
1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pradopo (2003: 61) mengemukakan bahwa karya sastra merupakan 

hasil kreativitas seorang sastrawan sebagai bentuk seni, bersumber dari 

kehidupan dipadukan dengan imajinasi pengarang. Hal ini wajar terjadi 

mengingat pengarang tidak dapat lepas dari ikatan-ikatan sosial tertentu 

dalam masyarakat sosial. Sastra merupakan bagian dari kelompok ilmu-

ilmu humaniora, seperti halnya bahasa, sejarah, kesenian, filsafat, dan 

estetika. Keseluruhan ilmu-ilmu humaniora ini merupakan esensi 

kebudayaan. Penelitian sastra bermanfaat untuk memahami aspek 

kemanusiaan dan kebudayaan yang tertuang ke dalam karya sastra. 

Menurut Waluyo (2002: 68) karya sastra hadir sebagai wujud nyata 

imajinatif kreatif seorang sastrawan dengan proses yang berbeda antara 

yang satu dengan pengarang yang lain, terutama dalam penciptaan fiksi.  

Chairul Harun (dalam Fananie, 2000: 13) menjelaskan bahwa karya 

sastra bukanlah juru bicara resmi dari ideologi, doktrin, norma, atau nilai-

nilai. Karena pada dasarnya sastrawan tidak menginginkan pembaca 

menjadi anarkis, nihilis, atau menjadi antistruktur. Umumnya proses 

kreatif penciptaan sastra merupakan penyadaran terhadap berbagai macam 

masalah kehidupan manusia secara langsung dan sekaligus. Ditinjau dari 

karya itu sendiri sebagaimana dikemukakan Michael Zerafta (dalam 

Fananie, 2000: 14) bahwa bentuk dan isi karya sastra sebenarnya memang 
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lebih banyak diambil dari fenomena sosial dibandingkan dengan seni yang 

lain, kecuali film. Itulah sebabnya, karya sastra seringkali tampak terikat 

dengan momen khusus dalam sejarah masyarakat. 

Menurut Fananie (2000: 194) terdapat tiga perspektif berkaitan 

dengan keberadaan karya sastra. Pertama, perspektif yang memandang 

sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi  

situasi pada masa sastra tersebut diciptakan. Kedua, perspektif yang 

mencerminkan situasi sosial penulisnya. Ketiga, model yang dipakai karya 

sastra sebagai manifestasi dari kondisi sosial. Sebuah karya sastra dapat 

berupa informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 

Kesusastraan Indonesia banyak melahirkan karya sastra yang 

menampilkan unsur-unsur sosial.  

Nurgiyantoro (2000: 2) mengungkapkan sebagai sebuah karya 

imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan 

kemanusiaan, hidup, dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai 

permasalahan tersebut yang kemudian diungkapkan kembali melalui 

sarana fiksi sesuai dengan pandangannya. Hal ini ditampilkan oleh 

sastrawan melalui karya-karya mereka. Karya-karya sastra terus 

bermunculan sampai saat ini, baik dari sastrawan lama maupun baru. Salah 

satu di antaranya adalah novel Pulang karya Leila Salikha Chudori. 

Novel Pulang karya Leila Salikha Chudori merupakan salah satu 

novel yang merepresentasikan unsur-unsur sosial dalam masyarakat 

karena isi novel tersebut memberi gambaran tentang konflik politik yang 



3 

 

 

 

terjadi dalam merebut atau melawan kekuasaan. Tragedi konflik dalam 

novel tersebut berupa kekerasan, penculikan, penyiksaan, bahkan 

penghilangan nyawa yang dilakukan pemerintah terhadap pihak 

masyarakat yang dianggap komunis. Hal tersebut menyebabkan kekacauan 

politik pada masa Orde Baru.  

Novel Pulang karya Leila Salikha Chudori adalah paparan mengenai 

kesadaran orang-orang Indonesia yang tidak dihitung masuk dalam 

himpunan Indonesia semasa Orde Baru. Tokoh utamanya Dimas Suryo, 

Risjaf, Nugroho Dewantoro, dan Tjai Sin Soe, juga Surti, Lintang, dan 

Segara Alam adalah orang-orang yang terus-menerus berjuang untuk 

menjadi orang Indonesia di tengah penolakan rezim Suharto dan Orde 

Baru-nya (Takwin, 2012). Novel Pulang merupakan novel drama 

keluarga, persahabatan, cinta, sekaligus pengkhianatan dengan latar 

belakang Indonesia September 1965, Prancis 1968, dan Indonesia Mei 

1998. Cerita utama berpusat pada tokoh Dimas Suryo, seorang eksil politik 

yang berada langsung saat gerakan mahasiswa berkecamuk di Paris. 

Sampai akhirnya, Dimas terhadang untuk kembali ke Indonesia setelah 

meletusnya peristiwa 30 September 1965. Peristiwa tersebut menyebabkan 

rekan sekaligus seniornya bernama Hananto Prawiro dieksekusi mati. 

Paspornya dicabut sehingga tidak bisa pulang ke tanah air. Berkaitan hal 

itu, dalam novel Pulang karya Leila Salikha Chudori, pengarang mencoba 

berbicara serta menguraikan konflik politik yang terjadi di negara 

Indonesia pada masa meletusnya peristiwa G30S PKI dan Reformasi. 
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Konflik politik dihadapi oleh tokoh utama yang merupakan seorang eksil 

politik dalam usahanya untuk menyelamatkan diri dari kroni pemerintah 

yang berniat memburunya dan menghukum secara sepihak.  

Takwin (2012) mengatakan bahwa kelebihan dari pengarang sendiri 

yaitu keterampilan naratif Leila tampil optimal dalam bangunan cerita 

yang ditatanya. Berbagai gaya bahasa digunakan secara memadai 

menghasilkan citra-citra yang berkesan. Flashback dimanfaatkan secara 

optimal dan menjadi salah satu kekuatan utama novel Pulang. Kisah masa 

lalu dan masa kini memperkuat pemahaman rangkaian kejadian dan 

tindakan aktor dalam cerita. Kelebihan lain yang potensial dikandung plot 

yang saling menjalin membentuk jejaring adalah daya tarik yang kuat bagi 

pembaca untuk menyelesaikan cerita dan terhindar dari kebosanan. Potensi 

tersebut diaktualisasi oleh Leila.  

Dipilihnya novel Pulang sebagai kajian dalam penelitian ini dengan 

alasan sebagai berikut. Pertama, novel ini menunjukkan sosok manusia 

yang berada di luar negaranya sendiri karena keterpaksaan yang 

disebabkan tertuduh dalam suatu gerakan melawan pemerintah hanya 

karena memiliki hubungan dekat dengan rekan sekantornya. Hal tersebut 

menyebabkan paspornya dicabut secara sepihak sehingga eksil politik 

yang terasing di Perancis tidak dapat pulang ke Indonesia. Selain itu,  

terjadi pembunuhan, penculikan, dan berbagai aksi kekerasan yang 

dilakukan oleh kroni-kroni pemerintah untuk mempertahankan 

kekuasaannya. Kedua, novel ini adalah novel yang berlatar belakang 
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peristiwa bersejarah, yaitu Indonesia September 1965, Prancis 1968, dan 

Indonesia Mei 1998 sehingga dapat memberikan alternatif kepada 

pembaca terhadap peristiwa yang sebenarnya yang terjadi dalam sejarah 

politik tersebut. Ketiga, sepengetahuan peneliti, novel Pulang karya Leila 

Salikha Chudori belum dianalisis secara khusus dengan pendekatan 

sosiologi sastra terutama berhubungan dengan konflik politik. Keempat, 

novel ini menggambarkan konflik politik yang menggambarkan kondisi 

politik yang ada di Indonesia pada zaman Orde Baru dan Reformasi, 

sehingga sangat menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Konflik Politik dalam Novel Pulang Karya Leila 

Salikha Chudori: Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya sebagai 

Bahan Ajar Sastra di SMA.” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mencegah kekaburan masalah dan untuk mengarahkan 

penelitian ini agar lebih intensif dan efisien sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai sangat diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, 

peneliti membatasi kajian pada konflik politik dalam novel Pulang karya 

Leila Salikha Chudori dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di 

SMA dengan tinjauan sosiologi sastra. 
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C. Rumusan Masalah 

Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar sosio-historis pengarang novel Pulang? 

2. Bagaimana struktur yang membangun novel Pulang karya Leila 

Salikha Chudori? 

3. Bagaimana konflik politik yang terkandung dalam novel Pulang karya 

Leila Salikha Chudori dengan tinjauan sosiologi sastra? 

4. Bagaimana implementasi hasil penelitian novel Pulang karya Leila 

Salikha Chudori sebagai bahan ajar sastra di SMA? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. memaparkan latar sosio-historis pengarang novel Pulang; 

2. mendekripsikan struktur yang membangun novel Pulang karya Leila 

Salikha Chudori; 

3. mengungkapkan konflik politik yang terkandung dalam novel Pulang 

karya Leila Salikha Chudori dengan tinjauan sosiologi sastra; 

4. memaparkan implementasi hasil penelitian novel Pulang karya Leila 

Salikha Chudori sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

pembaca, baik bersifat teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan kontribusi kepada pembaca dalam memahami karya 

sastra khususnya novel. 

b. Sebagai bahan pembanding peneliti lain untuk mengadakan 

penelitian terhadap suatu karya sastra. 

c. Memberikan alternatif dalam mengapresiasikan karya sastra 

sekaligus sebagai salah satu bahan ajar sastra di sekolah-sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah khasanah penelitian kepada pembaca tentang 

pengetahuan kesusastraan dalam memahami konflik politik dalam 

novel Pulang karya Leila Salikha Chudori. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi sumber 

masukan bagi pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan 

masalah yang dikaji dan menumbuhkan sikap kritis bagi penulis, 

khususnya dan siapa saja yang tertarik pada kajian serupa pada 

umumnya. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dalam 

penelitian humaniora dan memperkaya referensi telaah kritis 

mengenai konflik politik pada suatu karya. 

 


