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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial, politik, dan budaya sering dijadikan topik dalam berbagai

cerita. Salah satunya dalam kumpulan cerpen Orang Malam berbicara tentang

kehidupan sosial yang banyak dialami oleh berbagai lapis masyarakat perkotaan.

Tetapi untuk menimbulkan cerita menarik memang diperlukan beberapa cerita yang

konflik dan alur ceritanya tidak terkesan sebagai cerita fiksi melainkan memang sering

terjadi dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Dalam penggunaan konflik dalam

cerita pendek dibutuhkan timbal balik dari tokoh utama dengan tokoh pembantu

lainnya sehingga nantinya bisa terangkai sebuah cerita menarik untuk dibaca. Berbicara

tentang kedetailan dalam cerita pendek pasti terdapat beberapa hal yang juga

mempengaruhi ketajaman cerita, seperti penamaan tokoh, perwatakan, alur yang

digunakan, dan juga latar tempat dan waktu. Maka cerita terbentuk karena permainan

tokoh-tokoh, waktu dan latar yang tepat untuk membuat cerita tersebut mempunyai

kejadian yang bisa dikatakan representasi dari kenyataan kehidupan.

Kumpulan cerpen tersebut berjudul Orang Malam karya Soni Farid Maulana,

buku tersebut mempunyai sepuluh buah cerpen dijadikan menjadi sebuah buku karya

sastra. Pada kumpulan cerpen Orang Malam bercerita tentang cinta-kematian,

kriminalitas-kejujuran, dan lain-lain. Dalam karyanya, soni farid maulana mengemas
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cerita-cerita pendek yang bertajuk tentang sosial, seperti cerita tentang seorang anak

pemberontak, cerita istri dari pemberontak, bahkan kehidupan na’as tentang seorang

pria yang ditinggal mati oleh pasangannya karena telah dibunuh oleh beberapa orang

yang sedang merampok rumahnya. Semua itu merupakan sebuah gambaran kehidupan

sosial pada teks, penelitian kali ini mencari permasalahan pertama, yaitu mengapa

tokoh utama yang berada di tengah arus percintaan, kesempatan bersosialisasi, malah

memutuskan untuk menutup dirinya? Tampak bahwa kondisi komunal, situasi sosial,

berdampak pada obsesi-obsesi individu untuk bersosialisasi.

Dari sepuluh buah cerpen dalam kumpulan cerpen berjudul Orang Malam,

peneliti hanya memilih tiga buah cerpen, yaitu “Opera Malam”, “Kegelapan”, dan

“Orang Malam” sebagai objek penelitian, pemilihan tersebut didasarkan kesamaan

cerita mengenai kehidupan masyarakat kota, kasus pembunuhan yang secara tidak

langsung merupakan refleksi dikehidupan pada umumnya. Cerpen-cerpen “Opera

Malam”, “Kegelapan” dan “Orang Malam” terkait dengan judul cerpen yang

digunakan, masing-masing mempunyai cerita yang berbeda dan konflik yang berbeda.

Saat berbicara tentang konflik, dari ketiga cerpen yang diteliti keseluruhan akhir cerita

berakhir dengan kematian tokoh-tokohnya. Cerpen berjudul “Opera Malam” berakhir

dengan kematian ayah kandung dari sebuah keluarga di karenakan tokoh ayah dituduh

menjadi bandar judi, narkotika, dan bahkan pemimpin pemberontak negara pada

zamannya. Cerpen berjudul “Kegelapan” berakhir pula dengan kematian tokoh utama

dalam cerpen tersebut, dia ditembak oleh seseorang tidak dikenal. Cerpen berjudul

“Orang Malam” mempunyai ciri khas tersendiri karena cerpen tersebut berbentuk
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cerita yang mempunyai cerita lagi didalamnya. Cerita yang terbentuk dari cerita

tersebut merupakan skrip naskah drama yang nantinya akan dipegang oleh salah satu

tokoh di dalam cerita, dan tokoh wanita dalam cerita juga berakhir dengan kematian,

karena dibunuh oleh beberapa perampok yang mejarah rumahnya.

Kedua, bagaimana pengaruh konflik dalam mengubah perilaku tokoh utama

dalam setiap cerpen? Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada keputusan prinsip

tokoh utama akibat dampak dari konflik dalam cerita berkaitan dengan konflik

percintaan dan hukum, sebagai hasil apresiasi maupun kritik terhadap karya sastra

terutama dalam bentuk cerita pendek. Sampai saat ini peneliti masih belum

menemukan penelitian yang mengangkat kumpulan cerpen Orang Malam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu dirumuskan permasalahan

yang ada. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam sistematika penelitian

dan penyajiannya. Adapun permasalahan yang hanya dirumuskan dalam satu

permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana karakter tokoh-tokoh dalam tiga cerpen yang berjudul “Opera

Malam”, ”Kegelapan” dan “Orang Malam”?

2. Bagaimana pengaruh konflik dalam mengubah perilaku tokoh utama dalam setiap

cerpen?

1.3 Tujuan
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Berdasarkan latar belakang masalah yang dimunculkan pada penelitian ini,

maka peneliti ingin mengetahui konflik seperti apa yang disajikan dalam cerpen-cerpen

yang akan diteliti. Serta peran tokoh-tokoh di cerpen-cerpennya dalam mempengaruhi

keadaan sosialnya, serta bagaimana perwatakan yang dimunculkan sang pengarang

dalam tokoh-tokoh yang ada, untuk menemukan proses perubahan tokoh utama yang

berhubungan dengan lingkungan sosialnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berharap untuk membantu pembaca agar bisa memahami maksud

dari cerpen-cerpen yang ada di dalam kumpulan cerpen yang berjudul Orang Malam

karya Soni Farid Maulana. Penelitian ini dibuat juga untuk pembelajaran bagi peneliti

dalam menganalisa berbagai permasalahan yang dibukukan dalam kumpulan cerpen

Orang Malam karya Soni Farid Maulana. Manfaat utamanya adalah menguak peran

tokoh utama yang dihubungkan dengan tokoh yang lain agar bisa membangun cerita

yang begitu dramatis bagi peneliti.

Di sisi lain, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi dan

penikmat sastra. Serta dapat menjadi bahan dasar dan pemicu  dalam penelitian bidang

lain yang merupakan pengembangan dari penelitian ini. Selain itu, penelitian ini

diharapkan mampu menambah wacana pemahaman dan membentuk sikap reflektif

terhadap permasalahan di masyarakat. Segala bentuk hakikat karya sastra adalah

cermin kehidupan. Pada intinya, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah

penelitian sastra Indonesia, khususnya cerpen (cerita pendek).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PERAN KONFLIK TERHADAP PENOKOHAN DALAM KUMPULAN 
CERPEN ORANG MALAM 
KARYA SONI FARID MAULANA 

WAHYU BUDI PRASETYO



5

1.5 Tinjauan Pustaka

Karya sastra dapat dikatakan menarik apabila muncul berbagai tanggapan,

kritik, atau pembahasan terhadap suatu karya tersebut.Sebab dengan adanya berbagai

respon dari pembaca terhadap karya sastra tersebut, maka menunjukan bahwa karya

sastra itu sendiri mampu memberikan rangsangan kepada pembacanya untuk bertindak

aktif dan responsif dalam menyikapi karya sastra tersebut. Penelitian kali

membicarakan tokoh utama dari cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Orang Malam.

Peneliti sampai pada saat ini belum menemukan makalah atau skripsi yang membahas

karya ini, bukan berarti karya yang dipilih peneliti tidak menarik untuk diteliti,

melainkan keterbatasan media untuk memperluas karya ini, sehingga pembaca lainnya

belum bisa menikmati karya ini.

Namun peneliti ingin menggunakan karya ini sebagai objek penelitian ini,

sehingga dikemudian hari bisa dijadikan acuan atau referensi dalam membaca ataupun

tugas akhir. Semoga dengan penelitian ini bisa menambah khasanah penelitian sastra

kelak.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Strukturalisme

Penelitian karya sastra merupakan penelitian terhadap objek yang

terdapat di dalam teks dalam bentuk tulisan, fiksi, dan bersifat kontekstual.

Sehingga penelitian terhadap karya sastra seharusnya dan diwajibkan untuk

selalu berpacuan teguh pada teks. Terdapat banyak model teori dalam bidang
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kajian kesusastraan, namun terdapat satu teori dasar yang tidak dapat

ditinggalkan oleh para peneliti sastra. Teori tersebut disebut sebagai teori

struktural. Maka sebagai sebuah kesatuan, susunan tersebut merupakan satuan

padu yang segala pembahasan terhadap suatu karya sastra bermula.

Totalitas atas jalinan erat itulah yang tidak dapat dipisahkan secara

mandiri penelitian sastra atas teks yang menjadi objek kajiannya. Penelitian

terhadap sebuah novel atau cerita pendek harus merujuk atas pembacaan

menyeluruh atas aspek-aspek struktural seperti bab, paragraf, kalimat, alur,

tokoh, dan narasi. Begitu pula telaah sebuah puisi harus memberikan perhatian

total terhadap bait, persajakan, dan bunyi, serta pencitraan. Totalitas

menunjukan kesatuan yang utuh dalam struktur. Sehingga, berkat keutuhan

tersebut penelitian karya sastra dapat terpenuhi data dan perspektif yang kelak

akan memudahkan teori setelah-struktur untuk memaknainya. Unsur intrinsik

karya sastra yang berjalinan erat dalam struktur ialah fakta cerita dan sarana

cerita (Teeuw, 1984: 135-136). Totalitas bentuk-bentuk penciptaan karya sastra

tersebut nantinya akan digunakan peneliti untuk di temukannya makna dan

tujuan pengarang dalam karya sastra yang di teliti. Pendekatan struktur dalam

penelitian berfungsi untuk mengkategorikan karya tersebut secara intrinsik,

misalnya mengkategorikan cerpen dalam beberapa kategori, seperti tema, tokoh

dan penokohan, alur, latar, maupun historis. Sehingga dari pengkategorian

cerpen tersebut terdapat gambaran akan kejelasan jalan cerita dan bagaimana

penggambaran tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut. Fakta cerita inilah yang
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nantinya akan sangat berguna untuk menyingkapi realitas dan problem sosial

yang terjadi di lingkungan di dalam teks.

Perihal interaksi dan intrik yang memuncak menjadi klimaks akan tampak

di keempat macam aspek fakta cerita. Pada halaman yang sama Teeuw juga

berujar, struktural betujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat dan

seteliti mungkin, keterkaitan dan keterjalinan semua unsur yang secara

bersama-sama membentuk makna. Melalui fakta di dalam cerita maka makna

akan muncul kelak. Tentunya setelah mengalami prosesi telaah yang sistematik

dan mendalam terhadap realitas di dalamnya, melalui struktur teks. Pemaknaan

akan naskah atau teks yang membahas fakta cerita tersebut akan memberikan

gambaran akan bagaimana bentuk konflik yang terjadi pada teks yang diteliti.

Sehingga dari fakta sosial tersebut menghasilkan bagaimana penggambaran

konflik sosial yang terjadi dan bagaimana bentuk timbal balik lingkungan sosial

dalam teks terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalam teks.

1.6.1.1 Tema

Tema adalah ide dasar suatu cerita. Karya sastra yang baik selalu

memiliki tema sebagai pakem, buah pikiran, atau landasan utamanya.

Landasan yang dijadikan arah atau alur cerita tersebut akan membentuk cerita

yang menarik dan sempurna. Keberadaan tema membuat cerita lebih padu,

terfokus, dan menunjukan problematika dapat berdampak signifikan terhadap

realitas di dalam teks. Sehingga dalam tingkat struktur karya sastra dapat

tercapai dengan landasan utama yang jelas dan terpadu.
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Robert Stanton (2007: 44-45) menegaskan, tema memiliki sejumlah

kriteria yang berfungsi tetap menjaga kesatuan struktur dan membuat cerita

menjadi mengesankan. Pertama, intepretasi yang baik hendaknya selalu

mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. Kriteria

pertama ini menjadi yang paling penting. Karena detail yang menonjol

merupakan siratan makna yang nantinya dapat mengarahkan pembaca atas ide

dasar dari cerita tersebut. Serta mengantarkan pembacaan kepada sari-sari

amanat yang hendak disampaikan di dalam cerita tersebut.

Kedua, intepretasi yang baik hendaknya tidak terpengaruh oleh berbagai

detail cerita yang berkontradiksi. Kontradiksi merupakan satu bukti

bahwasanya struktur tidak memiliki kesatuan padu. Tema menjaga agar

totalitas mencapai bentuknya yang sempurna di tubuh struktur.

Ketiga, intepretasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya tidak

bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan. Cerita adalah

jalinan peristiwa, menggambarkan laku karakter dalam menghadapi

problematika. Detail yang kelak dapat menyingkap tema serta makna (bahkan

amanat) tampil secara implisit dan tidak menampakkan dirinya secara

gamblang dalam rangkaian cerita. maka, tema yang baik akan tersembunyi di

antara serangkaian gerak laku tokoh dalam pergelutannya bersama peristiwa.

Keempat, intepretasi yang dihasilkan hendaknya dianjurkan secara jelas

oleh cerita yang dihasilkan. Tema meskipun terletak di lapisan tidak tampak

dalam cerita, namun tema mampu memberikan petunjuk kehadirannya pada
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para pembaca. Tema akan mengarahkan jalinan peristiwa sesuai dengan ide

yang telah dipakemkan. Sehingga tidak ada lagi kesalahan intepretasi dari

pembacaan cerita. Karena tema nantinya akan menentukan amanat yang hadir.

Keempat kriteria yang diungkapkan Stanton menyerupai sistematika

penyajian tema. Pertama “diri” tema akan tercapai dengan memilih beberapa

detail serta makna yang menjadi ide pikiran utamanya. Sifat deduktif ini akan

menjauhkan “diri” tema dari kontradiksi yang akan menghancurkan fungsinya

sendiri sebagai ide yang kelak akan menjadi amanat dalam cerita. Setelah

hadir secara utuh, maka tema dapat menjadikan struktur dalam cerita menjadi

padu dan utuh.

1.6.1.2 Tokoh dan Penokohan

Karya sastra akan selalu menghadirkan jalan cerita, sedangkan untuk

mewarnai jalan cerita tersebut terdapat lakon-lakon yang memerankan

berbagai bentuk watak dan sikap yaitu tokoh. Tokoh digunkan sebagai alat

untuk menyampaikan pesan melalui karakteristik tokoh tersebut bagi para

penikmat karya. Pengarang karya sastra akan selalu menghadirkan tokoh

sebagai bentuk struktur dari karya yang diciptakan. Sedangkan untuk

menentukan seperti apa tokoh yang pantas untuk mewakili cerita tersebut

hanya pengarang yang dapat menentukannya. Maka dari tokoh yang

diciptakan terdapat jalinan hubungan dengan tokoh lainnya, sehingga secara

structural karya tersebut mempunyai jalan cerita yang membentuk watak

tokoh-tokoh yang disajikan.
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Perspektif tokoh dan penokohan menurut pada pembahasan di atas,

karakter dapat dikategorisasikan menjadi dua hal utama. Pertama, karakter

yang merupakan sublimasi antara tokoh dan penokohan secara harafiah,

adalah sebutan yang digunakan untuk menyebutkan kemunculan individu-

individu dalam cerita. Kemudian selain menyangkut keberadaannya, karakter

ialah penjelmaan atas kepentingan, obsesi, psikis, gejolak, dan prinsip moral

dari individu-individu tersebut. Nantinya kedua hal mengenai karakter

tersebutlah yang membedakan porsi peran tiap-tiap tokoh di dalam suatu

cerita. Yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama merupakan

karakter yang memiliki porsi besar menyangkut keberadaannya di dalam

cerita. Tokoh utama juga memiliki kepentingan, obsesi, psikis, gejolak, serta

prinsip emosi yang mewarnai konflik suatu peristiwa. Tak ayal, tokoh utama

sebagai sentral terus-menerus mengalami sorotan.

Fakta cerita yang digerakan oleh karakter merupakan perwujudan relasi

dan interaksi yang di dalamnya tokoh utama dan tokoh pendamping terlibat.

Keterlibatan karakter dalam cerita tidak sebatas interaksi, namun baik tokoh

utama atau tokoh pendamping memberikan kontribusi yang substansial di

dalam cerita. Kontribusi tersebut yang menentukan arah penceritaan. Aktifitas

karakter merupakan perwujudan otoregulasi.

1.6.1.3 Latar

Berbicara tentang latar pastinya terbayang akan bagaimana penataan

titik benda dan juga penampilannya apabila benda tersebut diletakkan pada
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sudut tertentu. Begitu juga dalam karya sastra, ruang bisa diandaikan banyak

hal, seperti sosial, budaya, politik maupun perekonomian. Dalam karya sastra,

ruang merupakan wadah yang bisa meletakkan berbagai hal yang sudah

diuraikan tersebut di atas untuk mendukung alur cerita yang diciptakan oleh

seorang penghasil karya.

Apabila ruang tersebut diisi oleh sosial pastinya tidak berbicara tentang

sosial saja, melainkan berbagai hal seperti ekonomi, politik, maupun budaya.

Karl marx menganggap perkembangan manusia ditentukan oleh kondisi

material kehidupan manusia, jadi kebutuhan material mendahului kesadaran.

Itulah sebabnya, teori Marx tersebut sering kali disebut sebagai materialism

historis. Menurut Marx, pergulatan utama dan pertama manusia adalah

pergulatan untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Pergulatan itu membawa

manusia berhadapan dengan alam sebagai sumber pemenuhan

kebutuhan.Agar alam dapat menjadi sesuatu yang dapat memenuhi

kebutuhannya, manusia dituntut untuk melakukan transformasi terhadap alam

(Faruk, 2010: 25).

Teori Marx diatas membicarakan tindakan manusia untuk memenuhi

kebutuhan materialnya tanpa memandang sisi rasionalitasnya, sedangkan

dalam teori Max Weber adalah rasionalitas.Rasionalitas adalah salah satu

jenis alasan yang mendasari tindakan manusia.suatu tindakan dikatakan untuk

mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya

tujuan-tujuan yang lain dan alat-alat atau cara yang dianggap paling efisien

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PERAN KONFLIK TERHADAP PENOKOHAN DALAM KUMPULAN 
CERPEN ORANG MALAM 
KARYA SONI FARID MAULANA 

WAHYU BUDI PRASETYO



12

dan efektif untuk mencapai tujuan di atas (Faruk, 2010: 31-32). Teori Weber

ini menggunakan akal terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah tindakan

yang bertujuan untuk masyarakat itu sendiri.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar

konsep yang dikaji secara empiris. Data di ambil melalui berbagai ragam pencatatan,

bukan berbentuk angka-angka.

Penelitian ini juga menggunakan landasan teori yang disebutkan sebelumnya.

Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan menuai hasil akhir yang bertujuan bagi

penelitian selanjutnya, serta memberikan manfaat bagi pembaca kumpulan cerpen

berjudul ”Orang Malam” atapun penelitian berbasis pendekatan strukturalisme.

a. Tahap Penentuan Objek Penelitian

Objek kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga cerpen

dalam kumpulan cerpen berjudul “Orang Malam” karya Soni Farid

Maulana. kumpulan cerpen berjudul “Orang Malam” diterbitkan oleh Q-

Press, cetakan pertama. Cetakan ini pertama kali dipublikasi pada bulan

Maret 2005 di Bandung. Kumpulan cerpen edisi pertama ini memiliki tebal

203 halaman.

Kumpulan cerpen ini dipillih sebagai objek kajian penelitian karena

didalamnya terdapat konflik sosial yang menimpa para tokoh utama yang
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di tampilkan oleh pengarang, sedangkan konflik sosial mereka melibatkan

para penguasa dalam prosesnya. Sehingga terdapat sebuah konflik secara

realitas dan konflik secara batin. Melalui interaksi dan penelurusan

mendalam atas peran tokoh utama serta interaksi sosialnya akan terlihat

konflik yang sedang terjadi dan dampak bagi tokoh utama dalam ketiga

cerpen yang akan diteliti

b. Tahap Pengumpulan dan Pemahaman Data

Pengumpulan data berasal dari data yang sesuai dengan rumusan

masalah, yaitu melalui kumpulan cerpen berjudul Orang Malam. Penelitian

menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

kumpulan cerpen berjudul Orang Malam merupakan data primer, yaitu data

yang dimanfaatkan sebagai dasar penelitian. Selain itu juga terdapat data-

data lainnya, seperti penelitian ilmiah dan tulisan yang merujuk pada

penelitian kumpulan cerpen berjudul Orang Malam. Metode yang

digunakan adalah metode pembacaan strukturalisme dengan menelusuri

proses terbentuknya peran sosial tokoh utama di dalam ketiga cerpen dalam

kumpulan cerpen berjudul Orang Malam yang muncul dalam struktur

intrinsik dan fakta cerita novel.

c. Tahap Analisis

Analisis terhadap kumpulan cerpen berjudul Orang Malam ini

difokuskan pada analisis struktural teks dengan memanfaatkan teori

strukturalisme sebagai teori utama. Kebutuhan atas teori tersebut
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dimaksudkan sebagai cara untuk mendeskripsikan unsur intrinsik dan fakta

cerita berupa alur, latar, dan tokoh sebagai tahapan untuk dapat

mengidentifikasi adanya peran sosial tokoh utama serta perubahan

kejiwaannya dalam tiga cerpen kumpulan cerpen berjudul Orang Malam.

1.8 Sistematik Penyajian Penelitian

Sistematik penyajian terdiri dari empat bab, masing-masing bab merupakan

langkah menuju hasil yang sesuai dengan harapan peneliti. Abstraksi sederhana dari

sistematika penyajian tersebut, yakni:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka dan

batasan konseptual, metode penelitian dan sistematik penyajian penelitian.

Bab II merupakan analisis unsur intrinsik cerpen. Dalam proses analisis

menggunakan teori strukturalis yang mengacu pada proses terbentuknya kedirian cerita

dan juga terbentuknya konflik sebagai penggambaran watak para tokoh-tokoh.

Bab III membahas tentang tanggapan tokoh utama pada cerpen-cerpen dalam

kumpulan cerpen ”Orang Malam”. Dalam proses ini menggunakan teori strukturalis

yang berhubungan dengan unsur intrinsik yaitu fakta cerita dan fakta sosial dalam teks.

Analisis ini dimanfaatkan untuk menghasilkan gambaran latar cerita pada waktu itu.

Hasil analisis merupakan pokok persoalan dalam menentukan temuan penelitian yang

berlanjut dengan kesimpulan.
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