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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Pergeseran Sosial dalam Cerpen-cerpen pada Kumpulan Cerpen 
Bulan Celurit Api Karya Benny Arnas: Kajian Sosiologi Sastra.” Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaknakan secara sosiologis pergeseran 
sosial dalam lima cerpen dalam kumpulan cerpen Bulan Celurit Api karya Benny 
Arnas. Artinya, penelitian ini menitikberatkan pada fenomena pergeseran sosial 
dihadirkan dalam cerpen-cerpen melalui potret sosial yang di dalamnya memuat 
pergeseran sosial yang banyak ditemui di lingkungan kehidupan bermasyarakat 
dengan menggunakan data dan teori yang ada. 

Penelitian ini diawali dengan dua tahap analisis. Pertama, analisis mengenai 
identifikasi mengenai fenomena pergeseran sosial kumpulan cerpen Bulan Celurit 
Api karya Benny Arnas yang dilakukan secara tekstual. Kedua, hasil identifikasi 
tersebut menunjukkan adanya makna secara sosiologis atas pergeseran sosial sebagai 
jawaban atas identifikasi-identifikasi setiap cerpennya. Hasil identifikasi tersebut 
dimaknakan secara sosiologis sesuai dengan alur masing-masing cerpen yang sudah 
dipilih. Melalui kedua tahap analisis tersebut, dapat diperoleh makna sosiologis 
pergeseran sosial lima cerpen dalam kumpulan cerpen Bulan Celurit Api karya Benny 
Arnas dengan memanfaatkan perspektif sosiologi sastra Marx. 

Berdasarkan analisis-analisis tersebut, makna sosiologis cerpen-cerpen Bulan Celurit 
Api ditemukan banyak sekali pemaknaan-pemaknaan secara sosiologis terkait 
fenomena pergeseran sosial dalam lingkungan masyarakat di setiap cerpennya. Potret 
sosial yang ditampilkan dalam setiap cerpennya merupakan jawaban atas pergeseran 
sosial seperti halnya dalam cerpen Bulan Celurit Api yang di dalamnya memuat kritik 
sosial atas hilangnya nilai sosial yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang 
antargenerasi yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial. Pertentangan-
pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kelas ekonomi sosial di masyarakat 
menjadi jawaban dalam cerpen-cerpen selanjutnya dan semuanya dipengaruhi oleh 
perbedaan tingkat perekonomian sehingga menimbulkan adanya pertentangan dan 
konflik sosial. Kehidupan sosial tentang arti sebuah kehidupan arif bijaksana juga 
mulai luntur yang menjadi cermin atas tidak digunakannya lagi pendidikan moral 
oleh seorang anak kepada orangtuanya. Konsistensi lima cerpen yang diteliti menjadi 
cermin kehidupan masyarakat di Indonesia yang sekarang ini banyak terjadi dan 
menjadi hal biasa dengan melihat fenomena pergeseran sosial yang sudah ada. 
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