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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beragam macam konflik kehidupan terjadi di lingkungan masyarakat oleh 

para sastrawan diangkat menjadi sebuah karya sastra. Cerita yang dimaksud bisa 

berupa novel, cerpen, puisi, dongeng, legenda, dan sebagainya. Karya sastra 

sendiri merupakan cerminan kehidupan manusia, yang dituangkan oleh sastrawan 

ke dalam sebuah tulisan berupa karya dengan bahasa yang indah dan imajinatif. 

Dilihat dari bentuknya karya sastra terbagi atas tiga jenis yaitu prosa, puisi, 

drama. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan karya sastra prosa fiksi, 

berupa novel. Secara umum novel merupakan cerita tentang kehidupan seseorang 

dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sikap tokoh. Watak 

tersebut dihubungkan dengan seluruh unsur yang meliputinya seperti lingkungan 

sekitar tokoh, latar suasana yang alami tokoh, tujuan-tujuan yang inginkan tokoh 

dan lain sebagainya. Dari pemaparan unsur yang saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya membuat kisah tokoh yang diangkat menjadi komprehensif. 

Terdapat dua jenis unsur yang mendukung novel, yaitu unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Pada objek peneilitiak kali ini, peneliti akan mengkaji konflik 

pada novel Kali Code Pesan-Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim. Konflik 

sendiri merupakan bagian dari alur dalam unsur instriksik. Konflik yang terjadi 

pada masyarakat juga dapat terjadi dimanapun, kapanpun tanpa mengenal waktu, 

maupun tidak mengenal individu, masyarakat serta kelompok-kelompok. Pada 
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umumnya konflik dipandang sebagai benang merah dari pengembangan suatu 

cerita dalam karya sastra. Konflik sendiri dapat menimpa siapapun dalam karya 

sastra baik itu tokoh utama ataupun tokoh pendamping, mulai dari konflik yang 

ringan hingga yang kritis.  

Konflik yang terjadi pada karya sastra terutama novel, juga dapat menjadi 

cerminan permasalahan politik yang ada pada masyarakat saat ini. Konflik yang 

dialami antar individu maupun kelompok dapat berupa konflik-konflik, seperti 

konflik budaya, sosial, politik, agama, dan lain sebagainya yang tidak terlepas dari 

kekerasan maupun sebaliknya. Sedangkan konflik yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah konflik politik. Konflik politik dipilih, karena termasuk 

bagian dari konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat, tidak hanya di 

lingkungan masyarakat umum, tetapi juga dapat terjadi pada masyarakat bawah 

yang mengerti akan perpolitikan atau masalah politik yang terjadi disekitar 

lingkunagan yang ditinggali, serta dapat terjadi pada organisasi, lembaga-lembaga 

pemerintahan atau lembagai-lembaga lainnya, perusahaan, pengusaha, dan lain 

sebagainya. 

Munculnya konflik politik dalam karya sastra dapat memicu tibulnya 

berbagai emosi dari masing-masing tokoh, sehingga pengarang dapat 

menggambarkan perasaan tokoh secara mendalam. Penggambaran perasaan 

manusia memiliki maksud untuk memberi tahu kepada organisasi-organisasi atau 

lembaga-lembaga pemerintahan tetang parasaan dan peristiwa yang terjadi atau 

menimpa masyarakat bawah dalam dunia nyata maupun dalam karya sastra. 

Konflik politik yang sering dipergunakan sebagai latar utama pembuatan 

karya sastra juga jarang diteliti, karena kebanyakan peneliti hanya mengikuti arah 
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tingkat minat masyarakat terhadap suatu karya, sehingga karya sastra yang lain 

terabaikan. Tidak hanya konflik politik sebagai latar utama saja yang sering 

terabaikan tetapi karya sastra dengan latar utama yang berbeda juga sering 

terabaikan. Tanpa disadari karya sastra yang terabaikan, juga mempunyai cerita 

yang menarik pula. Dari fakta tersebut memicu peneniliti untuk mengangkat 

konflik politik sebagai teori sastra yang jarang diteliti, serta memilih objek 

penelitian yang belum pernah diteliti yaitu novel dengan judul Kali Code Pesan-

Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim. Novel ini dipilih karena memiliki wujud 

konflik politik di antaranya konflik politik yang tidak berwujud kekerasan dan 

konflik politik yang tidak berwujud kekerasan. Dalam novel tersebut tidak hanya 

konflik keluarga, sosial, tetapi juga terdapat konflik politik. Konflik politik pada 

novel Kali Code Pesan-Pesan Api, berupa  demonstrasi politik, korupsi, intrik-

intrik politik yang telah mewakili dari setiap wujud konflik politik.  

Novel Kali Code Pesan-Pesan Api ditulis oleh Mustofa W. Hasyim, 

dengan tujuan memperlihatkan kerumitan-kerumitan konflik terutama wujud 

konflik politik yang dialami oleh tokoh utama. Dengan rasa prihatin, pengarang 

ingin memberi tahu bahwa dalam novel tersebut, menggambarkan keadaan pada 

tahun 1960-an yang masih mengalami kemelut dalam ranah perpolitikan. Kemelut 

perpolitikan tersebut, juga memiliki kesamaan dengan konflik politik pada masa 

sekarang. Dengan melihat dari sudut pandang seorang tukang becak di pinggiran 

kota Yogyakarta, yaitu Lembah Code menjadikan novel ini semakin menarik 

karena penulis memaparkan segala konflik dalam cerita secara detail sehingga 

dapat memberikan gambaran yang utuh bagi pembaca. 
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Berdasarkan objek masalah yang diangkat yaitu wujud konflik politik 

yang terdapat pada karya sastra maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra. Di samping itu alasan lain yang mendukung peneliti 

untuk menggunakan pendekatan sosiologi sastra, karena sosiologi merupakan 

ilmu yang meneliti masyarakat dengan berbagai seluk-beluk masyarakat. Tidak 

hanya masyarakat dunia nyata saja, tetapi masyarakat di dalam karya sastra juga, 

misalnya novel yang dapat diteliti menggunakan pendekatan sosiologi dengan 

bidang ilmu interdisipliner sosiologi sastra. Penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan sosiologi konflik, karena dapat membantu peneliti dalam 

mengklasifikasikan berbagai konflik, serta upaya tokoh dalam mengatasi berbagai 

konflik dalam novel Kali Code Pesan-Pesan Api.  

Untuk mengetahui judul konflik politik yang diambil oleh peneliti tidak 

sama dengan peneliti lain, maka pada penelitian ini, peneliti menyebutkan tiga 

penelitian terdahulu mengenai konflik politik, serta perbedaan diantara tiga 

penelitian terdahulu, berikut paparannya. Pertama Ngarto Februana, dengan judul 

Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Nyalin Karya Putu Wijaya, pada 

penelitian tersebut peneliti mengangkat tiga aspek, yaitu 1) analisis sosiologis 

yang menfokuskan pada konflik sosial dan politik; 2) masalah realitis sosial yang 

menfokukan pada kesejajaran konflik sosial dan politik; 3) membahas aspek 

simbolis pada novel tersebut. Pada penelitian  novel Nyalin karya Putu Wijaya, 

Ngarto mengkaji novel tersebut, karena novel yang masih berhubungan dengan 

sejarah Indonesia, pada masa orde baru.  

Kedua oleh Agus Sujai, dengan judul penelitian Konflik Politik dalam 

Novel Lampuki Karya Arafat Nur: Tinjauan Sosiologi Sastra. Pada penelitian 
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tersebut, peneliti membahas gejolak konflik masyaraka Aceh, yaitu konflik antara 

tentara pemerintahan dengan kaum gerilyawan yang menyebabkan masyarakat 

kecil sengsara.  

Ketiga oleh Anton Setyo Wibowo, mahasiswa dari Universitas Negeri 

Semarang, pada tahun 2010, dengan judul Konflik Sosial Dan Politik Dalam 

Novel Tanah Api Karya S. Jai. Berbeda dengan penelitian Ngarto Februana pada 

penelitian ini Anton mengeanalisis tentang konflik sosial dan konflik politik pada 

novel tersebut. Novel Tanah Api menceritakan tetang kekuasaan politik yang 

cenderung korup, pada saat sistem politik tidak mempunyai aturan serta 

kekuasaan dan kedudukan yang dapat merubah fakta yang ada, serta adanya 

pengelompokan konflik politik di antara kaum elit dengan pemerintahan yang 

mementingkan kepentingan sendiri. 

Menilik beberapa penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa penelitian-

penelitian tersebut hanya terfokus pada penggambaran konflik dalam cerita 

semata. Lebih jauh pada penelitian ini peneliti tidak hanya terfokus pada 

pengungkapan konflik, namun pada wujud konflik politik yaitu konflik politik 

yang tidak berwujud kekerasan dan konflik politik yang berwujud kekerasan., 

sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh, kemudian pada 

beberapa penelitian dan penelitian yang akan dilakukan ini sama-sama 

mengggunakan pendekatan sosiologi sastra. Penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan novel Kali Code Pesan-Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim 

sebagai bahan ataupun objek penelitian dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra. Berikutnya, peneliti akan menfokuskan konflik-konflik politik 

serta upaya tokoh dalam menyelesaikannya. Dengan demikan peneliti 
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menggunakan judul “Analisis Konflik Politik dalam Novel Kali Code Pesan-

Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim. 

1.2 Fokus Masalah 

Pada penelitian kali ini, peneliti menfokuskan masalah pada konflik politik 

yang terdapat pada novel Kali Code Pesan-Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim, 

dengan fokus masalah wujud konflik politik dalam novel tersebut. 

1.3 Rumusan Masakah 

Berdasakan latar belakang di atas, peneliti dapat menfokuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1) Bagaimana wujud konflik politik yang terjadi pada novel Kali Code 

Pesan-Pesan Api karya  Mustofa W. Hasyim?  

1.4 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti dapat menyimpulkan tujuan 

penelitian kali ini. 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan untuk penelitian dalam keilmuan 

sastra. Selain itu rujukan yang digunakan dalam penelitan dapat dipergunakan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, serta hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai permodelan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mendiskripsikan berbagai macam konflik politik yang terjadi di dalam novel 

Kali Code Pesan-Pesan Api karya Mustofa W, Hasyim. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilihat dari tujuannya mempunyai manfaat serta dapat 

membantu bagi penelitian-penelitian selanjutnya maupun pembaca. Penelitian ini 

memeliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini, meneliti tentang kajian konflik politik pada 

ranah karya sastra. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya para peneliti 

berikutnya dalam meniliti tentang konflik politik yang ada khususnya pada ranah 

karya sastra. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain 

sebagai referensi maupun membandingkan penelitiannya khusus dibidang  sastra 

khususnya pada kajian konflik politik dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak,  

terutama untuk mengetahui ilmu interdisipliner sastra dengan sosiologi serta 

konflik politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi bagi 

pembaca dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang konflik politik terutama 

karya sastra, seperti novel. 
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1.6 Definisi Istilah 

Berikut merupakan definisi istilah yang terdapat pada penelitian konflik 

politik. 

1.6.1 Sosiologi 

Sosilogi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk masyarakat itu 

sendiri mulai dari permasalahan sampai perkembangan masyarakat itu sendiri 

(Saraswati, 2003: 2).  

1.6.2 Sosiologi sastra 

Sosiologi sastra merupakan cabang ilmu interdisipliner sosiologi yang 

meneliti masyarakat di dalam karya sastra yang disebut sebagai cerminan 

kehidupan sosial (Endraswara, 2013: 77). 

1.6.3 Konflik 

Konflik merupakan permasalahan yang terjadi pada tokoh atau beberapa 

tokoh, dapat menyangkut persoalan yang tidak menyenangkan (Faruk, 2013: 179).  

1.6.4 Konflik politik  

Konflik politik merupakan permasalahan mengenai perbedaan kepentingan 

tetapi dengan tujuan yang sama, terjadi di dalam lembaga-lembaga, seperti 

organisasi, lembaga pemerintahan, dan sebagainya (Wirawan, 2013: 67). 
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1.6.5 Demokrasi politik 

Demokrasi politik merupakan sebuah sistem yang dipilih oleh  lembaga 

pemerintah dalam pemilihan pemilu, serta setiap calon bebas dalam bersaing 

untuk meperebutkan suara (Hidayat, 2012: 81). 

1.6.6 Praktek suap menyuap atau korupsi 

Praktek suap menyuap dan korupsi yaitu permasalah yang terjadi pada 

individu yang mementingkan kepentingan pribadi atau diri sendiri dalam sistem 

sosial, dapat terjadi pada organisasi, lembaga pemerintahan, dan sebagainya 

(Wirawan, 2013: 57.59) 

1.6.7 Intrik-intrik politik 

Intrik-intrik politik yaitu penyebaran kabar atau isu-isu yang sengaja untuk 

menjatuhkan pihak lawan (Wirawan, 2013: 59). 




