupannya, melainkan ia bisa menjadi subyek  yang  menyusup 

masuk mencari sesuatu dalam diri manusia dan tata kehidupannya. Sastrawan 

memiliki panca indera yang sangat peka untuk mengungkap gejala alam termasuk 

segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Walaupun kadang-kadang berupa 

ungkapan yang halus, namun merupakan kritik yang keras dan tajam tepat pada 

sasaran yang dalam. 

Membicarakan sastra yang memiliki sifat imajinatif, pembaca berhadapan 

dengan tiga jenis (genre) sastra yaitu prosa, puisi, dan drama. Salah satu jenis 

prosa adalah novel. Novel salah satu bentuk karya sastra yang banyak digemari 

oleh pembaca. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan novel di Indonesia 

sekarang cukup pesat, terbukti dengan banyaknya novel-novel baru telah 

diterbitkan. Novel tersebut mempunyai bermacam tema dan isi, antara lain tentang 

problem-problem sosial yang pada umumnya terjadi dalam masyarakat.  

Novel merupakan karya sastra yang berbentuk prosa, seperti karya sastra 

yang membentuk rekaan berdasarkan realitas kehidupan yang merupakan hasil 

kreatifitas manusia, baik yang menggambarkan keadaan masyarakat dihasilkan 

melalui transformasi. Kejadian yang terjadi di dalam karya sastra menyangkut 

kehidupan manusia tidak lepas dari realitas masyarakat. Bagaimana peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang dengan orang lain atau dengan 

masyarakat. 

Novel adalah salah satu genre sastra yang banyak digemari pembaca. Pada 

hakikatnya hasil karya sastra diciptakan untuk dinikmati, dipahami, dan 
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dimanfaatkan oleh pembaca. Upaya untuk memahami sebuah karya sastra 

bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena membaca akan dihadapkan pada 

suatu teks tertentu yang di dalamnya mengandung berbagai unsur yang sangat 

kompleks.  Kompleksitas unsur itu meliputi : (1) Kebahasaan (2) Struktur wacana 

(3) Signifikasi sastra (4) Keindahan (5) Sosial Budaya (6) Nilai baik nilai filsafat, 

agama maupun sosiologi (7) Latar kesejarahannya (Aminuddin, 1987: 51). 

Peristiwa–peristiwa sastra, pengalaman–pengalaman itu diungkapkan 

dengan bahasa, karena bahasa merupakan unsur yang sangat penting. Para 

sastrawan dalam mengungkapkan ide, perasaan dan imajinasi melalui kata–kata 

yang telah dipilih dan ditata sesuai dengan nuansa-nuansa maknanya. Apabila 

dalam prosa yang berupa novel dan cerpen rangkaian kata tersebut menjadi 

kalimat dengan bahasa yang indah, pekat dan komunikatif yang pada akhirnya 

akan dapat menghasilkan karya sastra yang bermutu. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa tanpa adanya bahasa tidaklah ada yang dinamakan peristiwa 

sastra. 

Karya sastra merupakan hasil karya sastrawan yang berasal dari proses 

tingkah laku seseorang sebagai akibat pengaruh sosial, sehingga sastrawan 

melukiskan kegelisahan lingkungannya menjadi tema–tema karyanya. 

Selanjutnya, Semi (1989: 52) mengatakan bahwa sastra adalah lembaga sosial 

yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, bahasa itu merupakan ciptaan 

sosial yang menampilkan kehidupan. 

Melalui unsur kebahasaan, peneliti mencoba mendeskripsikan perubahan 

sosial tokoh utama dalam novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Dasar yang 
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menjadikan peneliti dalam mengangkat dan memilih novel tersebut adalah 

kebanyakan yang dilakukan pada penelitian sebelumnya hanya terletak pada aspek 

sosio–psikologi dan penokohan serta perwatakannya. Penelitian yang pernah 

dilakukan antara lain: Dimensi Kejiwaan Tokoh Utama, Dimensi Gender Tokoh 

Utama, Kultur Budaya Jawa.  Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang deskripsi 

perubahan sosial tokoh utama dalam novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari 

belum ada yang meneliti. Karena novel tersebut mengandung adat–istiadat, sikap 

hidup, keadaan sosial, kelas sosial, mata pencaharian dan kepercayaan khas Jawa. 

Novel ini lahir dari suatu daerah Karangsoga, yang penduduknya sebagian besar 

sebagai penghasil gula kelapa. 

Novel Bekisar Merah menggambarkan kehidupan masyarakat Karangsoga 

yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani gula. 

Dalam novel ini terdapat banyak tokoh sebagai pelakunya, seperti Darsa, Mbok 

Wiryaji, Lasi, Kanjat, Bu Koneng, Handarbeni, Bu Lanting. Tokoh sentral dalam 

novel ini adalah Lasi. Tokoh utama yang bernama Lasi merupakan sosok 

perempuan kampung Karangsoga yang menjadi pusat perhatian di kampungnya, 

sering dibicarakan tetangganya baik perempuan maupun laki-laki. Sebagai istri 

penyadap memang Lasi terlalu cantik.Namun dalam hidup Lasi mengalami 

konflik dengan Darsa, suaminya. Kemudian dia pergi meninggalkan suaminya dan 

pergi ke Jakarta, di dipertemukan dengan Bu Koneng.Berawal dari inilah 

kehidupan Lasi mengalami perubahan. 

Setiap manusia pasti mengalami perubahan, baik secara lambat atau cepat. 

Menurut Samuel Koeng dalam Soekanto (1990: 263), perubahan sosial menunjuk 
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pada modifikasi–modifikasi yang terjadi dalam pola–pola kehidupan manusia 

yang terjadi karena sebab–sebab intern maupun sebab–sebab ekstern. Perubahan 

pada diri Lasi berkaitan dengan perubahan sosial. Lasi berubah adanya sebab-

sebab intern dari diri Lasi itu sendiri. Dan sebab-sebab ekstern dari orang di 

sekitarn. 

Untuk memahami tata cara kehidupan sosial tokoh utama yang mengalami 

perubahan sosial maka diperlukan ilmu sosiologi. Dengan penelitian ini, peneliti 

berusaha memahami perubahan yang terjadi pada tokoh utama, maka disiplin ilmu 

sosiologi dimanfaatkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka seorang pengarang akan 

menggambarkan suatu kehidupan sosial yang selama ini ia hadapi. Hal inilah yang 

kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji novel Bekisar Merah karya 

Ahmad Tohari. 

 

1.2 Masalah 

1.2.1 Ruang Lingkup Masalah 

Gillin dan  Gillin (dalam Soekanto, 1990: 337) menyatakan: Bahwa 

perubahan sosial merupakan satu variasi dari tata cara hidup yang telah diterima 

baik karena perubahan-perubahan komoditi geografis, kebudayaan material, 

komposisi penduduk, idiologi maupun karena penemuan-penemuan baru dalam 

masyarakat. Tata cara kehidupan sosial dapat berupa kebiasaan hidup, adat 

istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup dan pola pikir (Nurgiantoro, 1995: 

233). 



7 
 

 Untuk memperjelas uraian di atas maka akan dijabarkan tentang adat 

istiadat, kebiasaan, tradisi, dan keyakinan. Kebiasaan adalah perbuatan yang 

diulang-ulang daam bentuk yang sama. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang 

kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Pola perilaku 

merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama. Rendra 

(1992:3) juga menyatakan tradisi adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek 

moyang dan masih dijalankan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat di atas, 

tradisi bila dipandang dari segi sosiologi adalah segala sesuatu seperti adat, 

kepercayaan, gaya hidup, sistem mata pencaharian, nilai etika, nilai 

kepemimpinan, nilai kelas, yang turun-temurun dari nenek moyang dan masih 

dijalankan dalam masyarakat.   

Berdasarkan penjelasan di atas maka masalah yang dapat diangkat peneliti 

antara lain: 1) Tokoh Pembantu: Darsa, Kanjat, Pardi, Mbok Wiryaji, Bunek, 

Sipah, Bu Lanting, Bu Koneng dan Handarbeni, 2) Permasalahan antartokoh,  3) 

Konflik antartokoh yang terjadi di desa Karangsoga, 4) Permasalahan tokoh utama 

seperti: dimensi gender, dilema kejiwaan, 5) Perubahan sosial yang dialami tokoh 

utama.  

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Begitu luasnya masalah yang dapat dijangkau dalam penelitian ini, serta 

mempertimbangkan kemampuan, tenaga dan waktu yang peneliti miliki, maka 

perlu diadakan pembatasan masalah. Pada dasarnya masalah yang dapat diamati 

dalam novel Bekisar Merah sangat kompleks. Karena sudah ada yang melakukan 

penelitian terhadap tema yang ada, maka peneliti memutuskan mengambil 
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permasalahan tentang perubahan sosial  tokoh utama yaitu baik dari gaya hidup, 

nilai etika, kelas sosial, mata pencaharian, sikap hidup dan nilai etika. 

 

1.2.2.1  Rumusan Masalah 

1) Bagaimana perubahan gaya hidup tokoh utama dalam novel Bekisar Merah 

karya Ahmad Tohari? 

2) Bagaimana perubahan nilai etika tokoh utama dalam novel Bekisar Merah 

karya Ahmad Tohari? 

3) Bagaimana perubahan mata pencaharian tokoh utama dalam novel Bekisar 

Merah karya Ahmad Tohari? 

4) Bagaimana perubahan kelas sosial tokoh utama dalam novel Bekisar Merah 

karya Ahmad Tohari? 

5) Bagaimana perubahan sikap hidup tokoh utama dalam novel Bekisar Merah 

karya Ahmad Tohari? 

 

1.2.2.2 Tujuan Penelitian    

Di dalam tujuan sebuah penelitian dibagi menjadi dua bagian yakni tujuan 

umum dan tujuan khusus. 

 

1.2.2.3 Tujuan Umum  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan kehidupan sosial 

dan perubahan sosial  tokoh utama  dalam novel Bekisar Merah karya Ahmad 

Tohari. 
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1.2.2.4 Tujuan Khusus 

Berdasarkan tujuan umum di atas, maka secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Perubahan gaya hidup tokoh utama dalam novel Bekisar Merah karya 

Ahmad Tohari. 

2) Perubahan nilai etika tokoh utama dalam novel Bekisar Merah karya 

Ahmad Tohari. 

3) Perubahan mata pencaharian tokoh utama dalam novel Bekisar Merah 

karya Ahmad Tohari. 

4) Perubahan kelas sosial tokoh utama dalam novel Bekisar Merah karya 

Ahmad Tohari. 

5) Perubahan sikap hidup tokoh utama dalam novel Bekisar Merah karya 

Ahmad Tohari. 

 

1.3 Manfaat Hasil Penelitian 

Bagi pembaca dapat menambah informasi yang meningkatkan wawasan 

pembaca berkenaan dengan ajaran perubahan sosial yang diungkapkan dalam 

karya sastra yaitu melalui novel. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran perlu adanya 

penegasan istilah. Istilah istilah yang dimaksud seperti berikut ini: 

(1) Perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tak berulang dari sistem sosial 

sebagai suatu kesatuan. Perubahan-perubahan dapat mengenai nilai-nilai 
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sosial, norma-norma sosial, pola-pola organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan 

wewenang, interaksi sosial dan sebagainya 

(2) Tokoh utama adalah tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus– 

menerus sehingga terasa mendominasi sebagian besar cerita, dan sebaliknya. 

Tokoh utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh 

lain dan sangat menentukan plot secara keseluruhan. 

(3) Novel adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang disekelilingnyadan menonjolkan sifat dan 

watak setiap pelaku yang menjadi objek kajian penelitian novel Bekisar 

Merah karya Ahmad Tohari. 


