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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sastra diciptakan melalui kata-kata.Sastra lahir dari representasi pikiran 

pengarang, tentu pengarang sebagai “Tuhan kecil” dalam dunianya memiliki 

gugusan ide yang direpresentasikan olehnya ke dalam “dunia dalam kata”. 

Sejumlah gugusan ide itu merupakan serangkaian pemikiran pengarang tentang 

realitas kehidupan, baik itu tentang alam, Tuhan dan manusia. 

Sastra tidak pernah lepas dari persoalan kemanusiaan, karena pada hakikatnya 

sastra diciptakan oleh manusia dan untuk manusia. Ketika sastra telah 

menyinggung persoalan manusia, maka sastra pun tidak akan lari dari kenyataan 

tentang manusia, bahwa manusia itu memiliki pola pikir, bahwa manusia itu 

memiliki kebiasaan, bahwa manusia itu memiliki kepercayaan, bahwa manusia itu 

memiliki moral, hukum, dan bahwa manusia itu adalah mahluk yang terdiri atas 

sel, terdiri atas hasrat maupun kehendak. Karya sastra adalah rekaman peristiwa 

realita manusia dan kehidupannya. Pengarang hadir sebagai “Tuhan kecil” 

berusaha untuk mengejawantahkan realita kehidupan manusia, baik berupa 

pandangan hidup manusia, keagamaan manusia, adat istiadat manusia, 

kepercayaan-kepercayaan manusia ke dalam bentuk kata yang dirangkai menjadi 

plot cerita. 

Plot cerita itu sebagai representasi pikiran maupun cita-cita pengarang atas 

sesuatu yang terjadi ataupun tidak terjadi dalam realita kehidupan manusia. Di sini 
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pengarang mengalami pergolakan pemikiran, terhadap keadaan realita yang tidak 

sesuai dengan apa yang dia citakan, sehingga pengarang berusaha menyampaikan 

pergolakan pemikirannya itu, baik berupa kesetujuan ataupun ketidak setujuan 

terhadap keadaan realita melalui karyanya yang berupa plot cerita. Contoh, 

pengarang tidak setuju dengan kepercayaan animisme masyarakat Jawa, yaitu 

kepercayaan kepada ruh yang mendiami benda-benda, dengan ketidaksetujuannya 

itu pengarang membawa kepercayaan animisme tersebut ke dalam karyanya. 

Kemudian, melalui karyanya, pengarang berusaha mengeritik kepercayaan 

animisme melalui cerita yang dibawakan oleh para tokoh cerita, bisa saja 

pengarang menghadirkan dua tokoh sentral, antara tokoh penganut kepercayaan 

animisme dengan tokoh penganut kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Tokoh 

pertama adalah wujud ketidak setujuan pengarang terhadap kepercayaan yang ada 

di realita, sementara tokoh kedua adalah wujud dari kepercayaan yang dicitakan 

oleh pengarang, yaitu kepercayaan pengganti yang dirasa relevan untuk 

membongkar kepercayaan animisme. 

Proses pembongkaran dan penggantian kepercayaan itu sejalan dengan teori 

dekonstruksi. Menurut Ratna (2010: 244-246) “dekostruksi merupakan 

pembongkaran, pelucutan, penghancuran, penolakan suatu objek … tujuan 

terakhir yang hendak dicapai adalah penyusunan kembali ke dalam tatanan lebih 

signifikan, sesuai dengan hakikat objek.” Pengarang menolak objek kepercayaan 

animisme, kemudian ia melakukan pembongkaran, pelucutan ataupun 

penghancuran kepercayaan animisme itu, dan pada akhirnya pengarang menyusun 

kembali ke dalam objek kepercayaan yang lebih relevan dan signifikan. 
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Kepercayaan mampu memberikan pandangan hidup, konsepsi-konsepsi, 

paham-paham dan biasanya hal yang demikian dianggap keramat dalam suatu 

religi. Melalui nilai-nilai yang dipercayainya manusia akan melakukan segala 

bentuk aktivitas baik itu ritual keagamaan untuk tetap melaksanakan, melestarikan 

dan menjaga kepercayaan, karena tentu konsekuensi logis dari percaya adalah 

tunduk dan pasrah melakukan segala hal yang diperintah ataupun yang dilarang 

oleh konsep kepercayaan tersebut. Karena itu, kepercayaan pun menjadi sumber 

ideologi yang tertanam dalam pola pikir manusia, sehingga manusia akan 

bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam pola pikirnya, dan menjadikan hal 

demikian sebagai pandangan hidup serta dilaksanakan sebagai ritus/ritual. Oleh 

karena itu, kebenaran konsep kepercayaan sangatlah penting bagi kehidupan 

manusia, karena hal tersebut menentukan pola hidup bermasyarakat, sehingga 

kepercayaan-kepercayaan yang tidak baik perlu didekonstruksi ke dalam bentuk 

konsep kepercayaan yang relevan dan signifikan. 

Seperti dijelaskan di atas, bahwa karya sastra merupakan duplikat dari 

kehidupan nyata/realitas, oleh karena itu peran pengarang sangat berpengaruh 

besar untuk memasukkan pandangan hidupnya, pola pikirnya, serta segala ilmu 

pengetahuan beserta dunia imajinya ke dalam novel. Ahmad Tohari selaku 

pengarang yang berasal dari tanah Jawa tidak luput dengan hal tersebut, ia 

merekam segala bentuk realitas yang ada di sekitarnya. Semisal memasukkan 

wujud kebudayaan-kebudayaan Jawa, mitos-mitos masyarakat Jawa, kepercayaan-

kepercayaan masyarakat Jawa, beserta pandangan hidup masyarakat Jawa. 
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Pergolakan pemikiran Ahmad Tohari atas segala kepercayaan-kepercayaan 

masyarakat Jawa dituangkan kedalam kata, kemudian dirangkai menjadi plot 

cerita yang dibawa oleh para tokoh-tokoh cerita, seperti halnya tokoh Rasus dan 

Srintil. Campur tangan Ahmad Tohari terlihat begitu jelas dalam trilogi Ronggeng 

Dukuh Paruk yaitu persamaan pemikiran Ahmad Tohari dengan salah satu tokoh 

dalam novel yaitu Rasus. Melalui tokoh itu Ahmad Tohari menyampaikan bahwa 

menolak adanya seks bebas, mitos, perdukunan, kebodohan, kemisikinan, 

pandangan hidup yang tidak logis, beserta ritual-ritual yang tidak relevan. 

Semisal, tokoh Rasus menolak ajakan Srintil untuk berhubungan badan, secara 

tidak langsung melalui tokoh Rasus Ahmad Tohari ingin mengatakan bahwa 

hubungan tanpa pernikahan itu tidak baik. Rasus pun tidak memperdulikan 

keramat Ki Secamenggala, dengan begitu sebenarnya ia ingin menyampaikan 

bahwa pengultusan terhadap manusia itu tidak sesuai dengan kesetaraan manusia, 

sekaligus bertentangan dengan kepercayaan Ahmad Tohari, yakni Islam. Pada 

akhirnya reaksi tokoh Rasus dalam menolak segala hal yang tidak disukainya itu, 

kemudian ia meninggalkan desa beserta isinya, dengan kata lain Ahmad Tohari 

telah mendekonstruksi segala kepercayaan yang dianggap tidak relevan lalu 

menyusunnya menjadi lebih baik dan relevan.  

Hal itu sejalan dengan pernyataan Gramsci (dalam Ratna 2010: 258) bahwa 

“pembongkaran (de) harus dilakukan dengan diikuti pembangunan kembali 

(construction), sekaligus menggantikannya dengan cara-cara yang baru, sehingga 

memperoleh temuan-temuan yang baru”,  sebagaimana dekonstruksi yang pernah 

dilakuan Gramsci terhadap konsep dominasi Karl Marx, Marx meyakini adanya 
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determinisme mekanis, bahwa struktur dasar sebagai infrastruktur material, secara 

monolitis dapat menentukan superstruktur ideologisnya. 

Oleh karena itu, dekonstruksi Antonio Gramsci dirasa relevan untuk 

membongkar tatanan kepercayaan kuno masyarakat Jawa yang ada di dalam novel 

trilogi Ronggeng Dukuh Paruk yang mana dekonstruksi Gramsci menekankan 

kepada dominasi dan hegemoni, ini sangat penting untuk menelisik lebih jauh 

terjadinya dominasi kepercayaan yang dialami oleh masyarakat subaltern yaitu 

masyarakat yang terus menerus menerima gempuran hegemoni kepercayaan dari 

masayarakat dominan. Bisa saja kepercayaan masyarakat subaltern bangkit 

melawan gempuran kepercayaan hegemonik, atau justru sebaliknya, kepercayaan 

hegemonik yang akan terus mendominasi di dalam sistem kepercayaan 

masyarakat Jawa, dan kepercayaan masyarakat subaltern tersebut akan 

mengalami endapan kepercayaan yang akan menyebabkan degradasi kepercayaan. 

Dilakukannya dekonstruksi agar kepercayaan-kepercayaan tersebut bisa 

dibongkar kemudian diperkenalkan ke dalam konsep kepercayaan yang lebih 

relevan dari yang sebelumnya. Dokonstruksi pengarang atas realita yang ada di 

dalam masyarakat Jawa perlu diuraikan lebih jelas sehingga halayak umum bisa 

merasakan dampak dari suatu pembongkaran niai-nilai kepercayaan yang ternyata 

selama ini dianggap sebagai keramat oleh masyarakat Jawa. 

Penelitian ini akan menganalisis kepercayaan yang ada dalam karya sastra 

novel. Novel merupakan salah satu bentuk genre karya sastra yang tergolong 

kedalam genre prosa. Novel memiliki cerita yang panjang juga kompleks, lebih 

panjang daripada cerpen dan lebih pendek daripada roman. Novel mengemukakan 
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sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail dan lebih banyak 

memunculkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan cerpen 

(Nurgiyantoro, 2010: 11). 

Novel yang akan menjadi sumber data dalam penilitian ini adalah novel 

trilogi Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari. Novel trilogi Ronggeng 

Dukuh Paruk terdiri atas tiga novel yaitu. Catatan Buat Emak,  Lintang Kemukus 

Dini Hari dan Jantera Bianglala. Novel ini menceritakan kehidupan di kampung 

Dukuh Paruk dan sekitarnya. Dukuh Paruk dikenal dengan berahi lelaki dan dunia 

ronggengnya, orang-orang Dukuh Paruk menganggap bahwa ronggeng adalah 

nafas dari kampung itu. Srintil adalah ronggeng dukuh paruk, ketika ia 

menyerahkan dirinya menjadi ronggeng, maka ia pun harus rela menyerahkan 

keperawanan untuk diperjualbelikan saat upacara bukak-kelambu sebagai syarat 

untuk menjadikan dirinya sebagai ronggeng sah secara adat dan norma Dukuh 

Paruk.  

Srintil memiliki tubuh indah dan paras yang cantik memesona, para lelaki 

sangat tergila-gila karena kecantikannya, sehingga tidak sedikit para lelaki berduit 

yang ingin tidur dengannya, kerena bukan rahasia lagi bahwa sedia jadi ronggeng, 

berarti sedia pula jadi perempuan malam. Namun, Rasus tidak seperti lelaki 

kebanyakan. Rasus sangat mencintai Srintil, Rasus melihat ada jiwa Emaknya 

dalam diri Srintil, walaupun sesungguhnya Rasus sendiri tidak pernah tahu wajah 

dari Emaknya itu. Kecintaannya kepada Srintil membuat ia sakit hati karena telah 

berkali-kali melihat Srintil tidur dengan bermacam-macam lelaki, pada akhirnya 

ia meninggalkan Dukuh Paruk beserta cinta dan manusianya yang selalu miskin 
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dan bodoh. Rasus pindah ke Dawuan, di sana ia bertemu dengan budaya baru, 

kepercayaan baru, manusia baru dan nilai-nilai baru yang belum pernah ia dapati 

di Dukuh Paruk. di sana ia bertemu dengan pemimpin tentara kemudian Rasus 

membaktikan diri sebagai pasukannya. 

Semakin hari semakin Srintil menjadi ronggeng terkenal, pada salah satu 

upacara Agustusan ronggeng dukuh paruk itu diundang untuk meronggeng di 

acara 17 Agustus di hadapan para petinggi kecamatan, baik Bapak Camat, Ibu 

Camat, dan Bapak Polisi. Di sanalah permulaan perkenalan dengan Pak Bakar 

yang sejatinya adalah anggota partai komunis. 

Pada tahun 1965 terjadi malapetaka politik di Indonesia, malapetaka itu 

menyeret Srintil ke dalam penjara, membuat Dukuh Paruk dibumihanguskan dari 

peradaban dan kebudayaan bangsa. Karena semua orang sudah tahu. Jika 

Ronggeng tak ada, maka dukuh paruk pun tak ada. Keterlibatan perkumpulan 

ronggeng Dukuh Paruk dengan Pak Bakar, menjadikan mereka sebagai tahanan 

politik. Pemerintah telah memvonis Dukuh Paruk beserta manusianya ikut 

bersalah atas tragedi nasional saat itu. Peristiwa kelam sebagai tahanan politik, 

membuat Srintil sadar dan ingin hidup bebas dari dunianya yang begitu kelam. 

Tapi nyatanya srintil terhempas dari keinginannya itu. 

Kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam novel ini akan dianalis 

menggunakan teori dekonstruksi. Oleh karena itulah, peneliti ingin melakukan 

analisis dekonstruksi kepercayaan yang ada dalam teks novel Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari dengan memberi judul penelitian “Dekonstruksi 
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Kepercayaan Masyarakat Jawa Dalam Novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk 

Karya Ahmad Tohari”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah dominasi kepercayaan masyarakat Jawa, 

hegemoni kepercayaan Masyarakat Jawa dan dekonstruksi kepercayaan 

masyarakat Jawa dalam novel trilogI Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari. 

Novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk merupaka novel trilogi yang terdiri atas 

Catatan Buat Emak,  Lintang Kemukus Dini Hari dan Jantera Bianglala. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan-permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan, 

berikut:  

1. Bagaimana dominasi kepercayaan masyarakat Jawa dalam novel Ronggeng 

Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 

2. Bagaimana hegemoni kepercayaan masyarakat Jawa dalam novel Ronggeng 

Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 

3. Bagaimana dekonstruksi kepercayaan masyarakat Jawa dalam novel 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukan suatu hal yang 

diperoleh setelah penelitian selesai. Pada penelitian kali ini, peneliti mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menguraikan dominasi kepercayaan masyarakat Jawa 

dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 

2. Untuk mengetahui dan menguraikan hegemoni kepercayaan masyarakat Jawa 

dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 

3. Untuk mengetahui dan menguraikan dekonstruksi kepercayaan masyarakat 

Jawa dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari? 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Dengan 

tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan manfaat 

penelitian tersebut memberikan dampak yang baik untuk berbagai kalangan 

akademik maupun non akademik. Adapun manfaat penelitian, antara lain: 

1. Bagi mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai inspirasi untuk meningkatkan kualitas penilitian lanjutan. 

2. Bagi pendidik, dosen maupun guru, hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih terhadap wawasan teori dan penelitian mengenai dekonstruksi. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 

kemajuan ilmu kesusastraan. 
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F. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupankan hal yang harus dijelaskan, karena dalam suatu 

penelitian, kata kunci merupakan suatu pemahaman untuk mempermudah peneliti 

mempertangungjawabkan penelitian. 

1. “Dekostruksi merupakan pembongkaran, pelucutan, penghancuran, penolakan 

suatu objek … tujuan terakhir yang hendak dicapai adalah penyusunan 

kembali ke dalam tatanan lebih signifikan, sesuai dengan hakikat objek.” 

Ratna (2010: 244-246) 

2. “Hegemoni instabilitas hegemoni sebagai proses berkelanjutan pembentukan  

dan  penggulingan  keseimbangan yang tidak stabil ... antara kepentingan 

kelompok-kelompok yang berkuasa dan  kepentingan kelompok dikuasai ... 

keseimbangan di mana kepentingan  kelompok yang berkuasa hadir, namun 

hanya pada batas-batas  tertentu.” (Gramsci dalam  Barker,  2004:64). 

3.  “Dominasi adalah suatu kekuasaan yang paling dominan, berasal dari luar 

diri manusia, sangat mempengaruhi dan turut mengatur seluruh aktivitas dan 

kegiatan berpikir serta tingkah laku manusia, sementara manusia 

menerimanya tanpa landasan kesadaran yang utuh.” (Suka, 2012: 42). 

4. “Kepercayaan merupakan suatu yang berada dalam dunia gaib, suatu alam 

dunia yang tidak tampak, di luar batas pancaindera dan di luar batas akal 

manusia.” (Koentjaraningrat, 1967: 229). 

 

 

 


