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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra dapat dipandang sebagai “dokumen” sejarah, pemikiran, dan 

filsafat. Sejarah dan sastra mencerminkan sejarah pemikiran masyarakat pada 

suatu zaman tertentu. Pemikiran pengarang sering menyala dalam wujud karya 

sastra. Tokoh dan adegan bukan saja mewakili pemikiran pengarangnya, namun 

sekaligus mewujudkan pemikirannya (Wellek dan Warren, 1993: 135). 

Dalam penulisan sastra, sejarah tidak hanya bersifat ornamental tetapi 

struktural. Artinya, sejarah tidak hadir sebagai penghias agar cerita menjadi 

menarik saja, tetapi ikut beroperasi secara a priori dalam seluruh pekerjaan 

merekonstruksikan sejarah. Untuk menghubungkan (misalnya hubungan kausal) 

atau untuk menarik hukum-hukum yang umum atau “historical truth” dari 

serentetan peristiwa sejarah yang individual, kongkret dan unik diperlukan adanya 

intuisi, imajinasi, identifikasi, empati, dan evaluasi dalam pemahaman sejarah 

untuk melahirkan gambaran yang koheren dan berkesinambungan. Melalui karya 

sastra, perwujudan pemikiran dan pandangan pengarang terhadap realitas 

(termasuk di dalamnya peristiwa sejarah) akan ditampilkan dalam kekhususan 

atau ciri khas imajinasi pengarang, sekaligus memasukkan daya interpretasi dan 

pemahaman individualnya (Kuntowijoyo, 1987: 101) 

Penulisan karya sastra yang bercerita tentang sejarah dapat dituangkan 

menjadi sebuah novel sejarah. Novel sejarah merupakan sebuah genre yang 

penting dan banyak ditulis di negara-negara Barat, yang mempunyai kesadaran 
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sejarah yang tinggi. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah 

dalam pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan 

suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya dan dengan demikian menanamkan 

akar pada bangsanya. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa yang dianggap 

sebagai pelopor penulisan novel sejarah adalah Walter Scott, seorang pengarang 

Inggris dari abad XIX. Inggris selalu melihat sejarah sebagai unsur yang sangat 

penting dalam pembangunan bangsa (Fleishman: 1971).  

Sebuah novel dapat dikatakan sebagai novel sejarah, jika realitas sejarah 

dipakai sebagai bahan bakunya. Realitas sejarah yang muncul dalam novel sejarah 

dapat dilihat melalui historical authenticity (keaslian sejarah), historical 

faithfulness (kesetiaan sejarah), dan authenticity of local colour (keaslian warna 

lokal) (Lukacs, 1962: 43-59) dalam (Kuntowijoyo, 1987: 133).   

Jika realitas itu berupa peristiwa sejarah, maka karya sastra menurut 

Kuntowijoyo (1987: 127), mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: pertama, 

mencoba menerjemahkan peristiwa itu ke dalam bahasa imajiner dengan maksud 

untuk memahami peristiwa sejarah menurut kadar kemampuan pengarang, kedua, 

karya sastra dapat menjadi sarana bagi pengarangnya untuk menyampaikan 

pikiran, perasaan, dan tanggapan mengenai suatu peristiwa sejarah; dan ketiga 

karya sastra dapat merupakan penciptaan kembali sebuah peristiwa sejarah sesuai 

dengan pengetahuan dan daya imajinasi pengarang. 

Saat ini novel sejarah mulai muncul kembali di ranah sastra Indonesia. Novel 

sejarah yang paling banyak ditemukan adalah novel sejarah yang bertemakan 

tentang peristiwa besar di Indonesia, di antaranya tentang peristiwa G 30 S/PKI 
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yang sampai sekarang masih terus dipersoalkan, kisah para Tahanan Politik 

(Tapol) pasca G 30 S/PKI,  Masa Orde Baru, Reformasi 1998 dan lain-lain.  

Sebelumnya telah banyak karya sastra yang hadir dan menyinggung atau 

memiliki latar peristiwa sejarah sekitar tahun 1965. Peristiwa bersejarah yang 

“kebenarannya” masih selalu dipertanyakan tersebut, telah melahirkan banyak 

karya sastra yang berlatar peristiwa pasca G 30 S/PKI tahun 1965. Ashadi Siregar 

menerbitkan novel berjudul Jentera Lepas (1979) yang menceritakan tentang 

nasib sebuah keluarga yang berkaitan dengan PKI sesudah peristiwa tahun 1965. 

Yudistira ANM dengan novelnya Mencoba Tidak Menyerah (1979) yang 

melukiskan kesengsaraan sebuah keluarga, setelah sang bapak yang disangka oleh 

masyarakat beraliran komunis ditahan aparat pemerintah. Demikian juga dengan 

novel Kubah (1980) karya Ahmad Tohari yang bercerita tentang seorang yang 

terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ditahan di pulau Buru. 

Sekembalinya dari tahanan, ia kembali ke masyarakat dan sadar serta taat kepada 

agama. Novel Ahmad Tohari yang berikutnya yaitu trilogi Ronggeng Dukuh 

Paruk, yang sedikit banyak menyinggung permasalahan serupa. 

Karya sastra Indonesia lainnya yang menyajikan tema dan permasalahan yang 

berkaitan dengan peristiwa pasca G 30 S/PKI, antara lain: novel Anak Tanah Air 

karya Ajip Rosidi, Durga Umayi karya Romo Mangunwijaya, Sri Sumarah dan 

Seribu Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Kayam, Nyanyi Sunyi Seorang 

Bisu karya Pramoedya Ananta Toer, Merajut Harkat karya Oka Sukanta, Larung 

karya Ayu Utami, Nyali karya Putu Wijaya, Jamilah karya K. Usman, Tapol 

karya Ngarto Februana dan Kalatidha karya Seno Gumira Ajidarma.  
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Kemudian pada akhir tahun 2010, di Jawa Timur muncul novel yang 

bermuatan sejarah, yaitu novel Kumara Hikayat Sang Kekasih (untuk selanjutnya 

ditulis Kumara) karya S. Jai. Cerita dari novel ini berisikan tentang sejarah lisan, 

rekonsiliasi fakta dan fiksi sangat dominan membangun imajinasi dan tema 

keadilan yang tersebar dalam novel tersebut. S. Jai menyajikan sudut pandang lain 

dalam menanggapi peristiwa kekerasan fisik yang terjadi pada peristiwa Kanigoro 

dan Gerakan 30 September 1995.  

Peristiwa sejarah yang melatarbelakangi sebuah cerita sering membuat cerita 

itu menjadi dekat atau sangat dekat dengan realitas yang ada. Selaras dengan 

pendapat Kuntowijoyo (1987: 127) bahwa karya sastra sebagai simbol verbal 

memiliki peranan-peranan dalam mengolah realitas sebagai bahan baku karya 

sastra, berdasarkan kekuatan pemahaman pengarang terhadap aktualitas atau 

faktisitas di atas imajinasinya, maka dapat dikatakan karya sastra itu sangat 

memahami peristiwa sejarah sebagai bahan bakunya. Demikian juga dengan 

proses perhubungan dan penciptaan, secara efektif menyampaikan apa yang 

menjadi buah pikiran sekaligus usaha penciptaan kembali peristiwa sejarah yang 

merupakan roh dan semangat dari sebuah cipta karya seorang pengarang. 

Novel Kumara karya S. Jai sangat dekat dengan pengalaman kehidupan 

pribadinya. Hal ini dapat dipahami dari penelusuran biografi dan riwayat hidup 

pengarang yang selama masa kecilnya hidup di Kediri. Sesuatu yang menarik dari 

novel Kumara adalah adanya hubungan logis tentang kesejarahan, mitos, ritual 

serta sikap-sikap hidup atas dasar kemanusiaan yang menonjol dari suasana cerita 

yang ditampilkannya. S. Jai mengolah serta membongkar sejarah kekerasan fisik 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KONSTRUKSI SEJARAH SUBJEKTIF S JAI TENTANG... DIAN PUSPITASARI



5 
 

 
 

yang terjadi dari segi yang berbeda yaitu dari kisah masyarakat yang tinggal di 

wilayah pabrik gula Ngadirejo Kediri.  

Hal lain yang menarik dalam novel Kumara, jika dibandingkan dengan novel 

yang menyinggung atau bercerita tentang peristiwa sejarah sekitar tahun 1965 

lainnya adalah pengarang bercerita dan memulainya dengan bicara tentang fakta. 

Tepatnya berpihak pada korban yang tidak kuasa menolak menjadi diri yang 

mengutuk pembunuhan itu atau sembunyi atas nama apapun dari takdirnya serta 

gaya penceritaannya yang menunjuk secara langsung tentang situasi politik yang 

terjadi pada kurun sejarah sekitar tahun 1965. Demikian juga novel Kumara 

menunjuk secara langsung pada latar tempat dan nama-nama tokoh yang terlibat 

dalam peristiwa sejarah tersebut.  

Novel Kumara sebagai objek penelitian merupakan novel yang memiliki 

bahan baku utama peristiwa sejarah kekerasan fisik yang terjadi di Kanigoro dan 

Gerakan 30 September 1965 khususnya di wilayah Kediri Jawa Timur. Hal 

tersebut tercermin dalam penggambaran tema, latar, tokoh, dan penokohan. Tema 

utama dari cerita ini adalah sejarah mental dan spirit hidup masyarakat kecil di 

Jawa tepatnya di sekitar Pabrik Gula Ngadirejo, Kediri tahun1965. Ketika 

menghadapi gerak pergeseran, pergesekan dan perubahan zaman. Para tokoh 

dalam novel Kumara tumbuh dalam keluarga, dan lingkungan dalam berbagai 

pusaran besar sejarah negeri ini, di antaranya; peristiwa Jengkol, Kanigoro, 

Gerakan 30 September, sekaligus sebuah kesaksian leluhur Mbah Singa Maya-

pelindung seluruh warga dusunnya.  
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Selain itu novel ini juga bertutur tentang kisah keluarga Pak Karta sebagai 

Direktur PG Ngadirejo. Di saat itu pada masa pra Gerakan 30 September 1965, 

PG Ngadirejo baru terbebas dari kepemilikan Belanda pada tahun 1957. Dalam 

novel ini, pak Karta diceritakan sebagai seorang pimpinan yang terus diserang dan 

dibenci kaum komunis pada Gerakan 30 September 1965. Ia menjadi pahlawan 

yang melindungi para buruhnya ketika terjadi pembantaian besar, dituding banyak 

berafiliasi ke komunis dan para anggota Serikat Buruh Gula (organisasi buruh di 

bawah PKI). Puluhan tahun kemudian, ketika zaman berubah, novel ini juga 

mengungkap kehidupan anak turun mereka, bahwa rasa takut tidak pernah pergi 

dari hidup mereka. 

Hal di atas erat hubungannya dengan bukti otentik dari sebuah peristiwa 

sejarah, karena juga disertai dengan lampiran surat elektronik atau email yang 

terletak di bagian enam, percakapan tersebut antara pengarang kepada Pipit 

Rocjiat (salah satu narasumber dalam penulisan novel) yang berperan sebagai pak 

Ruki. Pipit Rochijat adalah warga Indonesia yang sejak tahun 1972 

“mengasingkan diri” ke Berlin Barat, beliau dengan sabar berbagi cerita, 

menjawab surat-surat pengarang, memasrahkan data, catatan harian serta 

dokumen-dokumen tua untuk memperkaya pengetahuan dalam menulis cerita. 

Bukan hanya itu, bahkan Pipit Rochijat juga merelakan sebagian kehidupan 

keluarganya pada tahun-tahun itu ditelisik untuk memperkaya cerita novel 

Kumara. Bahkan melalui beliau, pengarang mendapatkan transkrip wawancara 

Arief W Djati dan ayahanda Pipit Rochijat,  Kartawidjaya, mantan Direktur PG 
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Ngadirejo seputar peristiwa kekerasan fisik 1965 yang terjadi di Kediri yang 

diceritakan ke dalam novel. 

Kumara disajikan sebagai sebuah novel, sebuah karya fiksi. Namun, ketika 

membaca di bagian enam yang disertai dengan lampiran percakapan di email, 

serta nama dan peristiwa-peristiwa seolah membaca sejarah lisan yang tertuang 

lewat otobiografi. Namun, ada keanehan yang timbul dalam penulisan novel ini. 

Karena pencantuman percakapan di email tersebut lazim digunakan dan 

disertakan pada bagian lampiran. Pada novel ini, percakapan di email dimasukkan 

dalam bagian khusus yaitu bagian enam. Kehadiran email ini membuat narasi 

novel Kumara menjadi problematik. Problematika ini bertambah dengan 

pembagian isi novel. 

Novel Kumara terdiri atas enam bagian, dengan masing-masing bab terbagi 

menjadi beberapa subbab. Setiap bab memiliki benang merah, namun terlihat 

ganjil ketika email antara pengarang dan narasumber dimasukkan pada bagian 

enam. Jika dilihat dari segi struktur, fenomena ini dikatakan bermasalah, karena 

bagian enam merupakan satuan dari cerita novel. Permasalahannya pada bagian 

enam tersebut adalah suara pengarang novel Kumara. Timbul pertanyaan 

berikutnya, adakah motif penyatuan bagian tersebut dengan isi novel? Karena 

kerancuan yang disebabkan penyatuan suara pengarang ke dalam satu bagian 

dengan isi novel Kumara. Bisa jadi lampiraan email yang disertakan dalam novel 

ini adalah bukti untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran data dan 

sebaliknya email tersebut adalah fiktif atau imajinasi pengarang.  
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Novel Kumara telah memenangkan kategori unggulan dalam sayembara 

Novel Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) pada tahun 2013. Melalui novel 

Kumara, S. Jai mencoba membuat gaya tutur dan sudut pandang yang berbeda. 

Sebagai bentuk sastra, pengarang menggunakan prespektif (sudut pandang) 

“danyang” desa. Pemberian judul Kumara juga cukup menarik, karena merupakan 

istilah yang belum banyak didengar telinga masyarakat Indonesia.  

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya akan dilakukan pencarian makna 

sosiohistoris novel Kumara dengan menggunakan perangkat teori sosiologi sastra, 

khususnya pendapat-pendapat yang secara khas dikemukakan oleh Georg Lukacs, 

untuk bisa mengungkap makna Konstruksi Sejarah Subjektif S. Jai Tentang 

Peristiwa G 30 S/PKI di PG Ngadirejo Kediri Pada Novel Kumara Hikayat Sang 

Kekasih. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang disusun adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah konstruksi sejarah subjektif kekerasan fisik di PG 

Ngadirejo berdasarkan struktur novel Kumara karya S. Jai? 

2. Bagaimanakah makna konstruksi sejarah subjektif S. Jai tentang kekerasan 

fisik di PG Ngadirejo pada novel Kumara?   

1.3 Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan perumusan masalah yang ada, dapat dijelaskan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KONSTRUKSI SEJARAH SUBJEKTIF S JAI TENTANG... DIAN PUSPITASARI



9 
 

 
 

1. Mengungkap konstruksi sejarah subjektif kekerasan fisik di PG Ngadirejo 

berdasarkan struktur novel Kumara karya S. Jai. 

2. Mengungkap makna konstruksi sejarah subjektif S. Jai tentang kekerasan 

fisik di PG Ngadirejo pada novel Kumara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan terutama bagi 

penelitian novel sejarah yang memanfaatkan rumusan teori Georg Lukacs; 

2. Menambah literatur tentang penelitian terhadap karya-karya S. Jai 

terutama novel Kumara; 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian sastra 

Indonesia, khususnya karya sastra yang berbentuk novel; 

4. Penelitian ini diharapkan bermanfaat pula untuk mengetahui konstruksi 

sejarah subjektif S.Jai tentang kekerasan fisik di PG Ngadirejo pada novel 

Kumara. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Pengkajian penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari kesamaan atau 

duplikasi yang tidak bermanfaat dalam penelitian nantinya. Simpulan atau sintesis 

yang sudah dilakukan dan dipublikasikan dalam penelitian sebelumnya dapat 

dijadikan jembatan penghubung peneliti untuk memodifikasi. 

Penelitian yang dilakukan peneliti tentang novel Kumara karya S. Jai sebagai 

objek penelitian, sejauh ini berdasarkan observasi belum pernah dilakukan oleh 
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peneliti lain. Peneliti telah melakukan pencarian tentang objek yang diteliti ke 

berbagai tempat, antara lain: Ruang baca Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan 

kampus B Universitas Airlangga, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan 

Universitas Indonesia, dan pencarian dari internet. Tulisan-tulisan yang ditemukan 

di internet, hanya artikel tentang hasil wawancara langsung antara wartawan 

dengan narasumber (S. Jai) tentang terpilihnya novel Kumara dalam perlombaan 

yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jawa Timur yang kemudian diunggah 

pada sebuah media berita online dan tulisan pribadi dari S. Jai. 

Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa, “ketika menggagas novel Kumara, 

pengarang menulis cerita berdasarkan pengalaman langsung ketika tinggal di 

Kediri dan melakukan proses wawancara kepada beberapa narasumber 

masyarakat khusunya para mantan buruh PG Ngadirejo. Sebagai karya yang 

memuat banyak biografi, pengarang banyak menggali tokoh-tokohnya dengan 

wawancara dan menceritakan kembali tulisan biografi hasil wawancara tersebut. 

Mereka adalah penduduk sekitar Pabrik Gula Ngadirejo dan mantan buruh yang 

sebagian besar telah berumur senja, atas kenangannya yang getir. Mereka adalah 

orang-orang yang berjibaku dalam pergulatan selaku pribadi-pribadi masyarakat 

kecil yang keukeuh pada daya budi hasil peradaban Jawa dan yang telanjur diuntai 

dengan tali secara keliru ke dalam pentahapan mistis yang irasional. Bukan hanya 

itu, bahkan mereka jugalah yang berkumpar pada keteguhannya dengan kultur 

Jawa rendahan atau “abangan” yang mengukuhkan kebudayaannya. 

S. Jai juga berpendapat bahwa rekonsiliasi dalam proses berkebudayaan, 

kebenaran itu tidak boleh hanya berdasarkan satu pondasi saja. Misalnya, hanya 
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berdasarkan kekuaasaan atau politik, rasional atau irrasional. Tetapi dalam 

kenyataannya yang terjadi seperti itu, banyak hal yang kemudian dimitoskan, 

dijadikan satu-satunya kebenaran, baik dengan pikirannya atau dengan 

irasionalitasnya. Proses kebudayaan itu dinamis dan tugasnya menghancurkan hal-

hal yang dimitoskan yang sudah dianggap satu-satunya kebenaran.  

Adapun mengenai kajian sastra yang menggunakan pendekatan teori 

sosiologi sastra Georg Lukacs, berdasarkan observasi ditemukan dua skripsi 

antara lain: pertama, yang berjudul Novel Kalatidha Karya Seno Gumira 

Ajidarma Sebagai Refleksi Sosial Politik Masa “Pencidukan” Pasca G 30 S/PKI, 

yang ditulis oleh Ida Alawiyah, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Unair 

Surabaya pada tahun 2009. Dalam skripsi tersebut memiliki tujuan penelitian 

yaitu membuktikan bahwa novel Kalatidha merupakan novel sejarah. Ada dua 

teks sumber yang berpengaruh besar terhadap Kalatidha, yaitu Kalatidha milik 

Ranggawarsita sebagai pembuka pintu gerbang menuju ke dunia rekaan 

pengarang dan peristiwa-peristiwa sejarah pada saat pencidukan pasca G 30 S/PKI 

sebagai langkah pembuktian alur cerita sejarah. Akhirnya kedua teks sumber 

tersebut mengungkap makna yang dihadirkan pengarang dalam Kalatidha yaitu, 

sebuah pesan yang disampaikan untuk orang-orang terpinggir, korban kekerasan 

politik dan juga sebagai refleksi bagi pembacanya untuk mengingat kembali 

peristiwa sosial politik di masa lampau. 

Penelitian kedua adalah skripsi yang berjudul Konstruksi Sejarah Subjektif 

Pramoedya Ananta Toer Tentang Jugun Ianfu Pada Perawan Remaja Dalam 

Cengkraman Militer Dan Refleksi Realitas Sosial Pada Masa DOM Di Aceh, 
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yang ditulis oleh Pramono Hari Susanto, Sastra Indonesia Fakultas Sastra Unair 

Surabaya pada tahun 2002/2003. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tujuan dari 

penelitiannya yaitu, membuktikan bahwa novel Perawan Remaja Dalam 

Cengkraman Militer adalah novel sejarah berdasarkan ciri-ciri novel sejarah dan 

mengungkapkan konstruksi sejarah subjektif pengarang serta refleksi realitas 

sosial kekerasan seksual terhadap perempuan di Aceh pada masa diberlakukannya 

DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh.  

1.6 Landasan Teori 

Wellek dan Warren (1989: 110-111) membuat klasifikasi sosiologi sastra 

menjadi tiga yaitu; pertama, sosiologi pengarang yang memasalahkan tentang 

status sosial, ideologi politik, dan lain-lain yang menyangkut pengarang termasuk 

sikap hidup dan latar belakangnya. Kedua, sosiologi karya sastra yang 

memasalahkan tentang karya sastra yang menjadi pokok telaah adalah tentang apa 

yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuannya atau apa yang hendak 

disampaikan. Ketiga, sosiologi sastra yang memasalahkan tentang pembaca dan 

pengaruh sosianya terhadap masyarakatnya.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, tujuan penelitian 

sosiologi sastra adalah untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan menyeluruh 

tentang hubungan timbal balik antara sastrawan sebagai penghasil karya, karya 

sastra, dan masyarakatnya. Karena pendekatan sosiologi terhadap karya sastra 

bertolak dari anggapan bahwa karya sastra adalah cermin dari zaman di mana 

karya tersebut diciptakan. 
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Dalam penelitian sastra, permasalahan unsur-unsur intrinsik merupakan pintu 

masuk dalam menganalisis makna yang terkandung dalam karya sastra. Hal inilah 

yang membedakan sebuah penelitian sastra dengan penelitian objek bukan karya 

sastra. Dalam penelitian ini tidak memfokuskan pada struktur teks karya sastra, 

namun lebih ke arah dipahaminya gejala-gejala yang ada dalam teks sebagai ciri-

ciri novel yang berbahan baku sejarah atau novel sejarah. 

Unsur-unsur pembangun atau ciri-ciri novel sejarah harus ditinjau dari struktur 

teks atau unsur tekstual, karena mengingat sebuah karya sastra merupakan 

bangunan struktur yang bermakna. Unsur-unsur tekstual yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah unsur-unsur intrinsik, yaitu: tema, latar dan tokoh. Lukacs 

menamakan struktur teks sebagai bentuk kesusasteraan, yang keberadaannya 

dipengaruhi tipikalitas atau kekhasan yang merupakan salah satu konsep kritik 

utama Lukacs selain totalitas dan kekuatan historis. Model kritik sastra Marxis 

mementingkan unsur historis dari sebuah keberadaan karya sastra, termasuk 

bentuk kesusasteraan. 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sastra Marxis 

dalam perspektif sosiologi sastra terutama yang menyangkut tentang historical 

novel (novel sejarah), yang banyak dikemukakan Georg Lukacs. Pemanfaatan 

teori tersebut dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan novel. Georg 

Lukacs adalah seorang kritikus Marxis terkemuka yang berasal dari Hongaria dan 

menulis dalam bahasa Jerman (Damono, 1979:31). Lukacs menggunakan istilah 

“cermin” sebagai ciri khas dalam keseluruhan karyanya. Mencerminkan menurut 

dia, berarti menyusun sebuah struktur mental. Sebuah novel tidak hanya 
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mencerminkan “realitas” tetapi lebih dari itu memberikan kepada kita "sebuah 

refleksi realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik" 

yang mungkin melampaui pemahaman umum. Perspektif sosiologi sastra, 

khususnya yang membahas tentang novel sejarah berusaha mengungkap makna 

kesejarahan yang terkandung dalam teks sastra melalui telaah dari dalam.  

Prinsip-prinsip Marx dan Engels memang begitu kuat pengaruhnya secara 

global pada perkembangan kritik sastra, sehingga kritik Marxis jauh melingkupi 

teori sosiologi sastra. Aspek historis dalam sastra yang juga dibicarakan dalam 

kritik Marxis, bukan merupakan yang pertama kali digagas, filsuf idealis Jerman 

G.W.F Hegel memberikan banyak pengaruh tentang kesadaran historis suatu 

karya sastra pada tokoh-tokoh kritik Marxis, termasuk Georg Lukacs (Eagleton. 

2003: 3-4). Hal ini bisa dilihat dari kesamaan pendapat Lukacs dengan Hegel 

tentang necessary anachronism (Lukacs, 1926: 67). Meskipun begitu, ditegaskan 

juga oleh Lukacs dalam bukunya Theory of the Novel (1978) bahwa dirinya bukan 

pengikut Hegel yang eksklusif atau ortodoks, namun secara proporsional 

meletakkan pandangan-pandangannya terutama tentang model totalitas dalam epik 

atau novel (Lukacs, 1978: 15).  

Lukacs memandang sebuah novel sebagai sebuah epik dari suatu zaman 

dengan tidak memberikan totalitas hidup secara langsung, yang dalam hal ini 

keabadian arti dalam hidup telah menjadi suatu masalah (Lukacs, 1978: 56). 

Tulisan epik atau novel yang besar memberi bentuk bagi totalitas hidup yang luas 

atau totalitas esensi yang intensif. (Lukacs, 1978: 4) 
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Pada penelitian ini, makna totalitas diperlukan untuk mengungkap peristiwa 

sejarah sebagai suatu realitas yang dijadikan bahan baku sebuah novel sejarah. 

Lukacs mendefinisikan totalitas sebagai sesuatu yang dapat dilakukan proses 

sistematisasi secara abstrak, yaitu memisahkan sistematisasi dari kehidupan yang 

kongkret dengan menekankan konvensionalitas dunia objektif dan interioritas 

yang subjektif (Lukacs, 1978: 70). 

Goldmann yang juga mempunyai landasan pemikiran kritik Marxis (banyak 

disebut sebagai penyempurna kritik Marxis), mendefinisikan novel sebagai cerita 

mengenai pencarian yang terdegradasi atau terendahkan oleh nilai-nilai otentik 

(authenticity of the values) dalam dunia yang juga terendahkan (Faruk, 1994: 18). 

Ibe karyanto mengemukakan intisari pendapat Lukacs tentang totalitas, 

dengan membaginya menjadi dua dimensi, yaitu realitas yang tampak dan 

merupakan realitas yang bisa dipahami sebagai sebuah kondisi sosial dalam 

masyarakat, serta realitas yang tidak tampak yang terdapat dalam pikiran 

pengarang yang ditransformasikan dalam karya sastra. Totalitas pengarang 

mempengaruhi makna reflektif dari sebuah realitas (Karyanto, 1997: 76). 

Menurut Lukacs, dalam membedah realitas yang tersembunyi dalam 

penciptaan karya sastra ditentukan oleh pandangan atau perspektif yang diberikan 

pengarang terhadap sebuah perisrtiwa sejarah. Perspektif ditujukan untuk 

membedakan antara realitas yang dibuat-buat dengan kenyataan yang penting 

(Damono, 1978: 29). 

Pengarang yang masih menahan fragmen dari dunia yang hilang ini (saat apa 

yang sekarang ini hanya bisa dicapai lewat suatu pandangan utopis), yang betul-
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betul nyata bagi mata kita, pada saat-saat tersebut tidak harus meninggalkan 

segala sesuatu yang empiris untuk menunjukkan realitas transenden sebagai satu-

satunya yang ada. Mereka (pengarang) bahkan seakan-akan menjadi narator dari 

berbagai peristiwa (Lukacs, 1978: 33). Hal ini menandakan bahwa sebuah 

pandangan pengarang terhadap “unsur-unsur kejiwaan” atas sebuah peristiwa, 

menunjukkan keunggulan dari sastra realisme, Lukacs menyebutnya sebagai 

penciptaan tipe yang bersumber pada kesadaran penulis akan perubahan sosial 

yang progresif (Damono, 1978: 30). 

Sebuah novel dapat dikatakan sebagai novel sejarah, jika realitas sejarah 

dipakai sebagai bahan bakunya. Realitas sejarah yang muncul dalam novel sejarah 

dapat dilihat melalui historical authenticity (keaslian sejarah), historical 

faithfulness (kesetiaan sejarah), dan authenticity of local colour (keaslian warna 

lokal) (Lukacs, 1962: 43-59). 

Jadi, cara kerja dari sosiologi sastra adalah mencari dan memahami unsur-

unsur yang membangun realitas sejarah pada novel yang diteliti, antara lain: (1) 

Historical authenticity (keaslian sejarah) adalah kualitas dari kehidupan batin, 

moralitas, heroisme, kemampuan untuk berkorban, keteguhan hati, dan 

sebagainya yang khas untuk semua zaman. (2) Historical faithfulness adalah 

keharusan-keharusan sejarah yang didasarkan pada basis ekonomi rakyat yang 

sesungguhnya dan (3) Authenticity of local colour adalah deskripsi yang setia 

tentang keadaan-keadaan fisik, tata cara, peralatan dan sebagainya (Lukacs, 1962: 

43-59). 
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Heroisme dalam novel merupakan produk dari pengasingan dari dunia luar. 

Heroisme dalam novel sebenarnya tidak pernah bersifat individual. Secara 

tradisional ia dianggap salah satu dari ciri pokok epik atau novel yaitu fakta 

bahwa tema dalam karya sastra tersebut bukan merupakan nasib perorangan, 

tetapi nasib suatu komunitas (Lukacs, 1978: 56). 

Peristiwa sejarah, baik sebagai kejadian tunggal atau situasi dapat menjadi 

dasar penciptaan. Unsur prophesy (ramalan) dan fantasi telah menyisihkan 

peristiwa sejarah dari suatu stubborn facts (fakta yang susah dilupakan) menjadi 

sebuah peristiwa manusiawi yang bukan saja menyeret seluruh masyarakat tapi 

juga perorangan. Jika unsur fantasi dapat mengembangkan peristiwa sejarah 

menjadi sebuah cerita, maka unsur prophesy (ramalan) menjadikan peristiwa yang 

netral itu sebagai cerita yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan (Kuntowijoyo, 

1987: 131). 

Sebuah alasan dalam novel sejarah tidak menceritakan kembali sebuah 

peristiwa sejarah „besar‟, tetapi membangkitkan gambaran masyarakat dalam 

kurun sejarah, dimaksudkan untuk menceritakan kembali pengalaman sosial dan 

kemanusiaan, hal ini sanggup mempengaruhi seseorang untuk berpikir, merasakan 

dan melakukan seperti halnya yang mereka (masyarakat) lakukan dalam sebuah 

realitas sejarah (Lukacs, 1962: 44). 

Dalam proses pengolahan realitas sejarah menuju penciptaan suatu karya 

sastra, Lukacs sependapat dengan Hegel bahwa necessary anachronism 

(dibutuhkan penempatan kejadian pada waktu yang salah) sebagai sebuah 

substansi yang ada di dalam teks, mempresentasikan bekas-bekas yang sama, tapi 
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perkembangan budaya dalam representasi dan pembentangan keharusan 

substansial sebuah perubahan dalam ekspresi dan bentuk masa lampau. Secara 

khusus Hegel selalu merepresentasikan sebuah hubungan masa kini ke masa 

lampau dalam sebuah kesadaran sejarah (Lukacs, 1962: 7). 

Hegel berpendapat bahwa sebuah konsep estetik memandang dan menyakini 

adanya necessary anachronism (penyimpangan atau perubahan zaman) dalam 

seni. Tapi kesemuanya itu mempertimbangkan atau memperhatikan konkretisasi 

dan dialektika sejarah (Lukacs, 1962: 67). 

Objek karya sastra novel Kumara yang dijadikan objek penelitian adalah 

realitas, apabila realitas itu berupa peristiwa sejarah, maka karya sastra menurut 

Kuntowijoyo (1987: 127) mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut; pertama, 

mencoba menerjemahkan peristiwa itu ke dalam bahasa imajiner dengan maksud 

untuk memahami peristiwa sejarah menurut kadar kemampuan pengarang; kedua, 

karya sastra dapat menjadi sarana bagi pengarangnya untuk menyampaikan 

pikiran, perasaan, dan tanggapan mengenai suatu peristiwa sejarah; dan ketiga 

karya sastra dapat merupakan penciptaan kembali sebuah peristiwa sejarah sesuai 

dengan pengetahuan dan daya imajinasi pengarang. 

Realitas sejarah yang terdapat dalam novel adalah sebuah representasi dari 

sebuah proses sejarah dan budaya ke dalam bentuk seni. Proses ini terkait 

langsung dengan wujud estetik di dalamnya ada intuisi imajinasi empati dan 

evaluasi (Kuntowijoyo, 1987: 131). 
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1.7 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan karya sastra sebagai objek kajian. Hal itu berarti 

bahwa penelitian ini merupakan model textual research (kajian tekstual) dengan 

memanfaatkan metode content analysis atau analisis isi. Menurut Harambolos dan 

Holborn (Chasanah dkk, 2004: 20) metode content analysis pada prinsipnya 

menitikberatkan pada objektivitas dan realitas, melakukan klasifikasi pada teks 

agar dapat mengidentifikasi unsur-unsur di dalam teks secara substansial dengan 

menggunakan data dan teori yang ada. Penelitian ini memfokuskan pada beberapa 

masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berkut: 

1.7.1 Penentuan objek dan sumber data 

Objek kajian dalam penelitian ini adalah karya sastra yang berupa novel, 

berjudul Kumara: Hikayat Sang Kekasih karya S. Jai. Novel yang dijadikan objek 

penelitian ini adalah novel cetakan pertama pada bulan Desember 2013, yang 

diterbitkan oleh penerbit Dewan Kesenian Jawa Timur yang bekerja sama dengan 

Satukata dengan tebal 387 halaman. Adapun sumber data yang mendukung dalam 

penelitian ini adalah buku-buku yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber serta 

wacana yang diperoleh melalui diskusi, kuliah dan internet. Sumber data tersebut 

merupakan riset kepustakaan dengan menggunakan fasilitas yang ada pada Ruang 

Baca Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, koleksi pribadi dari dosen 

Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, perpustakaan 

kampus B Universitas Airlangga, dan perpustakaan Universitas Indonesia Depok 

serta sumber internet. 
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1.7.2 Teknik pengumpulan dan pemahaman data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi literer dari 

berbagai sumber kepustakaan dengan mengambil data dari sumber data yang 

sesuai dengan rumusan masalah, kemudian melakukan pembacaan dan pencatatan 

untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan objek analisis. Kemudian 

peneliti memahami objek penelitian secara mendalam, sehingga dapat 

menentukan metode dan teori yang tepat untuk mengungkap rumusan masalah. 

Dalam langkah kerja penelitian juga menggunakan metode dialektik, suatu 

metode yang bekerja dengan pemahaman bolak-balik, serta memperhatikan pola 

kritik sastra Georg Lukacs yaitu aspek historis dalam sastra. Implementasinya 

dalam penelitian ini diarahkan pada realita subjektif dan objektif yang dapat 

ditinjau dari teks dan konteks historis.  

Penelitian ini dimulai dari analisis realita subjektif yang terdapat pada diri 

pengarang yang teraktualisasi dalam teks, kemudian dilanjutkan dengan 

menganalisis makna sosio historis teks, yang merupakan eksistensi realita 

subjektif atau fakta sejarah. 

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan, 

yaitu teori-teori yang diambil dari berbagai literatur, berbagai referensi khususnya 

tentang fakta-fakta sejarah yang diambil dari buku teori, buku sejarah, media 

online dan wawancara langsung dengan narasumber jika diperlukan.  

Dilakukan pemahaman terhadap pengarang melalui hasil wawancara secara 

langsung dengan menelusuri biografi yang dapat mengungkap sikap, pandangan 
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dunia pengarang dan latar belakang daerah kelahiran serta pengalaman-

pengalaman yang pernah dilakukannya. 

1.7.3 Analisis data 

Langkah awal analisis adalah pemahaman terhadap objek penelitian melalui 

pintu masuk unsur-unsur tekstual, yaitu: tema, latar, dan tokoh serta fakta sejarah 

yang ada dalam objek penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengungkap makna 

dari novel Kumara dengan teori sosiologi sastra historical novel Georg Lukacs. 

Perspektif tersebut digunakan untuk mengungkap historisitas Kumara dan 

kaitannya dengan makna. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui 

makna konstruksi subjektif pengarang dalam keterkaitannya dengan novel 

Kumara. Dari tahap analisis yang dilakukan pada tahap ini peneliti dapat 

menyimpulkan hasil analisisnya. 

Tahap analisis dilakukan melalui langkah-langkah menghubungkan secara 

dialektik antara fakta sejarah tekstual dan kontekstual dalam tinjauan teori 

sosiologi sastra Georg Lukacs, sehingga tercapai pemahaman yang komprehensif. 

Analisis realitas subjektif yang terdapat pada diri pengarang yang teraktualisasi 

dalam teks, kemudian diteruskan dengan menganalisis makna sosio historis teks, 

yang merupakan eksistensi realita objektif atau fakta sejarah. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematik penulisan dalam penelitian ini perlu dijabarkan untuk 

mempermudah penguraian masalah. Adapun sistematik penulisan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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Penelitian ini dimulai dengan sebuah pendahuluan (Bab I). Dalam Bab I 

dikemukakan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian yang mencakup: 

(1) latar belakang masalah, berisi alasan-alasan masalah yang diteliti sehingga 

perlu untuk dipecahkan. (2) rumusan masalah, berisi pokok-pokok masalah yang 

hendak diteliti kemudian dirumuskan ke dalam kalimat pertanyaan operasional. 

(3) tujuan penelitian, merupakan kalimat pernyataan dari rumusan masalah. Oleh 

karena itu, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat operasional mengenai 

tujuan yang akan diteliti. (4) manfaat penelitian, merupakan uraian mengenai 

manfaat yang diperoleh dari penelitian, baik manfaat teoritis maupun praktis. 

Manfaat penelitian merupakan temuan penelitian yang dapat memberi sumbangan 

pengetahuan baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain 

itu, manfaat penelitian juga dapat memberi sumbangan pemecahan berbagai 

masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti, peneliti, dan masyarakat 

pembaca penelitian. (5) Penelitian terdahulu, berisi kajian pustaka dan kerangka 

pikir, yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian. (6) landasan teori, berisi tentang teori yang menjadi dasar penelitian. 

(7) metode penelitian, pada bagian ini menjelaskan mengenai penentuan objek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pemahaman data, serta teknik 

analisis data. (8) sistematik penulisan, merupakan urutan dari kerangka penulisan 

skripsi yaitu penjelasan yang memuat tentang pendahuluan, kajian pustaka, 

metode penelitian, hasil analisis, simpulan dan saran. 

Bab II berisikan analisis unsur-unsur tekstual (tema, latar, dan tokoh) dan cara 

kerja novel sejarah. Diawali dengan mengungkapkan tema, latar, tokoh dan 
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penokohan serta menunjukkan bagian-bagian yang mempunyai hubungan dengan 

realitas sejarah. Kemudian dilanjutkan dengan mengungkapkan cara kerja novel 

sejarah, yaitu: historical authenticity (keaslian sejarah), historical faithfulness 

(kesetiaan sejarah), dan authenticity of local colour (keaslian warna lokal) pada 

setiap bagian teks. 

Bab III berisikan analisis yang mengungkapkan makna sosio historis novel 

yaitu makna konstruksi sejarah subjektif pengarang tentang peristiwa G 30 S/PKI 

di sekitar pabrik Gula Ngadiluwih, Kediri. 

Bab IV merupakan bagian penutup penelitian yang berisikan simpulan dan 

saran.  
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