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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Karya sastra lahir karena adanya dorongan oleh pengarang untuk 

mengungkapkan keberadaannya sebagai manusia yang memiliki gagasan, ide, 

dan pesan tertentu yang diungkapkan melalui imajinasi dan realitas sosial 

budaya pengarang serta menggunakan media bahasa. Karya sastra 

mempunyai fungsi untuk memberikan kenikmatan dan kesenangan bagi para 

pembacanya.  

Novel merupakan bagian dari karya sastra yang berbentuk fiksi dan 

dalam perkembangannya novel dianggap bersinonim dengan fiksi 

(Nurgiyantoro, 2010:9). Sebuah novel menceritakan tentang kehidupan 

manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ia memberikan 

petunjuk bahwa novel lahir untuk memberi wawasan tentang hidup manusia. 

Terutama novel-novel yang menyangkut kehidupan manusia dalam 

hubungannya sebagai bagian dari masyarakat.  

Perkembangan karya sastra dewasa ini khususnya novel banyak 

dipenuhi oleh sastrawan yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang 

hampir mirip. Sengaja atau tidak, kemiripan itu menimbulkan anggapan 

bahwa sastrawan masih memperhatikan dan mempertimbangkan karya sastra 

sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan Julia Kristeva (dalam Jabrohim, 

2003: 126) bahwa tiap teks itu merupakan mosaik kutipan dan merupakan 

penyerapan (transformasi) teks-teks lain. Maksudnya, tiap teks itu mengambil 

hal-hal yang bagus diolah kembali dalam karyanya atau ditulis setelah 

melihat, meresapi, menyerap hal yang menarik baik secara sadar maupun 

tidak sadar. Setelah menanggapi teks lain dan menyerap konvensi sastra, 

konsep estetik, atau pikiran-pikirannya kemudian mentransformasikannya ke 

dalam karya sendiri dengan gagasan dan konsep estetik sendiri sehingga 

terjadi perpaduan baru. Konvensi dan gagasan yang diserap itu dapat dikenali 

dengan membandingkan teks yang menjadi hipogramnya dengan teks baru. 
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Teks baru atau teks yang menyerap dan mentransformasikan hipogram itu 

disebut teks transformasi. 

Setiap karya fiksi dapat mempermasalahkan tema yang sama di 

antaranya, sedangkan pengarang mempunyai cara tertentu guna menampilkan 

perbedaan dari pengarang lain. Sejalan dengan hal tersebut inilah yang akan 

menjadikan identitas bagi setiap pengarang. Selain perbedaan yang mencolok 

tidak menutup kemungkinan juga menemukan persamaan-persamaan. 

Beberapa naskah yang mempunyai kemiripan dengan naskah lain memiliki 

hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi, dalam hal ini naskah sebelumnya 

mempengaruhi naskah setelahnya, atau naskah baru dipengaruhi naskah 

sebelumnya. 

Dalam novel Rahvayana karya Sujiwo Tejo pola pembongkaran 

karakter terlihat pada tokoh di dalamnya, di mana yang paling menonjol ada 

pada tokoh Rahwana. Interpretasi besar-besaran pada sosok Rahwana yang 

biasanya dikenal dalam dunia pewayangan sebagai tokoh antagonis beserta 

segala keburukan sifat dan wataknya. Berbanding terbalik dengan karakternya 

dalam dunia pewayangan, Rahwana pada novel Rahvayana  menampilkan 

sosok Rahwana yang hadir dengan kebaikan sifat dan wataknya. Pola 

dekonstruksi terlihat jelas di dalam penokohan Rahwana dalam novel 

Rahvayana tersebut.  

Penokohan Rahwana yang dalam pakem atau pola bakunya adalah 

seorang tokoh antagonis dalam pewayangan distrukturalisasi kembali menjadi 

sebuah karakter yang hampir sama sekali berbeda. Sejak pertama kali melihat 

sampul novel ini, dengan judul perpaduan antara Rahwana dengan Ramayana 

tokoh Rahwana mendapat semacam “pembelaan” di sini. Dalam berbagai 

versi Ramayana yang sudah umum, Rahwana selalu dikisahkan sebagai tokoh 

antagonis. Rahvayana milik Resi Sujiwo Tejo ini, Rahwana dibebaskan dari 

pakem wayang pada umumnya. Pembebasan pakem ini berlaku juga pada 

keseluruhan cerita. Rahwana yang dasamuka ini jatuh cinta pada titisan Dewi 

Widowati. Kelak Dewi Widowati akan menitis pada Dewi Sukasalya dan 
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Dewi Citrawati, lalu bermuara di Dewi Sinta. Itulah mengapa Rahwana selalu 

menjadi tersangka dalam kisah Ramayana. 

Berbeda dengan cerita dalam novel Rahvayana karya Sujiwo Tejo, 

cerita Ramayana yang hadir lebih dahulu dengan kisah pewayangan Jawa 

Ramayana dalam versi Indonesia. Ramayana merupakan lanjutan dari cerita 

wayang Arjuna Sasrabahu. Kisah yang diangkat dalam kisah Ramayana ini 

menceritakan perjalanan hidup Rama dan Sinta serta petualangan cinta 

mereka yang terpisahkan oleh kekuatan jahat Rahwana. Sinta diculik oleh 

Rahwana karena Rahwana terpikat akan kecantikan paras Sinta. Bersama 

dengan prajurit-prajuritnya dan sahabat yang selalu mendukung Rama 

mencoba untuk merebut kembali Sinta dari tangan Rahwana. Dalam 

Ramayana tokoh Rahwana identik tokoh antagonis dengan watak yang 

tercela. Rahwana selalu hadir sebagai tersangka dalam kisah Ramayana. 

Sosok Rahwana dikenal sebagai tokoh antagonis yang memiliki segala 

keburukan-keburukannya dalam memperjuangkan cintanya kepada Sinta.     

Novel tersebut menarik untuk diteliti, terutama untuk mengetahui 

sampai sejauh mana karya hipogram mempengaruhi karya setelahnya. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan teori intertekstual agar dapat mendekati 

karya tersebut untuk kemudian menemukan hipogramnya. Sebagaimana 

tujuan akhir dari penelitian interteks yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

karya transformatif dipengaruhi oleh hipogramnya. Hal ini juga dinyatakan 

oleh Riffatere (dalam Ratna, 2007:175), bahwa karya sastra yang secara 

metodologis dibayangkan sebagai sumber interteks disebut hipogram. 

Keberadaan hipogram menguatkan bahwa kemuncuan-kemunculan 

karya sastra memiliki kaitan dengan karya sastra yang lain. Dapat dikatakan 

bahwa dalam suatu teks karya sastra terdapat teks sastra lainnya. 

Sebagaimana dikemukakan Pradopo (2003:167) bahwa sebuah karya sastra, 

baik puisi maupun prosa mempunyai hubungan sejarah antara karya sezaman, 

mendahuluinya atau yang kemudian. Hubungan sejarah ini baik berupa 

persamaan atau pertentangan. Dengan hal demikian ini, sebaiknya 
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membicarakan karya sastra itu dalam hubungannya  dengan karya sezaman, 

sebelum atau sesudahnya.   

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dibahas intertekstualitas 

yang terdapat dalam novel Rahvayana karya Sujiwo Tejo dengan judul 

Kajian Intertekstualitas Penokohan Rahwana dalam Novel Rahvayana Karya 

Sujiwo Tejo dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra Di SMP Negeri 

2 Matesih. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasakan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki dua 

rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur yang membangun dalam novel Rahvayana karya 

Sujiwo Tejo yang meliputi penokohan, tema, alur, latar, dan sudut 

pandang?  

2. Bagaimana intertekstualitas yang terdapat dalam novel Rahvayana karya 

Sujiwo Tejo? 

3. Bagaimana implementasinya sebagai bahan ajar pada  pembelajaran 

sastra Indonesia di kelas IX SMP Negeri 2 Matesih? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasakan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Rahvayana karya 

Sujiwo Tejo yang meliputi penokohan, tema, alur, latar, dan sudut 

pandang. 

2. Mendeskripsikan dan mengungkapkan bentuk-bentuk intertekstualitas 

dalam hal penokohan Rahwana dalam novel Rahvayana karya Sujiwo 

Tejo. 

3. Mengimplementasikan hasil penelitian sebagai bahan ajar sastra pada 

pembelajaran sastra Indonesia di kelas IX SMP Negeri 2 Matesih. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat 

teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kritik sastra 

khususnya dalam analisis novel dengan pendekatan intertekstual. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang 

keberadaan karya sastra yang bergenre kisah pewayangan. 

c. Penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang intertekstualitas dalam novel Rahvayana karya 

Sujiwo Tejo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai sumber bandingan untuk mengetahui tingkat apresiasi 

terhadap karya sastra nasional. 

b. Membantu pembaca, pembanding, dan penulis pada khususnya 

untuk menginterpretasikan hubungan antarteks dalam karya sastra 

yang mempunyai kemiripan.  

c. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang sudah 

ada dan membuka khasanah tentang kesusasteraan di tanah air. 

d. Penelitian ini dapat digunakan oleh guru bahasa dan sastra 

Indonesia di sekolah sebagai acuan materi ajar mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 


