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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Karya Sastra 

Sastra hadir di tengah-tengah masyarakat dan merupakan karya yang 

dihasilkan oleh pengarang. Sastra adalah ilmu yang memberikan hiburan dan 

kegunaan. Sumardjo (dalam Rokhmansyah, 2014: 2) mendefinisikan sastra 

sebagai sebuah ungkapan yang bersumber dari perasaan, gagasan, pemikiran-

pemikiran dan pengalaman dari seorang pengarang yang dibangkitkan dalam 

bentuk yang konkret melalui bahasa. Karya sastra memuat beragam nilai 

kehidupan dari berbagai aspek yang ada di masyarakat. Sastra sebagai hasil karya 

dari seorang pengarang, diciptakan melalui proses pemikiran dan perenungan 

pengarang mengenai hakikat kehidupan (Rokhmansyah, 2014: 2).  

Karya sastra merupakan refleksi pengarang dari kehidupan realitas. Sastra 

dalam kehidupan masyarakat memiliki beragam fungsi. Amir (2010) 

mengungkapkan beberaa fungsi sastra yakni fungsi hiburan, pendidikan, 

keindahan, moral, dan religius. Karya sastra dapat memberikan perasaan senang 

kepada pembaca, namun tidak melupakan aspek pendidikan melalui nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. Sastra menggunakan bahasa yang indah dan 

pengetahuan terhadap pembaca mengenai moral dan ajaran agama. Karya sastra 

memiliki beragam bentuk, salah satunya adalah prosa fiksi. Prosa fiksi dapat 

berupa roman atau novel. 
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2.2 Novel 

Ada beragam genre karya sastra, salah satunya dalah novel. Novel termasuk 

dalam genre prosa. Genre ini berisi tentang cerita fiksi yang dapat berupa roman, 

cerita pendek (cerpen), dan novel. Novel ditulis oleh pengarang dengan jumlah 

yang lebih panjang jika dibandingkan dengan cerpen. Meskipun novel adalah 

karya fiksi, bukan berarti tidak memiliki makna. Dalam sebuah novel, memuat 

beragam kisah yang tidak jarang merupakan refleksi dari pengarang berdasarkan 

pengamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah atau cerita yang 

dihadirkan pengarang tentu sarat makna yang menjadikan novel sebagai karya 

sastra yang memberikan pembelajaran. Prosa adalah sebuah karya yang 

memadukan antara pikiran dan perasaan pengarang (Rokhmansyah, 2014: 30). 

Novel sebagai karya sastra yang lebih panjang jika dibandingkan dengan 

cerpen tentu memiliki isi yang lebih kompleks. Pengarang berusaha memunculkan 

beragam permasalahan dengan alur yang tentu lebih rumit dan panjang daripada 

cerpen yang memiliki alur lebih sederhana. Menurut Kosasih (2008: 54) Novel 

adalah sebuah karya yang mengisahkan tentang problematika kehidupan 

seseorang atau beberapa tokoh dalam sebuah cerita yang bersifat iamjinatif. 

Sehingga, novel menceritakan hal-hal yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita 

dari awal persoalan hingga penyelesaian sebuah cerita. Persoalan yang 

dimunculkan pun tidak biasanya terbatas pada satu persoalan saja. Novel memiliki 

cerita yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan cerpen. 

Novel memiliki beragam jenis berdasarakan kisah yang diceritakan. Ada 

beragam aspek kehidupan yang berusaha dimunculkan oleh pengarang. Novel 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengupas sebuah cerita. Novel dan 
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roman terkadang sulit dibedakan. Menurut Rokhmansyah (2014: 32) perbedaan 

yang dapat menjadi acuan antara novel dan roman ialah novel dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis, misalnya novel psikologi yang sangat kuat menceritakan 

aspek psikologis tokoh, novel populer, novel sejarah, novel sosial dan lain 

sebagainya. Berdasarkan definisi-definisi dan penjelasan mengenai novel tersebut, 

dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi novel yaitu salah satu genre karya 

sastra yang berwujud prosa fiksi dengan kisah yang memunculkan persoalan-

persoalan tokoh dari tahapan awal cerita hingga akhir. 

 

2.2.1 Tema 

Sebagai karya sastra, novel memiliki tema yang telah ditentukan oleh 

pengarang dan dapat dilihat setelah membaca keseluruhan ceritnya. Ada beragam 

tema yang berusaha dihadirkan oleh pengarang dalam sebuah karya sastra novel. 

Novel yang memiliki kompleksitas cerita, terkadang memiliki tema yang dekat 

dengan kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya, tema-tema mengenai kehidupan 

sosial masyarakat yang penuh dengan problematika. Tema jarang sekali dituliskan 

dalam pengarang dalam sebuah novel. Namun, teman dapat dipahami oleh 

pembaca setelah menikmati kisah yang terdapat dalam sebuah novel. Menurut 

Sudjiman (dalam Rokhmansyah, 2014:33) tema dari sebuah karya sastra adalah 

gagasan atau ide yang menjadi dasar cerita tersebut dibuat. 

Tema dalam sebuah karya sastra menjadi pengikat cerita, sehingga karya 

tersebut menjadi utuh. Kisah yang dihadirkan dalam sebuah novel mengandung 

makna yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sebagai salah satu unsur intrinsik 

prosa, tema dapat ditemukan dari unsur-unsur instrik yang lain, misalnya pada 
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tokoh, alur, dan lain sebagainya. Tema tersebut berasal adri ide yang ada dalam 

pikiran pengarang yang dpat bersumber dari segala aspek yang menjadi 

pengamatan pengarang. Menurut Najid (dalamWicaksono, 2014:109) terdapat dua 

tema dalam sebuah prosa fiksi yakni tema mayor yaitu tema yang mendominasi 

dalam sebuah cerita, dan tema minor yang keberadaannya mendukung tema 

dominan berupa permasalahan-permasalahan kecil yang menguatkan tema mayor. 

 

2.2.2 Penokohan 

Sebuah cerita dalam karya sastra tentu tidak dapat terlepas dari adanya 

tokoh. Sebab tokoh memandu cerita yang dihadirkan oleh pengarang dari awal 

hingga akhir. Tokoh-tokoh dalam cerita juga merupakan objek yang paling 

mendapat perhatian dari pembaca karena merupakan objek utama yang 

diceritakan dalam sebuah karya sastra. Tokoh dibekali karakter yang beragam 

oleh pengarang. Hal tersebut disesuaikan dengan berbagai aspek yang telah 

ditentukan oleh pengarang. Penokohan adalah cara yang dilakukan oleh 

pengarang dalam memvisualkandan menjelaskan karakter setiap tokoh. 

Tokoh mengalami peristiwa-peristiwa yang sudah dihadirkan oleh 

pengarang. sebagai salag satu unsur intrinsik, tokoh yang sudah digambarkan oleh 

pengarang menjalankan setiap peristiwa yang diikat oleh alur serprti yang telah 

dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Tokoh yang ada dalam sebuah cerita tidak 

selalu digambarkan sebagai manusia. Namun, setiap tokoh digambarkan oleh 

pengarang menjadi objek yang hidup dan memegang peranan penting dalam 

sebuah cerita. Sudjiman (dalam Rokhmansyah, 2014: 34) mengemukakan 

bahwaindividu rekaan dalam cerita disebut tokoh yangberada pada beberapa atau 
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keseluruhan peristiwa atau memiliki andil dalam beberapa atau keseluruhan 

perisiwa dalam sebuah cerita. 

Beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan menjadi sebuah definisi 

mengenai tokoh. Tokoh merupakan hal yang penting dalam sebuah cerita. 

Penokohan adalah upaya pengarang dalam menggambarkan karakterisitk tokoh 

yang akan berperan penting dalam suatu cerita. Penokohan yang dilakukan 

pengarang tidak terlepas dari kepentingannya dalam membangun sebuah cerita 

selain unsur-unsur instrinsik yang lain.  

 

2.2.3 Latar 

Suatu cerita tentu tidak lengkap tanpa adanya latar/setting. Hal itu penting 

karena setiap peristiwa dalam cerita terjadi di tempat atau waktu yang sudah 

ditentukan oleh pengarang. Latar terbagi menjadi beberapa aspek menurut 

beberapa pakar. Ada yang menyebutkan bahwa latar dalam suatu cerita meliputi 

latar tempat dan waktu. Rokhmansyah (2014: 38) membagi latar menjadi tiga 

aspek yakni latar waktu, latar tempat, dan latar suasana atau sosial. Dalam suatu 

karya sastra, latarmemegang peranan penting karena menunjukkan tempat dan 

waktu terjadinya suatu peristiwa. 

Sebagai salah satu unsur intrinsik karya sastra, latar memberikan gambaran 

yang makin jelas dalam mendukung imajinasi pembaca ketika membaca sebuah 

karya sastra. Tempat yang ada dalam sebuah cerita terkadang benar-benar ada 

dalam dunia nyata. Menurut Kosasih (2008: 60) tempat dan waktu yang terdapat 

dalam sebuah cerita dapat berupa tempat dan waktu yang faktual atau imajiner. 

Sedangkan latar suasana menggambarkan suasana yang terjadi ketika suatu 
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peristiwa terjadi. Selain itu, latar sosial menggambarkan kehidupan sosial dalam 

sebuah karya sastra, misalnya mengenai adat atau tradisi suatu daerah.  

 

2.3 Sosiologi Sastra 

Sosiologi sastra adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini.Melalui 

sosiologi dalam kajian ini, sastra tidak dianggap berdiri sendiri. Disiplin ilmu 

sosiologi diterapkan dalam kajian ini sebagai alat untuk mengkaji unsur sosial 

yang kental dalam novel Bandar. Sosiologi sastra adalah teori interdisipliner 

antara ilmu sosiologi dan sastra.  Menurut Polak (1991: 5) sosiologi mempelajari 

tentang ilmu kemasyarakatan, karena pada setiap unsur, segi, dan aspek 

masyarakat terdapat hubungan satu sama lain secara timbal-balik. Hubungan 

tersebut dapat berupa hubungan antar manusia dengan sesamanya, antar kelompok 

dengan sesamanya, antar kelompok dengan seseorang atau sebaliknya. Oleh sebab 

itu, sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan 

dalam masyarakat secara keseluruhan. Comte (dalam Satrio, 2013:3) menjelaskan 

bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat sosial 

sebagai objek utamanya. 

Sosiologi sastra, sebagai cabang ilmu interdisipliner digunakan untuk 

mengkaji sebuah karya satra berdasarkan tinjauan aspek sosial. Menurut Damono 

(dalam Rokhmansyah, 2014: 147) sosiologi sastra adalah sebuah teori yang dapat 

digunakan untuk menelaah karya sastra yang dilakukan berdasarkan pertimbangan 

berbagai aspek kemasyarakatan. Menurut Wiyatmi (2013: 10) karya sastra 

merupakan produk yang dihasilkan  oleh masyarakat dalam sudut pandang 

sosiologi sastra, sosiologi sastra juga sebagai sarana untuk merepresentasi 
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kehidupan nyata dalam masyarakat. Sama halnya dengan definisi Damono, 

Wiyatmi menekankan pemaknaan sebuah karya sastra dilihat dari segi-segi sosial. 

Masyarakat sosial dan sastra dalam sosiologi sastra adalah dua hal yang 

saling bertautan. Keduanya saling berkaitan dan dituliskan pengarang dengan 

indah dalam sebuah karya sastra khususnya novel. Sastra mengungkap sisi-sisi 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang terangkum dalam tema yang 

diangkat pengarang. Aspek sosial yang terdapat dalam novel tentu beragam, 

karena terdapat banyak unsur dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya 

keluarga. Goldmann dalam Faruk (1999: 31) mengemukakan bahwa terdapat 

kesejajaran antara sastra dan kehidupan masyarakat. Kehidupan masyakarakat 

adalah kehidupan sehari-hari yang diangkat pengarang dalam sebuah sebuah 

produk karya sastra. 

Sosiologi sastra dapat dismpulkan sebagai ilmu interdisipliner yang 

memadukan antara dua cabang ilmu yakni sosiologi dan sastra. Sastra dan 

sosiologi dapat saling terkait dan menjadi sebuah teori yang dapat digunakan 

untuk membedah sebuah karya sastra. Sosiologi sastra mengedepankan telaah 

karya sastra dengan pertimbangan aspek-aspek sosial dalam kehidupan 

masyarakat guna mengetahui penggambaran realitas dalam sebuah karya sastra. 

 

2.4 Sosiologi Keluarga 

Keluarga merupakan aspek utama yang dibahas dalam sosiologi keluarga. 

Menurut Polak (1991: 337) sosiologi keluarga adalah cabang ilmu sosiologi yang 

merupakan penekanan sifat-sifat keluarga sebagai medium terselenggaranya 

antarhubungan manusia yang karib. Kehidupan manusia umumnya bermula dari 
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lingkungan keluarga. Sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat, kelurga 

memiliki beragam aspek dan problematika yang dibahas dalam sosiologi keluarga. 

Hal tersebut disebabkan oleh pentingnya keluarga dalam kehidupan manusia.  

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dalam kehidupan sosial. 

Menurut Su’adah (2005: 22) keluarga adalah kelompok sosial yang paling kecil 

dan umunya beranggotakan ayah (suami), ibu (istri), dan anak. Keluarga 

merupakan salah satu organisasi yang paling kecil dalam sebuah lingkungan 

masyarakat yang pada umumnya  terdiri dari ayah (suami), ibu (istri), dan anak. 

Dalam sosiologi keluarga, segala hal tentang keluarga merupakan fokus utama 

pembahasan, salah satunya adalah permasalahan-permasalahan yang kerap 

dialami keluarga. Hubungan antar anggota keluarga adalah aspek yang dipelajari 

dalam sosiologi keluarga, selain itu ilmu ini juga mempelajari tentang hubungan 

antar keluarga, serta semuaaspek atau permasalahan yang ditimbulkan dari 

hubungan-hubungan yang telah terjadi (Su’adah, 2005: 31).  

Sebuah keluarga memiliki ciri-ciri umum yang menjadi penanda bahwa 

kelompok sosial tersebut dapat disebut keluarga. Khairuddin (2002: 6) 

memaparkan lima ciri umum dari keluarga yang meliputi 1) keluarga ditandai 

dengan adanya hubungan pernikahan, 2) berbentuk sebuah hubungan yang 

sengaja dibentuk dan dipelihara, 3) berdasarkan pada aturan-aturan atau norma, 4) 

memiliki ketentuan-kentuan seputar pemenuhan kebutuhan ekonomi yang 

berhubungan dengan kemampuan untuk membesarkan anak, 5) merupakan tempat 

untuk seluruh anggota kelurga tinggal bersama. Ciri-ciri umum tersebut 

merupakan karakteristik yang menunjukkan sebuah keluarga yang ideal.  
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Keluarga memiliki beberapa fungsi umum yang seharusnya dapat 

terpenuhi. Fungsi keluarga tentu menyangkut peran dan kerjasama seluruh 

anggota keluarga. Horton (dalam Khairuddin, 2002: 109) menyebutkan bahwa ada 

tiga fungsi utama dari keluarga. pertama, fungsi pengaturan seksual yang 

berhubungan tentang pemenuhan kebutuhan seksual bagi pasangan suami dan istri 

dalam sebuah ikatan pernikahan. Kedua, fungsi reproduksi yang menekankan 

bahwa keluarga merupakan tempat bagi pasangan suami dan istri untuk 

meneruskan keturunannya. Ketiga, fungsi afeksi yakni pemenuhan kebutuhan 

cinta dan kasih sayang masing-masing anggota keluarga. Beberapa fungsi 

keluarga tersebut merupakan fungsi dasar yang idealnya dimiliki oleh keluarga. 

Namun demikian, ada pula beberapa keluarga yang tidak dapat memenuhi fungsi-

fungsi tersebut sehingga timbul permasalahan seperti disorganisasi keluarga. 

 

2.5 Disorganisasi Keluarga 

Disorganisasi keluarga dapat terjadi dalam sebuah keluarga yang sudah 

tidak utuh atau bahkan masih utuh. Menurut Polak (1991: 368) disorganisasi 

keluarga adalah situasi dalam sebuah keluarga yang telah kehilangan salah satu 

anggota keluarga yang menimbulkan kekacauan dan keretakan. Kekacauan yang 

terjadi dalam sebuah leuarga keluarga adalah“pecahnya suatu unit keluarga, 

terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota 

gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya” (Goode, 2007: 184). 

Dalam permasalahan disorganisasi keluarga, terdapat pergeseran peran 

anggota keluarga. Disorganisasi keluarga adalah adanya perpecahan atau ketidak 

harmonisan dalam keluarga yang dipicu oleh kegagalan satu atau semua 
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anggotanya dalam memenuhi tugas dan kewajibannya (Soekanto & Sulistyowati, 

2015: 324). Hal tersebut tentunya berdasarkan aturan yang sesuai dengan peran 

yang seharusnya ada dalam sebuah lingkungan masyarakat. Dalam sebuah 

keluarga, anggota keluarga yang gagal menjalankan perannya, memicu beragam 

konflik internal rumah tangga. Dalam situasi tesebut, perpisahan rawan terjadi 

dalam sebuah keluarga. terkadang, disorganisasi juga terjadi ketika sudah terjadi 

perpisahan antara suami dan istri. Disorganisasi keluarga dapat didefinisikan 

sebagai perpecahan dalam keluarga sebagai suatu organisasi terkecil dalam 

masyarakat. Peranan anggota keluarga secara sosial akan terputus jika masing-

masing gagal menjalankan kewajibannya (Fachrina & Rinaldi Eka Putra, 2013: 

101). Jadi, dapat disimpulkan bahwa disorgnasisasi keluarga adalah perpecahan  

atau keretakan yang dapat dipicu oleh adanya anggota keluarga yang tidak dapat 

memenuhi tugas dan kewajibannya yang berakibat pada putusnya peran sosial. 

Menurut Goode(2007: 184), perpecahan keluarga meliputi beberapa macam 

yang meliputi: 

1) Ketidaksahan, dalam lingkungan masyarakat pasti memiliki ketentuan 

mengenai peran seseorang dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini kepala 

keluarga tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan tersebut. 

2) Adanya ikatan penikahan yang terputus atau segala jenis perpisahan antara 

kedua pasngan suami istri yang ditandai dengan perceraian atau keadaan saling 

meninggalkan sehingga berhenti melaksanaskan tugas dan perannya. 

3) “Keluarga selaput kosong”, merupakan istilah untuk menggambarkan sebuah 

situasi seluruh anggota keluarga tinggal dalam satu rumah yang sama namun 
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tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak ada aktivitas saling mendukung 

dan kerjasama dalam berbagai hal. 

4) Ketiadaan kepala keluarga karena sebab-sebab yang tidak dapat ditolak, 

misalnya ketika ayah harus berada dalam penjara atau melaksanakan tugasnya 

di luar rumah sehingga tidak dapat menjalankan perannya di dalam keluarga. 

5) Kegagalan dari salah satu atau beberapa anggota karena situasi khusus. 

Misalnya, penyakit mental, emosional, bandaniyah, dan lain sebagainya. 

Bentuk-Bentuk disorganisasi keluarga menurut Soekanto & Sulistyowati (2015: 

324): 

1) Ketidaklengkapan unit keluarga. Hal ini menyebabkan anggota keluarga tidak 

dapat memenuhi kewajiban. Dalam situasi ini, ayah atau Ibu atau kelaurga dari 

pihak kedua keluarga tersebut tidak menginginkan adanya keluarga yang 

dibangun sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugas dan perannya dan 

terjadilah disorganisasi keluarga.  

2) Adanya perpisahan antara suami dan istri yang masih dalam tahap berpisah 

secara tempat tidur atau sudah bercerai. 

3) Dalam sebuah keluarga mengalami krisis komunikasi sehingga anggota 

keluarga kurang berinteraksi satu sama lain. 

4) Anggota keluarga yang berperan sebagai keluarga (ayah) di luar 

kemampuannya harus meninggalkan keluarga karena sebab-sebab yang tidak 

dapat ia tolak, misalnya meninggal dunia. 

5) Krisis internal keluarga yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam unit keluarga 

itu sendiri, misalnya salah satu anggota keluarga mengalami gangguan jiwa 

dan lain sebagainya. 
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Berbeda dengan Goode dan Soekanto, Su’adah (2005: 151) menyebutkan 

bentuk-bentuk disorganisasi di atas adalah hal-hal yang menyebabkan 

ketidakharmonisan dalam keluargayang meliputi: 

1) Ketidaksahan. Unit keluarga tidak lengkap atau gagalnya peran Ayah-Suami 

dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajibannya yang telah 

ditentukan oleh lingkungan tempat ia tinggal. 

2) Perpisahan yang terjadi antara ayah dan ibu dan salah satu atau keduanya 

memutuskan untuk tidak lagi menjalankan perannya dalam keluarga. 

3) “Keluarga selaput kosong”. Kondisi ketika sebuah keluarga diisi oleh anggota-

anggota yang tidak lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi memberikan 

dukungan emosional. 

4) Salah satu dari pasangan suami istri yakni suami yang tidak dapat lagi berada 

dalam keluarga karena hal yang tidak diinginkan.  Misalnya, ketika suami 

harus mengikuti peperangan dan lain sebagainya. 

5) Kegagalan anggota keluarga dalam menjalakan tugasnya “yang tak 

diinginkan”. Seseorang atau salah satu anggota keluarga mengalami penyakit 

secara fisik atau psikologis, dan bersikap emosional. 

Bertumpu pada penjelasan dari beberapa ahli di atas, bentuk-bentuk 

disorganisasi keluarga meliputi lima hal. Pertama, unit keluarga yang tidak 

lengkap dan menyebabkan gagalnya ayah dalam menjalankan tugas dan perannya 

sesuai dengan aturan dalam masyarakat yang berlaku. Kedua, putusnya sebuah 

ikatan kelurga karena adanya perpisahan, percerain, dan salah satu atau masing-

masing anggota kelaurga memutuskan untuk pergi dan berhenti menjalankan 

tugasnya dalam keluarga . Ketiga, kelurga selaput kosong atau dapat diartikan 
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sebagai kurang dan hilangnya komunikasi antara anggota keluarga yang 

menyebabkan konflik-konflik kelurga dan berpengaruh terhadap kemampuan 

masing-masing anggota keluarga dalam menjalankan tugas dan perannya. 

Keempat ketiadaan kepala keluarga atau ayah yang diakibatkan oleh sebab-sebab 

yang tidak dapat dikehendaki yakni meninggal atau dihukum, Kelima, krisis 

keluarga karena faktor internal, misalnya karena salah satu anggota kelurga 

mengalami sakit baik mental maupun fisik. 

 

2.5.1 Ketidaklengkapan Unit Keluarga 

Unit keluarga yang tidak lengkap merupakan salah satu bentuk disorganisasi 

keluarga yang ditandai dengan kurangnya anggota keluarga seperti seharusnya. 

Misalnya, ketiadaan salah satu orang tua dalam sebuah keluarga atau ketiadaan 

anak yang menyebabkan adanya konflik antara pasangan suami dan istri.Menurut 

Lasut (2013: 2) menyatakan bahwa keluarga terdiri dari seorang pria yang 

berperan sebagai kepala rumah tangga atau suami, wanita sebagai ibu, dan anak. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa unit keluarga yang tidak lengkap 

ditandai oleh ketiadaan salah satu dari anggota tersebut. Unit keluarga yang tidak 

lengkap disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakanginya. Misalnya, 

keengganan ayah atau suami untuk memenuhi tugas dan menjalankan perannya 

dalam keluarga. ketidaklengkapan unit keluarga yang lain ialah ketiadaan anak 

yang disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua secara biologis untuk memiliki 

keturunan. 
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2.5.2 Putusnya Ikatan Pernikahan 

Disorganisasi keluarga terjadi karena ikatan pernikahan yang semula 

dibangun mengalami keretakan sehingga timbul adanya perpecahan dalam sebuah 

keluarga. Berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri (orang tua) dari 

sebuah ikatan yang legal memberikan dampak tidak hanya bagi suami dan istri, 

namun juga berdampak pada keberlangsungan anak (Fachrina & Rinaldi Eka 

Putra, 2013: 102). Dalam hal ini, putusnya ikatan pernikahan yang dimaksud 

adalah perceraian  dalam sebuah keluarga. dampak dari percerain menimbulkan 

beberapa hal yang harus dihadapi oleh anggota keluarga, karena menyangkut 

aspek ekonomi, aspek emosi, dan aspek sosial (Fachrina & Rinaldi Eka Putra, 

2013: 103). Putusnya ikatan pernikahan, juga terjadi ketika salah satu pasangan 

memutuskan meninggalkan pasangan yang lain karena suatu hal sehingga ia tidak 

lagi menjalankan tugas dan perannya dalam keluarga. 

 

2.5.3 Keluarga Selaput Kosong 

Keluarga selaput kosong adalah istilah dari adanya kekurangan komunikasi 

antar anggota keluarga. Anggota keluarga saling bertemu namun tidak bertegur 

sapa atau tidak menjalin hubungan yang baik. Komunikasi merupakan hal yang 

vital dalam sebuah keluarga. tanpa komunikasi yang baik, anggota keluarga akan 

mengalami konflik karena hal-hal yang seharusnya dapat disampaikan, menjadi 

tidak tersampaikan. Adanya ketidakakraban dan kurangnya intensitas komunikasi 

antar anggota keluarga berdampak pada kurangnya pemenuhan rasa kasih sayang 

yang sseharusnya selalu dibangun (Sofiah, 2010: 3). Hal tersebut tentu 

menyebabkan adanya disorganisasi keluarga yang timbul akibat kurangnya 
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komunikasi yang baik antara pasangan orang tua, antara orang tua dan anak, serta 

sebaliknya. 

 

2.5.4 Ketiadaan Kepala Keluarga (Ayah) 

Ketiadaan kepala keluarga atau ayah dalam hal ini adalah ketiadaan karena 

hal-hal yang tidak dikehendaki. Ayah meninggalkan rumah bukan karena 

keinginannya sendiri melainkan karena adanya hal-hal di luar kemampuan 

keluarga yang menyebabkan ia harus pergi. Menurut Su’adah (2015: 151) 

Anggota keluarga terpisah karena kepala keluarga (suami) mendapat hukuman 

(dipenajara), meninggal dunia, atau adanya peperangan sehingga tidak bisa 

bersama lagi dengan anggota keluarga yang lain, dan lain sebagainya.Ketiadaan 

kepala rumah tangga atau ayah dalam hal ini dapat dirinci menjadi beberapa aspek 

yaitu: (1) ayah meninggal, (2) ayah dipenjara, (3) Ibu menjadi kepala keluarga dan 

orang tua tunggal, (4) anak kehilangan sosok ayah, (5) ayah tidak dapat 

menjalankan tugas dan perannya dalam keluarga. 

 

2.5.5 Krisis Internal keluarga 

Disorganisasi keluarga dapat berupa adanya krisis internal dalam sebuah 

keluarga. krisis keluarga merupakan situasi ketika sebuah keluaarga mengalami 

permasalahan-permasalahan internal yang menyebabkan adanya pergeseran fungsi 

dan peranan keluarga. Menurut Khairuddin (2002: 158) krisis dalam sebuah 

keluarga merupakan sebuah konsekwensi dari adanya perilaku-perilaku yang 

berbeda antara anggota keluarga yang biasa memicu ketegangan dalam sebuah 

unit keluarga. Jika salah satu anggota keluarga melakukan hal-hal yang 
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menyimpang dri harapan anggota keluarga yang lain maka akan timbul konflik 

dalam sebuah keluarga. Lebih lanjut Khairuddin juga mengklasifikasikan krisis 

internal keluarga menjadi beberapa aspek yang meliputi (1) adanya penyimpangan 

dari harapan anggota keluarga, (2) krisis atau ketegangan antar anggkota keluarga, 

(3) adanya aib keluarga, (3) salah satu anggota keluarga mengalami sakit mental 

atau fisik, (4) adanya aib lain yaitu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh 

anggota keluarga. 

 

2.6 Faktor Penyebab Disorganisasi Keluarga 

Setiap permasalahan dalam anggota masyarakat pasti memiliki penyebab 

yang melatarbelakanginya. Disorganisasi keluarga sebagai bentuk pergeseran 

peran dan nilai dalam anggota masyarakat khususnya keluarga memiliki 

faktoryang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut.Disorganisasi keluarga 

merupakan pertanda bahwa sebuah keluarga sudah tidak lagi harmonis. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhi lingkungan 

keluarga yang sebelumnya baik-baik saja atau sejak awal dibangun memang 

sudah mengalami keretakan. Adanya hal-hal yang mempengaruhi keharmonisan 

keluarga tercermin dalam kehidupan anggota keluarga ketika dalam lingkungan 

masyarakat. Menurut Khairuddin (2002: 106) disorganisasi keluarga memiliki 

keterkaitan dengan disorganisasi di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. 

Keberhasilan sebuah pernikahan dipengaruhi oleh keberhasilan anggota kelurga 

memenuhi peranan-peranannya dalam masyarakat. 

Disorganisasi keluarga merupakan salah satu permasalahan sosial dalam 

kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto & Sulistyowati, 2015: 401) 
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Disorganisasi keluarga merupakan salah satu permasalahan yang dapat 

disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis, faktor 

kebudayaan.Lebih lanjut, Soekanto juga menyebutkan bahwa disorganisasi 

keluarga merupakan salah satu aspek permasalahan sosial. Dalam aspek ekonomi, 

biasanya timbul permasalahan sosial yang cukup marak di kalangan masyarakat 

yakni pengangguran dan kemiskinan yang dapat memicu perselisihan dalam 

keluarga. Menurut Simanjutak (2013: 101) dalam sebuah keluarga kecukupan 

ekonomi merupakan hal yang mutlak dalam menjaga keharmonisan keluarga 

karena setiap anggotanya memiliki anggaran untuk kelangsungan hidupnya. 

Permasalahan mengenai ekonomi dalam kehidupan masyarakat merupakan hal 

yang sensitif. Tak jarang, beberapa orang memilih untuk melanggar hukum dan 

melakukan tindakan kriminalitas karena himpitan ekonomi dan kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

Faktor penyebab permasalahan sosial yang salah satunya adalah 

disorganisasi keluarga yaitu faktor biologis. Permasalahan sosial khususnya 

disorganisasi keluarga yang timbul karena faktor ini, misalnya terjadinya wabah 

penyakit di lingkungan yang ditinggali oleh sebuah keluarga, kebersihan yang 

kurang, dan lain sebagainya. Hal tersebutterjadi karena lingkungan yang kurang 

sehat dan fasilitas pengobatan yang tidak layak sehingga masyarakat dengan 

pendidikan dan ekonomi rendah cenderung rentan mengalami masalah kesehatan. 

Faktor lain yang menimbulkan permasalahan sosial khususnya disorganisasi 

keluarga adalah faktor psikologis. Dalam hal ini keadaan psikologis seseorang 

sangat berpengaruh terhadap kestabilan situasi dalam sebuah keluarga. ketika 

anggota keluarga memiliki beban berat dalam hidupnya, ia akan mudah bersikap 
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agresif dan memicu konflik antar anggota keluarga. Selain faktor psikologis, 

faktor kebudayaan juga dapat menimbulkan permasalahan sosial khususnya 

disorganisasi keluarga. Perkembangan budaya yang ada di dalam masyarakat yang 

bertentangan dengan aturan (norma) yang ada juga akan menimbulkan 

permasalahan di lingkup sosial. Misalnya, anak yang mengikuti trend tertentu dan 

menentang orang tua, pernikahan dini, budaya nikah siri yang kerap merugikan 

pihak perempan dan lain sebagainya. 

Disorganisasi keluarga dapat pula dikatakan sebagai perpecahan keluarga. 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, perpecahan dapat terjadi karena 

berbagai faktor. Jika Soekanto menyebutkan faktor penyebab disorganisasi 

keluarga ialah meliputi faktor-faktor penyebab permasalahan sosial, lain halnya 

dengan Silalahi yang mengklasifikasikannya menjadi dua faktor. Menurut Silalahi 

(2010: 186) ada beberapa penyebab terjadinya kekacauan atau disorganisasi 

keluarga. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:  

1) Faktor psikologis (pribadi), faktor ini dapat pula dikatakan sebagai faktor 

psikologis karena meliputi hal-hal yang menyangkut kepribadian anggota 

keluarga yang memicu disorganisasi keluarga. Dalam hal ini antara ayah dan 

ibu, kurang memahami makna dan sebuah pernikahan sehingga muncul hal-hal 

yang tidak diinginkan. Misalnya, sifat egois, kurangnya kepercayaan antar 

anggota keluarga,dan kurang adanya toleransi. 

2) Faktor situasi (adanya situasi-situasi tertentu (khusus) dalam keluarga, yang 

meliputi:  

a. Adanya dominasi dari ayah atau ibu secara terus menerus yang menyertai 

perkembangan seorang anak. 
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b. Istri atau ibu yang merupakan wanita karir dan memiliki kedudukan atau karir 

yang lebih baik dari suami. 

c. Tinggal satu atap dengan unit keluarga lain. 

d. Adanya kesibukan suami dan istri di luar rumah yang menyebabkan keduanya 

sering tidak berada di rumah. 

Berdasarkan penjelasan dari berbagai pakar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa faktor penyebab timbulnya disorganisasi keluarga meliputi beberapa 

penyebab. Hal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa faktor yakni 

faktor psikologis atau faktor pribadi, faktor ekonomi, dan faktor situasi khusus 

yang berupa permasalahan-permasalahan mengenai situasi tertentu dalam 

keluarga, dan hal-hal di luar keluarga yang menyebabkan adanya kekacauan 

keluarga. misalnya, kegiatan atau kesibukan anggota keluarga di luar rumah yang 

menyebabkan adanya kurangnya komunikasi secara langsung antar anggota 

keluarga. 

Berdasarkan uraian di atas, disorganisasi keluarga dalam karya sastra dapat 

dikaji melalui pendekatan sosiologi sastra. Kajian karya sastra khususnya novel 

melalui tinjauan sosiologi dapat mengungkap berbagai permasalahan sosial salah 

satunya disorganisasi keluarga. Permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga 

sangat beragam. Dalam novel, kisah-kisah yang dihadirkan dapat berupa 

permasalahan keluarga yang sederhana hingga permasalahan yang rumit. Selain 

menarik, kisah mengenai keluarga dalam novel dapat mencerminkan realitas dan 

imajinasi secara utuh dalam sebuah karya, sehingga memberikan pembelajaran 

bagi pembacanya. 

 


