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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat sering mempercayai hadirnya ragam mitos yang ada pada lingkungan 

mereka. Mitos yang menggambarkan tentang nilai-nilai budaya yang berkembang di 

dalam masyarakat telah hadir sejak dahulu kala. Masyarakat mempercayai jika 

kehadiran mitos dalam kehidupan dapat membantu untuk mengambil keputusan di 

dalam kehidupan. Hal tersebut sudah mengakar kuat dan menjadi adat istiadat 

setempat mereka, khususnya dalam masyarakat Jawa. Menurut Budiono Herusatoto 

(1989), mitos, magi, religi, mistik, dan ilmu pengetahuan bercampuraduk dan hidup 

berdampingan dengan damai dan menjadi tradisi yang hidup subur dan kekal dalam 

kehidupan orang Jawa. Kebudayaan Jawa memang memiliki latar belakang yang 

sangat rumit, yakni saling bercampurnya budaya-budaya tertentu dalam kurun waktu 

yang berabad-abad lamanya sehingga membentuk ciri budaya yang khas. 

Gejala mistis merupakan gejala yang lumrah terjadi dalam budaya, filsafat bahkan 

agama (Sundusiah, 2015;124). Mistis dalam karya sastra tidak hanya membicarakan 

perkara keyakinan terhadap hal-hal gaib. Namun, mistis juga membicarakan tentang 

tindakan atau praktek yang berhubungan dengan keyakinan yang dianut oleh 

masyarakat setempat. Fenomena tersebut telah ada sejak dahulu dan mengakar kuat 

hingga sekarang. Berbagai lapisan masyarakat memiliki beberapa kepercayaan yang 
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berhubungan dengan keyakinan nenek moyang mereka. Kepercayaan tersebut hingga 

kini masih lestari karena untuk mencapai tujuan tertentu baik yang bersifat komunal 

maupun individual. 

Indonesia merupakan ladang bagi tumbuhnya kepercayaan-kepercayaan yang 

lahir dari paham animisme dan dinamisme. Hal itu dilatarbelakangi oleh cara berpikir 

masyarakat dahulu yang masih belum mengenal pengetahuan ilmiah. Mereka 

menganggap bahwa ada kekuatan „lain‟ yang tumbuh di sekitar mereka. Kekuatan itu 

memberikan mereka manfaat bila dirawat dengan baik dan keburukan bila disalah  

gunakan. Alhasil, mereka sangat menghormati kekuatan itu dan bahkan melakukan 

pemujaan terhadapnya.  

Keyakinan masyarakat terhadap mitos, religi, mite, ataupun mistik tidak pernah 

lepas dari keyakinan yang diyakini oleh nenek moyang mereka yang menganut 

paham animisme dan dinamisme (Herusatoto, 1989:14). Paham-paham tersebut 

menimbulkan ajaran-ajaran yang bersifat gaib atau mistis sehingga untuk dapat 

memahaminya diperlukan waktu yang cukup lama. Ajaran-ajaran tersebut berbentuk 

religi, pandangan hidup, sikap hidup, dan simbolisme yang  memiliki sifat remang-

remang atau misteri meskipun mulai dikaji secara ilmiah oleh beberapa ahli bahasa, 

sejarah, dan antropologi. 
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Gejala mistis tidak hanya berhenti pada bentuk-bentuk mitos yang seringkali kita 

dengar di sekitar masyarakat yang identik dengan hantu atau kekuatan suprantural. 

Paham animisme dan dinamisme juga memunculkan simbol-simbol yang terus 

berkembang seiring berkembangnya zaman. Agama-agama yang masuk ke wilayah 

Indonesia turut menjadi faktor berkembangnya simbol-simbol yang sampai saat ini 

masih diyakini keberadaannya. Keyakinan simbolis memiliki makna yang sangat 

dalam sehingga sangat sulit untuk memaknai keyakianan tersebut. 

Salah satunya keyakinan simbolis yang berkembang dalam masyarakat Jawa 

adalah tentang “banyak anak, banyak rejeki”. Simbol tersebut dipercaya bagi 

sebagian masyarakat zaman dahulu hingga di zaman modern seperti sekarang ini. 

Simbol tersebut membuat masyarakat semakin memperbanyak anak sehingga karena 

mereka meyakini bahwa dengan memiliki banyak anak maka pintu rezeki mereka 

semakin terbuka lebar. Selain tentang banyak anak, banyak rejeki ada beberapa 

simbol lagi yang juga dipercaya oleh masyarakat, yakni “kumpul gak kumpul asal 

makan”. Mitos ini mengisyaratkan bahwa masyarakat ada atau tidaknya materi atau 

uang asal bisa makan bersama atau semua anggota keluarga dalam masyarakat.  

Keberadaan simbol-simbol yang berkembang pada budaya Jawa menjadi bahan 

tulisan di dalam karya sastra. Karya sastra merupakan tiruan dari dunia nyata 

mengenai budaya, peristiwa, dan kejadian-kejadian yang dialami masyarakat. Salah 

satu karya sastra yang kental dengan budaya Jawa seperti simbol tersebut adalah 

novel yang berjudul Ibuk karya Iwan Setyawan. Novel yang terbit keduakali tahun 
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2012 ini menceritakan kisah perjuangan tokoh Ibuk dan Bapak serta kelima anaknya 

dalam menjalani kehidupan yang serba kekurangan. Selanjutnya, perjuangan anak 

ketiga mereka, yaitu Bayek dalam menghadapi tantangan kerja di luar negeri serta 

cita-citanya untuk menjadi seorang penulis. 

Ketertarikan ini terdapat pada tokoh yang bernama Ibuk adalah seorang gadis 

yang menikah dan melahirkan lima orang anak. Lima orang anak ini merupakan hasil 

dari kepercayaan bahwa “banyak anak, banyak rejeki”. Permasalahan ini menjadi hal 

menarik karena ternyata juga terdapat pada karya sastra. Ibuk dengan suaminya 

memperbanyak keturunan dengan dasar mempercayai hadirnya budaya tentang istilah 

tersebut. 

Kejadian pada teks tersebut patut ditelaah lebih jauh. Adanya budaya tersebut 

juga pasti memberikan konsekuensi pada kehidupan tokoh yang ada di dalam novel 

Ibuk. Kesadaran mengenai hadirnya istilah tersebut juga masih minim. Peristiwa-

peristiwa yang ada pada karya sastra mengilhami peneliti untuk membuktikan bahwa 

kepercayaan pada istilah atau budaya Jawa memberikan dampak bagi penganutnya. 

Bukti nyata yang ada pada karya sastra juga dapat memberikan pengetahuan 

secara ilmiah mengenai budaya yang dilakukan atas kepercayaan itu. Novel Ibuk 

yang kaya akan budaya mengenai kepercayaan Jawa dapat memberikan fakta 

bahwasanya simbol-simbol itu masih dipegang teguh oleh masyarakat. Adapun 

kejadian yang ada pada novel Ibuk berada pada lingkup geografis Jawa juga, yakni di 
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sebuah Desa Ngaglik, Batu, Malang, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi pada masyarkat 

kota Batu yang ada pada teks novel. Kepercayaan tokoh Ibuk dan keluarga pada 

budaya-budaya Jawa menjadi salah satu daya tarik yang kuat pada karya sastra 

tersebut. 

Daya tarik mengenai kepercayaan pada istilah “kumpul gak kumpul asal makan”. 

Kepercayaan ini juga terjadi pada karya yang berjudul Ibuk karya Iwan Setyawan. 

Kejadian ini terjadi ketika Ibuk mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mempunyai 

materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Atas dasar kepercayaan 

dalam nilai-nilai budaya Jawa tersebut, maka tokoh yang ada di dalam karya tersebut 

melakukan kepercayaan yang mereka anut. Mereka tidak tercukupi dengan ekonomi 

yang baik akan tetapi percaya yang penting bisa makan hari ini. Kepercayaan ini 

adalah hasil dari hadirnya istilah budaya Jawa yang ada di dalam novel, sehingga 

tokoh yang ada di dalamnya, walaupun serba kekurangan mereka masih mampu 

makan bersama. 

Kalaupun mereka tidak memiliki materi yang digunakan untuk membeli makan 

atau lauk-pauk, mereka akan menjual barang apapun asalkan dapat menikmati 

makanan hari ini. Budaya yang begitu melekat memberikan nilai tambah bagi daya 

tarik novel ini untuk dilakukan penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari pada novel 

Ibuk tertulis kondisi serba kekurangan, akan tetapi untuk masalah makan mereka 

berusaha semampunya agar anak-anak dan anggota keluarga yang lain tetap bisa 

menikmati makan. Di sinilah tumbuh istilah kepercayaan mengenai “Makan gak 
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makan asal kumpul”. Apapun yang mereka dapat itulah hasil yang dapat mereka 

makan. 

Keberadaan penerapan tindakan simbolis dalam tradisi budaya Jawa oleh 

beberapa tokoh dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan menjadi hal yang menarik 

untuk dikaji lebih lanjut. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, pertama, peneliti 

menggunakan kajian sosiologi sastra sebagai alat untuk membuktikan kehadiran 

simbol-simbol dalam kebudayaan Jawa yang ada di dalam novel tersebut. 

Keberadaannya pun dapat membantu membuktikan bahwa masyarakat dalam novel 

Ibuk masih mempercayai kehadiran mitos dalam kebudayaan Jawa. Kedua, meneliti 

penyikapan beberapa tokoh terhadap kebudayaan Jawa dengan menggunakan 

pendekatan struktural milik Robert Stanton. Pemilihan tokoh didasarkan kepada ada 

tidaknya interaksi tokoh dengan simbol-simbol dalam budaya Jawa yang hadir di 

sekitar mereka. Tahap selanjutnya adalah pemaknaan terhadap novel Ibuk karya Iwan 

Setyawan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Novel Ibuk merupakan novel yang dikemas dengan permasalahan budaya, sosial, 

dan penyikapan atas kepercayaan mengenai kebudayaan Jawa. Mempertimbangkan 

hal tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut; 
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1. Bagaimanakah identifikasi budaya Jawa melalui simbol-simbol pada tokoh 

dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan? 

2. Bagaimanakan makna penyikapan tokoh dengan munculnya budaya Jawa 

melalui simbol-simbol dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang Representatif dan Penyikapan Budaya Jawa pada Tokoh dalam 

Novel Ibuk Karya Iwan Setyawan memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan gambaran identifikasi simbol-simbol dalam budaya Jawa 

yang terkandung dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan. 

2. Mendeskripsikan makna penyikapan tokoh-tokoh terhadap kehadiran simbol-

simbol dalam budaya Jawa yang terkandung dalam novel Ibuk karya Iwan 

Setyawan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan manfaat 

yang luas. Sebagai sebuah hasil dari sebuah usaha maka penelitian ini perlu 

dijabarkan dari segi manfaat. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat teoretis dan 

manfaat praktis.  
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Manfaat-manfaat tersebut harus saling mengisi demi keberlangsungan kondisi 

intelektual masyarakat. Manfaat dari penelitian ini tidak berhenti pada fungsinya 

sebagai dokumen kepustakaan  saja. Lebih dari itu, manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi penelitian baru untuk tawaran kepada 

dunia kritik sastra Indonesia terkait analisis novel secara sosiologi sastra.  Penelitian 

sosiologi sastra menitikberatkan pada teks dan mengkaitkannya dengan hal-hal di luar 

teks. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan 

pertimbangan untuk penelitian-penelitian yang sejenis. Sekaligus dapat digunakan 

sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang mengambil objek dan 

sumber data yang hampir sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan tawaran dan pembuktian bahwa objek 

penelitian dalam hal ini novel Ibuk karya Iwan Setyawan mengandung pemaknaan 

yang filosofis dan relevan terhadap kehidupan sehari-hari utamanya untuk 

menemukan budaya Jawa melalui istilah yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, penelitian ini memberikan sedikit gambaran mengenai penyikapan dan 

pembuatan dari hadirnya budaya Jawa melalui istilah atau mitos pada tokoh dalam 

novel Ibuk. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

Setelah peneliti melakukan observasi pada penelitian sebelumnya. Tidak 

ditemukan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai objek 

dengan judul yang sama, yakni novel Ibuk karya Iwan Setyawan. Peneliti telah 

berusaha semampunya dan sudah melebihi batas kemampuan untuk mencari sumber 

referensi tentang penelitian sebelumnya. Setelah tidak ditemukan adanya kesamaan 

objek, maka peneliti mencoba memberikan tinjauan pustaka dengan teori dan 

pembahasan yang hampir sama yakni mengenai mitos atau budaya dengan 

menggunakan teori sosiologi sastra. Berikut merupakan hasil temuan tinjauan pustaka 

peneliti yang telah peneliti susun secara kronologis melalui sumber-sumber terkait;  

Aninditya Ardhana Riswari (2018) dalam skripsinya yang berjudul Pandangan 

Pengarang Sundari Mardjuki Terhadap Keberadaan Petani Tembakau Dalam Novel 

Genduk: Tinjauan Sosiologi Sastra mengungkapkan pandangan pengarang Sundari 

Mardjuki terhadap keberadaan petani tembakau dalam novel Genduk. Dengan 

memanfaatkan teori sosiologi sastra, peneliti menemukan latar pandangan pengarang 

Sundari Mardjuki sebagai bagian dari anggota masyarakat yang kurang lebih turut 

memberikan kontribusi terhadap novel Genduk. Pandangan Sundari Mardjuki 

terhadap keberadaan petani tembakau memiliki 4 aspek, antara lain harapan, keadilan, 

penderitaan, dan peran perempuan atau keperempuanan. 
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Donna Miranti Verdiana (2018) dalam skripsinya yang berjudul Perjuangan 

Hidup Dalam Cerpen-Cerpen Pada Kumpulan Cerpen BH Karya Emha Ainun Najib: 

Kajian Sosiologi Sastra mengungkapkan identifikasi perjuangan hidup yang 

digambarkan oleh tokoh dalam beberapa cerpen BH. Cerpen-cerpen tersebut antara 

lain Lelaki Ke-1000 Di Ranjangku, Ijasah, Podium, dan BH.  Penelitian ini 

menggunakan teori sosiologi sastra milik Karl Marx dan menemukan bahwa adanya 

refleksi yang terjadi pada realitas kehidupan sekarang yang diangkat dalam cerita, 

yaitu adanya perbedaan materi yang dapat menimbulkan konflik sosial. 

Nita Rizky Yani (2018) dalam skripsinya yang berjudul Disharmoni Keluarga 

Pada Masyarakat Modern Dalam Novel Kerumunan Terakhir Karya Okky Madasari: 

Tinjauan Sosiologi Sastra mengungkapkan disharmoni sebuah keluarga yang dialami 

oleh tokoh-tokoh di dalamnya. Dengan teori sosiologi milik Willliam J. Goode, 

penelitian ini menghasilkan wujug disharmoni yang diungkapkan melalui relasi antar 

tokoh. Wujud disharmoni tersebut antara lain disharmoni suami istri, disharmoni ayah 

dan anak, disharmoni ibu dan anak, disharmoni kakak dan adik, serta pencitraan atas 

sosial media. Disharmoni keluarga yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam novel 

tersebut merupakan sebuah refleksi atas kehidupan masyarakat menengah atas dan 

menjadi cermin kehidupan masyarakat di Indonesia yang sekarang ini banyak terjadi 

yang selalu menjadi terbiasa dengan melihat fenomena disharmoni keluarga.  

Riky Panca Putra Pasemah (2018) dalam skripsinya yang berjudul Representasi 

Budaya Kamasan, Bali, Dalam Novel Senja Di Candidasa Karya Aryantha 
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Soethama: Tinjauan Sosiologi Sastra mengungkapkan kekentalan nilai budaya 

masyarakat Bali dalam novel Senja Di Candidasa. Dengan memanfaatkan teori 

sosiologi sastra, penelitian ini menemukan problematika-problematika dalam 

kehidupan desa Kamasan, Bali. 

Ika Fatmawati Prijatno (2017) dalam skripsinya yang berjudul Citra Homoseksual 

Dalam Novel Lelaki Terindah Karya Andrei Aksana: Kajian Sosiologi Sastra 

mengungkapkan citra homoseksual yang terdapat pada tokoh-tokoh dan latar terkait 

dengan fenomena homoseksual. Dengan menggunakan kajian sosiologi sastra, 

penelitian ini mengungkap citra homoseksual yang terjadi pada tokoh Rafky dan 

Valent yang memiliki latar belakang berbeda. Tokoh Rafky diidentifikasi memiliki 

penyimpangan seksual dikarenakan latar belakang kehidupannya yang membuatnya 

menjadi sosok gagah dan ambisius. Tokoh Valent mencari identitas karena ia 

mengalami ketidakseimbangan hormon ketika masih kecil. Selain itu, citra 

homoseksual dalam latar merupakan suatu refleksi kondisi kota Bangkok yang 

menjadi rumah atau tempat persinggahan kaum homoseksual. 

Levina Letisia Oktaviana (2017) dalam skripsinya yang berjudul Persepsi Tokoh 

Atas Masyarakat Terhadap Tradisi Tana Toraja Dalam Novel Puya Ke Puya Karya 

Faisal Oddang: Kajian Sosiologi Sastra mengungkapkan persepsi tokoh-tokoh dalam 

memandang tradisi atau mitos di Tanah Toraja. Dengan menggunakan kajian 

sosiologi sastra, penelitian ini menghasilkan gambaran kebudayaan di Tanah Toraja, 

seperti perayaan kematian orang dewasa (rambu solo), pemakaman bayi (passiliran), 
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upacara pernikahan (rambu tuka), dan tanah warisan. Selain itu, penelitian ini 

mengungkapkan bentuk-bentuk persepsi tokoh dalam teks terhadap tradisi atau mitos 

di Tanah Toraja, antara lain tradisi Tana Toraja sebagai pandangan hidup  yang masih 

diyakini masyarakat Kampung Kete Kesu dan komersialisasi tradisi Tana Toraja oleh 

masyarakat Kampung Kete Kesu. 

Masruroh (2016) dalam skripsinya yang berjudul Pergeseran Konsep Priyayi 

Dalam Novel Para Priyayi Karya Umar Kayam: Kajian Sosiologi Sastra 

mengungkapkan secara sosiologis pergeseran konsep priyayi yang terjadi dalam 

novel. Dengan memanfaatkan kajian sosiologi milik Max Weber, penelitian ini 

menghasilkan fase-fase pergeseran konsep priyayi Ssatrodarsono yang dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu (1) untuk menjadi seorang priyayi butuh usaha yang keras, (2) 

bahwa priyayi menunjukkan pangkat atau gelar yang diperoleh dari keturunan, dan 

(3) menjelaskan tentang konsep priyayi yang muncul  pada orang yang tidak sah 

secara tertulis. 

Rizki Andi Prananta (2016) dalam skripsinya yang berjudul Persepsi Masyarakat 

Teks Terhadap Mitos Dalam Novel Bilangan Fu Karya Ayu Utami; Kajian Sosiologis 

mengungkapkan beberapa mitos yang termuat dalam novel Bilangan Fu dan berbagai 

sudut pandang kelompok masyarakat terhadap mitos-mitos tersebut. Dengan 

memanfaatkan teori sosiologi sastra, peneliti menemukan berbagai sudut pandang 

kelompok masyarakat dalam melihat mitos-mitos yang ada di sekitar mereka. 

Masyarakat modern ada yang menentang dan mempercayai kepercayaan lokal dan 
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masyarakat yang religius sangat menentang kepercayaan lokal yang dianggap sebagai 

syirik. 

Talitha Dyah NR (2014) dalam skripsinya yang berjudul Refleksi Ketidakadilan 

Gender Dalam Novel Cinta Di Dalam Gelas Karya Andrea Hirata mengungkapkan 

bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh perempuan di dalam 

novel dan refleksinya di dunia nyata. Dengan menggunakan teori sosiologi sastra, 

penelitian ini menemukan empat bentuk ketidakadilan gender, antara lain (1) streotip 

terhadap tokoh perempuan, (2) subordinasi terhadap tokoh perempuan, dan (3) 

kekerasan secara psikis terhadap tokoh perempuan yang dialami oleh tokoh 

perempuan Belitong. 

Hudha Abdul Rohman (2014) dalam skripsinya yang berjudul Pergeseran Sosial 

Dalam Cerpen-Cerpen Pada Kumpulan Cerpen Bulan Celurit Api Karya Berny 

Arnas mengungkapkan identifikasi serta pemaknaan secara sosiologis pergeseran 

sosial pada lima cerpen dalam kumpulan cerpen. Dengan memanfaatkan teori 

sosiologi sastra, penelitian ini menemukan berbagai macam pergeseran nilai yang 

terjadi di dalam teks. Pergeseran tersebut antara lain terjadinya konflik sosial karena 

perbedaan sudut pandang dan pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kelas 

ekonomi.  

Sandra Whilla Mulia dalam tesisnya yang berjudul Realisme Magis Dalam Novel 

Simple Miracles Doa Dan Arwah Karya Ayu Utami menemukan konteks sosial 
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budaya yang ternarasikan dalam novel tersebut. Dengan menggunakan teori naratif 

dari Fariz, peneliti menemukan beberapa hal yang melatarbelakangi realisme magis 

dalam novel SMDA. Pertama, bahwa orang Jawa akan selalu percaya pada hal-hal 

mistis yang berkaitan dengan makhluk halus. Kedua, di Jawa, dukun dan makhluk 

halus adalah alternatif kedua untuk mewujudkan cita-cita. Ketiga, identitas dukun 

identik dengan kemampuan seseorang yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan 

makhluk halus. Keempat, adanya kepercayaan bahwa makhluk halus ada di mana-

mana. Kelima, orang Jawa percaya bahwa setiap ada orang yang meninggal akan 

menjadi roh yang tetap hidup di sekeliling mereka. Keenam, orang ateis jarang 

ditemui di Jawa. Ketujuh, agama-agama yang ada di Jawa selalu menyesuaikan diri 

dengan kebudayaan Jawa.   

Akan tetapi, ada perbedaan dalam pandangan sosiologi karya sastra pada masing-

masing hasil penelitian. Jika pada skripsi Risky Andi Prananta (2015) pembahasan 

mitos atau budaya diarahkan dan dibagi antara masyarakat tradisonal dan masyarakat 

modern, maka dalam penelitian ini lebih dikerucutkan atau lebih difokuskan pada 

satu bagian masyarakat saja yakni masyarakat modern yang masih memegang teguh 

budaya kepercayaan pada mitos. 

Khazanah yang berbeda dalam pembahasan diyakini dapat mempercayai kajian 

sastra Indonesia di masa mendatang. Walaupun memakai kajian yang sama akan 

tetapi, objek yang dipakai sudah berbeda. Jadi pasti dapat menghasilkan temuan yang 

berbeda juga. Maka dari itu, diharapkan hadirnya penelitian mengenai budaya dan 
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digunakanya kajian sosiologi sastra dapat membantu masyarakat untuk mengetahui 

budayanya sendiri, budaya orang lain, dan budaya negara lain. 

1.6 Batasan Konseptual 

Batasan konseptual ini digunakan untuk lebih memfokuskan arah penelitian agar 

tidak terjadi kemajemukan yang dapat membuat peneltian ini tidak terarah pada 

tujuan yang diinginkan. Pertama adalah pembahasan mengenai representative maksud 

yang diinginkan berupa penerapan dari masyarakat nyata yang ada pada karya sastra 

sehingga menimbulkan kesamaan perilaku, peristiwa tentang budaya Jawa. 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, mitos memiliki pengertian sebagai cerita 

suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan jaman dahulu, yang mengandung penafsiran 

tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang diungkapkan 

dengan cara gaib (1989:588). Setiap suku dalam masyarakat Indonesia memiliki 

ragam cerita rakyat, mitos, maupun legenda. Penafsiran terhadap cerita-cerita tersebut 

hanya bersifat subjektif yang diturunkan secara lisan maupun tulisan. Masyarakat 

Jawa khususnya sejak dulu memiliki pola pikir menyukai mitos (Dawami, 2002:12). 

Segala perilaku orang Jawa, seringkali memang sulit lepas dari aspek kepercayaan 

pada hal-hal tertentu, seperti mitos, hantu, dongeng sacral, legenda, dukun, roh, benda 

keramat, tempat angker, dan lain sebagainya.   

Namun, menurut Panuti Sudjiman (dalam 1996/1997:224) mengartikan kata 

mitos menjadi dua pengertian, yaitu (1) cerita rakyat legendaris atau tradisional, 
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biasanya bertokoh makhluk yang luar biasa dan mengisahkan peristiwa-peristiwa 

yang tidak dijelaskan secara rasional, seperti terjadinya sesuatu; (2) kepercayaan atau 

keyakinan yang tidak terbukti tetapi diterima mentah-mentah. 

Kefokusan penelitian ini cenderung berpihak kepada definisi mitos menurut 

Panuti Sudjiman yang mengartikan mitos sebagai bentuk kepercayaan atau keyakinan 

yang diterima mentah-mentah. Bentuk kepercayaan tersebut bersifat larangan, 

anjuran, sugesti, simbol, maupun peringatan yang telah lama berkembang dalam 

masyarakat di sekitar kita karena pengaruh dari kebudayaan asli Jawa maupun 

akulturasi dari kebudayaan Hindu, Budha, dan Islam. Kepercayaan tersebut sulit 

untuk dipisah-pisahkan satu dengan lainnya karena dilaksanakan secara beruntun dan 

telah menyatu sebagai adat istiadat dan budaya Jawa (1985:102). 

Bentuk kepercayaan atau keyakinan tersebut memiliki sifat simbolis yang 

dibedakan menjadi tiga bagian (Herusatoto, 1989), antara lain tindakan simbolis 

dalam religi, tindakan simbolis dalam tradisi, dan tindakan simbolis dalam seni. 

Tindakan simbolis yang terkandung dalam teks Ibuk karya Iwan Setyawan adalah 

bentuk tindakan simbolis dalam tradisi karena memiliki salah satu tingkatan, yaitu 

tingkat nilai budaya (Koentjaraningrat, 1989:103). Hal itu tercermin dalam sikap dan 

tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk meyakini anjuran, larangan, 

peringatan, atau sugesti yang bermakna simbolis. 
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Kesamaan budaya yang terjadi pada dunia nyata dan karya sastra adalah suatu 

peristiwa yang telah sering terjadi dan masih menimbulkan ketertarikan tersendiri. 

Selain itu, mempelajari tentang kebudayaan tidak akan berhenti dan tidak ada 

habisnya. Kedua, masalah penyikapan, disini penyikapan yang dimaksud mengenai 

setelah hadirnya atau temuan tentang kepercayaan tokoh terhadap istilah jawa 

sehingga nantinya dapat menghasilkan penyikapan antara positif atau negatif.  

Budaya istilah jawa atau istilah jawa adalah istilah-istilah yang sering dijadikan 

pedoman atau pondasi dalam kehidupan masyarakat dan sangat mereka percayai. Hal 

ini menimbulkan beberapa efek dari kehidupan mereka sendiri dengan mempercayai 

istilah jawa tersebut. Batasan pada istilah jawa diperlukan sebagai bagian untuk 

memberikan pengertian yang berdasarkan kejadian pada teks menuju kenyataan 

masyarakat. 

 

1.7 Landasan Teori 

 Guna membahas istilah-istilah dalam budaya Jawa yang terdapat dalam novel 

Ibuk karya Iwan Setyawan, maka peneliti memanfaatkan perspektif sosiologi sastra. 

Sosiologi sastra dalam hal ini didasarkan pada asumsi bahwa sastra merupakan 

produk dari masyarakat sekaligus potret dari sebuah masyarakat. Karya sastra 

dibentuk oleh anggota-anggota masyarakat berdasarkan ikatan emosional mereka 

dalam masyarakat. Jadi jelaslah bahwa sastra bisa dipelajari dengan mengasumsikan 
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bahwa sosiologi sastra adalah pendekatan terhadap sastra yang mengedepankan segi 

masyarakatnya.  

 Seperti yang diutakan oleh Damono (1984: 2) bahwa kajian sosiologi sastra 

dipilih untuk menjadi bagian dalam penelitian ini sebab sosiologi sastra memiliki dua 

kecenderungan utama yang sepadan dengan permasalahan yang hendak ditelaah. 

Pertama pendekatan yang berdasarkan anggapan bahwa sastra merupakan cermin 

proses sosioekonomi belaka. Pendekatan ini bergerak dari faktor di luar sastra untuk 

membicarakan karya sastra. Kedua, pendekatan yang mengutamakan teks sastra 

sebagai bahan penelaah. Metode yang dipergunakan dalam sosiologi sastra ini adalah 

analisis teks untuk mengetahui strukturnya. Analisis teks juga dipergunakan untuk 

memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang ada di luar sastra.  

 Tujuan digunakannya perspektif sosiologi sastra dalam kajian ini adalah untuk 

mengungkap sisi sosiologis pada karya Ibuk besutan Iwan Setyawan. Harapannya 

dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra penelitian ini mampu mengungkap 

isi karya sastra, tujuan, gagasan dan hal-hal yang tersirat dalam karya sastra yang 

berkaitan dengan masalah sosial-budaya. Sejalan dengan Damono, (Wellek dan 

Warren, 1994:109) mengatakan sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai 

cerminan masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan 

atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat.  

 Sastra sebagai dokumen sosial budaya mencatat kenyataan sosio-budaya suatu 

masyarakat tertentu (Junus, 1986). Sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial 

yang terjadi di sekitar masyarakat. Sastra yang ditulis pada kurun waktu tertentu 
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pastinya langsung berkaitan dengan norma-norma dan adat istiadat yang ada pada 

zaman tersebut. Maka dari itu, sastra bisa dikatakan sebagai bentuk refleksi gejala 

sosial yang terjadi pada zaman dan masyarakat tertentu. 

 Lebih lagi Wellek dan Warren (1994:109) menyatakan bahwa sosiologi dalam 

karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang menelaah karya sastra dalam 

hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang hidup dalam masyarakat. 

Berangkat dari teori mimesis Plato, yang menganggap sastra adalah hasil tiruan dari 

fenomena nyata, maka fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya 

sastra, tujuan, dan hal lain yang tersirat dalam karya itu sendiri serta yang berkaitan 

dengan masalah social. Atau meminjam istilah dari Faruk (2013: 19) sebagai “fakta 

sosial”.  

 Pemanfaatan teori sosiologi sastra pada penelitian ini hanya dibatasi pada 

sosiologi karya. Sosiologi karya adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya 

dalam hubungannya dengan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat di dalam 

teks. Penelitian kali ini memfokuskan untuk mengungkap persepsi masyarakat dalam 

memandang mitos. Persepsi masyarakat dalam novel Ibuk akan diungkap dengan cara 

memperlihatkan perilaku tokoh pada Ibuk dalam melihat mitos atau istilah Jawa. 

 Seorang tokoh atau manusia dalam kacamata sosiologi sastra adalah representasi 

masyarakat, baik secara fisik maupun dalam tataran ide dan gagasan. Seperti yang 

diutarakan Damono (1984: 165) sosiologi sastra adalah studi ilmiah yang objektif 

mengenai manusia dalam masyarakat. Studi sosiologi sastra juga berada pada tatanan 

yang membahas mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Oleh sebab itu 
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sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai masyarakat, bagaimana cara 

kerjanya dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup. Gambaran ini akan 

menjelaskan cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan ditentukan oleh 

masyarakat-masyarakat tertentu. Gambaran mengenai mekanisme sosial, proses 

belajar secara kultural, yang dengannya individu-individu dialokasikan dan menerima 

peranan-peranan tertentu dalam struktur sosial. Di samping itu sosiologi juga 

menyangkut mengenai perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara berangsur-

angsur maupun secara revolusioner dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh 

perubahan tersebut. 

 Kajian sosiologi karya sastra memiliki kencenderungan untuk tidak melihat karya 

sastra sebagai satu kesatuan, tetapi hanya tertarik pada unsur-unsur sosio-budaya 

yang terdapat pada karya sastra. Kajian ini hanya mendasarkan pada  isi cerita tanpa 

mempersoalkan struktur karya sastra. Menurut Junus (1986:3-5) sosiologi karya 

sastra yang melihat karya sebagai dokumen sosial budaya ditandai oleh 3 unsur 

utama. Pertama adalah unsur atau isi cerita dalam karya sastra tersebut, terlepas dari 

hubungannya dengan unsur lain. Yang kedua, pendekatan sosiologi sastra mengambil 

citra tentang sesuatu, misalnya tentang citra perempuan, lelaki, tradisi, dunia modern, 

dan lain-lain, dalam suatu karya yang mungkin dilihat dalam prespektif 

perkembangan. Ketiga, pendekatan ini bisa mengambil motif atau tema yang terdapat 

dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan di luar karya. 

Kencenderungan melihat hubungan langsung (one-to-one correspondence) antara 
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unsur karya sastra dengan unsur masyarakat yang digambarkan pada karya sastra itu. 

(Swingwood, via Junus, 1986;7). 

 Dalam penelitian ini ketiga unsur tersebut terakomodir dengan baik yaitu; 

pertama, unsur cerita yang membangun novel Ibuk. Kedua, citra tentang sesuatu yang 

dalam hal ini tak lain adalah mitos itu sendiri. Dan ketiga, adalah kenyataan yang 

hadir di dalam novel Ibuk bahwa adanya kepercayaan dan penerepan dengan 

sungguh-sungguh pada istilah Jawa yang dipercayai oleh tokoh-tokoh di dalamnya. 

 Tokoh dalam sebuah cerita memiliki andil yang besar dalam menentukan sudut 

pandang masyarakat. Pada tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam sebuah novel, 

selalu disematkan kepentingan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu 

tersebut (Stanton, 2007:32). Inilah yang nantinya menjadi acuan peneliti untuk 

menggungkap kepercayaan masyarakat dalam melihat fenomena-fenomena mitos 

atau istilah jawa yang terjadi. Hal ini nantinya bisa diungkap melalui interaksi antar 

tokoh, penyikapan dan prinsip-prinsip tokoh ketika berhadapan dengn mitos.  

 Pendekatan yang lebih tepat dalam pembahasan masalah penelitian ini adalah 

pendekatan sosiologi sastra yang dikemukakan oleh Damono (1984:165) bahwa 

sosiologi sastra lebih menekankan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai 

dokumen sosial budaya. Dengan tinjauan atau pendekatan sosiologi sastra yang 

memandang karya sastra sebagai dokumen sosial budaya, peneliti dapat berbicara 

banyak dalam kaitannya dengan pencarian dan pemahaman lebih lanjut tentang istilah 

jawa dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan. 
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 Setelah mengidentifikasi kebudayaan Jawa dalam teks, selanjutnya mengkaji 

penyikapan tokoh terhadap kebudayaan tersebut. Untuk membantu tahap tersebut, 

peneliti menggunakan salah satu teori struktural milik Robert Stanton. Robert Stanton 

(2007) Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, kartakter 

merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita.  Konteks kedua, karakter 

merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip 

moral dari individu-individu tersebut (Stanton, 2007:33). Karakter utama yaitu 

karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. 

Biasanya, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter 

atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut (Stanton, 2007:33). Alasan seorang 

karakter untuk bertindak sebagaimana yang ia lakukan dinamakan motivasi (Stanton, 

2007:33).  

 Peneliti hanya memilih unsur tokoh sebagai data untuk mengkaji secara 

mendalam penyikapan tokoh terhadap kepercayaan pada kebudayaan Jawa. Tokoh-

tokoh yang dipilih merupakan tokoh yang memiliki kemunculan yang lebih dominan, 

seperti tokoh Tinah, Sim, Ibuk, Bapak, dan Bayek. 

  Dengan demikian, penelitian ini mengedepankan unsur sosial dan unsur tokoh 

dalam kaitannya dengan struktur teks. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peneliti 

beranggapan bahwa tokoh adalah unsur teks yang mampu me-representasi-kan 

kepercayaan masyarakatnya dalam memandang istilah Jawa. Dalam hal ini adalah 

istilah-istilah jawa yang selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari melalui tokoh-

tokoh dalam teks sastra tersebut. Tujuannya adalah mengungkap kepercayaan 
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masyarakat di dalam teks Ibuk yang diwakili oleh keluarga tokoh Ibuk sendiri dalam 

melihat fenomena istilah Jawa dan penyikapanya.  

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang menekankan pada tata cara kerja teori fiksi Robert Stanton. Langkah-

langkah yang ditempuh dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut: 

1.8.1 Tahap Pemilihan, Pembacaan, dan Pemahaman Objek 

Objek penelitian ini merupakan novel Ibuk karya Iwan Setyawan. Dalam tahap 

pemahaman peneliti disulitkan dengan banyakanya subbab dalam novel dan tidak 

dapat dimaknai satu-persatu, sehingga perlu dilakukan pembacaan berulang-ulang 

untuk menemukan satu permasalah yang sama dari awal novel tersebut sampai 

akhirnya. Oleh sebabnya, proses yang menyulitkan ini membuat peneliti akhirnya 

menemukan satu permasalahan yang sama yakni representatif dan penyikapan budaya 

Jawa pada tokoh dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan tersebut. 

Pada mulanya, penelitian ini berupaya mengambil sisi feminis. Akan tetapi 

peneliti merasa kecenderungan untuk membahas sosiologi karya sastra tidak dapat 

dihindari. Kepercayaan pada istilah Jawa memang merupakan budaya lama yang 

diketahui oleh banyak masyarakat, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui adanya 

resiko dari kepercayaan tersebut.  

Budaya kepercayaan pada istilah Jawa memang ditanggapi dengan sangat baik 

oleh masyarakat. Hal ini terkait akan rendahnya pengetahuan tentang tindakan 
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ataupun cara pemahaman terhadap istilah tersebut. Karya sastra ini begitu kental 

dengan semua unsur istilah Jawa atau mitos Jawa yang mungkin disadari oleh 

masyarakat akan tetapi tetap terjadi. 

Selanjutnya proses pembacaan dan pemahaman membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Proses untuk menemukan representatif dan penyikapan terhadap hadirnya 

kepercayaan budaya Jawa memang memiliki hambatan yang sulit dilalui. Hal ini 

disebabkan masyarakat sangat mempercayai kebudayaan tersebut sehingga 

menimbulkan satu garis yang sangat sulit untuk dipisahkan. 

 

1.8.2 Tahap Pengkategorian Data 

Pada tahapan ini proses yang berlangsung adalah pengumpulan dua data 

penelitian bersifat data primer dan data sekunder. Data primer yakni novel Ibuk karya 

Iwan Setyawan yang di dalamnya terdapat banyak sekali subbab. Pembacaan melalui 

berbagai subbab yang ada pada novel tersebut adalah suatu hal yang menyulitkan 

akan tetapi berhasil dilakukan, sehingga tercapailah keinginan peneliti untuk 

menemukan permasalah berupa budaya istilah Jawa yang dipercayai oleh tokoh-tokoh 

pada karya tersebut. 

Data sekunder merupakan data pendamping dan pelengkap dalam hal ini buku 

Sosoiologi Karya Sastra karya Damono menjadi salah satu acuan yang digunakan 

oleh peneliti. Selain itu, pengumpulan data lain berupa pendapat, artikel, dan konsep 

teori juga dilakukan guna meraih referensi kepustakaan yang tidak terbatas, sehingga 

tercipta pedoman penelitian yang kuat selama penelitian berlangsung. 
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1.8.3 Tahap Analisis 

Proses penelitian melalui tahapan analisis terdiri atas dua bagian yakni 

pemahaman secara struktural dengan menggunakan teori Robert Stanton dan 

pengungkapan makna, tindakan, dan perilaku kepercayaan pada budaya Jawa atau 

istilah Jawa yang ada pada proses pemahaman sosiologi sastra tersebut. Pada tahapan 

ini, berlangsung aktivitas penelitian yang memanfaatkan data primer dan sekunder 

sebagai bahan pemaknaan guna tercipta usaha pemaknaan yang akurat. 

 

1.9 Sistematik Penyajian 

 Proses pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang masing-

masing dapat dimaknai sebagai sebuah tahapan.  

 Bab I berisi pendahuluan. Pada bab pertama dalam penelitian ini berisi tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, batasan konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan 

sistematika penyajian. 

Bab II berisi representasi istilah-istilah kepercayaan dalam kebudayaan Jawa 

dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan. Setelah itu, terdapat deskripsi perihal 

interaksi tokoh-tokoh pada kepercayaan dalam kebudayaan Jawa. 

Bab III  berisi analisis terhadap penyikapan tokoh-tokoh pada kepercayaan dalam 

kebudayaan Jawa yang secara rinci berisi penyikapan tokoh-tokoh terhadap 

kepercayaan-kepercayaan tersebut dan makna penyikapan mereka. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYIKAPAN TOKOH TERHADAP... A'AN EKA BUDHI HARTA



26 

 

 

Bab IV berisi simpulan penelitian dan saran dari pembahasan yang diharapkan  

mampu memberikan referensi atau acuan yang sesuai dengan penelitian-penelitian 

yang  telah dilakukan pada bab sebelumnya. 
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