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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Sastra merupakan tulisan yang berisi ungkapan perasaan dan pemikiran 

pengarang. Ungkapan tersebut dapat berupa kegelisahan pengarang terhadap suatu 

peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, sastra dapat di-

sebut juga sebagai cerminan masyarakat. Sasra tidak dapat lepas dari realitas 

sosial, karena realitas sosial itulah yang membangun sastra. Dalam hal ini, realitas 

tersebut diolah sesuai dengan kehendak pengarang. Jadi pengarang tidak 

menjiplak realitas melainkan menjadikannya pijakan atau latar yang 

melatarbelakangi tulisannya. Hal ini sejalan dengan Aristoteles (dalam Wiyatmi, 

2013: 15) yang menyatakan bahwa para seniman tidak serta merta menjiplak 

kenyataan, melainkan mengolahnya melalui proses kreatif.  

 Dalam menciptakan sebuah karya sastra, pengarang sebagai anggota 

masyarakat telah melihat kondisi sosial masyarakat saat penciptaan karya sastra, 

kondisi alam, dan isu yang sedang berkembang di masyarakat. Hal-hal tesebut 

dapat menjadi faktor yang memengaruhi proses kreatifitas pengarang dalam 

realitas yang diolah. Realitas tersebut diolah sesuai dengan pandangannya 

terhadap kehidupan sekitar, sehingga pengarang dapat menyampaikan berbagai 

pandangan, dan pesan tentang kehidupan kepada pembaca. Jika digolongkan, 

faktor-faktor yang memengaruhi proses kreatifitas tersebut meliputi ras, 

lingkungan dan momen (Taine dalam Yusuf, 2009). Adapun yang dimaksud 

dengan ras yaitu apa yang diwarisi manusia dalam jiwa dan raganya. Momen yaitu 

situasi sosial politik pada waktu tertentu, sedangkan lingkungan yaitu keadaan 
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alam, iklim dan sosial yang berada di sekitar pengarang. Dalam hal ini salah satu 

dari warisan manusia sejak lahir adalah pemikiran. Bagaimana pemikiran 

pengarang dalam memandang situasi sosial politik budaya saat itu, dan juga 

perasaan pengarang terhadap peristiwa alam, iklim dan sosial disekitarnya.  

Realitas sosial dalam sastra berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang 

dialami rmanusia. Dalam hal ini, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak 

bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain. Hal tersebut dikuatkan dengan 

pernyataan Soekanto (2015: 102) yang menyatakan bahwa sebenarnya manusia 

telah mempunyai naluri untuk terus berinteraksi dengan sesamanya semenjak dia 

dilahirkan di dunia.  

Interaksi manusia dapat berupa saling menyapa, saling bercerita, hingga 

bekerjasama mencapai tujuan yang sama. Dalam hubungan interaksi antarmanusia 

tersebut, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan hingga 

menimbulkan konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang tidak pernah lepas 

dari kehidupan manusia. Konflik bersifat inheren (Setiadi & Kolip, 2011: 347) 

artinya konflik akan terjadi kapanpun dan dimanapun. Di dalam setiap kehidupan 

sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari 

segi fisik, etnis, kepentingan, kemauan, maupun tujuan hidup. 

Konflik sosial di Indonesia telah menjadi gejala sosial yang tidak 

terpisahkan juga. Hal ini menjadi maklum karena Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan tingkat diferensiasi terbesar. Mulai dari bahasa, budaya, ekonomi, 

pendidikan, politik, hingga agama yang baru-baru ini menjadi isu yang sangat 

sensitif sebagai pemicu terjadinya konfik di kalangan masyarakat. Jusuf Kalla 

mengungkapkan dalam Detik.com bahwa di Indonesia terdapat 15 kasus konflik 
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sosial yang terbesar dan 10 di antaranya disebabkan karena ketidakadilan. Realitas 

sosial seperti itulah yang dapat menjadi inspirasi pengarang untuk 

mengungkapkan pandangannya melalui karangan. Terkait dengan konflik sosial, 

pengarang juga dapat menyisipkan dampak konflik dan penyelesaian konflik 

sehingga melalui karya sastra pesan tersebut dapat sampai ke pembaca.  

Konflik menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari cerita. Setiap cerita 

harus mempunyai konflik sehingga menarik minat pembaca untuk membacanya 

sampai akhir. Nurgiyantoro (2010: 122) menyebutkan bahwa konflik merupakan 

unsur yang penting dalam setiap karya sastra. Kemenarikan cerita dalam sastra 

tergantung dari kemampuan pengarang untuk membangun konflik melalui 

berbagai peristiwa yang ada di dalamnya. Salah satu pengarang yang dapat 

membangun konflik melalui berbagai peristiwa yang unik adalah Eka Kurniawan. 

Terdapat berbagai karyanya khususnya novel, yang memuat berbagai peristiwa 

sosial dengan konflik yang terjadi di dalamnya, salah satunya adalah novel Cantik 

Itu Luka. 

Novel Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang 

berlatar realis sosial. Realitas sosial dalam novel tersebut menggambarkan 

berbagai pertentangan tokoh-tokohnya yang dilatarbelakangi oleh berbagai 

kepentingan seperti agama, kekuasaan, gender dan masalah-masalah sosial lain 

yang merupakan isu sensitif di era penjajahan hingga pasca jajahan. Selain itu, 

alasan peniliti memilih novel ini yaitu karena novel ini merupakan novel yang 

sukses dengan mendapat banyak penghargaan sastra, salah satunya yaitu 

Flavorwires The Best Fiction 2015, World Readers Award 2016, dan telah 

diterjemahkan ke 25 bahasa.  
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Penelitian tentang novel Cantik Itu Luka pernah dilakukan oleh Hanif 

(2017) dengan judul Analisis Penyimpangan Sosial Tokoh Dewi Ayu dalam Novel 

Cantik Itu Luka Karya Eka Kurniawan. Aspek yang dikaji dalam penelitian 

tersebut adalah bentuk penyimpangan sosial dan penyebab terjadinya 

penyimpangan sosial. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Dewi Ayu 

melakukan banyak penyimpangan sosial yang diwujudkan dalam berbagai 

perkataan dan perbuatannya seperti bangga menjadi pelacur, hendak 

menggugurkan anak terakhirnya, dan lain sebagainya. Selain itu penyebab 

penyimpangan tersebut dilakukan karena beberapa faktor seperti pelampiasan rasa 

kecewa, mental yang tidak sehat, dan julukan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putri (2018) dengan judul Analisis 

Pesan Moral dalam Novel Cantik Itu Luka. Aspek yang dikaji yaitu wujud pesan 

moral dan cara penyampaian pesan moral. Hasil dari penelitian ini 

menggambarkan bahwa wujud pesan moral memiliki tiga jenis yaitu hubungan 

manusia dengan tuhan yang diwujudkan dengan rasa syukur dan sabar. Hubungan 

manusia dengan manusia diwujudkan dengan peduli sesama dan menghargai 

orang lain, dan hubungan manusia dengan diri sendiri yang diwujudkan dengan 

optimis dan teguh pendirian. Selain itu penyampaian pesan moral dilakukan 

secara langsung dan tidak langsung melalui uraian pengarang ataupun melalui 

peristiwa dan konflik. 

Selanjutnya, penelitian tentang konflik sosial telah dilakukan oleh Sari 

(2014) yang berjudul Analisis Konflik Sosial dalam Novel Seteguk Air Zam-Zam 

Karya Maulana Syamsuri. Aspek yang dikaji yakni bentuk konflik sosial, dan 

penyebab konflik sosial. Hasil penelitian tersebut ditemukan berbagi bentuk 
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konflik sosial mulai dari konflik sosial tokoh dengan keluarga dan konflik sosial 

tokoh dengan masyarakat. Penyebab yang ditemukan yaitu adanya perbedaan 

pendapat, perselingkuhan, keuangan, dan keturunan. 

Selain itu, penelitian tentang konflik sosial juga pernah dilakukan oleh 

Sipayung (2016) dengan judul Konflik Sosial dalam Novel Maryam Karya Okky 

Madasari: Kajian Sosiologi Sastra. Aspek yang dikaji dalam penelitian tersebut 

yaitu unsur intrinsik yang terkait dengan konflik sosial dalam novel Maryam dan 

gambaran konflik sosial dalam novel Maryam. Hasil dari penelitian ini adalah alur 

dalam novel Maryam merupakan alur campuran. Konflik sosial yang ditemukan 

dalam novel Maryam yaitu adanya bentuk diskriminatif dari masyarakat dan 

lembaga lain yang menilai bahwa Ahmadi adalah aliran sesat.  

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu bahwa pe-

nelitian ini mengkaji konflik sosial dalam novel Cantik Itu Luka dan berusaha 

mengungkapkan bentuk konflik, penyebab konflik, dampak konflik, dan 

penyelesaian konflik. Selain itu latar novel Cantik Itu Luka yang menggambarkan 

masa penjajahan dan pasca jajahan merupakan masa rawan konflik, sehingga 

konflik sosial yang terjadi lebih beragam. Hal tersebut menunjukkan pentingnya 

penelitian ini, yakni mengungkapkan elemen-elemen konflik sosial sehingga dapat 

menjadi referensi masyarakat terkait dengan konflik sosial yang sering terjadi di 

masyarakat.  

1.2 Rumusan masalah 

1) Bagaimana bentuk konflik sosial dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka 

Kurniawan? 
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2) Bagaimana faktor yang memicu terjadinya konflik sosial dalam novel Cantik 

Itu Luka karya Eka Kurniawan? 

3) Bagaimana penyelesaian konflik sosial dalam novel Cantik Itu Luka karya 

Eka Kurniawan? 

4) Bagaimana dampak konflik sosial dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka 

Kurniawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mendeskripsikan bentuk konflik sosial dalam Novel Cantik Itu Luka Karya 

Eka Kurniawan. 

2) Mendeskripsikan faktor yang memicu terjadinya konflik sosial dalam Novel 

Cantik Itu Luka Karya Eka Kurniawan. 

3) Mendeskripsikan dampak konflik sosial dalam novel Cantik Itu Luka karya 

Eka Kurniawan. 

4) Mendeskripsikan penyelesaian konflik sosial dalam novel Cantik Itu Luka 

karya Eka Kurniawan 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat akademisi, khususnya untuk 

peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini sebagai berikut.  

Manfaat teoretis penelitian ini yaitu menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang masalah-masalah sosial, khususnya dalam sastra. Selain itu, 

hasil penelitian ini dapat mengungkap realita sejarah yang terdapat dalam novel 

sebagai bentuk pesan pengarang kepada masyarakat pada umumnya, dan peminat 

sastra pada khususnya terkait dengan berbagai permasalahan  yang ada.  
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  Manfaat praktis penelitian ini, yaitu dapat memberikan sumber bahan ajar 

kepada masyarakat, khususnya civitas akademika tentang permasalahan koflik 

sosial di dalam sastra, baik dalam pembelajaran maupun penelitian selanjutnya. 

1.5 Definisi Operasional 

Dalam setiap penelitian akan menimbulkan berbagai persepsi atau 

pandangan baik dari peneliti maupun pembaca. Oleh karena itu, agar pembaca 

fokus terhadap tujuan penelitian, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah 

yang menjadi fokus penelitian. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1) Konflik sosial merupakan pertentangan yang terjadi karena adanya kontak 

sosial manusia dengan berbagai perbedaan kebutuhan, keinginan dan kepentingan 

baik dalam wujud persepsi atau ide hingga kekerasan. 

2) Novel Cantik Itu Luka merupakan novel yang berlatar masa penjajahan hingga 

orde baru yang menceritakan tentang berbagai permasalahan sosial seperti 

pelacuran, perkawinan paksa, premanisme, komunisme, permasalahan tentang 

pekerjaan, dan berbagai permasalahan itu tidak lepas dari pertentangan atau 

konflik.  

3) Bentuk konflik sosial berarti wujud yang ditampilkan dalam konflik sosial, 

yaitu konflik internal dan konflik eksternal yang berupa konflik antarindividu, 

konflik antar individu dengan masyarakat, dan konflik antarkelompok masyarakat. 

4) Faktor pemicu konflik sosial yakni suatu keadaan atau peristiwa yang berperan 

terhadap timbulnya konflik sosial, seperti perbedaan jenis kelamin, perbedaan 

usia, perbedaan kapasitas intelektual, perbedaan agama, profesi/pekerjaan, 

ekonomi yang hirarki, hirarki kekuasaan, perbedaan fisik/ras dan hal pribadi. 
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5) Penyelesaian konflik sosial, yaitu jalan keluar untuk menyelesaikan atau 

meredakan konflik. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berpikir positif, 

melibatkan orang lain, menghindar, kompromi, arbritasi, konsiliasi, paksaan tanpa 

kekerasan dan paksaan dengan kekerasan.  

6) Dampak konflik sosial, yaitu akibat dari terjadinya konflik sosial baik itu akibat  

baik ataupun buruk. Konflik sosial dapat berdampak pada solidaritas kelompok, 

hancurnya kelompok, perubahan sikap, timbulnya korban jiwa, materi dan korban 

terluka. 


