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BAB I 

PENDAHULUAAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Karya sastra merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat yang tidak 

lepas dari pengalaman hidup dan imajinasi seorang  penggarang. Selama proses 

penciptaan sebuah karya sastra pengarang akan selalu mengaitkan hal-hal tersebut 

sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pradopo 

(2003:61) bahwa karya sastra merupakan hasil kreativitas seorang sastrawan 

sebagai bentuk seni, bersumber dari kehidupan dengan imajinasi pengarang. 

Dalam hal tersebut sangat wajar mengingat pengarang merupakan bagian dari 

kehidupan masyarakat itu sendiri. Pengarang bebas berekspresi dalam 

menciptakan sebuah karya sastra baik tentang religi, cinta, budaya, lingkungan 

dan kehidupan sosial masyarakat.   

Sastra dan  kehidupan sosial adalah unsur yang saling melengkapi dan 

pada dasarnya sastra juga memiliki peran dalam merubah masyarakat. Termasuk 

dalam hal politik, agama, ekonomi, pendidikan maupun budaya. Sastra juga dapat 

disebut sebagai dokumen sosial yanghmenggambarkan kondisi masyarakat pada 

saat proses penciptaan karya tersebut.  

Permasalahan yang sering diangkat penulis dalam menciptakan karya yaitu 

permasalahangpolitik. Permasalah politik dalam novel nyatanya tidak berbeda 

jauh dengan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Karena pengarang 

tentunya mengkreasikan karyanya dengan unsur instrinsik dan ekstrinsik yang 

memuat berbagai macam permasalahan sosial politik. Akan tetapi, dengan 
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mengangkat persoalan politik membuat beberapa sastrawan yang berkarya pada zaman 

Orde Baru terancam hidupnya. Wiji Tukul menjadi contoh satrawan yang hingga kini 

tidak iketahui keberadannya yang diduga hilang karena diculik. Wiji Tukul merupakan 

tokoh yang melawan penindasan rezim Orde Baru yang tidak diketahui rimbanya dan 

dinyatakan hilang dengan dugaan diculik militer. Selain itu ada Sabron Aidit seorang 

penulis yang terpaksa hidup di Perancis dan beberapa karyanya dilarang beredar di 

Indonesia karena diduga merugikan atau banyak memberi kritikan terhadap 

pemerintahan masa Orde Baru. Berdasarkan bukti tersebut sangat jelas bahwa sastra 

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. 

Politik dapat diibaratkan sebuah pisau, jika digunakan dengan baik dapat 

mengubah kehidupan masyarakatnya dan sebaliknya jika digunakan dengan tidak 

tepat maka dapat menyengsarakan orang lain. Terlepas dari itu semua, jika 

melihat kenyataan politik yang ada di Indonesia saat ini hendaknya pendidikan 

dijadikan suatu lembaga yang netral. Menurut Sirozi (2005:3) pendidikan sering 

dijadikan sebagai wadah menanamkan ideologi politik suatu negara.  Pendidikan 

juga merupakan pemegang tanggung jawab yang kuat dalam pembentukan 

karakter masyarakat bagaimanapun politik dan pendidikan adalah dua hal yang 

tidak dapat terpisahkan keduanya saling berhubungan dan membutuhkan. 

Pendidikan bertugas untuk membantu pelajar memberdakan politik yang baik dan 

yang tidak baik. Rasa kemanusiaan harus tetap ditumbuhkan dalam pendidikan.  

Novel Tanjung Kemarau karya Royyan Julian mengungkapkan 

permasalahan politik yang terjadi di sebuah desa pesisir pantai Madura. Novel 

tersebut menggambarkan tentang kehidupan sosial yang dialami masyarakat desa 

pinggir pantai yang sebagian besar hidup dari hasil laut. Pengarang 
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mengkolaborasikan berbagai unsur mulai dari perselingkuhan, kekerasan, agama, 

kerusakan lingkungan, hal mistis dan politik atau perebutan kekuasaan 

digambarkan secara apik dalam  novel Tanjung Kemarau  sehingga pembaca akan 

belajar banyak hal dari membaca novel tersebut. Mahfud Ikhwan seorang penulis 

novel Kambing dan Hujan mengungkapkan bahwa novel Tanjung Kemarau 

merupakan novel yang menyentuh realitas masyarakat.  

Novel ini menghadapkan pembaca dengan berbagai permasalahan yang 

terjadi di sebuah desa pesisir Madura. Walid tidak pernah menduga bahwa 

kepulangannya dari Jogja kembali ke tanah kelahiran Madura membawanya 

masuk  dalam persoalan rumit. Ia terseret dalam politik desa yang pelik yang 

saling menjatuhkan demi mendapatkan kekuasaan. Ra Amir salah satu calon 

kepala desa yang didukung Walid ternyata bukanlah calon pemimpin yang tepat. 

Ra Amir menyebar isu-isu negatif demi mendapatkan suara paling banyak. 

Berbagai macam strategi termasuk pembunuhan dan perusakan barang dilakukan 

oleh Ra Amir dan tim suksesnya.  

Kekerasan politik lokal yang dilakukan beberara tokoh dalam novel 

Tanjung Kemarau mengakibatkan berbagai macam kerugian. Bukan hanya 

kerugian secara fisik akan tetapi juga kerugian secara non fisik. Seseorang yang 

melakukan kejahatan tentunya akan merasa tertekan dengan apa yang telah 

dilakukan kepada orang lain. Dampak yang diperoleh tokoh atau pelaku kekerasan 

politik adalah perasaan tertekan, berdosa, dan merasa bersalah kepada korban. 

Perasaan-perasaan tidak tenang tersebut dapat mengakibatkan bunuh diri seperti 

tokoh Tajus dalam novel Tanjung Kemarau yang memilih untuk mengakhiri 

hidupnya setelah melakukan kekerasan politik.   
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Membaca novel Tanjung Kemarau dapat membuat pemabaca semakin 

kritis dengan kondisi lingkungan dan politik di sekitar mereka, seperti halnya 

sastra dapat menjadi gerakan perubahan pada masyarakat. Hubungan antara 

kekuasaan dan lingkungan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan masyrakat. 

Seperti pada realitas yang terjadi, banyak pemimpin yang terlalu mengeksploitasi 

lingkungan demi mendapatkan pundi-pundi yang semakin melimpah.  

Penelitian ini memiliki peran untuk menjadikan pembaca semakin kritis 

terhadap keadaan politik disekitar mereka, sehingga tidak dengan mudah tergiur 

oleh hal yang bersifat sementara atau merugikan orang lain. Selain itu penelitian 

ini juga mengedukasi pembaca agar memiliki rasa kemanusiaan karena 

bagaimanapun rasa kemanusiaan harus tetap ditumbuhkan lewat media apapun. 

Memiliki rasa kemanusiaan akan menjadikan manusia saling menyayangi dan 

tidak mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain. 

Penelitian dengan judul “Analisis Kekerasan Politik Lokal dalam Novel 

Tanjung Kemarau karya Royyan Julian melalui Pendekatan Sosiologi Sastra” 

merupakan penelitian yang belum pernah dibahas sebelumnya. Akan tetapi 

penelitian yang membahas mengenai politik dan kritik politik telah banyak 

dilakukan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti (2015) dengan judul “Simbol 

Politik dan Keculasan Politik dalam Novel Gelonggong karya Junaedi Setiyono”. 

Penelitian tersebut menunjukan bahwa setiap orang yang berada pada kekuasaan 

akan selalu berpolitik baik secara terus terang maupun sembunyi-sembunyi 

mekskipun melalui cara yang melanggar norma dalam masyarakat. Sementara 

keculasan yang terdapat dalam novel tersebut terjadi ketika tokoh dihadapkan 
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pada pilihan memihak yang benar atau memihak yang berkuasa. Orang akan 

cenderung berubah pikiran dan memilih hal yang praktis meski hanya bersifat 

sementara daripada berjuang. Banyak pribumi yang diperlakukan secara kasar 

ketika melakukan perlawanan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2010) dengan judul “Konflik 

Sosial dan Politik dalam Novel Tanah Api karya S.JAI”. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah mengungkapkan bentuk-bentuk dan faktor yang menyebabkan 

konflik sosial dan politik yang  dalam novel Tanah Api karya S.JAI. Faktor-faktor 

yang menyebabkan konflik politik adalah dari kalangan atas itu sendiri. Begitu 

pentingnya sebuah kepemimpinan dijalankan dengan tangan yang bersih agar 

praktik-praktik korupsi yang berkedok kepentingan bersama tidak terjadi.  

Selain itu, penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Sugiarti (2015), 

dengan judul “Politik Lokal dalam Novel Jatisaba karya Ramayda Akmal”. 

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kondisi masyarakat yang serba 

kesusahan menjadi senjata para penguasa dalam memperebutkan kursi kekuasaan. 

Politik uang dan memanfaatkan orang-orang yang dapat mempengaruhi 

masyarakat hingga mahkluk siluman  dimunculkan supaya masyarakat memilih 

calon tertentu.  

Persamaan penelitian “Analisis Kekerasan dalam Novel Tanjung Kemarau 

karya Royyan Julian melalui Pendekatan Sosiologi Sastra” ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah membahas menggenai politik yang tidak sehat demi perebutan 

kekuasaan. Orang yang berada pada suatu kekuasaan akan selalu berpolitik baik 

secara jujur maupun menggunakan kecurangan. Bawasannya faktor yang 

menyebabkan konflik politik adalah kalangan atas itu sendiri. Sementara itu 
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kondisi masyarakat yang kesusahan menjadi senjata para penguasa dalam 

memperebutkan kekuasaan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama 

terletak pada objek yang dikaji. Objek yang dikaji merupakan novel berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan selanjutnya terletak pada konteks yang 

dibahas. Dalam penelitian terdahulu tidak dibahas tentang bentuk-bentuk 

partisipasi politik dan kekerasan politik lokal. Bentuk-bentuk partisipasi politik 

lokal dalam novel ini dimunculkan oleh adanya peran dari tokoh utama maupun 

tokoh tambahan dalam memenangkan pemilihan kepala desa. Sedangkan 

kekerasan politik lokal dimunculkan dari tokoh utama dan beberapa tokoh 

tambahan dalam novel Tanjung Kemarau.  

Berdasarkan uraian di atas persoalan yang digambarkan dalam novel 

“Tanjung Kemarau” ini sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini membahas 

khusus mengenai kekerasan politik lokal yang menjadi gejala sosial yang 

mengkhawatirkan baik di dalam novel “Tanjung Kemarau” maupun dalam dunia 

nyata. Novel yang berlatar belakang sebuah desa di pesisir Madura ini begitu 

kompleks akan permasalahan sosial. Wilayahnya yang strategis membuat 

beberapa orang ingin mengeksploitasi alamnya, dengan menjadi seorang penguasa 

maka akan lebih mudah untuk meraup rupiah dari kekayaan alam tersebut. 

Bentuk tindak kekerasan politik yang digambarkan dalam novel “Tanjung 

Kemarau” sering terjadi di kalangan masyarakat, tidak jarang calon-calon 

pemimpin melakukan kecurangan demi mendapat uang dan kekuasaan. Novel 

berjudul Tanjung Kemarau ini merupakan karya sastra yang mengkritik keadaan 

politik yang selama ini terjadi di Indonesia. Karya tersebut diciptakan supaya 
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manusia tersadar mencari kekuasaan dengan jalan curang hanyalah bsersifat 

sementara, kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti menetapkan judul “Analisis Kekerasan Politik Lokal dalam 

Novel Tanjung Kemarau karya Royyan Julian melalui Pendekatan Sosiologi 

Sastra”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut.  

1) Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik lokal dalam novel Tanjung 

Kemarau karya Royyan Julian? 

2) Bagaimana kekerasan politik lokal dalam novel Tanjung Kemarau karya 

Royyan Julian? 

 

1.3 Tujuan  

 SebagaImana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi politik novel Tanjung Kemarau 

karya Royyan Julian. 

2) Mendeskripsikan kekerasan politik lokal dalam novel Tanjung Kemarau karya 

Royyan Julian.  
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1.4 Manfaat  

1) Secara teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memperkaya 

ilmu pengetahuan dalam bidang sastra mengenai kajian sosiologi sastra 

khususnya dalam novel Tanjung Kemarau karya Royyan Julian. 

Mengembangkan pengetahuan sebagai bekal dalam penerapan pembelajaran 

di bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia.  

2) Manfaat Praktis  

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat (1) bagi 

pembaca supaya lebih paham dengan sosiologi sastra terutama mengenai 

politik dan juga sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan, (2) bagi 

peneliti adalah sebagai wujud nyata penerapan teori yang diperoleh yang juga 

dapat dijadikan acuan penelitian berikutnya.  

 

1.5 Penegasan Istilah  

1) Sosiologi sastra,  

Pemahaman terhadap suatu karya sastra dengan mempertimbangkan aspek 

yang terdapat dalam masyarakat. Sebuah karya sastra tidak lepas dari 

kehidupan sosial masyarakat dan sosiologi sastra berusaha membedah 

hubungan searah antara sastra dan masyarakat.  

2) Politik lokal  

 Politik lokal adalah kegiatan yang berada pada level lokal atau daerah 

tertentu contohnya di kabupaten, kota dan desa dalam hal ini pemerintah tidak 

dapat berperan secara penuh.  
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3) Partisipasi politik lokal 

 Partisipasi politik lokal selalu diawalai oleh adanya kepentingan individu 

untuk berupaya mengontrol sumber daya politik. Melalui partisipasi politik, 

masyarakat ikut menentukan siapa calon yang akan memegang kekuasaan.  

4) Kekerasan politik lokal  

Kekerasan politik lokal adalah kejadian yang unsur utamanya 

menggunakan ancaman atau kekerasan. Kekerasan politik lokal merupakan 

paksaan atas kehendak seseorang terhadap orang lain, satu kelompok ke 

kelompok lain yang mengancam jiwa maupun fisik.  


