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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akutagawa adalah seorang sastrawan berbakat dan mendapat predikat 

sebagai sastrawan yang mewakili Jepang pada zaman Taishō (1912-1926). 

Akutagawa merupakan salah satu murid Natsume Sōseki yang juga merupakan 

sastrawan terkenal pada zamannya. Akutagawa lahir di Tōkyō pada 1 Maret 1892 

dengan nama Ryūnosuke. Akutagawa Ryūnosuke memulai karirnya melalui 

majalah Shinshichō edisi III (edisi I terbit tahun 1907 dan edisi II tahun 1910). 

Sebagai seorang cerpenis, Akutagawa mendapat pujian dengan karyanya Hana oleh 

gurunya Natsume Sōseki. Hana merupakan cerita pendek yang diambil dari cerita 

klasik yang diterbitkan tahun 1916. Selain cerita pendek Hana, Akutagawa 

Ryūnosuke menerbitkan cerita pendek Imogayu di tahun yang sama 1916, pada 

bulan Agustus. Imogayu yang berarti bubur ubi, adalah teks cerita pendek pertama 

yang diminta oleh majalah Shinshichō. Akutagawa Ryūnosuke selalu menghasilkan 

cerpen-cerpen sastra yang berlatar belakang cerita klasik. Asoji Asō dalam buku 

Sejarah Kesusastraan Jepang (1983) menuliskan bahwa, Akutagawa Ryūnosuke 

dalam menciptakan novel mengambil cerita dengan latar belakang sejarah dan 

cerita klasik. Kemudian disusun kembali menjadi sebuah cerita pendek dengan 

penafsiran baru. 

Akutagawa dikenal sebagai salah satu anggota cendekiawan atau neo 

realisme, dan dijuluki sebagai “ahli mozaik” yang jenius (Asō, 1983; Wibawarta, 

2015). Pada buku terjemahan kumpulan cerita Rashomon, Wibawarta (2015) 

menyatakan bahwa isi karya yang ditulis Akutagawa umumnya bertema masalah 
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emosi dan psikologi manusia, yang digambarkan melalui berbagai macam tokoh 

manusia, hewan, setan, dewa, hingga makhluk-makhluk yang aneh. Akutagawa 

memang sangat menyenangi hal-hal yang bersifat aneh, kasar, buruk, dan berbau 

kegilaan. Karakter tokoh pada karya-karyanya ditulis menggunakan kata-kata 

pilihan dan gaya bahasa yang tinggi dan menunjukkan intelektual dari sang 

pengarang. 

Akutagawa Ryūnosuke memiliki perbedaan gaya penulisan jika 

dibandingkan dengan pengarang naturalis yang sezaman dengannya. Pengarang 

naturalis menulis karya-karyanya dengan tema kehidupan asmara dan pengalaman 

pribadi mereka secara vulgar, namun berbeda dengan Akutagawa yang mengambil 

sumber bacaan-bacaan kuno atau karya-karya luar negeri yang pernah dibacanya 

sebagai inspirasi tulisan. (Wibawarta, 2015: 166)  

Selama masa kepengarangannya, Akutagawa Ryūnosuke lebih banyak 

menulis cerita pendek (dan cerpen).  Karyanya mencapai ratusan. Imogayu, Hana, 

Hankachi, dan Tabako to Akuma merupakan cerpen karya Akutagawa Ryūnosuke 

yang di terbitkan pada zaman Taishō (1916) yang akan dibahas oleh peneliti pada 

tugas akhir (skripsi) ini, yaitu kedua cerpen Imogayu dan Hana. Imogayu 

merupakan cerita pendek yang mengisahkan seorang samurai kelas bawah yaitu 

Goi. Goi yang merupakan tokoh utama dalam cerpen Imogayu memiliki 

penampilan yang sangat tidak menarik. Dia memiliki postur tubuh yang pendek, 

berhidung merah, memiliki mata yang menurun, dan berkumis tipis. Goi memiliki 

keinginan yang besar untuk dapat menyantap Imogayu yang merupakan makanan 

kelas atas yang sulit untuk didapatkan. Imogayu diartikan dalam Kumpulan Cerita 

Rashomon sebagai bubur ubi.  
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Hana yang memiliki arti hidung, merupakan cerita pendek karya Akutagawa 

Ryūnosuke yang diterbitkan tahun 1916 atau Taishō 5 pada bulan Januari, 

mengisahkan tentang Pendeta Buddha yang berhidung panjang bernama Naigu. 

Hidung Naigu tersebut panjangnya melebihi bibir bawah hingga ke dagu, sekitar 

16 centimeter. Hana berlatar belakang daerah pinggir kota Kyōto yaitu sebuah 

kampung yang namanya Ikeno O. Cerpen Hana ini fokus pada cerita hidung Naigu 

dan kejadian- kejadian yang dialami oleh tokoh Zenchi Naigu yang merupakan 

Pendeta Buddha di kampung Ikeno O tersebut.     

Akutagawa Ryūnosuke, di akhir hidupnya tidak bisa menyesuaikan diri 

dengan dunia sekelilingnya. Akutagawa menuangkan pengalaman dan penderitaan 

hidupnya di dalam karya- karyanya dengan menulis Kappa, Haguruma, dan lain- 

lain (Asō 1983: 182). Pada tahun 1935, teman lama Akutagawa yaitu novelis 

Kikuchi Kan mendirikan Akutagawa Prize sebagai bentuk penghargaan untuk 

mengenang Akutagawa. (Wibawarta, 2015: 167) 

 Dengan latar belakang kehidupan Akutagawa Ryunosuke, Peneliti 

memfokuskan penelitian ini untuk mengungkap keterkaitan hidup pribadi 

Akutagawa dengan cerita pendek Hana dan Imogayu. Hal ini didasarkan pada 

pernyataan Endraswara (2003: 96) bahwa kehidupan pribadi seorang pengarang 

dan kehidupan lingkungan sekitarnya akan terproyeksi ke dalam sebuah teks sastra.  

Pengarang sastra merupakan seorang individu yang lari dari kehidupan nyata 

dan tidak bisa memenuhi kebutuhan instingnya. Lalu pada kehidupan fantasi yang 

dibuatnya pengarang mencoba memuaskan setiap ambisi dan keinginan erotiknya. 

Walaupun begitu pengarang tetap bisa mencari jalan keluar kembali ke kehidupan 

nyata dari dunia fantasi yang dibuatnya tersebut. Pengarang dengan bakat 

istimewanya dapat membuat fantasinya tersebut menjadi realita yang baru, lalu 
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orang lain dapat menerimanya layaknya hasil renungan hidup dan memiliki nilai 

menurut Freud dalam Wellek dan Warren (1990: 92). 

Abrams (1970: 37) menyebutkan bahwa kritik yang bersifat ekspresif selalu 

menghubungkan karya sastra dengan keberadaan pengarangnya. Karya sastra 

dianggap sebagai suatu sarana penyampaian misi khusus juga dapat berupa 

pengalaman pribadi dari pengarang itu sendiri. Selanjutnya (1976: 22) Abrams juga 

menyebutkan bahwa teori ekspresif merupakan teori yang memberikan fokus pada 

proses kreatif pengarang tersebut dalam membentuk suatu karya sastra. 

Proses kreatif pengarang, tidak dapat dipisahkan dari paparan mengenai 

kehidupan dan kepribadian pengarang dapat dilihat melalui biografinya. Wellek 

Warren (1988: 88) menyebutkan bahwa biografi bisa membantu peneliti dalam 

mempelajari perkembangan, kedewasaan, juga menurunnya kreativitas pengarang. 

Melalui biografi dapat dikumpulkan pula bahan untuk menjawab permasalahan 

pada sejarah sastra, contohnya pada persahabatan pengarang, bacaan pengarang, 

perjalanan juga daerah-daerah yang pernah dikunjunginya. Semuanya itu 

menjelaskan mengenai tradisi yang ada pada daerah asal si pengarang, juga 

pengaruhnya terhadap bahan-bahan yang digunakan oleh pengarang dalam 

pembuatan karya sastra. Dialah suara pengarang itu sendiri, seperti yang 

dikemukakan oleh Ignas Kleden (dalam Atar Semi, 1989: 59) yang mengatakan 

bahwa sastra merupakan karya individual yang bersumber pada kebebasan 

menciptakan lalu dikembangkan melalui imajinasi pengarang. Karena itulah karya 

sastra adalah cerminan diri dari sang pengarang itu sendiri, juga motif dan 

persoalannya sendiri. Bila kebetulan pengarang mengucapkan keadaan masyarakat 

umumnya, hal ini dikarenakan persoalan masyarakat tersebut sudah menjadi 

persoalan dirinya. 
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Untuk dapat memahami hubungan antar karya sastra dengan keberadaan dari  

pengarang dalam penelitian ini digunakan pendekatan ekspresif. Atmazaki (1990: 

35) menjelaskan jika pendekatan ekspresif mengaitkan secara langsung antara hal-

hal yang dituliskan pada karya sastra dengan kehidupan si pengarangnya seolah-

olah bahwa karya sastra tersebut merupakan potret petualangan jiwa si pengarang 

itu sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan Abrams (1970: 37) yang menjelaskan 

bahwa kritik-kritik ekspresif meletakkan karya sastra di dalam hubungannya 

dengan pengarang. Peristiwa yang terdapat pada karya sastra merupakan proyeksi 

dari pengalaman pribadi atau emosi tertentu dari pengarang baik itu langsung 

maupun tidak langsung. Perasaan, pikiran juga persepsi pengarang tersebut sangat 

diperlihatkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan pengkajian yang mendalam 

atas biografi pengarang. Biografi pengarang itu meliputi latar belakang daerah 

kelahirannya, peristiwa-peristiwa penting yang pernah dilaluinya, pandangan hidup 

dan cita-citanya, serta tanggapan-tanggapannya terhadap masalah-masalah yang 

sedang dihadapi masyarakat. Pemahaman total tentang pengarang lewat 

biografinya dapat mengantarkan kita pada latar belakang pemikiran dan pandangan 

hidup pengarang dalam menghasilkan karya-karyanya. 

Berpokok pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mempelajari 

keterkaitan pandangan hidup Akutagawa Ryūnosuke dengan kedua karyanya, yaitu 

Imogayu dan Hana melalui biografi pengarang dan catatan - catatan orang terdekat 

pengarang, juga keterkaitan latar belakang kehidupan sosial Akutagawa Ryūnosuke 

dengan pembentukan kedua karya tersebut. Peneliti membatasi permasalahan 

sejauh mana keterlibatan Akutagawa Ryūnosuke sebagai pengarang dalam 

menghasilkan karya-karyanya, juga bagaimana hubungan antara karya sasta dan 
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masyarakat Jepang mempengaruhi teks kedua sastra tersebut. Karya-karya 

Akutagawa Ryūnosuke tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kehidupan dan 

lingkungan hidupnya yaitu masyarakat Jepang pada zamannya, menurut Damono 

dalam buku Sosiologi Sastra oleh Robert Escarpit (2005) menuliskan bahwa sastra 

merupakan perwujudan dari keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai yang disetujui 

masyarakat—hal ini terjadi pada zaman dulu ketika kepengarangan tidak 

dipermasalahkan dan berbagai macam tradisi lisan dimiliki bersama oleh 

masyarakat, bukan individu. Hal tersebut sangat menarik bagi penulis untuk 

menjadikan karya-karya Akutagawa Ryūnosuke sebagai objek penelitian. 

Akutagawa selalu berusaha meneropong kehidupan manusia dan menampilkan 

permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada pada manusia, melalui tema- tema 

yang ditampilkan pada karya- karyanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana keterkaitan pandangan 

hidup dan latar belakang biografi Akutagawa Ryūnosuke dengan karya-karyanya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengungkap keterkaitan pandangan 

hidup, dan latar belakang biografi Akutagawa Ryūnosuke dengan kedua karyanya 

yaitu cerita pendek Hana dan Imogayu. 
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1.4     Manfaat Penelitian  

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini 

memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan yang khususnya bagi program 

studi studi kejepangan, juga dapat menunjukkan berbagai fenomena terhadap 

keilmuan sastra dan kajian mengenai perjalanan hidup Akutagawa Ryūnosuke, 

sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis, peneliti berharap hasil 

penelitian ini memberikan pemahaman mengenai peranan penting latar belakang 

kehidupan pengarang, dalam hal ini Akutagawa Ryūnosuke terhadap 

pembentukkan karya-karyanya, yaitu cerpen Imogayu dan Hana.  Selain itu, 

peneliti berharap melalui penelitian ini, sedikit pengetahuan tambahan mengenai 

ciri khas dari karya Akutagawa Ryūnosuke dapat diberikan kepada para pembaca 

dan khalayak umum. 

 

1.5    Tinjauan Pustaka  

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sejenis atau yang memiliki korelasi 

dengan penelitian mengenai cerpen Imogayu dan Hana  karya Akutagawa 

Ryūnosuke, peneliti menjumpai beberapa penelitian dengan objek cerpen yang 

sama. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah: 

 Penelitian yang berjudul (Akutagawa Ryūnosuke [Imogayu] no Genwa o 

yomu—[konjaku monogatarishū] maki ni jū roku dai jū nana wa [Toshihito no 

shiyō gunwa kaki yo kiki yō yori tsuruga ni goi o ite yuku koto]— to no isō) 芥川

龍之介「芋粥」の原話を読む-「今昔物語集」巻に十六第十七は「利仁の
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将軍若時従京敦賀将行五位語」との位相ー yang ditulis oleh Minoru pada 

tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karya Akutagawa 

Ryūnosuke sebagai sastra modern dengan cerita yang berwibawa, dan tentang apa 

itu sastra klasik dan apa itu sastra modern. Minoru juga menyebutkan bahwa cerpen 

Akutagawa Ryūnosuke Rashomon dan Hana ini sering digunakan di buku teks 

sekolah menengah pertama. Meski objek yang digunakan oleh Aida Minoru dan 

peneliti adalah sama, yaitu cerpen Imogayu, namun permasalahan yang disajikan 

berbeda. Aida Minoru membandingkan karya Akutagawa Ryūnosuke sebagai 

sastra modern dengan sastra klasik. 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Aida Minoru, peneliti juga menemukan 

penelitian yang berkaitan dengan cerita pendek Akutagawa Ryūnosuke berupa 

artikel berbahasa Jepang  (Akutagawa Ryūnosuke [Hana]ron --) 芥川龍之介「鼻」

論  yang ditulis oleh Okazaki, pada tahun 2017. Penelitian ini mengeksplorasi 

kesedihan dan keawetan dari fakta biografi ego pengarang. Pada artikel ini, 

dikatakan bahwa Akutagawa Ryūnosuke ingin menulis novel yang lucu. Namun 

Okazaki menganggap cerita pendek ini tidak menyenangkan sama sekali, dalam 

semangat skeptis tentang keegoisan dan pengunduran diri terhadap kemanusiaan 

yang egois, batiniah tokoh utama yang tidak dapat memanfaatkan dirinya secara 

maksimal karena selalu tertarik pada penampilannya di mata orang lain.  

Keegoisan pengamat adalah perpanjangan dari pemahaman konvensional. 

Koji Shimizu mengatakan bahwa bagian yang tak terlihat dari situasi terungkap 

oleh pengakuan penulis, dan keseluruhan cerpen Hana. Teori oleh Etsuo Tomoda 

bahwa adegan di mana narasi difokuskan secara internal adalah hanya invasi 

sementara dari kode dominan dalam metode fokus nol. Teori Hiroshi menyatakan 

bahwa "egoisme penonton" adalah keyakinan internal, bukan komentar narator 
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transendental.  Ozaki memperkenalkan dan memeriksa garis besar membandingkan 

teks cerpen dengan teks terbitan pertama dari sudut pandang tidak mengakui 

keegoisan para pengamat dengan lingkungan orang melalui teks Hana. 

Meski objek yang digunakan oleh Okazaki dan peneliti adalah sama, yaitu 

cerpen Hana, namun penelitian yang dilakukan berbeda. Peneliti, berfokus untuk 

meneliti keterkaitan pada pandangan hidup pengarang yaitu pengarang Akutagawa 

Ryūnosuke itu sendiri. Sedangkan Okazaki meneliti mengenai keegoisan pengarang 

dan keegoisan pengamat. 

Peneliti menjumpai penelitian sejenis lainnya, yaitu penelitian dengan judul 

“Konsep diri tokoh utama cerpen Hana「鼻」、Imogayu「芋粥」、dan Kesa to 

Morito 「袈裟と盛登」 ” ditulis oleh Anderson pada tahun 2018. Pada 

penelitiannya, Anderson bertujuan untuk menganalisis tentang konsep atau 

pemahaman diri tokoh utama juga pengaruh konsep atau pemahaman diri terhadap 

hubungan interpersonal pada cerita pendek ”Hana”「鼻」、“Imogayu” 「芋粥」

,”Kesa to Morito” 「袈裟と盛登」. Metode yang digunakan yaitu teori konsep diri. 

Tujuan penelitian yang ditulis oleh Anderson adalah untuk memahami mengenai 

konsep diri yang ada pada tokoh utama di cerpen Hana 「鼻」,Kesa to Morito 「

袈裟と盛登」 dan Imogayu 「芋粥」 .Selain itu, pada penelitian tersebut, 

Anderson mencari pengaruh  antara konsep atau pemahaman diri dengan hubungan 

interpersonal yang ada pada tokoh utama yang ada di dalam cerpen Hana 「鼻」, 

Imogayu 「芋粥」, Kesa to Morito 「袈裟と盛登」. Hasil penelitian yang 

ditulis oleh Anderson adalah Naigu mempunyai konsep atau pemahaman diri yang 

negatif. Hal ini terlihat dari karakteristik yang dimiliki oleh tokoh utama sebagai 

berikut, pertama tidak mampu menikmati dirinya sendiri secara untuh dalam 
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berbagai kegiatan, kedua tidak dapat bertindak bersumber kepada penilaian yang 

baik, akhirnya menyesali perbuatannya ketika tidak mendapatkan respon yang 

positif, ketiga tidak mau mengakui bahwa dirinya merasakan berbagai dorongan 

atau keinginan, keempat rendah diri dan juga kurang menerima maupun 

menghargai diri sendiri, kelima menganggap diri merupakan korban sosial serta 

memiliki prasangka bahwa orang lain tidak senang terhadap dirinya. 

Goi mempunyai karakteristik konsep atau pemahaman diri yang negatif 

namun juga memiliki karakteristik konsep atau pemahaman diri yang positif. 

Dikarenakan lebih banyak karakteristik pemahaman diri negatif dibanding karakter 

pemahaman diri positif, maka penulis mengkategorisasikan Goi sebagai orang 

berkonsep diri negatif. Karakteristik yang dimiliki oleh Goi adalah konsep diri 

negatif yang pertama kurang menghargai dirinya, kedua terkadang seolah buta 

perasaan, ketiga konsep diri tidak teratur, keempat takut mengemukakan perasaan 

dan pendapat, kelima cenderung merasa tidak disukai orang lain, keenam penakut, 

ketujuh penjilat, kedelapan cemas akan keadaan masa depan, masa lalu dan masa 

saat ini. Sedangkan konsep diri positif yaitu pemikiran yang sederhana.  

Tokoh Kesa dalam Kesa to Morito memiliki karakteristik pemahaman diri 

positif, dan karakterisrik pemahaman diri negatif. Dikarenakan jumlah karakteristik 

pemahaman diri negatif yang dimiliki Kesa lebih banyak dibandingkan 

karakteristik konsep diri positif, Anderson mengkategorikan Kesa sebagai individu 

yang memiliki pemahaman diri yang negatif. Beberapa karakteristik yang dimiliki 

oleh Kesa sebagai berikut, pemahaman atau konsep diri negatif pertama tidak 

mampu bertingkah laku berdasar kepada penilaian baik dan cenderung menyesali 

perbuatannya, kedua tidak sanggup menerima bahwa dirinya bernilai bagi orang 

lain, ketiga mencemaskan masa depan, masa lalu dan masa saat ini. Konsep atau 
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pemahaman diri positif pertama yakin pada kemampuannya untuk memecahkan 

suatu permasalahan. Dari analisis yang telah dilakukan oleh Anderson, juga 

diketahui bahwa konsep atau pemahaman diri sangat berpengaruh kepada hubungan 

interpersonal antar tokoh. Hal ini dapat dilihat pada hubungan beberapa tokoh 

sebagai berikut, Naigu dan orang keno, Naigu dan murid, Goi dan samurai kelas 

atas, Goi dan samurai sekelas, Goi dan para pembantu. Anderson juga menyatakan 

bahwa konsep atau pemahaman diri sebenarnya tidak secara mutlak memberikan 

pengaruh kedalam hubungan interpersonal antara tokoh-tokoh pada karya sastra. 

Terdapat faktor- faktor lainnya yang memiliki andil dalam mempengaruhi karakter 

intrapersonal antara lain karakteristik tokoh lain, kesadaran diri, gambar diri serta 

moralitas.  

Keempat, skripsi mahasiswa Sastra Jepang bernama Auladie dengan judul 

“Persepsi Religi tokoh Naigu dalam cerpen Hana dan tokoh Budhha dalam cerpen 

Kumo no Ito Karya Akutagawa Ryūnosuke“ yang ditulis pada tahun 2017. Adapun 

tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan unsur intrinsik pada cerpen 

Kumo no Ito dan cerpen Hana karya Akutagawa Ryūnosuke. Selain itu, tujuan 

peneliti tersebut juga mencoba mendeskripsikan pandangan religi pada tokoh Naigu 

dalam cerpen Hana dan  tokoh Buddha pada cerpen Kumo no Ito karya Akutagawa 

Ryūnosuke. Pada penelitian tersebut digunakan pendekatan psikologi sastra. 

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian skripsi tersebut adalah: 

1) Tokoh Naigu pada cerpen Hana  

Naigu adalah seorang pemuka agama atau pendeta Buddha. Naigu memiliki 

pandangan yang bertolakbelakang dengan agama Budha pada awalnya namun 

kembali sejalan di akhir. 

2) Tokoh Buddha pada cerpen Kumo no Ito  
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Sang Budhha sebagai tokoh utama pada cerpen Kumo no Ito memiliki 

pandangan religi yang sudah sesuai dengan dasar pengajaran Buddha yaitu 

mengutamakan cinta dan kasih sayang terhadap manusia. 

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi juga 

sebagai bahan kajian, peneliti melakukan penelitian yang berjudul pendekatan 

ekspresif pengarang dalam cerpen Imogayu dan Hana karya Akutagawa 

Ryūnosuke. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu peneliti 

menganalisis latar belakang kehidupan Akutagawa Ryūnosuke menggunakan 

metode pendekatan ekspresif. 

 

1.6    Landasan Teori 

Sang pengarang, atau pencipta, adalah faktor utama karya sastra dilahirkan. 

Maka metode termapan dan tertua dalam studi sastra adalah penjelasan kehidupan 

dan kepribadian pengarang. Riwayat kehidupan pengarang dapat dinikmati dengan 

biografi, mulai dari kejeniusannya hingga perkembangan mental, moral, dan 

intelektualnya. Biografi juga merupakan studi sistematis terkait psikologi dan 

proses kreatif pengarang (Wellek dan Warren, 1989: 82). 

Terdapat tiga sudut pandang yang perlu diperhatikan dalam pendekatan 

ekspresif melalui biografi pengarang. Sudut pandang pertama adalah menganggap 

bahwa proses dari penciptaan karya sastra diterangkan dan dijelaskan oleh biografi. 

Pusat perhatian yang dialihkan dari karya sastra kepada pribadi pengarang adalah 

sudut pandang kedua. Dan sudut pandang yang ketiga adalah menggunakan 

biografi sebagai sumber ilmu pengetahuan serta psikologi penciptaan artistik 

(Wellek dan Warren 1989: 82). Biografi dikenal sebagai genre yang telah kuno. 
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Hal ini dikarenakan biografi merupakan bagian dari histrografi secara kronologis 

maupun logis. 

Pendekatan sosiologi sastra juga digunakan pada penelitian ini. Menurut 

Ratna (2003: 2), sosiologi adalah dialektik (hubungan dua arah) yang terjadi antara 

sastra dengan masyarakat. Usaha untuk menemukan kualitas interdependesi 

diantara sastra dan masyarakat dilakukan dengan sosiologi sastra. Melalui analisis 

pendekatan sosiologi sastra, dapat dilakukan analisis keterkaitan latar belakang 

kehidupan sosial Akutagawa Ryūnosuke dengan pembentukan kedua karyanya 

yaitu Imogayu, dan Hana. Dalam bukunya, Studi dan Pengkajian Sastra: 

Perkenalan Awal Terhadap Ilmu Sastra (2014), Ratna menyatakan bahwa untuk 

menemukan objektivitas hubungan diantara masyarakat dan karya sastra 

dibutuhkan pertimbangan dari tiga pemahaman sosiologi sastra. Yang pertama, 

pemahaman kepada karya sastra melalui pertimbangan aspek kemasyarakatannya. 

Yang kedua, pemahaman kepada totalitas karya sastra dengan menyertakan aspek 

kemasyarakatan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, pemahaman kepada karya 

sastra dan adanya hubungan terhadap latar belakang masyarakatnya. 

 

1.7    Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu dikarenakan 

penelitian ini mengkaji objek sastra dimana data-data penelitian tersebut bersumber 

langsung dari karya sastra itu sendiri dan merupakan penelitian kepustakaan, yang 

survei umumnya berupa dari data tekstual sehingga lebih tepat jika menggunakan 

metode kualitatif tekstual dalam pengumpulan data. Dan untuk melakukan proses 

analisis diperlukan pendekatan teori dalam penelitian ini. 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer, dan data sekunder 

sebagai pendukung. Sumber data primer dari penelitian ini berupa dialog 

percakapan, pemikiran tokoh, latar, dan potongan- potongan adegan yang terdapat 

dalam teks sastra, yaitu cerita pendek Hana dan Imogayu. Sedangkan sumber data 

sekunder dari penelitian ini adalah jurnal, artikel, tesis, data web, dan catatan- 

catatan teman terdekat pengarang. 

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah menganalisis data 

yang telah didapatkan dari membaca teks sastra, yaitu cerita pendek Hana dan 

Imogayu dan membaca biografi dan autobiografi Akutagawa Ryūnosuke. Peneliti 

menggunakan pendekatan ekspresif untuk menjawab rumusan masalah penelitian 

ini yaitu, bagaimana keterkaitan pandangan hidup dan latar belakang biografi 

Akutagawa Ryūnosuke dengan karya-karyanya. 

 

1.8    Sistematika Penyajian 

Bentuk penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, yang disusun sebagai 

berikut: 

Bab I Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 

tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penyajian. 

Bab II Bab ini berisi analisis biografi pengarang. 

Bab III Bab ini membahas analisis sebagai jawaban dari rumusan masalah. 

Bab IV Bab ini berisi kesimpulan dan disertakan daftar pustaka. 

 

 

 

 


