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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra dapat tercipta dari berbagai unsur, salah satunya imajinasi yang 

dituangkan dalam  media bahasa. Sastra tidak hanya indah namun mampu 

melahirkan begitu banyak karya yang sarat akan makna. Hal ini terjadi karena 

pengarang tentu tak terlepas dari kehidupan nyata dalam masyarakat sosial. Karya 

sastra merupakan hasil kreativitas seorang sastrawan yang merupakan perpaduan 

unik antara seni dan imajinasi yang menjadikannya indah dan berguna. 

Karya sastra diciptakan oleh pengarang di tengah kehidupan masyarakat 

sebagai buah kreativitas dan imajinasinya yang terkadang diangkat dari segala 

permasalahan sosial sesuai dengan pengamatannya. Pengarang tentu ingin 

menyampaikan sesuatu yang bermakna dalam karya kepada penikmatnya. Melalui 

karya sastra, seorang pengarang memberikan pesan dan makna tentang 

pandangannya mengenai kehidupan realitas yang ada di sekitarnya 

(Rokhmansyah, 2014:2). Perasaan pengarang saat bertatapan langsung dengan 

lingkungan dan kehidupan masyarakat adalah hal yang ingin disampaikan dalam 

sebuah karya sastra. Melalui segala peristiwa yang diamati, pengarang 

mendapatkan sumber inspirasi untuk menuangkannya dalam sebuah karya sastra 

dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tulisan.  

Tulisan yang merupakan karya pengarang, mengungkap berbagai 

kehidupan manusia dalam berbagai tema. Tema-tema tersebut mewadahi setiap 

nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang. Salah satu tema yang dapat 

diangkat dalam sebuah karya sastra adalah tema kehidupan sosial. Dalam 
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kehidupan sosial, keluarga merupakan organisasi terkecil yang amat penting 

dalam cerita yang dihadirkan dalam sebuah karya sastra. Oleh sebab itu, tema 

sosial khususnya kehidupan sosial dalam lingkup keluarga cukup banyak 

dihadirkan dalam karya sastra khususnya novel. 

Novel tidak hanya memberikan hiburan semata, namun juga memberikan 

pengalaman bagi pembaca untuk melihan sisi-sisi kehidupan tokoh yang bisa jadi 

lekat dengan kehidupan pembaca di dunia nyata. Novel juga memiliki aspek 

bermanfaat atau jika dalam dunia kesusasteraan disebut dulce et utile. Oleh sebab 

itu, karya sastra dapat memberikan pembelajaran bagi pembaca. Karya sastra 

berupa novel merupakan media manusia dalam belajar memahami berbagai 

macam persoalan yang dituliskan oleh pengarang. Pengarang selalu menampilkan 

berbagai aspek dari kehidupan manusia dalam sebuah karya sastra khususnya 

novel. Sebagai karya sastra yang sarat makna, novel mengisahkan tentang konflik 

dalam kehidupan tokoh secara mendalam dan halus (Wicaksono, 2014: 71).  

Sebagai karya imajiner, novel menawarkan berbagai permasalahan tokoh 

yang dapat dikaji dalam disiplin ilmu-disiplin ilmu yang interdisipliner dengan 

sastra. Sebagai salah salah satu disiplin ilmu, dalam membedah suatu karya sastra 

dapat menggunakan teori-teori yang berasal dari penggabungan dua disiplin ilmu 

(interdisipliner). Salah satu disiplin ilmu yang menunjang dalam kajian penelitian 

karya sastra adalah sosiologi sastra. Pendekatan ini menitikberatkan penelitian 

karya sastra yang dianalisis dengan pertimbangan segala aspek sosial, sehingga 

karya sastra ditelaah melalui dua aspek yakni sosiologi dan sastra (Wiyatmi, 

2013:9). Sosiologi sastra membedah karya sastra dari tinjauan ilmu sosiologi. 
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Karya sastra khususnya novel dapat ditelaah menggunakan tinjaun ilmu 

sosiologi karena pengarang akan mengangkat banyak cerita yang tidak terlepas 

dari relasinya dengan kehidupan manusia pada dunia nyata. Menurut 

Rokhmansyah (2014: 149) sosiologi sastra mengungkap sejauh mana karya sastra 

mencerminkan dunia nyata. Pengarang mengangkat berbagai permasalahan hidup 

yang dihadirkan dalam sosok tokoh dengan penokohan yang telah ditentukan. 

Tokoh-tokoh tersebut berperan penting dalam membangun suatu cerita dalam 

karya sastra novel. Sebab, novel memiliki beragam tema yang diangkat. Salah 

satunya adalah tema-tema sosial kehidupan masyarakat yang menjadi inspirasi 

bagi pengarang untuk dituangkan dalam sebuah karya sastra. Tema sosial yang 

diangkat oleh pengarang pun berbeda-beda. Sesuai dengan lingkupnya, pengarang 

menghadirkan cerita-cerita bertema sosial salah satunya adalah kehidupan sosial 

dalam sebuah keluarga. 

Kehidupan sosial khususnya dalam lingkup keluarga menarik untuk dikaji 

karena setiap keluarga tentu memiliki kisahnya masing-masing. Dalam karya 

sastra, kehidupan keluarga tentu digambarkan berbeda-beda. Ada yang 

digambarkan sebagai keluarga yang ideal, dan sebaliknya. Jika dikaitkan dengan 

realitas yang ada, permasalahan dalam keluarga menarik untuk dikaji. Salah 

satunya, disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga sendiri adalah runtuhnya 

fungsi dari bagian-bagian keluarga baik itu ayah, ibu, maupun anak-anak yang 

kurang berhasil dalam menjalankan semua kewajibannya sesuai dengan ketentuan 

yang ada di lingkungan masyarakatnya. 

Salah satu pengarang yang mengangkat tema sosial dalam karyanya adalah 

Zaky Yamani. Novelnya yang mengangkat kehidupan masyarakat khususnya 
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dalam keluarga adalah Bandar. Zaky Yamani Lahir pada tanggal 27 Juli tahun 

1978 di Kota Bandung . Bandar dikerjakan oleh Zaky Yamani sejak 2002 sampai 

2012 dan merupakan novel perdananya. Karya sastranya yang lebih dulu terbit 

adalah buku kumpulan cerpen yang dterbitkan oleh Majelis Sastra Bandung pada 

tahun 2011 berjudul Johnny Mushroom dan beberapa cerita lain, yang diterbitkan 

pada tahun 2011. Saat ini dia sedang menyibukkan diri dengan mengerjakan 

naskah dari novel selanjutnya yang ia beri judul Amok!. Selain karya fiksi, ia juga 

berkarya dalam ranah nonfiksi. Dua karyanya yang berjenis nonfiksi, berjudul 

Kehausan di Ladang Air yang diterbitkan oleh beberapa penerbitan seperti Urbane, 

Walhi, FK3I Jabar, dan LSPP, serta sebuah kumpulan reportase jurnalistik 

berbentuk buku yang berjudul Komedi Sepahit Kopi, diterbitkan oleh Svantantra 

pada tahun 2013. 

Novel Bandar karya Zaky Yamani, memiliki kelebihan yakni mengangkat 

permasalahan keluarga dalam karyanya. Selain itu, masalah-masalah mengenai 

latar belakang terjadinya permasalahan keluarga juga terdapat dalam Bandar. 

Bandar mengisahkan berbagai permasalahan keluarga yang rumit, salah satunya 

adalah tentang kehidupan tokoh utama seorang Ibu bernama Dewi yang harus 

mengambil peran kepala keluarga karena berbagai alasan. Dalam novel Bandar 

terdapat pula beberapa kisah yang melatarbelakangi adanya disorganisasi 

keluarga. Hal tersebut dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sosial yakni 

sosiologi sastra khususnya disorganisasi keluarga. 

Novel Bandar sebelumnya pernah dikaji oleh Najiyah (2017) dalam 

skripsinya yang berjudul Degradasi Moral Tokoh dalam Novel Bandar: Keluarga, 

Darah, dan Dosa yang Diwariskan Karya Zaky Yamani. Penelitian tersebut 
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menitikberatkan pada analisis tokoh-tokoh dalam novel yang mengalami 

degradasai moralitas. Selain itu, Rosmayati (2018) juga mengkaji novel ini 

dengan judul Feminisme Liberal dalam Novel Bandar Karya Zaky Yamani. Dalam 

penelitiannya, Ema mengungkapkan tentang feminisme liberal yang terdapat 

dalam novel Bandar melalui analisis wacana kritis untuk mengungkap penindasan 

terhadap perempuan. 

Penelitian mengenai disorganisasi keluarga juga pernah dilakukan oleh 

Setiawan (2010) dengan Judul Disorganisasi Keluarga dalam Novel Projo & 

BrojoKarya Arswendo Atmowiloto. Dalam penelitiannya, Setiawan meng-

ungkapkan bahwa disorganisasi keluarga  yang terdapat dalam Novel Projo & 

Brojo Karya Arswendo Atmowiloto terjadi akibat tidak terpenuhinya fungsi 

anggota keluarga yang meliputi tiga fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi 

cinta kasih. Fungsi yang kedua yaitu fungsi melindungi. Selain kedua gungsi 

tersebut, ada pula tiga fungsi yang tidak terpenuhi yang meliputi (1) fungsi 

biologis, (2) fungsi sosialisasi, (3) fungsi kasih sayang.  

Penelitian yang mengupas tentang pergeseran peran keluarga juga pernah 

dilakukan oleh Rochaniningsih (2014) dalam Jurnal Pembangunan Pendidikan: 

Fondasi dan Aplikasi yang membahas tentang permasalahan keluarga. Dalam 

penelitiannya, Rochaniningsih (2014:59) mengemukakan tentang pergeseran 

peran dan fungsi keluarga yang seharusnya memenuhi beberapa hal yakni fungsi 

sosialisasi, perlindungan, afeksi, dan sosialiasi. Adanya pergeseran fungsi-fungsi 

yang telah disebutkan di atas, menimbulkan permasalahan terhadap anak dalam 

keluarga dengan kasus tersebut. Anak atau remaja dalam keluarga tersebut 

melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. 
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Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini 

adalah menggunakan ilmu interdisipliner yang sama yaitu sosiologi sastra sebagai 

pendekatannya. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan permasalahan 

dalam lingkup sosial, khususnya dalam keluarga. Perbedaannya adalah objek yang 

diteliti dan fokus penelitian. Penelitian ini berusaha mengungkapkan disorganisasi 

keluarga secara lebih mendalam yang terdapat dalam novel Bandarkarya Zaky 

Yamani melalui analisis bentuk dan faktornya. Selain itu, aspek-aspek penelitian 

yang dikaji dalam penelitian ini berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan oleh 

Setiawan. Selain disorganisasi keluarga, Penelitian ini juga mengungkap aspek 

yang tidak dikaji oleh Setiawan yakni faktor penyebab disorganisasi keluarga 

yang dalam penelitian ini digali dari novel Bandar karya Zaky Yamani. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa novel Bandar karya Zaky Yamani 

menampilkan Salah satu fenomena permasalahan sosial yang erat kaitannya 

dengan kehidupan dalam lingkungan keluarga. Diperlukan pemahaman tentang 

sosiologi sastra untuk memahami novel Bandar karya Zaky Yamani. Maka dari 

itu, novel Bandar karya Zaky Yamani sebagai karya sastra yang membawakan 

pesan dan tema tentang permasalahan keluarga yang cukup kompleks khususnya 

disorganisasi keluarga sebagai karya yang patut untuk diteliti. Berdasarkan uraian 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji novel Bandar. Dalam hal ini, sosiologi 

sastra menjadi landasan utama untuk mempelajari disorganisasi keluarga yang ada 

dalam novel Bandar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk disorganisasi keluarga dalam novel Bandar karya Zaky 

Yamani? 

2) Faktor apa saja yang menjadi penyebab disorganisasi keluarga dalam novel 

Bandar karya Zaky Yamani? 

 

1.3 Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk disorganisasi keluarga dalam novel Bandar karya 

Zaky Yamani. 

2) Mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab disorganisasi keluarga dalam 

novel Bandar karya Zaky Yamani. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, yakni 

manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. Hal tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis yaitu memperkuat ilmu 

pengetahuan mengenai kajian sosiologi sastra khususnya disorganisasi keluarga 

dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. Selain itu, penelitian ini dapat 
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mengembangkan pengetahuan sebagai bekal dalam penerapan pembelajaran di 

bidang bahasa dan sastra Indonesia. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi: 

1) Pemanfaatan hasil-hasil pengkajian mengenai disorganisasi keluarga dalam 

novel karya Zaky Yamani yang berjudul Bandar sebagai pengetahuan dan 

wawasan bagi pembaca atau penikmat karya sastra. 

2) Penelitian ini dapat pula bermanfaat bagi pembelajaran apresiasi sastra di 

sekolah khususnya apresiasi terhadap karya sastra novel. 

3) Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti khususnya 

mengenai disorganisasi kelurga pada karya sastra, dan motivasi bagi penelitian 

yang akan datang agar lebih terperinci lagi khususnya kajian mengenai 

disorganisasi keluarga.  

 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini digunakan untuk mencapai 

kesamaan pengertian terhadap istilah yang digunakan. Penegasan istilah yang 

dimaksud antara lain: 

1) Sosiologi sastra adalah ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut pandang 

aspek-aspek sosial yang terkandung dalam karya sastra secara sosiologis. 

2) Sosiologi keluarga adalah adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang 

mengkaji tentang keluarga melalui penerapan berbagai pandangan dan 

pendekatan mengenai keluarga. 
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3) Disorganisasi adalah suatu keadaan yang kacau atau tercerai-berai karena 

adanya perubahan dalam sebuah organisasi. 

4) Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiridari anggota-

anggota yang mempunyai peran masing-masing. 

5) Disorganisasi keluarga adalah kurangnya fungsi dan peran dari masing-masing 

anggota keluarga, yang disebabkan karena ketidakmampuan anggota keluarga 

memenuhi tanggung jawab yang dimilikinya. 

6) Faktor penyebab disorganisasi keluarga adalah hal-hal yang dapat 

mengakibatkan timbulnya disorganisasi dalam sebuah unit keluarga. 

 


