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BAB I 

PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang Masalah

Karya sastra  tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia. Sastra 

merupakan bagian dari budaya manusia. Karya sastra tidak hanya bersifat 

menghibur, tetapi juga memberikan nilai-nilai pada masyarakat luas. 

Kemampuan melampaui ruang dan waktu membuat karya sastra mampu 

membawa imajinasi atau ingatan pembaca terhadap kejadian di masa lampau 

tanpa harus berada pada ruang waktu tersebut. Karya sastra merefleksikan 

masyarakat dari  imajinasi pengarang. Karya sastra tidak hanya bersifat fiksi 

tetapi merupakan rekaman kehidupan manusia sesungguhnya. Bisa dikatakan 

sastra adalah imajinasi yang menggambarkan kenyataan. 

Hubungan sastra dengan masyarakat sudah diperbincangkan  sejak 

zaman Plato dan Aristoteles. Seniman (sastrawan) dalam  melukiskan kenyataan, 

selain melalui refleksi, sebagai cermin juga dengan cara refraksi, sebagai jalan 

belok. Tidak semata-mata melukiskan keadaan yang sesungguhnya, tetapi 

mengubah sedemikian rupa sesuai dengan kualitas kreativitasnya (Ratna, 2003: 

6-7). 

Karya sastra menggambarkan suatu masyarakat yang mencerminkan 

kehidupan sosial dan sisi lainnya dibuat untuk dinikmati , dipahami dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Karya sastra pada umumnya berisi tentang 

permasalahan kehidupan manusia. Permasalahan tersebut dapat berupa segala 
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sesuatu yang terjadi dalam diri pengarang maupun orang lain. Oleh karena, itu 

karya sastra mengungkap masalah-masalah manusia dan kemanusiaan serta 

tentang makna kehidupan. Karya sastra mampu melukiskan 

penderitaan-penderitaan manusia , perjuangannya , kasih sayang , kebencian , 

nafsu dan segala yang dialami manusia ( Esten dalam Susanti, 2012:1). Bentuk 

pengungkapan inilah yang merupakan kreasi  pengarang dalam menggambarkan 

segala aspek kehidupan manusia melalui ekspresi pengarangnya. 

Karya sastra merupakan bagian integral kebudayaan, penerapan teori 

dilakukan melalui dua tahapan  pertama , teori dalam kaitannya dengan sastra 

sebagai produk sosial tertentu , kedua , teori dalam kaitannya dengan karya sastra 

sebagai hakikat kritik sosial.  Model pertama sama dengan penelitian humaniora 

dan ilmu sosial lain , artinya karya sastra dianggap sebagai produk sosial , karya 

sastra sebagai fakta sosial yang dengan sendirinya dipecahkan atas dasar kenyataan 

yang sesungguhnya. Karya sastra sebagai imajinasi dan kreativitas, hakikat karya 

yang hanya dapat dipahami oleh intuisi dan perasaan , memerlukan pemahaman 

yang sama sekali berbeda dengan ilmu sosial yang lain. Pada tahap tertentu 

penelitian terhadap karya benar-benar bersifat individual , subjektif dan 

kontemplatif sama seperti cara-cara yang dilakukan oleh pengarang pada saat 

terjadinya proses kreatif. (Ratna , 2012:11-12) 

Pengarang dalam mengungkapkan ide-idenya memilih sastra sebagai 

medianya. Karya sastra tersebut dapat berupa prosa, drama, atau puisi. 

Pengungkapan ide pengarang lewat puisi tentu akan berbeda dengan 

pengungkapan lewat drama. Demikian juga halnya pengungkapan dengan cerita 
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pendek atau cerpen.Satu yang terpenting ,cerita pendek haruslah berbentuk ‘padat ‘. 

Jumlah kata dalam cerpen haruslah lebih sedikit ketimbang jumlah kata dalam 

novel. Dalam cerpen pengarang menciptakan karakter-karakter , semesta mereka 

dan tindakan-tindakannya sekaligus, secara bersamaan. (Stanton, 2012:7) 

Buku Kumpulan  Cerpen Anak Ini  Mau  Mengencingi Jakarta  ? 

(AIMMJ?)  merupakan kumpulan  cerpen yang  dianggap berpihak kepada yang 

papa, yang tersisih dan yang menjadi korban dari kemajuan masyarakat.“ Membela 

yang papa tanpa melupakan yang mapan  ” demikian salah satu ungkapan yang 

sering didengar. Mereka yang sering mengikuti subrubrik cerpen niscaya akan juga 

mendapati sejumlah tulisan yang berempati kepada mereka yang tersingkir dan 

tertindas. Justru lewat karya sastra hakikat ketertindasan itu lebih muncul secara 

penuh (  AIMMJ ,2016: h.ix) 

Tokoh-tokoh di dalam kumpulan cerpen yang digambarkan sebagai tokoh 

cerita yang kalah, tertindas, atau tersingkir itu bukan korban politik dan kebijakan 

pemerintah atas suatu agama dan kepercayaan yang mereka anut. Seandainya ada, 

terselubung rapi di dalam kemasan entah itu dampak dari konflik suku, 

pemberontakan, atau terlibat di dalam perjuangan bersenjata. Maka kemunculan 

“Orang-orang dari Selatan Harus Mati Malam itu ” karya Faisal Oddang pada 

tahun 2015 menjadi sangat berharga. Cerpen ini berkisah tentang para penganut 

kepercayaan Tolotang yang diuber oleh tentara semata-mata karena tidak 

menganut agama yang diakui negara. 

Buku kumpulan cerpen  AIMMJ?  berisi 23 cerpen. Karya-karya 

pengarang senior yang menginjak usia 80 tahun, hadir berdampingan dengan 
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karya-karya pengarang muda seperti Faisal Oddang dan Miranda Seftiana yang 

baru berusia 20-an. Buku ini disebut merangkum empat generasi penulis fiksi 

Indonesia yang tetap produktif berkarya.Bahkan karya-karya mereka tetap 

mewarnai pertumbuhan sastra Indonesia. Cerpen-cerpen tersebut adalah “Anak ini 

Mau Mengencingi Jakarta?” karya Ahmad Tohari, “Tajen Terakhir” karya Gde 

Aryantha Soethama, “Orang-Orang dari Selatan Harus Mati Malam Itu” Faisal 

Oddang,  “Hakim Sarmin” Agus Noor, “Basa-Basi” karya Jujur Prananto, 

“Upacara Hoe” karya Guntur Alam, “Penguburan Kembali Sitaresmi” Triyanto 

Triwikromo , “Dua Penyanyi” karya Budi Darma, “Lidah Ketut Rapti “ Ni 

Komang Ariani, “ Liang Liu” karya Dewi Ria Utari, “Batu Lumut Kapas” Gus TF 

Sakai, “Sebatang Lengkeng yang Bercerita” Miranda Seftiana , “Surat Nurian 

Daulay Kepada Junjungan Jiwanya” karya Martin Aleida, “Sebotol Hujan untuk 

Sapardi “ karya Joko Pinurbo, “Jemari Kiri” karya Djenar Maesa Ayu, “Leteh” 

karya Oka Rusmini, “ Kebohongan Itu Manis” karya Vardhazh , “Savonette” karya 

Warih Wisatsana, “ Linuwih Aroma Jarik Baru “ karya Anggun 

Prameswari,”Sepasang Kekasih di Bawah Reruntuhan” karya AK Basuki, “ Tepi 

Shire” karya Tawakal M Iqbal, “Jenggo” karya Putu Wijaya , “ Nomor”  karya 

Seno Gumira Ajidarma. 

Hal yang menarik dari cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen  AIMMJ?  

adalah benang merah keseluruhan tema cerpen yang memaparkan tentang realitas 

kehidupan, individu dan masyarakat. Adapun alasan penulis memilih 

cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen AIMMJ? Pertama , belum ada yang 

meneliti karya tersebut dengan pendekatan sosiologi sastra. Kedua, 
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cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen AIMMJ? menampilkan gambaran 

representasi realitas sosial sekaligus kritik sosial Indonesia. Ketiga, 

cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen AIMMJ? sarat dengan nilai -nilai 

pendidikan (agama, sosial, adat-istiadat dan moral) sehingga dapat dijadikan bahan 

ajar dalam pembelajaran sastra di SMA. Berdasar hal tersebut  cerpen-cerpen 

dalam kumpulan cerpen AIMMJ? ini dijadikan bahan penelitian dengan judul 

Kritik Sosial dalam Kumpulan Cerpen  Anak Ini Mau Mengencingi Jakarta? : 

Pendekatan Sosiologi Sastra dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di 

SMA . 

 B.  Ruang Lingkup Penelitian

1. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library

research). Dengan demikian, bahan penelitian, referensi, dan rujukan-rujukan 

lain penulis peroleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat di 

perpustakaan. Adapun bahan yang diteliti adalah cerpen-cerpen dalam 

kumpulan cerpen  AIMMJ?  cetakan pertama tahun 2016, diterbitkan oleh 

Penerbit Gramedia Jakarta. Penelitian ini meliputi ruang lingkup sebagai 

berikut. 

2. Sumber data dalam penelitian ini adalah cerpen-cerpen dalam kumpulan

cerpen  AIMMJ? cetakan pertama tahun 2016, diterbitkan oleh Penerbit 

Gramedia Jakarta. 

3. Penelitian difokuskan pada 5 cerpen terpilih yang memuat dan 
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menunjukkan adanya kritik sosial dalam cerpen-cerpen dalam kumpulan 

cerpen  AIMMJ? Peneliti mencari KD yang sesuai untuk 

menerapkan/mengimplementasikannya  dalam  pembelajaran  bahasa  

Indonesia di SMA.  

4. Peneliti  melakukan kajian atas data tersebut dengan menggunakan 

pendekatan Sosiologi Sastra.  

C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut . 

1. Bagaimana latar belakang pengarang dalam kumpulan cerpen AIMMJ?  

2. Bagaimana struktur  cerpen - cerpen dalam kumpulan cerpen AIMMJ? 

3. Kritik sosial apa sajakah yang  terdapat di cerpen-cerpen dalam  kumpulan 

cerpen   AIMMJ?  yang terefleksi melalui masalah sosialnya ? 

4. Bagaimana implementasi hasil penelitian cerpen-cerpen dalam kumpulan  

cerpen AIMMJ? dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA ? 

 

D Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini memiliki empat tujuan yaitu.  

1. Mendeskripsikan  latar belakang pengarang dalam kumpulan cerpen AIMMJ ? 

2. Mendeskripsikan struktur cerpen-cerpen dalam kumpulan  cerpen AIMMJ? 

3. Mendeskripsikan dan menjelaskan kritik sosial cerpen-cerpen dalam kumpulan  

cerpen   AIMMJ? 

4. Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian cerpen-cerpen dalam kumpulan   

cerpen  AIMMJ?  bagi  pembelajaran bahasa Indonesia SMA. 
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E.  Manfaat Penelitian 

    Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis

a. Mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di

bidang sastra. 

b. Mampu menambah khasanah pustaka Indonesia agar dapat digunakan sebagai

penunjang dalam kajian sastra dan bahan pijakan dalam penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia , hasil penelitian ini dapat

memberikan tambahan pengetahuan tentang kritik sosial yang terdapat 

dalam cerpen-cerpen yang terdapat dalam kumpulan  cerpen  AIMMJ? 

Sehingga guru dapat meningkatkan kreativitas pembelajaran yang inovatif 

dan  tidak menimbulkan kebosanan pada peserta didik dalam kegiatan 

belajar mengajar , khususnya pembelajaran sastra. 

b. Bagi peserta didik hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan

pengetahuan dan informasi tentang materi sastra dalam mata  pelajaran 

bahasa Indonesia yang ditinjau secara sosiologis untuk dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sosial di masyarakat. 

c. Bagi pembaca sastra hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan

informasi tentang kritik sosial yang terdapat dalam cerpen-cerpen yang 

terdapat dalam kumpulan  cerpen  AIMMJ? 




