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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra yang mengangkat tokoh anak-anak menjadi pelaku jalan 

ceritanya, menjadi minat dan konsumsi tersendiri bagi masyarakat. Jenis bacaan 

dalam dunia sastra menjadi semakin berwarna karena sastra memberikan nilai dan 

sentuhan bukan hanya pada kalangan tertentu yang memahami sastra sebagai 

karya yang sulit diterjemahkan. Karya sastra yang memunculkan tokoh anak 

menawarkan warna baru dengan kemunculan karya yang mengangkat anak-anak 

menjadi tokoh utama pada tema-tema sosial yang muncul dalam masyarakat. 

Anak-anak menjadi pemain utama yang  memiliki pengaruh penting bagi jalannya 

sebuah cerita. Anak-anak menjadi anggota masyarakat yang penting karena 

melalui mereka cita-cita perjuangan dan semangat untuk melanjutkan nilai-nilai 

luhur dalam sebuah masyarakat dapat dilanjutkan.  

Karya sastra populer yang mengangkat tokoh anak-anak dan di dalamnya 

terdapat interaksi sosial yang menarik adalah Serial Anak Mamak karya Tere Liye 

yang diterbitkan oleh Republika. Serial tersebut terdiri dari empat judul novel 

yaitu Pukat, Burlian, Amelia dan Eliana. Novel-novel tersebut merupakan sastra 

populer yang keempatnya diberi label best seller pada sampul penerbitannya.  

Serial tersebut mengangkat tokoh anak-anak yang dikisahkan tinggal di wilayah 

Bukit Barisan pada masa daerah tersebut masih terbelakang secara infrastruktur 

bangunan dan pendidikan. Karya ini patut mendapat perhatian karena 
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mengungkapkan permasalahan sosial yang akan membangun sebuah konstruksi 

sosial tertentu. 

Berawal dari karya-karya sastra yang menghadirkan tokoh anak yang 

berkisah mengenai seputar kehidupan mereka, maka Tere-Liye menjadi salah satu 

pengarang yang mengangkat anak-anak menjadi tokoh dalam novel-novelnya 

yang mengandung nilai sosial budaya. Karya yang dibuat oleh Tere Liye 

menghadirkan pemahaman baru dan menarik. Karya-karyanya dan terdiri dari 

empat judul buku yang diberi nama Serial Anak-anak Mamak mengangkat tokoh 

anak-anak sebagai judul dan pelaku utama. Kemunculan anak-anak sebagai 

pelaku menawarkan nilai-nilai yang perlu diulas lebih mendalam. Sejauh mana 

Serial Anak-anak mamak dalam teksnya memberikan moral value dan bahan 

pembelajaran untuk pengajaran yang sesuai terhadap anak-anak.  

Sastra memiliki kekuatan cerita sendiri untuk mengungkapkan nilainya. 

Novel yang mengangkat tokoh utama anak-anak ini, menghadirkan problematika 

sosial di sekitarnya dan membatasi kisahnya sampai tokoh utama dalam novel 

tersebut menginjak usia remaja atau tidak dapat disebut sebagai anak-anak. Perlu 

analisis mendalam dan lebih terperinci lagi dalam menggali data dalam teks ketika 

anak-anak dimunculkan di tengah situasi masyarakat tersebut. Secara umum, 

biasanya untuk menyampaikan suatu pesan tertentu melalui tokoh yang sudah 

menginjak usia dewasa, adalah melalui konflik pelik yang dihadirkan dalam karya 

sastra. Akan tetapi dalam serial ini, anak-anak muncul pada era tersebut dan 

menjadi bagian dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Apa yang mereka 

hadapi dalam teks dan bagaimana kehadirannya menjadi menarik untuk disikapi. 
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Hal inilah yang menjadi salah satu tolak ukur yang penting untuk dikaji lebih 

mendalam. 

Serial Anak-anak Mamak terdiri dari empat judul novel yaitu  

Burlian,Pukat, Amelia dan Eliana. Serial tersebut menceritakan kehidupan anak-

anak yang menghadapi berbagai macam permasalahan sosial yang ditimbulkan 

oleh datangnya penambang, kerusakan hutan, minimnya pendidikan dan beberapa 

konflik yang dihadirkan dalam teks. Hal tersebut diindikasikan dapat membentuk 

tipifikasi tertentu bagi masing-masing anak. 

Serial tersebut secara sekilas dapat mengajarkan pembentukan karakter 

bagi anak-anak bangsa. Tere liye mengungkapkan, ―Bantu saya untuk 

menyebarkan betapa masa anak-anak adalah kesempatan emas untuk 

menumbuhkan kejujuran, harga diri, etos kerja serta perangai yang baik. Kita bisa 

merubah karut marut banyak hal dengan mendidik generasi pengganti yang labih 

baik‖. 

Karya tersebut yang memiliki pembaca yang tidak sedikit, dibuktikan 

dengan kehadiran empat novel yang menjadi best seller, membuat peneliti tertarik 

terhadap interaksi sosial yang dilakukan oleh tokoh anak. Masyarakat yang hidup 

dalam teks telah membentuk sebuah alur dan dialektika yang menarik antara 

konflik sosial dan sudut pandang anak-anak untuk menghadapi masalah tersebut. 

Lahirnya karya tersebut bertahap, dimulai dari Burlian pada November 

2009, Pukat pada Februari 2010, Eliana pada Januari 2011, dan Amelia pada 

Oktober 2013. Masing-masing serial, menceritakan seorang anak sebagai tokoh 

utama, mereka adalah saudara kandung yang banyak belajar menghadapi berbagai 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL ANAK.... JEGA ARUFA



 

 

4 
 

macam konflik yang ada di dalam masyarakat. Diawali dari serial yang pertama 

kali terbit, Burlian dihadirkan dengan cerita seorang  tokoh bernama Burlian yang 

masih usia anak-anak dengan berbagai konflik yang dihadapi. Novel ini 

menghadirkan nuansa pembangunan-pembangunan daerah pelosok. Konflik yang 

ada diantaranya, pertentangan antar penduduk yang dihadapkan dengan program 

pemerintahan saat itu yaitu SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), hal ini 

yang mempengaruhi mentalitas dan moral masyarakat, serta beberapa tingkah 

nakal dan lugu Burlian sebagai anak-anak.  

Novel selanjutnya adalah Pukat,  yang memiliki tokoh utama seorang anak 

bernama Pukat, kakak Burlian. Pukat menjadi anak cerdas yang beberapa kali ikut 

menyelesaikan konflik. Novel berikutnya Eliana, menceritakan masa anak-anak 

tokoh yang menjadi sulung dalam serial ini, dia bernama Eliana. Konflik yang 

terdapat dalam novel ini salah satunya karena ada orang-orang yang menjadi 

pemilik modal digambarkan dapat meraup keuntungan dengan memanfaatkan 

alam secara berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal inilah 

yang dihadapi  oleh masyarakat saat itu dan oleh tokoh yang digambarkan sebagai 

anak perempuan yang kritis dan lantang menyuarakan kondisi masyarakat yang 

merugi.    

Novel terakhir berjudul Amelia, menceritakan anak perempuan bungsu 

yang secara perilaku cengeng, tetapi juga suka membantu temannya. Dia 

menghadapi permasalahan menjadi seorang anak bungsu yang menurut 

pandangan masyarakat harus menetap di rumah menemani orang tua, tidak dapat 

meraih cita-cita yang diinginkan ataupun pergi merantau. Setiap tokoh memiliki 
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penyelesaiannya terhadap konflik dan cara pandang mereka sebagai anak untuk 

menghadapi permasalahan sosial yang mempengaruhi kehidupannya.  

Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk analisis lebih mendalam 

terkait kehadiran anak-anak dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

kemasyarakatan, tempat mereka hidup. Menghubungkan tokoh dan latar cerita 

dengan keadaan sejarah yang terlihat asal-usulnya, serta aspek-aspek sosial dan 

pola nilai yang terbentuk menjadi perhatian dari penelitian ini.  

Peristiwa dalam teks bukanlah kenyataan yang sebenarnya, namun 

kenyataan yang ditafsirkan membentuk kontruksi tertentu dalam karya sastra, 

dalam hal ini adalah peristiwa yang melibatkan anak-anak untuk menyelesaikan 

konflik. Bahasa sebagai alat pertama untuk menelaah teks, karena didalamnya 

terkandung maksud dan pengetahuan mengenai kehidupan masyarakat dalam teks.  

Beberapa hal mengenai permasalahan sosial, pola interaksi sosial yang 

dihadapi oleh orang dewasa, dihadirkan melalui sudut pandang tokoh anak-anak 

dalam perspektif dunia mereka. Melalui anggapan bahwa sastra terlahir tidak 

dalam kekosongan budaya, ada amanat yang termuat didalamnya secara langsung 

maupun tidak langsung, Serial Anak-anak Mamak ini mencoba berbicara 

mengenai sikap dan perspektif anak-anak yang dimunculkan melalui tokohnya, 

sehingga terdapat jejak-jejak mengenai bagaimana mengetahui konstruksi sosial 

anak yang terbentuk dalam keempat novel karya Tereliye. 

Penelitian ini mencoba menjawab identifikasi pada tokoh anak yang 

diungkapkan dalam Serial Anak-anak Mamak dan konstruksi sosial anak dalam 

karya tersebut.  Selanjutnya, jalan yang ditempuh adalah analisis identifikasi dan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL ANAK.... JEGA ARUFA



 

 

6 
 

pencarian makna dalam konstruksi sosial anak yang terdapat dalam teks tersebut. 

Identifikasi tokoh anak pada teks difokuskan pada aktivitas-aktivitas interaksi 

sosial anak yang menjadi tokoh utama pada keempat novel. Kemudian analisis 

konstruksi sosial difokuskan pada dialektika simultan yaitu eksternalisasi, 

internalisasi dan objektivasi, hal ini yang akan membentuk konstruksi sosial pada 

anak. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimanakah tokoh anak yang diungkap dalam Serial Anak-anak 

Mamak (Burlian, Pukat, Eliana, dan Amelia) ? 

2. Bagaimanakah pemaknaan konstruksi sosial anak dalam Serial Anak-

anak Mamak (Burlian, Pukat, Eliana, dan Amelia) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengungkap tokoh anak dalam Serial Anak-anak Mamak (Burlian, 

Pukat, Eliana, dan Amelia). 

2. Mengetahui konstruksi sosial tokoh anak pada Serial Anak-anak 

Mamak (Burlian, Pukat, Eliana, dan Amelia). 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin diperolah dalam penelitian ini adalah memberikan 

gambaran terhadap kondisi sosial yang terdapat dalam teks kemudian mencari 

konstruksi sosialnya. Melalui hasil penelitian ini, peneliti harapkan dapat 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL ANAK.... JEGA ARUFA



 

 

7 
 

memberikan wacana yang baru terhadap kondisi Indonesia pada saat ini yang 

memiliki permasalahan sosial dan anak-anak merupakan bagian masyarakat yang 

tidak terpisahkan dari bangunan sosial masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan 

adanya penelitian ini mampu memberikan penyadaran terhadap hidup 

bermasyarakat. 

 Selain itu, penelitian terhadap Serial Anak Mamak ini diharapkan dapat 

menambah khazanah dan sumbangan pemikiran dalam ranah sastra Indonesia. 

Peneliti mengkaji lebih lanjut atas konstruksi sosial anak yang terbentuk dalam 

karya sastra ini. Karena penelitian ini memiliki fokus penelitian pada anak-anak 

maka kebaruan pada penelitian ini diharapkan mampu memunculkan nilai 

kehidupan yang dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pertimbangan 

melanjutkan penelitian ini. Pada penelitian pendidikan karakter dalam novel Serial 

Anak-anak mamak mengenai pengajaran terhadap anak-anak melalui sastra dibuat 

oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat 

dipelajari untuk mendukung jalannya penelitian ini dan membuat 

perbandingannya. Judul skripsi tersebut adalah ―Nilai Pendidikan Karater Dalam 

Novel Amelia Karya Tereliye dan Relevansinya Bagi Anak Usia Madrasah 

Ibtidaiyah (MI)‖ Oleh Bayu Cahyo Ratomo. Hasil penelitian menyimpulkan 

terdapat 15 pendidikan karakter dari 18 karakter versi kemendikbud dan relevansi 
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nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat atau tercermin dalam keseharian 

Amelia. Konsentrasinya terhadap pendidikan karakter, sedangkan penelitian Serial 

Anak-anak mamak yang mengkonstruksikan anak-anak ini fokus pada penelitian 

sastra.  

 Penelitian kedua skripsi berjudul ―Nila-nilai Pendidikan Islam dalam 

Novel Pukat, Serial Anak-anak Mamak Karya Tereliye‖ diajukan oleh Nopi 

Setiawati mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Hasilnya mengenai nilai pendidikan yang mencakup aqidah. Sedangkan 

perbedaanya dalam penelitian ini meneliti kehadiran tokoh anak-anak dan 

bagaimana pola yang terbentuk dari hasil analisis konstruksi sosialnya. 

 Selanjutnya, penelitian ketiga adalah esai berjudul ―Pendidikan Karakter 

Berbasis Moral dalam Novel Eliana karya Tere Liye dan Pembelajarannya di 

Kelas XII SMK‖ yang disusun oleh Setyo Pratiwi Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan mendeskrpsikan wujud 

pendidikan karakter berbasis moral dalam novel Eliana dan pembelajaran siswa 

kelas XII dengan karakter berbasis moral dalam novel ini. Penelitian ini 

menemuka bahwa model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat digunakan dalam 

proses belajar. Analisis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan 

sumber datanya berasal dari dialog, kutipan dan adegan. Kemudian teknik 

pengumpulan data dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. 

Melalui pendidikan karakter yang terdapat dalam teks diharapkan siswa dapat 

menerapkannya. 
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 Penelitian Keempat berjudul ―Nilai-nilai Pendidikan dalam Novel Eliana 

Karya Tere Liye‖ yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Vol. 1 No. 1 September 2012; Seri B 87. Jurnal ilmiah ini disusun oleh 

Devi Yenhariza, Nurizzati dan Ellya Ratna yang menempuh studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Padang. Penelitian dalam 

jurnal ini menggunakan kualitatif metode deskriptif kemudian mencari nilai-nilai 

pendidikan. Nilai tersebut dibentuk berdasarkan teori intrinsik. 

Tabel 1.1 
Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Penulis/ 

Peneliti 

Judul Perspektif Temuan 

1 Bayu 
Cahyo 
Ratomo 

Nilai Pendidikan 
Karater Dalam Novel 
Amelia Karya Tereliye 
dan Relevansinya Bagi 
Anak Usia Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) 

Pendidikan 
Karakter 
dalam Karya 
Sastra  

Terdapat 15 
nilai 
pendidikan 
karakter yang 
terdapat pada 
tokoh Amelia 

2 Nopi 
Setiawati 

Nila-nilai Pendidikan 
Islam dalam Novel 
Pukat, Serial Anak-anak 
Mamak Karya Tereliye 

Nilai 
Pendidikan 
dalam Islam 

Nilai 
pendidikan 
yang berupa 
aqidah 

3 Setyo 
Pratiwi 

Pendidikan Karakter 
Berbasis Moral dalam 
Novel Eliana Karya 
Tere Liye dan 
Pembelajarannya di 
Kelas XII SMK  

Pendidikan 
karakter 
berbasis 
moral dan 
proses 
pembelajaran 

Pembelajaran 
Berbasis 
Masalah dapat 
digunakan 
untuk 
pendidikan 
karakter 
terhadap 
siswa. 

4 Devi 
Yenhariza
, 
Nurizzati 
dan Ellya 
Ratna 

Nilai-nilai Pendidikan 
dalam Novel Eliana 
Karya Tere Liye 

Teori 
Intrinsik 
untuk 
mencari 
Nilai 
Pendidikan 

Nilai-nilai 
pendidikan 
dalam karya 
tersebut. 

5 Jega 
Arufa 

Konstruksi Sosial Anak 
dalam Serial Anak-anak 
Mamak (Burlian, Pukat, 

Pendekatan 
sosiologi 
sastra yang 

Konstruksi 
sosial anak 
yang terbentuk 
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Eliana, dan Amelia) 
Karya Tere Liye: 
Sebuah Pendekatan 
Sosiologi Sastra  

dipertajam 
menggunaka
n teori sosial 
konstruksi 
sosial Peter 
L. Berger 
dan Thomas 
Luckmann 

pada 
masyarakat di 
dalam teks. 

 

Penelitian yang memiliki objek empat novel karya Tere Liye yaitu 

Burlian,Pukat,Eliana dan Amelia ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Temuan baru didalam penelitian ini menganalisis secara mendalam konstruksi 

sosial tokoh anak dan  serial ini dikaji lebih mendalam dengan Sosiologi sastra 

dalam teksnya kemudian dipertajam dengan teori sosial yaitu,  konstruksi sosial 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hadirnya warna baru berupa penelitian 

konstruksi sosial pada tokoh anak  memberikan kesegaran dalam dunia penelitian 

sastra dan membuktikan adanya kesegaran ide yang dibawa.  

 

1.5.2 Landasan Teori 

Pendekatan Sosiologi Sastra 

 Sosiologi sastra merupakan disiplin ilmu yang baru, muncul pada abad ke-

18. Menurut Ratna (2013: 332), sastra memiliki hubungan erat dengan masyarakat 

karena karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, disalin 

oleh penyalin, ketiganya merupakan anggota masyarakat.  Kemudian, karya sastra 

hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam 

masyarakat, yang pada gilirannya difungsikan oleh masyarakat. Karya sastra 
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memiliki hakikat intersubjektivitas seperti masyarakat yang menemukan citra 

dirinya dalam suatu karya.  

 Pengarang yang melalui kemampuan intersubjektivitasnya menggali 

kekayaan masyarakat, memasukkannya ke dalam karya sastra, kemudian 

dinikmati pembaca. Hubungan  yang haikiki terdapat dalam hubungan karya 

sastra sebagai negasi dan inovasi, ataupun  afirmasi. 

 Apabila dikaitkan dengan bahasa yang berfungsi menjadi alat, maka ciri 

sosial terdapat dalam bahasa tersebut. Fungsinya membawa ciri-ciri tersendiri. 

Bahasa dalam sastra tidak dikhususkan, yang ada adalah bahasa tersebut disusun 

secara khusus untuk menampilkan makna-makna tertentu.  

Sebagai multidisiplin, maka ilmu-ilmu yang terlibat dalam 
sosiologi sastra adalah sastra dan sosiologi. Dengan pertimbangan 
bahwa karya sastra juga memasukkan aspek-aspek kebudayaan yang 
lain, maka ilmu-ilmu lain juga terlibat adalah sejarah, filsafat, agama, 
ekonomi, dan politik. Yang perlu diperhatikan dalam penelitian sosiologi 
sastra adalah dominasi karya sastra, sedangkan ilmu-ilmu yang lain 
berfungsi sebagai pembantu. (Ratna, 2013:339) 

 
 Sosiologi sastra melakukan analisis karya sastra yang memiliki kaitan 

dengan masyarakat, maka model analisisnya dapat dilaksanakan dengan 

menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung di dalam karya sastra, 

kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang pernah terjadi. Selain itu, 

cara selanjutnya dapat dilakukan dengan menemukan hubungan antarstruktur, 

bukan aspek-aspek tertentu, dengan model hubungan yang bersifat dialektika. 

Selanjutnya analisis karya dilakukan untuk memperoleh informasi tertentu, 

dilakukan dengan disiplin ilmu tertentu (Ratna, 2013: 339-340). 
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 Selanjutnya untuk mempertajam pendekatan sosiologi sastra, analisis 

dalam karya ini menggunakan teori sosial yaitu konstruksi sosial Peter L.Berger 

dan Thomas Luckmann yang digunakan untuk meneliti masyarakat dalam teks 

sastra. 

Analisis karya sastra ini yang menggunakan pendekatan sosologi sastra, 

membutuhkan teori sosial yang secara fungsinya dapat membedah karya tersebut 

sesuai dengan permasalahan yang muncul. Penelitian ini, dihadirkan untuk 

memahami konstruksi sosial anak yang dibangun di dalam Serial Anak-anak 

Mamak membutuhkan teori sosial konstruksi sosial sebagai pisau bedah dalam 

analisisnya.   

 Teori ini erat kaitannya dengan modernisasi yang memandang kapitalisme 

sebagai sebuah penyebab yang penting. Berger dan Luckmann menjelaskan dalam 

(Manuaba,2011) bahwa kapitalisme dari paradigma Marxis merupakan kekuatan 

yang penting dalam dunia modern. Kapitalisme tidak diartikan secara sempit, 

hanya dikaitkan dengan permasalahan kapital, tetapi ia ada dalam konsep 

pengembangan sosial, budaya dan nilai-nilai. Sosiologi pengetahuan yang 

dikembangkan oleh Berger dan Luckmann didasarkan pada kehidupan sehari-hari  

masyarakat sebagai kenyataan. Dunia kehidupan sehari-hari tersebut berasal dari 

tindakan manusia, kemudian dipelihara sebagai sebuah kenyataan dalam pikiran 

individu dan tindakannya. Oleh karena hal tersebut, teori ini menitikberatkan pada 

objektivasi dari proses-proses subjektif (pemaknaan) di mana akal-sehat individu 

terbentuk 
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Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar 

batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Istilah konstruksi sosial atas realitas 

(social construction of reality) didefinisikan sebagai proses sosial melalui 

tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu 

realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Beberapa pengertian 

tersebut diambil dari teori konstruksi sosial mengenai pemahaman teoritiknya. 

Kehadiran tokoh anak yang memunculkan reaksi tertentu tidak terlepas dari 

lingkungan sekitarnya, karena hal inilah yang membentuk mereka. 

Pemikiran Peter L Berger dan Luckmann (Berger, 2012:1-4) mengenai 

social construction of reality yang kemudian memahami adanya konstruksi sosial 

setelah adanya proses pembentukan pengetahuan yang menentukan kenyataan. 

Kata kunci mengenai ini adalah ―pengetahuan‖ dan ―kenyataan‖. Sosiologi 

pengetahuan hadir untuk menganalisis pembentukan kenyataan oleh masyarakat. 

Masyarakat merupakan produk dari masyarakat yang ada. Oleh karena hal 

tersebut, sosiologi pengetahuan memiliki arah perhatian pada pembentukan 

kenyataan oleh masyarakat (sosial construction of reality). Masyarakat tersebut 

dibentuk oleh proses yang berlangsung di dalam masyarakat. Terjadi tiga hal yang 

terjadi sekaligus dalam masyarakat. Hal tersebut adalah ekternalisasi, dan 

objektivasi. Konstruksi sosial ini kemudian berkaitan dengan kenyataan sosial, 

pengetahuan, individu yang terbentuk oleh dunia objektif,  dan dunia objektif 

yang merupakan buatan individu. 

Pemikiran Berger  yang memadukan tiga dialektis tersebut memunculkan 

konstruksi kenyataan sosial yang diciptakan oleh interaksi intersubyektif atau 
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ciptaan manusia.  Asumsi selanjutnya adalah adanya eksistensi kenyataan sosial 

objektif  dalam hubungan individu dengan lembaga sosial. Pemeliharaan struktur-

struktur sosial yang sudah berlaku menggunakan aturan sosial yang memaksa 

secara dialektisnya. Perubahan sosial dapat terjadi apabila proses eksternalisasi 

individu-individu menggerogoti tatanan sosial yang ada disampaikan oleh Frans 

M Parera dalam (Berger, 2013:xv-xx).  

Negara adalah salah satu lembaga sosial yang besar dan sangat 

memberikan pengaruh terhadap proses eksternalisasi individu. Proses sosialisasi 

pada umumnya, berlangsung tidak sempurna karena penyerapan kenyataan sosial 

yang kompleks belum sepenuhnya diserap oleh individu. Setiap individu  

menyerap bentuk kenyataan sosial secara terbatas sebagai cermin dari dunia 

objektif. Salah satu gejala objektivasi individu adalah partisipasi dalam pandangan 

hidup.  

Perspektif teori Peter L Berger & Luckmann dalam The Social 

Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (Berger, 2013: 

72-85) mengenai berlangsungnya proses konstruksi melalui interaksi sosial yang 

terdiri dari tiga bentuk realitas yang menjadi pintu masuknya, yaitu subjective 

reality (realitas subjektif), symbolic reality (realitas simbolis), dan objective 

reality (relitas objektif). Selanjutnya, Berger menemukan konsep untuk 

menghubungkan antara kenyataan subjektif dan objektif, proses yang terjadi 

dalam masyarakat terus menerus melalui dialektika eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi. 
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Objective reality dalam pengantar Tafsir Sosial Atas Kenyataan oleh Frans 

M Parera dalam (Berger, 2013: xviii-xxv) diartikan sebagai kebiasaan yang telah 

menjadi pola dipahami oleh individu sebagai fakta yaitu ideologi atau keyakinan. 

Kenyataan objektif mempengaruhi manusia melalui proses internalisasi yang 

mencerminkan kenyataan subjektif. Symbolic reality merupakan buah dari 

objective reality berupa ekspresi simbolik, misalnya produk media. Kemudian 

subjective reality manusia menciptakan kenyaataan sosial yang subjektif melalui 

proses eksternalisasi. 

Selanjutnya digambarkan oleh Berger dalam (Berger 2013: 47-49) 

mengenai tugas pokok dari sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan dialektika 

antara individu atau diri dengan dunia sosio-kultural. Dialektika yang berlangsung 

tersebut berlangsung dalam tiga proses yaitu eksternalisasi merupakan 

penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Objektivasi 

merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubyektivasi yang dilembagakan atau 

mengalami proses institusionalisasi. Internalisasi adalah identifikasi diri individu 

dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. 

Oleh karena keberadaan anak-anak tidak dapat dipisahkan dengan 

masyarakat, bahkan mereka hidup di dalamnya, sosiologi sastra menjadi sebuah 

pendekatan untuk menggali lebih dalam makna yang terdapat dalam jalinan teks 

ini. Analisis terhadap konstruksi sosial anak dalam Serial Anak-anak mamak salah 

satunya, menunjukkan ada satu fase sosialisasi yang penting dalam berjalannya 

proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan masa anak-anak 

adalah proses sosialisasi primer bagi individu (Berger, 2013:178). 
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Teori inilah yang digunakan untuk menganalisis karya ini secara 

mendalam. Selanjutnya, dalam penerapan penelitian menggunakan teori yang 

sudah dimodifikasi. Artinya, teori tersebut dimasukkan untuk meneliti masyarakat 

di dalam teks, bukan masyarakat sesungguhnya dan menekankan pada proses 

kontruksi sosial yang merupakan dialektika interaksi sosial tokoh anak pada 

masyarakat yang terdapat dalam teks. 

Apabila diterapkan ke dalam Serial Anak-anak Mamak ini, maka hasil 

pembacaan teori terhadap teks untuk membedah Serial Anak-anak Mamak dari 

pembacaan ke dalam teks adalah sebagai berikut: 

 Gambar 1.1 Skema Hasil Pembacaan 

 

EKSTERNALISASI 

INTERNALISASI 

 

OBJEKTIVASI 

 

TOKOH ANAK  

 

 

KONSTRUKSI SOSIAL 
ANAK  

SUMBER 

PESAN 

PENERIMA 

 

TOP OF MIND 

 

PELAKU 
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1.5.3  Batasan Konseptual 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Serial Anak-

anak Mamak yang berjudul Burlian,Pukat,Eliana,dan Amelia. Penelitian ini fokus 

pada aspek konstruksi sosial anak yang terbentuk dalam karya sastra ini. Artinya, 

bagaimana anak-anak dibentuk melalui proses sosial masyarakat di dalam teks. 

Peter L Berger dan Thomas Luckmann adalah pakar dalam sosiologi 

pengetahuan yang membuat konsep dialektika yang terjadi dalam masyarakat. 

Sehingga proses sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dijelaskan secara 

mendalam. 

Peneliti memberikan pandangan bahwa dalam penelitian ini yang memiliki 

objek penelitian Serial Anak-anak Mamak dan memiliki fokus pada analisis 

konstruksi sosial anak memberikan pola baru dalam mengenali dunia anak yang 

berada di dalam karya sastra. Bagaimana karya sastra mengkontruksi anak pada 

setiap proses sosial yang simultan berjalan di dalam tatanan masyarakat. Hal 

inilah yang menjadi titik penting dalam penelitian ini. 

 

1.6 Metode Penelitian  

 Sosiologi sastra ini mengkaji objek yang berupa empat novel berjudul 

Pukat,Eliana,Amelia dan Burlian yang disebut sebagai Serial Anak-anak Mamak 

dikaji secara mendalam untuk memperoleh makna secara mendalam, bukan dikaji 

secara umum. Maka pemahaman dari penafsiran yang dilakukan berawal dari 

pencarian data, dan memilahnya kemudian mengetahui nilai dan responnya dalam 

teks. 
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 Kesadaran-kesadaran yang dibangun dalam masyarakat tersebut bersifat 

masih terserak dan dikumpulkan untuk menguatkan dan membuktikan hipotesis 

dan mencapai hasil penelitian yang mendalam. Oleh karena hal tersebut, data 

menjadi hal yang utama. 

 Penelitian sosial yang seringkali mengkaji kehidupan yang kompleks 

dalam karya sastra membutuhkan metode penelitian kualitatif untuk diterapkan. 

―Pengertian penelitian kualitiatif dapat diartikan sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan 

tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti‖ (Taylor dan 

Bogdan, 1984:5) dalam Suyanto. 

 Tujuan penting penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman utuh 

dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Seorang peneliti dalam penelitian 

kualitatif merupakan aspek yang penting. Seperti yang diungkapkan oleh Patton : 

1990 dalam Poerwandari, 2007 mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif: 

“Qualitative inquiry is rife with ambiguities. There are purposeful 
strategies instead of methodological rules. There are inquiry approaches 
instead of statistical formulas. Qualitative inquiry seems to work best for 
people with a high tolerance for ambiguity” 

 
Data primer dari penelitian ini adalah penggalian informasi yang terdapat 

dalam empat objek penelitian. Objek tersebut adalah Serial Anak-anak Mamak 

yang memiliki judul Amelia, Eliana, Burlian, Pukat. Kemudian data sekunder 

berasal dari buku dan tinjauan pustaka. 

Pada akhirnya metodologi kualitatif menunjuk kepada prosedur-prosedur 

penelitian yang menghasilkan data kualitatif yaitu ungkapan atau catatan ataupun 

tingkah laku yang terobservasi. Apabila dikaitkan dengan kondisi karya sastra 
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maka hal tersebutlah yang akan menjadi fokus. Perhatian akan tercurah pada: 

observasi partisipan, ekspresi, dan tindakan perorangan.  

Observasi partisipan adalah melihat keseluruhan tokoh yang terlibat dalam 

Serial Anak-anak Mamak ini. Kemudian dari perolehan data berupa ekspresi dan 

tindakan tokoh anak yang dilakukan maupun diceritakan oleh tokoh lain, akan 

ditemukan data yang akan dianalisis lebih lanjut. Sosiologi sastra dan sebuah 

penelitian yang otomatis menghubungkan masyarakat, pengarang dengan 

pembaca dalam rumah besar metode kualitatif, maka perasaan peneliti seharusnya 

tidak terpengaruh oleh masyarakat yang diteliti dan dari perspektifnya. Peneliti 

bisa tidak sama dengan masyarakat yang diteliti. Sebuah karya dalam masyarakat 

ataupun masyarakat dalam karya sastra tidaklah dilihat dari sisi benar atau salah, 

baik ataupun buruk. Sebuah pemahaman, itulah yang peneliti cari, bukan 

kebenaran moral. 

Secara singkat, langkah-langkah penelitian ini adalah: 

1. Tahap penentuan dan pemahaman objek penelitian : 

Penelitian ini memilih tokoh utama anak yang paling 

banyak kemunculannya sehingga mempengaruhi proses sosial dari 

pengetahuan dan kenyataan dalam novel Burlian, Pukat, Eliana, 

Amelia sebagai objek penelitian dalam Serial Anak-anak Mamak 

karya Tere Liye. 

2. Tahap pengumpulan dan pemahaman data: 
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Data primer berasal dari teks Serial Anak-anak Mamak dan 

data sekunder dari tulisan yang berkaitan dengan Serial Anak-anak 

Mamak. 

3. Tahap analisis dan pemaknaan 

Tahap dalam penelitian ini diawali dengan menjabarkan 

penokohan anak-anak yang diungkapkan dalam teks. Kemudian,  

reduksi data dilakukan dengan memfokuskan penelitian pada empat 

tokoh anak yang menjadi tokoh utama dalam Serial Anak-anak 

Mamak ini.  Temuan data dibagi menjadi tiga proses dalam 

konstruksi sosial. Penjabaran tersebut dibantu dengan proses sosial 

simultan yang berjalan masyaarakat teks dalam sastra, yaitu 

internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi. Kemudian analisis 

pemaknaan dilakukan dengan memperhatikan proses dialektika 

yang sudah terjadi. 

 

1.7 Sistematik Penyajian 

 Penelitian ini memiliki sistematika penyajian sebagai berikut: 

BAB I diawali dengan pendahuluan, yang di dalamnya membicarakan 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penyajian. 

BAB II memfokuskan identifikasi tokoh anak dalam Serial Anak-anak 

Mamak  
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BAB III memfokuskan pada pemaknaan dialektika proses sosial untuk 

menemukan konstruksi sosial dalam teks 

BAB IV Peneliti akan menyajikan simpulan dan saran 
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BAB II 

IDENTIFIKASI TOKOH ANAK DALAM SERIAL ANAK-

ANAK MAMAK
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