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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sastra adalah hasil karya seorang pengarang yang merupakan perenungan

dan imajinasi dari hal-hal yang diindra, diketahui, dirasa, ditanggapi, dilihat,

difantasikan, dialami, dan direnungkan, serta disampaikan melalui bahasa dengan

segala perangkatnya sehingga menjadi karya sastra yang estetik (Aminuddin,

1991: 91). Ini dapat diartikan pula bahwa sastra juga dapat ditemukan dalam

berbagai konteks pernyataan yang berbeda antara satu dengan yang lainya,

sehingga kenyataan mengisyaratkan bahwa sastra bukanlah hanya sekedar istilah

untuk menyebut fenomena yang sederhana dan gampang, akan tetapi sastra

merupakan istilah yang mempunyai arti luas, dan meliputi kegiatan dan bagian-

bagian yang berbeda.

Sukada (1987: 80) juga berpendapat bahwa karya sastra merupakan hasil

kreasi manusia atau pengarang, yang dalam hal ini pengarang sebagai bagian dari

kelompok masyarakat dalam mengekspresikan idenya akan dipengaruhi oleh

kondisi masyarakat yang melatarinya. Dari sinilah karya sastra dapat

mencerminkan sistem nilai ide yang dikehendaki dan ditolak oleh masyarakat,

bahkan karya sastra sendiri menjadi obyek penilaian yang dilakukan oleh

penikmat sastra, karena penikmat sasta dapat mengatakan bahwa menilai karya

sastra tersebut baik atau jelek, sehingga sastra adalah hasil kreasi manusia yang

bersumber dari masyarakat pencinta dan penikmat sastra.
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Karya sastra merupakan cerminan masyarakat. Melalui karya sastra,

seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan yang pengarang sendiri

ikut berada di dalamnya. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan

sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Bahkan seringkali

masyarakat sangat menentukan nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman,

sementara sastrawan sendiri adalah anggota masyarakat yang terikat status sosial

tertentu dan tidak dapat mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari

lingkungan yang membesarkan sekaligus membentuknya.

Karya sastra pada hakikatnya merupakan hasil budaya yang melibatkan

pribadi pengarang dalam mengolah berbagai bentuk peristiwa sosial dalam

kehidupan sehari-hari. Melalui proses kreatif yang dilakukan oleh pengarang,

maka lahirlah karya sastra yang banyak mengacu pada realitas kehidupan sehari-

hari pada suatu tempat dan waktu. Realitas di dalam karya sastra sudah tentu

bukan lagi realitas yang sesungguhnya, melainkan realitas dalam rekaan

pengarang (Sukada, 1987:93).

Salah satu cara pengarang mengungkapkan makna dari karyanya antara

lain melalui penampilan para tokoh yang menjadi fokus pelaku cerita. Pengarang

melalui karyanya mengungkap manusia dan kehidupannya ke dalam penokohan.

Penokohan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita baik keadaan lahirnya maupun

batinnya yang dapat berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat

istiadat, dan sebagainya (Nurgiyanto 1995: 31). Oleh karena itu penokohan

merupakan unsur yang paling penting dalam cerita yang tidak dapat dihilangkan,

karena melalui penokohan inilah cerita menjadi lebih menarik dan nyata.
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Karya sastra yang dihasilkan sastrawan selalu menampilkan tokoh yang

memiliki karakter sehingga karya sastra juga menggambarkan kejiwaan manusia,

walaupun pengarang hanya menampilkan tokoh itu secara fiksi. Dengan

kenyataan tersebut, karya sastra selalu terlibat dalam segala aspek hidup dan

kehidupan, tidak terkecuali ilmu jiwa atau psikologi. Hal ini tidak terlepas dari

pandangan dualisme yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya terdiri atas

jiwa dan raga, maka penelitian yang menggunakan pendekatan psikologi terhadap

karya sastra merupakan bentuk pemahaman dan penafsiran karya sastra dari sisi

psikologi (Hardjana, 1985:60).

Alasan ini didorong oleh tokoh-tokoh dalam karya sastra dimanusiakan.

Mereka semua diberi jiwa, mempunyai raga bahkan untuk manusia yang disebut

pengarang mungkin memiliki penjiwaan yang lebih bila dibandingkan dengan

manusia lainnya terutama dalam hal penghayatan mengenai hidup dan kehidupan.

Dengan begitu, pendekatan psikologi sosial juga dapat dipergunakan untuk

mengenal pola perilaku dan sikap individu terhadap masyarakat. Psikologi sosial

memfokuskan diri pada tingkah dan  sikap individu dan berusaha memahami

penyebab dari sikap atau perilaku sosial yang telah dilakukan (Sherif dan Muzfer

dalam Ahmadi, 1982:8). Psikologi sosial tidak terlepas dari individu dalam

hubunganya dengan situasi-situasi sosial dengan masyarakat. Dalam novel

Pengakuan Pariyem, tokoh utama yang seorang wanita Jawa mempunyai

hubungan dengan realitas kehidupan di sekitar yang penuh diwarnai oleh sebuah

pola kultur, yakni kultur Jawa. Kultur tersebut sangat besar pengaruhnya bagi
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individu yang berada di dalamnya. Hal itu dapat dirasakan pada diri sendiri atau

orang lain pada kultur yang sama.

Seorang wanita Jawa dapat menerima segala situasi bahkan yang terpahit

sekalipun. Mereka paling pintar memendam penderitaan dan pintar pula

memaknainya. Mereka kuat dan tahan menderita. Jika masyarakat luas berada di

bawah tekanan psikis untuk selalu menyembunyikan perasaan-perasaan yang

sebenarnya serta dituntut untuk selalu memperhatikan kedudukan dan pangkat

setiap pihak, maka keluarga menjadi tempat untuk menampung pengalihan energi

yang ditekan secara sosial. Bagaimana sikap batin seorang wanita Jawa ini

digambarkan dengan indah oleh Linus Suryadi dalam novelnya yang berbentuk

prosa liris yang berjudul ”Pengakuan Pariyem”. Sebagai orang Kejawen, Linus

mempunyai pribadi yang khas, lebih-lebih di tengah keluarganya yang taat

terhadap agama, Katolik. Saudaranya rajin ke gereja tetapi tidak dengan Linus,

Linus lebih percaya dengan mistik. Hal itu dikarenakan saat ia sakit parah yang

dapat menyembuhkannya dengan cara dipijit adalah seorang mistikus, bukan

dokter. Pengalamannya itulah yang Linus gambarkan ke dalam prosa lirik

”Pengakuan Pariyem”.

Novel “Pengakuan Pariyem” yang berbentuk prosa liris karya Linus

Suryadi ini, menggambarkan tentang seorang wanita yang masih memiliki derajat

yang rendah, sehingga dapat dipermainkan orang dengan seenakanya lebih-lebih

di kalangan bangsawan. “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi, bercerita

tentang kisah hidup perempuan asli Jawa yang bernama Pariyem. Pariyem adalah

seorang perempuan ndeso dari Wonosari yang kemudian menjadi babu di
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keluarga Cokro Sentono yang merupakan keluarga ningrat modern di Yogyakarta.

Sebagai seorang pembantu rumah tangga Pariyem menyadari kedudukannya

sebagai wong cilik dan fungsinya bagi kelangsungan sistem masyarakat dalam

keseluruhan tatanan masyarakat terdapat interelasi yang saling membutuhkan.

Pengakuannya sebagai pembantu rumah tangga yang bukan saja melayani sebuah

rumah tangga dengan segala kerepotannya sehari-hari tetapi juga melayani

kebutuhan seksual putra majikannya, merupakan suatu ungkapan dunia batin

wanita Jawa dari golongan yang tak berpendidikan.

Melalui novelnya tersebut, Linus Suryadi membuktikan bahwa karya

sastra mampu bicara banyak tentang gejala sosial, tentang kehidupan kultur dan

manusia yang diwarnai oleh pola kultur itu. Dengan sajian bahasa yang sederhana

dan lugas sehingga pembaca mampu mengungkap nuansa makna yang

terkandung. Seperti yang dikatakan oleh Hotman M. Siahaan (dalam Ag. , 1992:

xiii)

Dengan membaca prosa lirik “Pengakuan Pariyem”, dapat memberi
pengertian pada kita bahwa sesungguhnya memahami sebuah kehidupan
masyarakat lewat sebuah karya sastra, akan lebih memberi pemahaman
dari pada setumpuk kepustakaan ilmiah dengan segala konsep bahasa yang
baku. Bagi orang yang pernah hidup di dalam dunia kebudayaan Jawa
sekalipun, ketika membaca prosa lirik “Pengakuan Pariyem” hanya
sebagai orang luar, kedalaman pemahaman itu sungguh begitu jelas. Di
sana digambarkan tentang konsep nrimo ,yang sudah amat dikenal sebagai
ciri kultur Jawa pada perilaku sosial tokoh utamanya.

Penelitian sejenis yang  sudah pernah diteliti adalah Profil wanita Jawa

dan Bali dalam Novel Pengakuan Pariyem Karya Linus Suryadi dan Novel

Sukreni Gadis Bali Karya A.A Pandji Tisna, diteliti  oleh Rizka Miftakhul Rochmi

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2006. Penelitian
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tersebut menekankan kepada cara berpikir tokoh uatama dan hubungan sosial

tokoh utama dengan tokoh yang lain. Begitu juga penelitian yang baru saja diteliti

oleh Faujiyani, Mahasiswa UMM pada tahun 2010 yang berjudul Kedudukan dan

Peran Tokoh Utama Wanita Dalam Kehidupan Bermasyarakat pada Novel Gadis

Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer. Penelitian tersebut lebih menekankan

pada kedudukan dan peran Tokoh Utama Wanita dalam novel tersebut.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih difokuskan pada

dekripsi tentang sikap hidup tokoh utama dan aspek-aspek yang mengkodisikan

sikap tokoh utama dalam novel “Pengakuan Pariyem” Karya Linus Suryadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian ini karena masalah ini sangat menarik untuk di analisis secara lebih

mendalam.

1.2   Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dan ruang lingkup masalah yang telah

diuraikan di atas, maka peneliti bisa merumuskan masalah yang dapat dikaji

dalam penelitian ini. Adapun masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap hidup tokoh utama sebagai wanita Jawa dalam novel

“Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi?

2. Aspek-aspek apa sajakah yang mengkodisikan sikap hidup tokoh utama

dalam  novel  “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi?
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi tentang

Analisis Sikap Hidup Tokoh Utama Sebagai Wanita Jawa dalam Novel

“Pengakuan Pariyem” Karya Linus Suryadi.

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian

Berdasarkan tujuan umum yang telah dirumuskan di atas maka secara

khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan sikap hidup tokoh utama dalam novel “Pengakuan Pariyem”

karya Linus Suryadi.

2. Mendeskripsikan aspek-aspek yang mengkodisikan sikap hidup tokoh utama

dalam novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan

untuk pembelajaran apresiasi sastra khususnya prosa fiksi, karena

penelitian ini mengungkap tentang beberapa perilaku sosial yang menjadi

prinsip hidup orang Jawa pada kulturnya.

1.4.2 Bagi guru, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai studi

interdispliner antara studi sastra dengan studi-studi lain.
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1.4.3 Bagi pembaca umumnya, memberikan masukan pengetahuan kepada

pembaca mengenai beberapa perilaku sosial yang menjadi prinsip hidup

orang Jawa pada kulturnya yakni wanita Jawa.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap istilah yang digunakan

dalam penelitian, maka diperlukan adanya penegasan istilah. Adapun penegasan

masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut yang meliputi:

1.5.1 Novel adalah sebuah karya prosa fiksi yang tertulis dan naratif; biasanya

dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut novelis. Kata novel berasal dari

bahasa Italia novella yang berarti "sebuah kisah, sepotong berita". Novel

lebih panjang Umumnya sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan

kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dengan menitik beratkan

pada sisi-sisi yang aneh dari naratif tersebut. (Guntur: 2008)

1.5.2 Psikologi sosial memfokuskan diri pada tingkah atau  sikap individu dan

berusaha memahami penyebab dari sikap atau perilaku sosial yang telah

dilakukan. Psikologi sosial tidak terlepas dari individu dalam hubunganya

dengan situasi-situasi sosial dengan masyarakat (Sherif dan Muzfer dalam

Ahmadi, 1982:8).

1.5.3 Sikap sosial adalah Interaksi sosial antar individu yang berlangsung terus

menerus, akan menimbulkan kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan ini

akan menimbulkan keteraturan sosial sebagai pedoman perilaku atau sikap
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individu dalam masyarakat, yang lama kelamaan akan menjadi kebudayaan.

(Sumardjan dan Soemardi dalam Sugiarta 2002)

1.5.4 Wanita Jawa dapat menerima segala situasi bahkan yang terpahit sekalipun.

Mereka paling pintar memendam penderitaan dan pintar pula memaknainya.

Mereka kuat dan tahan menderita.

1.5.5 Sikap hidup yang dimiliki oleh orang Jawa ini selain untuk mengahadapi

persoalan hidup juga dapat dijadikan sebagai perkembangan bagi pribadi

dan masyarakat.. Sikap hidup yang dimiliki oleh orang Jawa antara lain:

Sikap Eling (ingat), Sikap Pracaya (percaya), Sikap Mituhu (taat), Sikap

Rila (rela), Sikap Ethok-Ethok (pura-pura), Sikap Wedi (takut), Sikap Isin

(malu), Sikap Nrima (menerima). (Suseno, 1988: 141- 143)


