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BAB:I 

:PENDAHULUAN: 

 

1.1 Latar:Belakang 

Karyaqsastra yang berkualitas adalah karyazyang mampu merefleksikan 

zamannya. Karya sastra merupakan produk sosial yang mencatat dan 

menggambarkan unsur-unsur sosial-budaya yang mewakili secara langsung kondisi 

tertentu masyarakat ketika sebuah karya dilahirkan. Dalam hal ini, karya sastra 

dianggap sebagai ungkapan penggambaran kehidupan manusia yang dihadapkan 

pada berbagai permasalahan hidup. Permasalahan hidup tersebut selanjutnya dapat 

dijadikan sebagai cara untuk mengetahui berbagai perubahan aspek kehidupan 

manusia dan pola perilakunya secara lebih mendalam. 

Problematika kesastraan yang terjadi di dalam masyarakat disebabkan oleh 

keadaan perubahan sosial budaya yang dinamis, khususnya berkaitan dengan 

perilaku budaya secara luas. Meskipun karya fiksi merupakan hasil perenungan dan 

pergolakan batin dari seorang pengarang. Namun, tidak terlepas dari kenyataan 

yang dialami oleh pengarang secara langsung. Kehadiran karya sastra dalam suatu 

masyarakat dapat memperjelas kedudukan pengarang karena keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Sastra tidak hanya menggambarkan dunia sosial secara mentah, tetapi 

juga menciptakan tokoh-tokoh ke dalam situasi rekaan untuk mencari nasib mereka 

masing-masing, sehingga mampu menentukan nilai dan makna kehidupan dunia 

sosialnya. 
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Novel Persiden karangan Wisran Hadi memiliki warna kedaerahan yang 

khas. Wisran mencoba mengangkat fenomena sosial yang terjadi di sekeliling 

kehidupannya, meskipun tidak mampu melakukan perubahan secara langsung, akan 

tetapi pengarang sudah berkontribusi dalam dinamika kehidupan dan peradaban 

sosio-kultural-emosional manusia Indonesia, khususnya budaya daerah Sumatera. 

Beliau mampu menyentuh tiap persoalan kehidupan secara jernih melalui kepekaan 

intuitif (kemampuan untuk mengetahui atau merasakan peristiwa yang akan terjadi) 

kemudian diekspresikan melalui novel sebagai hakikat perseorangan, sehingga 

masyarakat mampu menemukan gambaran dirinya dalam suatu karya. 

Novel Persiden merupakan tanggapan pengarang terhadap sejumlah 

masalah besar yang selama ini muncul di masyarakat.  Di dalamnya terdapat 

sejumlah persoalan kehidupan manusia dan perilakunya serta masalah sosial-

budaya dalam suatu golongan masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan 

sistem matrilinealnya. Dalam novel Persiden, pengarang menyuguhkan citra 

kehidupan tokoh-tokoh dalam kondisi sosial meliputi dominasi kelompok 

mayoritas terhadap kaum minoritas, hubungan struktur sosial, pertentangan 

hubungan kekeluargaan, dan sisi-sisi kehidupan sosial lainnya layaknya di 

kehidupan nyata. 

Ketegangan-ketegangan yang dimunculkan dalam Persiden memperlihat-

kan keadaan perubahan dalam tantanan sosial masyarakatnya. Hal tersebut tidak 

terlepas dari kenyataan masyarakat Minangkabau yang sedang mengalami per-

geseran nilai, sehingga timbul kegoncangan dalam masyarakat. Novel Persiden 

merupakan gagasan dan pergolakan hati pengarang yang mewakili suatu kelompok 
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sosial tempat ia hidup. Dengan demikian, sesungguhnya terdapat kesejajaran antara 

novel Persiden dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. 

Kondisi sosial budaya masyarakat Minangkabau yang khas antara lain 

tampak dalam masalah adat istiadat yang senantiasa dijunjung tinggi, sistem 

perkawinan, hubungan kekerabatan yang menganut sistem matrilineal, pola 

perkampungan serta keunikan bentuk bangunan rumah adat. Kepercayaan 

masyarakat Minang yang menganut agama Islam, mata pencaharian dalam 

perdagangan, tradisi merantau, harta dan pusaka, pewarisan, individu dalam 

masyarakat, serta harga diri. 

Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari 

dan pasti dialami oleh semua orang. Selain itu, pada hakikatnya kehidupan sosial 

itu dinamis, oleh karenanya dalam proses kehidupan, masyarakat pasti akan 

mengalami suatu perubahan yang ditandai dengan keadaan frustasi dan apati 

(kelumpuhan mental), terganggunya keseimbangan (equilibrium) antarsatuan sosial 

dalam masyarakat, dipersonalisasi, kesamaran norma yang dianut oleh masyarakat, 

dan perbedaan:pendapat antara:generasi muda dan golongan tua atau biasa disebut 

dengan generation:gap. 

Sehubungan dengan itu, dewasa ini banyak perubahan yang tampak pada 

kehidupan masyarakat Minangkabau.  Di antaranya banyak orang Minang yang 

telah meninggalkan fungsi utama nilai dan norma budaya sebagai pedoman dan 

acuan dalam berperilaku sosial. Sejalan dengan pengaruh modernisasi dan 

globalisasi, pengaruh budaya luar telah mengubah tata cara masyarakat yang hidup 

berdasarkan unsur material. Bahkan tidak jarang kebudayaan dijadikan sebagai alat 

untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomis demi keuntungan pribadi.  
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Selanjutnya, sastra yang berkualitas akan mampu memberikan perenungan. 

Salah satu wujudnya ialah memberi serta mengingatkan mengenai perubahan 

sosial. Perubahan-perubahan itu terjadi bergantung pada persepsi penerimaan 

masyarakatnya. Secara evolutif, sedikit demi sedikit perubahan itu dapat mengubah 

pola budaya masyarakat. Namun, terkadang perubahan itu terjadi secara drastis saat 

masyarakat belum siap hingga muncul hentakan budaya atau shock culture. Oleh 

karena itu, respon khas pribadi pengarang dalam menyikapi kehidupannya dapat 

ikut berperan dalam berkembangnya kondisi perubahan sosial. 

Melalui berbagai penelusuran, terdapat penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan. Diantaranya oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (Ika 

Isro’ Innikma tahun 2007) dengan judul penelitian “Telaah Perubahan Sosial 

Masyarakat Kota dalam Novel Biru Karya Fira Basuki (Sebuah Pendekatan 

Sosiologi Sastra)”. Penelitian tersebut menekankan pada pemahaman novel dari 

segi pelukisan perubahan:sosial:masyarakat kota yang:terjadi:akibat faktor 

pengaruh:kebudayaan yang kompleks memengaruhi sistem kepercayaan, etika 

masyarakat kota serta pola pikirnya, sedangkan pada penelitian ini bukan hanya 

melihat faktor penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat kota saja. Akan 

tetapi, melihat dari segi kehidupan masyarakat transisi dan pinggiran melalui 

penggambaran keseluruhan karakter yang diemban oleh tokoh dalam novel. 

Penelitian selanjutnya dengan sumber data serupa namun dengan 

pendekatan yang berbeda diteliti oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang (Suhana, tahun 2015) dengan judul penelitian “EtikacdanvEs-

tetikagdalamwnovelzPersidenbKaryayWisranqHadilPerspektifqAntropologixSas-

tra. Penelitian tersebut membahas tentang novel sebagai hasil refleksi nilai etika 
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budaya kearifan lokal masyarakat Minangkabau serta estetika novel yang tergambar 

melalui simbol dan gaya bahasa. Berbeda dengan penelitian tersebut, mengingat 

novel memiliki kekhasan dalam mengangkat kebudayaan Minang, oleh karenanya 

penelitian ini akan menghadirkan analisis melalui pendekatan dari segi sosiologi 

sastra melalui keadaan sosial, kelas sosial, mata pencaharian, kepercayaan, serta 

sikap hidup masyarakat minang. 

  Selanjutnya penelitian yang dikaji oleh Sugiarti (2013), tentang 

“Representasi Identitas dan Etnisitas Minang dalam Novel Persiden Karya Wisran 

Hadi”. Hasil penelitian ini adalah tentang identitas rumah Bagonjong sebagai 

simbol etnis. Simbol ini mempunyai kekuatan mengatur perilaku manusia yang 

berada pada komunitas etnis yang tercermin dari subjektivitas dan individualitas 

dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Simbol sebagai representasi identitas dan 

etnisitas termasuk dua elemen yang inheren dan sensitif dalam diri masyarakat 

Minang. Dalam novel Persiden karya Wisran Hadi identitas dan etnisitas sebagai 

sesuatu yang hidup, bereksistensi dalam interaksi tokoh-tokoh dalam cerita. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian 

terdahulu meneliti tentang identitas rumah adat kaum Bagonjong yang mampu 

merepresentasikan keseluruhan budaya dengan berbagai persoalan yang dihadapi 

tokoh-tokoh dalam cerita, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada perubahan 

sosial masyarakat Minangkabau yang terefleksi oleh eksistensi tokoh-tokoh dalam 

novel Persiden, termasuk di dalamnya pergeseran budaya, perubahan nilai dan 

sistem sosial, perubahan gaya hidup masyarakat Minang, idealisme dan prinsip 

hidup dalam budaya Minang. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, persoalan perubahan 

sosial masyarakat Minangkabau yang direfleksikan dalam novel penting untuk 

diangkat dan diteliti sebagai upaya memahami fenomena darurat yang terjadi saat 

ini. Karena masyarakat Minangkabau terkenal dengan kekuatannya dalam 

mempertahankan adat istiadat, sehingga penting untuk menjaga ciri khas tersebut 

sebagai kekayaan cagar budaya dalam upaya penghayatan dan pemahaman karya 

sastra serupa halnya menghayati realita kehidupan dalam kondisi yang ideal. 

Persoalan perubahan sosial Pada hakikatnya dapat dipelajari oleh ilmu yang 

berkaitan dengan manusia (ilmu sosial). Dalam hal ini akan dikaji dengan sosiologi 

sastra, khususnya sosiologi karya sastra yang memfokuskan pada pemahaman dan 

pemaknaan aspek sosial karya sastra dalam hubungannya dengan keadaan sosial 

masyarakat di luarnya. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dimaksudkan agar penelitian ini dapat lebih terperinci dan 

terarah sesuai dengan latar belakang. Dalam novel Persiden karya Wisran Hadi 

banyak terdapat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. 

Sehubungan dengan itu, bersumber pada latar belakang yang telah diutarakan, 

fokusqmasalah yang:akan:diteliti:adalah: 

(1) bentuk-bentukzperubahancsosial:budaya:masyarakatxMinangkabaupdalam 

novel:Persiden:karya Wisran Hadi; 

(2) faktor-faktor:yang memengaruhi terjadinya perubahanqsosialqmasya-

rakatcMinangkabauxdalam novel Persiden karya Wisran Hadi; 

(3) dampak sosial yang timbul akibat perubahan sosial masyarakat Minangkabau 

dalam novel Persiden karya Wisran Hadi; 
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Dengan demikian, karya sastra memiliki konsekuensi logis dalam mengetahui 

gejala-gejala perubahan sosial masyarakat, pergeseran budaya, perubahan nilai dan 

sistem sosial, perubahan gaya hidup masyarakat Minang, idealisme dan prinsip 

hidup dalam budaya Minang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah, adapun tujuan penganalisisan:inizadalah: 

1) mendeskripsikanqbentuk-bentukqperubahanqsosial:masyarakatzMinang-

kabauqdalamznovel Persiden karya Wisran Hadi; 

2) mengungkapkanxfaktor-faktor:yang memengaruhi terjadinya perubah-

anxsosialcmasyarakatvMinangkabau:dalamxnovel Persiden karya Wisran 

Hadi; 

3) menjelaskan dampak sosial yang timbul akibat perubahan sosial masyarakat 

Minangkabau dalam novel Persiden karya Wisran Hadi. 

 

1.4 ManfaatqPenelitian 

Penelitianxini:hendaknya mampu memberikanvmanfaat dalam membantu 

pembaca dalam memahami karya sastra, baik teoretisqmaupunwpraktis. 

1.4.1 ManfaatxTeoretis 

Secaramteoretis,qhasilzdarixpenelitian hendaknya bisa bermanfaat dalam 

memberikan sumbangan pengetahuan  mengenai  sastra  dan  penelitian  sastra  yang  

dikaji  secara  sosiologi, khususnya  penelitian  tentang  bentuk-bentuk perubah-

an:sosial, :faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan:sosial serta dampak sosial 

yang timbul akibat perubahan sosial yang terefleksi dalam novel Persiden karya 

Wisran Hadi. 
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1.4.2 ManfaatdPraktis 

Secaraqpraktis,wpenelitianhini hendaklah dapat:berguna:bagi berbagai 

pihak khususnyaxmahasiswazProgramcStudixBahasazdanqSastravIndonesia serta 

penik-mat sastra pada umumnya dalam membantu memberikan pemahaman karya 

sastra khususnya yang dikaji secara sosiologi. Manfaat lain dapat membantu 

mengetahui keunikan fenomenazyang terjadi diqdalamcmasyarakatqbudaya 

Minangkabau dan masalah:sosial:yang dialami oleh masya-

rakat:dalam:novel:tersebut. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan:istilah:berfungsi:untuk memberikan pemahaman:isi sesuai 

dengan:istilah-istilah:yang:dikaji. Penegasan istilah:tersebut:adalah:sebagai 

berikut. 

1) PerubahanzSosial 

Perubahancsosial yakni perubahanqpadazlembaga-lembagackemasyarakatan 

yang berpengaruh pada sistemxsosialnya,ztermasuk di antaranya sikap, pola 

perilaku, dan nilai-nilai individu di antara kelompok masyarakat.  

2) Masyarakat Minangkabau 

Masyarakat Minangkabau merujuk pada kultur budaya dan geografis yang 

berasal atau mendiami daerah Sumatera Barat, dapat diketahui melalui ciri 

penggunaan bahasa, penganut sistem marilineal (keturunan garis ibu), dan 

mayoritas identitas beragama Islam. 
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3) Perubahan Sosial dalam Karya Sastra

Perubahan sosial dalam karya sastra merupakan gambaran dari kehidupan

individu maupun masyarakat yang terjadi akibat kondisi-kondisi tertentu di

dalam kehidupan sosial masyarakat, dapat berupa kemajuan atau mungkin justru

suatu kemunduran.

4) Perubahan pola tingkah laku

Perubahan pola tingkah laku adalah peralihan atau pergeseran kecenderungan

untuk bertingkah laku karena adanya suatu perubahan dari lingkungannya.

5) Perubahan tata nilai:dan:norma:sosial

Perubahan tata nilai:dan:norma:sosial merupakan perubahan nilai serta norma

yang menjadikan manusia kehilangan pegangan, karena lembaga-lembaga

pemberi pegangan tidak memerankan fungsi sosialnya dengan baik, sehingga

terjadi kesamaran pola norma yang berlaku pada masyarakat.

6) Perubahan pengolahan harta pusaka

Perubahan pengelolaan harta pusaka merupakan perubahan pengelolaan harta

yang diwarisankan secara turun-temurun menurut garis turunan perempuan.

Baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasa disebut sako dan pusako.

7) Perubahan konsep rumah adat

Perubahan konsep rumah adat merupakan perubahan konsep bangunan dan

fungsi dari rumah adat akibat perbedaan zaman dan juga peradaban yang

semakin maju.


