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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Masalah-masalah Sosial dalam Novel Kinanthi: Terlahir Kembali 
Karya Tasaro G.K.: Suatu Kajian Kritik Sastra Sosial” ini mengungkapkan masalah-masalah 
sosial yang terdapat dalam novel Kinanthi: Terlahir Kembali karya Tasaro G.K. ditinjau dari 
segi kritik sastra sosial. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan masalah-masalah sosial 
yang terkandung dalam novel Kinanthi: Terlahir Kembali. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
novel Kinanthi: Terlahir Kembali karya Tasaro G.K. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik analisis dokumen atau teknik analisis isi (content analysis). Analisis 
data didasari pada pendekatan sosiologis. Hasil analisis menunjukkan bahwa: masalah- 
masalah sosial yang ditemukan dalam novel Kinanthi: Terlahir Kembali yaitu masalah 
kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat 
modem, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat dalam bentuk pelacuran, masalah 
lingkungan hidup, hingga masalah birokrasi. Masalah sosial yang paling sering muncul dalam 
novel Kinanthi: Terlahir Kembali adalah masalah kejahatan. Dari proses penilaian, dapat 
disimpulkan bahwa masalah-masalah sosial yang dimunculkan dalam novel Kinanthi: 
Terlahir Kembali meskipun bersifat negatif tetapi banyak pesan moral yang ingin 
disampaikan oleh pengarang. Selain dihadirkan dengan tujuan menjalin kesatuan cerita, 
masalah-masalah sosial tersebut bertujuan untuk memberikan sumbangan terhadap 
pembinaan tata kehidupan masyarakat dalam cerita.

Kata Kunci:
Masalah-masalah sosial, novel Kinanthi: Terlahir Kembali, kritik sastra sosial.

Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan 
Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Sriwijaya (2013)

Nama/NIM
Pembimbing 1: Dra. Hj. Latifah Ratnawati, M.Hum. 
Pembimbing 2: Izzah, S.Pd., M.Pd.

: Oktabri Erwanda/06091002023
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengkaji sastra adalah hal yang menarik dan tidak pernah terhenti selagi karya 

sastra itu masih diciptakan. Hal ini disebabkan sastra memiliki hubungan yang cukup 

erat dengan kehidupan khususnya pengarang dan pembacanya. Karya sastra berguna 

untuk mengenal manusia, kebudayaan serta zamannya (Zulfahnur, dkk. 1996:254). 

Hal senada juga dinyatakan oleh Abrams (dikutip Pradopo 1995:254) bahwa karya 

sastra itu mencerminkan masyarakatnya dan secara tidak terhindarkan dipersiapkan 

oleh keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya. Karena itu, karya 

sastra dapat dikatakan sebagai miniatur dunia yang merupakan hasil pengamatan 

sastrawan terhadap realitas kehidupan yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya 

sastra fiksi seperti puisi, novel, cerpen, hingga drama yang berguna untuk dinikmati, 

dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat.

Untuk dapat dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat, tentu saja karya 

sastra harus memiliki mutu yang baik. Menurut Esten (2003:8), karya sastra 

dikatakan bermutu apabila karya sastra tersebut mampu menafsirkan dan 

mengungkapkan masalah hidup dan kehidupan manusia serta mampu 

mengungkapkan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.- 

Salah satu cara untuk dapat mengetahui apakah suatu karya sastra mampu 

memberikan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi pembaca adalah dengan 

melakukan kritik terhadap karya sastra tersebut yang dikenal dengan istilah kritik 

sastra.

Kntik sastra adalah upaya memberikan penilaian karya sastra dalam bentuk 

memberi pujian, mengatakan kesalahan, memberi pertimbangan lewat pemahaman 

dan penafsiran yang sesuai dengan langkah pengkritikan karya sastra. Pradopo 

(2007:92) menegaskan, kritik sastra adalah pertimbangan baik buruk karya sastra, 

penerangan, dan penghakiman karya sastra. Semi (2013:51) mengemukakan bahwa

1
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sosiologi sastra merupakan bagian mutlak dari kntik sastra. Ia mengkhususkan diri 

dalam menelaah sastra dengan memperhatikan segi-segi sosial kemasyarakatan. 

Produk telaahan itu dengan sendirinya dapat digolongkan ke dalam produk kntik 

sastra.
Salah satu jenis kritik sastra yang mengkhususkan diri menelaah segi-segi sosial 

kemasyarakatan dalam suatu karya sastra ialah kntik sastra sosial. Kntik sastra sosial 

yaitu kritik sastra yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis (Semi, 

2013:7). Karena itulah kritik sastra sosial dan sosiologi sastra merupakan satu 

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kritik sastra merupakan ilmu kajiannya, 

sedangkan sosiologi sastra ialah pendekatan yang digunakan untuk melakukan 

penelitian dengan kajian kritik sastra.
Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat terdapat masalah-masalah sosial yang 

mengiringi suatu struktur sosial. Hal ini senada dengan pernyataan Soekanto 

(2012:309), masalah sosial merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat, 

bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai nilai sosial dan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan.

Novel biasanya mengangkat berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. 

Karya-karya yang menarik itu dapat mempengaruhi jiwa para pembaca sehingga 

dapat menyelami dan seolah-olah hadir dalam cerita tersebut. Kisah yang ceritakan 

dalam Kinanthi: Terlahir Kembali memuat masalah-masalah sosial. Sebagai data 

awal yang menunjukkan adanya masalah-masalah tersebut, dapat dilihat dari kutipan 

berikut.

perempuan keriput berwajah sumringah menyapa Ajuj di pertigaan 
jalan kampung. Tangan kirinya menbawa siwur, gayung batok 
kelapa yang diberi gagang bilah bambu. Di dalam bulatan batok 
kelapa itu, mencuat kepala sikat gigi yang sudah gepeng, 
keseringan dipakai; sabun mandi secuil; detergen batangan 
berwarna toska; sz-sachet sampo bubuk; dan sikat sabut 
kecokelatan.
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Tangan satunya menjinjing ember hitam berisi timbunan pakaian 
yang sudah dicuci. Perempuan itu berkemben jarik, ialu 
melapisinya dengan dengan baju kedodoran yang warnanya sudah 
mbladus (Tasaro, 2012:8).

Kutipan tersebut memperlihatkan aspek kemiskinan yang dialami oleh salah satu 

masyarakat yang mendiami kaki Gunung Kidul, Mbah Gogoh. Perempuan senja yang 

baru saja pulang mandi dari tlogo atau telaga yang beijarak kira-kira dua hingga tiga 

kilometer dari pemukiman. Beberapa perlengkapan mandi yang dibawa oleh Mbah 

Gogoh sangat sederhana, bahkan sudah jarang digunakan oleh masyarakat pada 

itu. Dari pakaian yang digunakan oleh Mbah Gogoh pun terlihat kesederhanaan, 

hanya berupa jarik atau kain yang sudah lama dan juga baju kedodoran yang 

warnanya sudah mbladus atau kusam.
Novel Kinanthi: Terlahir Kembali ini menyiratkan banyak aspek sosial. Masalah- 

masalah sosial dalam novel ini disampaikan dengan bahasa yang sederhana namun 

mengandung kritik terhadap pihak yang terkait yang digambarkan dalam cerita yang 

terdapat dalam novel ini. Masalah-masalah sosial dalam novel Kinanthi: Terlahir 

Kembali juga merupakan gambaran singkat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 
negeri ini.

Penelitian ini menjadikan novel Kinanthi: Terlahir Kembali karya Tasaro G.K. 

yang merupakan cetakan pertama tahun 2012 sebagai objek kajian. Novel ini terdiri 

dari 534 halaman yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Bentang Pustaka. Sebelumnya^ 

novel ini pernah diterbitkan oleh Salamadani Publishing pada Januari 2009 dengan 

judul Galaksi Kinanthi: Sekali Mencintai Sudah itu Matfl Peneliti memilih novel 

Kinanthi: Terlahir Kembali karya Tasaro G.K. untuk penelitian ini karena cerita- 

ceritanya berkisar tentang tokoh-tokoh yang hidup dalam situasi yang begitu 

kompleks oleh masalah-masalah kehidupan dalam bermasyarakat.

Alasan lainnya yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini karena belum 

ada penelitian sebelumnya yang menganalisis novel Kinanthi: Terlahir Kembali 

karya Tasaro G.K. ini dengan menggunakan pendekatan dan teori yang sama.

masa
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Kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam karya sastra dihidupkan oleh tokoh- 

tokoh yang ditampilkan, seorang pengarang melukiskan kehidupan manusia dengan 

persoalan-persoalan atau konflik dengan orang lain ataupun konflik yang terjadi 

dengan dirinya sendiri. Pengarang memegang peranan penting dalam penciptaan 

watak tokoh yang dilukiskannya dalam karya sastra. Demikian halnya pada novel 

yang dikaji dalam penelitian ini. Pengarang mencoba memberikan gambaran 

mengenai realitas kehidupan dengan berbagai macam persoalan yang terjadi pada 

kehidupan manusia yang beranjak modem. Dalam novel ini juga terdapat penceritaan 

tindakan, kejadian atau peristiwa yang menggambarkan masalah-masalah sosial 

penting menurut Soekanto (2012:320—343) yaitu kemiskinan, kejahatan, 

disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modem, 

peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, 

masalah lingkungan hidup, dan birokrasi.

Selain itu, novel ini juga mendapatkan bermacam-macam tanggapan dari para 

pembaca, baik ketika masih berjudul Galaksi Kinanthi maupun ketika diterbitkan 

kembali dengan judul Kinanthi: Terlahir Kembali. Sebuah Blog Jurnal Penelitian 

Sastra Bandung, MetaSastra mengungkap jika Galaksi kinanthi layak dibaca terutama 

oleh para perempuan karena dapat memberikan motivasi hidup dan inspirasi untuk 

meraih impian. Selain itu, novel ini dapat membuka mata para pembaca untuk peduli 

dengan kehidupan para TKW di luar negeri, Kita diingatkan bahwa tidak mudah 

menjadi seorang TKW. Sesampai di negara tujuan para TKW harus rela 

mengorbankan semua hal yang ia miliki bahkna nyawa. Sebuah perjuangan yang 

cukup berat keyika seorang TKW dapat bertahan dan melewati semua permasalahan 

tanpa trauma. Dalam novel ini pembaca diajak melihat realitas psikologis Kinanthi 
dari sudut pandang perempuan yang menjadi seorang TKW. Hidup adalah 

perjuangan. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh Tasaro G.K. dalam Galaksi 

Kinanthi. Novel ini dapat memberi pembelajaran tentang cinta dan kemanusiaan.

(tersedia di http://metasastra.wordpress.com/2009/ll/15/menyoal-perjuangan-perem 

puan-dalam-novel-galaksi-kinanthi/).

http://metasastra.wordpress.com/2009/ll/15/menyoal-perjuangan-perem
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Pada artikel yang sama, Ahmad Tohari, sastrawan legendaris yang menulis novel 

Ronggeng Dukuh Paruk mengungkapkan pendapat yang serupa. Menurutnya, Galaksi 

Kinanthi memang merupakan novel cinta, tetapi novel ini lain karena menceritakan 

sebuah potret perjalanan hidup seorang perempuan yang luar biasa. Selain itu, 

penulisnya yang amat berbakat membuat novel ini penting untuk dibaca, (tersedia di
http://metasastra.wordpress.com/2009/ll/15/menyoal-perjuangan-perempuan-dalam

-novel-galaksi-kinanthi/).
Selain pujian di atas, beberapa pembaca lain juga mengutarakan pendapat yang 

kurang lebih selaras. Sinar Jayanti, seorang Blogger mengungkapkan jika banyak 

kalimat-kalimat yang membuatnya berpikir ulang mengenai kehidupan, berpikir ulang 

bahwa masih banyak orang-orang yang hanya menggunakan satu sudut pandangnya, 

padahal dalam hidup ini ada baiknya memiliki banyak sudut pandang, bagaimana 

melihat dari kacamata orang lain, bagaimana melihat dari perasaan orang lain dan 

sebagainya. (tersedia di http://siinarpompong.blogspot.com/2012/06/v-behavior- 

urldefaultvmlo. html)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Efi, seorang penikmat sastra yang 

juga seorang penulis dan admin dari Blog Rumpibuku. Menurut Efi, membaca novel 

Kinanthi: Terlahir Kembali ini, rasanya seperti membaca novel terjemahan. Novel 

yang kaya dengan berbagai disiplin ilmu. Tasaro dengan lincah mengajak kita 

berkelana, mulai dari menyusuri dusun di kaki Gunung Kidul yang terbelakang 

dengan kultur masyarakatnya yang kental dengan ritual kejawen, lalu bergeser ke 

Bandung yang sejuk, lalu melompat ke panasnya udara yang membekap Jazirah Arab 

hingga terdampar ke Amerika yang masyarakatnya yang multi etnis dan modem, 

(tersedia di http://rumpibuku.blogspot.com /2012/12/kinanthi-terlahir-kembali.htmI).

Pendapat pembaca yang lain juga mengungkapkan hal yang sama ialah Rien 

Kinanthi, seorang penggemar Kinanthi yang juga seorang Blogger. Menurutnya 

Kinanthi. Terlahir Kembali merupakan cerita tentang satu cinta yang tak tergantikan 

puluhan tahun, kisah dua kali penantian yang dialami Kinanthi. satu masa penantian 

ketika terpisah dengan Ajuj, dan satu masa penantian lagi ketika ia sudah berjumpa

http://metasastra.wordpress.com/2009/ll/15/menyoal-perjuangan-perempuan-dalam
http://siinarpompong.blogspot.com/2012/06/v-behavior-urldefaultvmlo
http://siinarpompong.blogspot.com/2012/06/v-behavior-urldefaultvmlo
http://rumpibuku.blogspot.com
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Ajuj, ia terus bersetia dalam dua masa penantian itu. Ada yang bilang tidak rasional, 

tapi menurutnya tak ada yang tak mungkin, apalagi dengan perjalanan hidup seperti 

sudah dialami Kinanthi, menanti bukanlah perkara besar baginya, (tersediayang
http: //ladang  jiwa, com/13321/tasaro-g-k-kinanthi-hope).

Setelah membaca berbagai macam tanggapan dari pembaca novel Kinanthi: 

Terlahir Kembali, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kritik sastra

sosial dengan menjadikan novel ini sebagai objek penelitian.
Dari daftar judul skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, penelitian mengenai kritik sosial sudah pernah dilakukan oleh Primasa 

(1997) dengan menerapkan teori Sumardjan yang dikutip Zaharia (1999) mengenai 

unsur sosial dalam pengertian kritik sosial; Fitriansyah (1997) dan Yusmarlina (1998) 

dengan teori Abdulsyani (1994) mengenai aspek-aspek sosial; Dwipa (1998) dan 

Herliny (2002) menggunakan teori Abdulsyani (1994). Susanti (2012) menggunakan 

teori Soekanto (1988).

Penelitian mengenai kritik sosial yang dilakukan oleh para peneliti di atas, 

membahas aspek-aspek sosial yaitu kelompok sosial, budaya, lembaga sosial, 

stratifikasi sosial, serta kekuasaan dan wewenang, kecuali Meri Susanti yang 

menggunakan kritik sastra sosial untuk mengkaji aspek-aspek sosial diantaranya 

kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan 

wewenang, perjudian, korupsi, kriminalitas, prostitusi, dan kemiskinan.

Setelah meninjau judul-judul skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya Indralaya di atas, terlihat bahwa 

belum ada yang melakukan penelitian mengenai masalah-masalah sosial dengan 

kajian kntik sastra sosial. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan ini merupakan 

penelitian pertama yang meneliti masalah-masalah sosial dengan kajian kritik sastra 

sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji objek penelitian. Pendekatan
sama-sama
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sosiologis digunakan karena dinilai sesuai untuk melihat masalah-masalah sosial 

dalam objek penelitian.
Terdapat dua perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Pertama, ialah terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan, pada

penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji mengenai aspek-aspek sosial yang 

terdapat dalam objek penelitian, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori
kejahatan,Soekanto mengenai masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, 

disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modem, 

peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan,

masalah lingkungan hidup, dan birokrasi yang terdapat dalam kalimat, paragraf, dan 

penggalan wacana objek penelitian.

Kedua, perbedaan terletak pada ilmu kajian yang digunakan. Penelitian 

sebelumnya menggunakan kritik sosial yang hanya terbatas pada analisis saja tanpa 

adanya interpretasi dan penilaian. Dalam penelitian ini digunakan kritik sastra sosial. 

Peneliti menerapkan dua langkah yang menjadi langkah penting dalam penelitian 

kritik sastra sosial yang meliputi telaah segi-segi sosial kemasyarakatan yang terdapat 

dalam objek penelitian serta sumbangan yang diberikan terhadap pembinaan tata 

kehidupan masyarakat.

1.2 Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah masalah-masalah sosial yang terkandung dalam novel Kinanthi: 

Terlahir Kembali karya Tasaro G.K. ditinjau dari kritik sastra sosial.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap bagaimana masalah-masalah sosial 

yang terkandung dalam novel Kinanthi: Terlahir Kembali karya Tasaro G.K. ditinjau 

dari kritik sastra sosial.



«W-.-».»-.

8

1.4 Manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, seperti peneliti 

sastra, pembaca terutama peminat sastra, dan pengajaran bahasa dan sastra. Bagi 

peneliti sastra, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

lanjutan. Khususnya pada novel sejenis yang menyajikan beragam masalah-masalah 

sosial, terutama masalah-masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi peneliti sastra 

untuk mengkaji novel Kinanthi: Terlahir Kembali karya Tasaro G.K. dengan 

menggunakan pendekatan yang berbeda.

Bagi pembaca terutama peminat sastra, penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi serta untuk membantu memahami masalah-masalah sosial yang ada di 

dalam novel Kinanthi: Terlahir Kembali karya Tasaro G.K.

Bagi pengajaran bahasa dan sastra, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi 

siswa untuk membaca karya sastra, terutama karya sastra yang banyak memberikan 

gambaran mengenai masalah-masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selain 

ihi, juga dapat diketahui hal-hal yang bermanfaat untuk memberikan sumbangan 

terhadap teori (deskripsi) sastra, khususnya bidang kritik sastra yang membahas kritik 

sastra sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan sebagai materi alternatif 

dalam pembelajaran untuk bahasa dan sastra Indonesia.

3
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