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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Dunia Kehidupan Kledek melalui Tokoh Karti dalam 
Novel Karti Kledek Ngrajek”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran sosial kledek Ngrajek, mengetahui dunia kehidupan kledek melalui 
tokoh Karti dalam Novel Karti Kledek Ngrajek karya SW. Warsito. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara 
mengkaji teks lalu menjelaskan konsep-konsep dalam hubungan satu dengan 
yang lainnya dan bersifat deskriptif. Pendekatan sosiologi sastra, terutama 
analisis fenomenologi digunakan sebagai pemahaman mengenai individu dalam 
situasi sosialnya, pemahaman mengenai pola-pola makna yang membangun 
realitasnya, dan pemahaman mengenai definisinya terhadap situasi yang di 
dalamnya individu itu bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Pendekatan ini 
berfungsi untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang dunia 
kehidupan tokoh Karti dalam novel Karti Kledek Ngrajek. Temuan dalam 
penelitian ini: (1) Makna Kehidupan Tokoh Karti (2) Perlawanan Tokoh Karti 
terhadap dunia kehidupan kledek (3) Kledek sebagai Simbolisasi Kultural (4) 
Kritik Sosial Karti dan (5) Fungsi Sosial Teks.  

 Penelitian ini dapat menjadi gambaran dari kehidupan kledek selama 
berkecimpung dalam seni tayuban. Keberadaan kledek dalam seni tayuban sangat 
lekat. Pengarang memperkenalkan seni tayuban di Nganjuk, Jawa Timur di dalam 
novel Karti Kledek Ngrajek. Kehidupan kledek yang dijalani Karti adalah cita-
citanya yang sudah tertanam sejak kecil, Impian menjadi kledek yang sukses 
dicapai Karti karena usaha keras Karti dalam berlatih menari, menguasai gending, 
melaksanakan ritual, dan kepandaiannya dalam bergaul dengan laki-laki. 
Kehidupan Karti sebelum dan sesudah menjadi kledek Ngrajek yang mengalami 
berbagai rintangan dan pengorbanan hingga menemukan kebahagiaan sejati 
menjadi salah satu realitas sosial di masyarakat, khususnya masyarakat yang 
dekat dengan dunia kledek.    
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