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ABSTRAK
Ridja, Andina Rambu Tawunga. 2021. Bentuk-Bentuk Kriminalitas Dan Faktor
Terjadinya Kriminalitas Dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya
Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra. Skripsi. Yogyakarta:
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Seni,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini mengkaji tentang bentuk-bentuk kriminalitas dan faktor
terjadinya kriminalitas yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, mendeskripsikan
bentuk-bentuk kriminalitas yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata. Kedua, mendeskripsikan faktor terjadinya kriminalitas dalam
novel Orang-Orang Biasa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Jenis penelitian
ini bersifat deksriptif kualitatif. Data penelitian berupa kutipan kalimat dan
paragraf yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca
dan catat.
Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi bentuk-bentuk kriminalitas dan
factor penyebab kriminalitas yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa
karya Andrea Hirata. Bentuk-bentuk kriminalitas itu berupa kejahatan pembulian
(bullying), pencurian, perampokkan, penyuapan, pencucian uang, korupsi, dan
kejahatan media sosial (cybercrime). Adapun faktor penyebab terjadinya
kriminalitas dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata berupa faktor
ekonomi, faktor kondisi lingkungan, faktor emosi atau marah, dan faktor
ketidakadilan sosial.
Novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata memiliki implikasi
dengan dunia pendidikan khususnya pada pembelajaran sastra. Secara teoretis,
penelitian ini berimplikasi pada pengembangan pembelajaran sastra di SMA
khususnya pada kajian analisis novel Indonesia yang memiliki keanekaragaman
bentuk dari berbagai angkatan. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk
mengembangkan materi pembelajaran sastra yang lebih variatif, kreatif, dan
inovatif.
Secara praktis penelitian ini adalah pengembangan kajian sosiologi sastra
secara umum. Dalam dunia pendidikan kajian ini menjadikan siswa mampu
mengetahui, mengenal, dan menganalis masalah-masalah sosial yang terjadi
dalam masyarakat seperti kasus kejahatan/kriminalitas yang terdapat dalam novel
atau cerita lain untuk dikaitkan secara kontekstual dengan kehidupan sehari-hari.
Kata kunci : bentuk kriminalitas, faktor penyebab kriminalitas, novel OrangOrang Biasa.
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ABSTRACT
Ridja, Andina Rambu Tawunga. 2021. The forms of Crime and Factors for
Crime in the Novel Ordinary People by Andrea Hirata: An Overview of
the Sociology of Literature. Thesis. Yogyakarta: Indonesian Literature
Language Education, Department of Language and Arts, Faculty of
Teacher Training and Education, Sanata Dharma University.
This study examines the forms of crime contained in the the Ordinary
People by Andrea Hirata. This research has two objectives. Firs, to describes the
forms of crime contained in the novel Ordinary People by Andrea Hirata. Second,
to describes the factors for the occurrence of crime in the novel Ordinary People
by Andrea Hirata.
This study uses a sociology of literature approach. This type of research is
descriptive qualitative. Research data in the form of excerpts of sentences and
paragraphs contained in the novel Ordinary People by Andrea Hirata. This
research consists of twenty-three data regarding the forms of crime, and eight
data regarding the factors that cause crime. The data collection technique used
in this research is reading and note-taking technique.
The result of this study is a description of the forms of crime contained in
the novel People Ordinary by Andrea Hirata. The forms of crime are in the forms
of bullying, theft, robbery, bribery, money laundry, corruption, and social media
crime. As for the factors that cause crime in the novel Ordinary People by Andrea
Hirata in the form of economic factors, environmental conditions, emotional or
angry factors, and social injustice factors.
Novel Ordinary People by Andrea Hirata have implications for the world
of educations, especially in learning literature. Theoretically, this research has
implications for the development of literary learning in senior high school,
especially in the study of analyzing Indonesian novel which have a variety of
forms varios generations. This research can also be used as a reference to
develop more varied, creative, and innovative literature learning materials.
Practically this research is the development of sociology of literature
studies in general. In the world of education,this study makes students able to
know, recognize, and analyze social such as cases of crime/criminality contained
in novels or other story to be contextual linked with everyday life.

Keywords: forms crime, factors that cause crime, novel Ordinary People
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Segala bentuk kriminalitas akhir-akhir ini semakin sering dipublikasikan
untuk dijadikan sebagai bahan berita baik itu dalam pemberitaan media cetak
maupun visual. Informasi mengenai perampokan, pemukulan, penganiayaan,
pelecahan seksual, bahkan pembunuhan merupakan dampak dari adanya
perubahan sosial yang dapat menimbulkan masalah sosial. Perubahan sosial
dapat menimbulkan perasaan tidak aman, perasaan kurang mampu, perasaan
bersalah, perasaan bermusuhan dan konflik. Keadaan ini akan melahirkan
perbuatan anti sosial atau kejahatan. Tindak kriminalitas dimaksudkan untuk
menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.
Gejala kriminalitas yang sering muncul pada umumnya terjadi pada
masyarakat yang sedang mengalami krisis sebagai akibat dari proses perubahan
yang mendesak baik pada bidang sosial, ekonomi,politik, dan budaya. Perubahan
itu diikuti dengan perubahan struktur, kedudukan, fungsi, dan ikatan-ikatan
hubungan sosial yang menyebabkan timbulnya situasi krisis, ketegangan dan
keresahan bagi lingkungan masyarakat yang sedang menghadapi perubahan
sosial.
Untuk mengetahui masalah sosial dalam masyarakat dibutuhkan sebuah
teori dan pendekatan yang tepat yakni pendekatan sosiologi sastra. Ratna
(2003:25) mengatakan bahwa sosiologi sastra berpacu pada penelitian terhadap
karya sastra dan keterlibatan strukturnya. Oleh sebab itu, penelitian sosiologi
1
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sastra dilakukan dengan cara memberikan makna pada sistem dan latar belakang suatu
masyarakat serta dinamika yang terjadi didalamnya. Pada dasarnya karya sastra
bercerita tentang persoalan-persoalan manusia. Pengarang secara langsung atau tidak
langsung mengungkapkan persoalan sosial di dalam karyanya. Hal tersebut dipengaruhi
oleh apa yang dialami, dirasakan, dan dilihat dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun
Wellek dan Warren menyatakan bahwa sosiologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji
masalah-masalah sosial yang tercermin atau tersirat dalam karya sastra maupun yang
menjadi tujuan penulisan karya sastra itu sendiri (via Sujarwa, 2019:40). Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra karena, pendekatan ini
merupakan pendekatan yang mengkaji masalah sosial dalam masyarakat atau dapat
dijadikan juga sebagai cerminan kehidupan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan
sosiologi sastra maka hubungan kehidupan sosial masyarakat akan tampak melalui
karya sastra ini. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Endraswara (2003:79) bahwa
sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada masalah manusia karena sastra
sering mengungkap perjuangan manusia dalam menentukan masa depannya,
berdasarkan imajinasi, perjuangan manusia dalam menentukan masa depannya,
berdasarkan imajinasi, perasaan, dan intuisi. Karya sastra merupakan perpaduan antara
imajinasi pengarang dengan kehidupan sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, sering
dikatakan bahwa karya sastra dapat dianggap sebagai cermin kehidupan sosial
masyarakat karena masalah yang dilukiskan dalam karya sastra merupakan masalahmasalah yang ada di lingkungan

2
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pengarangnya sebagai anggota masyarakat Santosa dan Wahyuningtyas, (2011
:25).
Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra yang menyampaikan
permasalahan dalam masyarakat secara kompleksitas. Atas dasar inilah
pengetahuan terhadap unsur-unsur yang membangun sebuah novel sangat
penting dalam upaya memahami novel itu sendiri. Novel juga merupakan
perwujudan latar belakang sosial dan budaya masyarakat yang ditampilkan oleh
pengarang. Latar belakang sosial budaya yang ditampilkan oleh pengarang itu
meliputi tata cara kehidupan, adat istiadat, kebiasaan, sikap, upacara adat
keagamaan, kovensi-konvensi lokal, sopan santun, hubungan kekerabatan dalam
masyarakat, cara berpikir, dan cara memandang segala sesuatu atau perspektif
kehidupan (Waluyo, 1994:52).
Salah satu nilai yang terkandung dalam novel adalah nilai sosial. Banyak
novel yang terbit mengandung nilai sosial, salah satunya adalah novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata. Novel Orang-Orang Biasa merupakan novel
terbaru dari Andrea Hirata yang baru saja terbit bulan Februari 2019. Novel ini
sangat kental dengan permasalahan sosial. Dalam novel ini menceritakan 10
orang miskin yang masing-masing memiliki masalah kehidupan, hingga pada
suatu hari terdapat anak dari salah satu diantara 10 tokoh itu yang mengikuti
ujian masuk perguruan tinggi dan lolos masuk fakultas kedokteran. Akan tetapi
syarat masuknya haruslah membayar biaya sebesar 170 juta, dari situlah konflikkonflik sosial seperti bentuk kejahatan/kriminalitas yakni perampokan,
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pencurian, cyber crime, korupsi, kejahatan dalam bentuk penyuapan, dan
kejahatan pembulian pun muncul dalam novel ini.
Dalam novel Orang-Orang Biasa nampak jelas bahwa pengarang berusaha
menangkap gejala kemasyarakatan yaitu mengenai persahabatan, kekeluargaan,
kemiskinan, kekerasan, dan masalah sosial lainnya. Namun demikian, untuk
memahami novel ini perlu diketahui isi novel sehingga dapat diperoleh
persoalan pokok. Persoalan pokok dalam novel Orang-Orang Biasa akan
dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang berkaitan dengan
sosiologi sebagai salah satu ilmu sosial (Bruce,2018). Novel ini memiliki ciri
khas yaitu alur cerita dalam novel ini seperti mengalir begitu saja dengan
tambahan cerita humor yang ditulis pengarang seakan membuat tokoh-tokoh
dalam cerita ini benar-benar hidup. Selain itu pengarang pun memasukkan
sindiran-sindiran kecil untuk dunia pendidikan, kepada pemerintah serta
birokrasi lainnya mengenai kondisi sosial masyarakat menengah bawah dalam
memperbaiki maupun menjalani kualitas hidup mereka.
Alasan penulis memilih novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata
untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu pertama novel ini berhasil
menggambarkan bentuk kejahatan/kriminalitas yang terjadi dalam dunia nyata
sangat jelas digambarkan oleh tokoh-tokoh dalam novel ini. Kedua, dari segi
pengarang yakni memasukkan sindiran-sindiran kecil untuk dunia pendidikan,
kepada pemerintah serta birokrasi lainnya mengenai kondisi sosial masyarakat
menengah bawah dalam memperbaiki maupun menjalani kualitas hidup mereka.
Bukan karena tidak cerdas, melainkan tidak adanya kesempatan atau fasilitas
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yang mendukung. Menghadirkan sosok Aini, pengarang ingin memberikan
gambaran mengenai kemiskinan yang membelenggu cita-cita dari seorang anak
cerdas yang bisa lulus di fakultas kedokteran namun, terkendala dalam hal biaya.
Ketiga, penulis memilih novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dengan
pendekatan sosiologi sastra khususnya sosiologi karya sastra karena hubungan
kehidupan sosial masyarakat tampak melalui karya sastra ini. Selain itu pada
suatu karya sastra, tak jarang dalam suatu novel pastilah mengandung sebuah
nilai untuk diambil pembelajaran maupun maknanya.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara
karya sastra dengan kriminalitas dalam realitas kehidupan masyarakat dan
lingkungan. Untuk mengetahui masalah sosial tersebut penulis menggunakan
pendekatan yang mempelajari langsung hubungan sosial dalam masyarakat
yakni pendekatan sosiologi sastra. Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan sosiologi sastra menurut Ian Watt yang menyebutkan bahwa sastra
merupakan cermin kehidupan masyarakat yang artinya permasalahan dalam
karya sastra tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.
Selain itu, pembaca juga dapat mengetahui bahwa novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata mengandung nilai-nilai sosial dan kehidupan, sehingga
diharapkan melalui penelitian ini pembaca dapat mengambil nilai-nilai positif
dalam novel ini. Nilai-nilai positif tersebut nantinya dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari sehingga lebih mawas diri dalam menanggapi unsur-unsur
negatif. Adapun dalam dunia pendidikan, guru diharapkan dapat memanfaatkan
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai media tambahan
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pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan materi ajar sastra. Guru
juga diharapkan dapat lebih menanamkan sifat apresiasi terhadap karya sastra agar
siswa dapat membedakan mana hal baik dan buruk dalam suatu karya yang patut
untuk ditiru maupun sebaliknya. Untuk siswa diharapkan dapat memanfaatkan
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai bahan bacaan yang
bermanfaat untuk menambah wawasan tentang karya sastra. Novel tersebut juga
diharapkan mampu menambah sikap apresiasi terhadap karya sastra secara lebih
baik. Siswa juga diharapkan dapat meneladani sifat-sifat baik dalam nilai-nilai
karakter tokoh serta nilai sosial yang terdapat dalam novel tersebut.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah
penelitian sebagai berikut.
1. Bentuk-bentuk kriminalitas apa sajakah yang terdapat dalam novel OrangOrang Biasa Karya Andrea Hirata ?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kriminalitas dalam novel
Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata ?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan penulisan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian
sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kriminalitas yang terdapat dalam novel
Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata.
2. Mendeskripsikan faktor terjadinya kriminalitas dalam novel Orang-Orang
Biasa Karya Andrea Hirata.
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1.4. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi
pembaca. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut.
a. Manfaat Teoretis
Bagi bidang keilmuan diharapkan penelitian ini dapat memberikan
manfaat berupa pengetahuan, dan memperkaya kajian teori sosiologi
sastra.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk
menambah referensi penelitian karya sastra tentang kajian
sosiologi dalam sastra Indonesia.
2. Bagi guru bahasa Indonesia
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran
bahasa Indonesia terutama dalam bidang kesusastraan.
3. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang
kajian sosiologi sastra dari sudut pandang kriminalitas yang terjadi
dalam

masyarakat,dan

diharapkan

juga

membantu

mengungkapkan makna yang terkandung dalam novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata.
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1.5. Batasan Istilah
Berikut ini akan disajikan istilah atau konsep untuk menghindarkan
terjadinya kesalahpahaman, yaitu (1) novel, ( 2) kriminalitas, dan (2) sosiologi
sastra.
a. Novel
Van Leeuwen via Nurgiyantoro (2005: 15) menyatakan bahwa novel
merupakan cerita prosa yang menuliskan pengalaman-pengalaman batin dari
beberapa orang yang berhubungan satu dengan yang lain dalam satu keadaan.
Teknik pengungkapan bersifat padat dan antar unsurnya merupakan struktur yang
terpadu.
Novel dikreasikan oleh pengarang sehingga hadir di hadapan pembaca
merupakan totalitas, yakni suatu keseluruhan yang bersifat artistik. Sebuah novel
dibangun dari sejumlah unsur, dan setiap unsur akan saling berhubungan secara
erat dan menjadikan novel sebuah karya yang bermakna dan hidup (Nurgiyantoro,
2005: 22-31). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel
merupakan sebuah prosa yang menceritakan pengalaman beberapa orang yang
dituangkan dalam bentuk cerita oleh si pengarang yang mana konflik-konflik
dalam cerita tersebut akan merubah jalan hidup pelakunya.
b. Kriminalitas
Kriminal merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan perilaku
atau sebuah kejahatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Kriminal
dapat diartikan sebagai perbuatan jahat, maka tindak kriminal dapat dapat
diartikan pula sebagai perbuatan kriminal Kartono (2007). Kemudian menurut
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Johnson (via Kartono 2007) mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian yang telah melanggar hukum pidana
dan karena itu diancam hukuman pidana. Sedangkan menurut KBBI menuliskan
bahwa kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang
melanggar hukum pidana.
c. Sosiologi Sastra
Weber (via Faruk, 2012: 3) menyatakan bahwa sosiologi lebih mengarah
kepada persoalan pokok yang dialami manusia itu sendiri. Melalui pandangannya,
Weber menjadikan perilaku manusia sebagai objek yang utama. sedangkan Ratna
(2003:1) menjelaskan bahwa sosiologi berarti ilmu mengenai asal-usul dan
pertumbuhan (evolusi) masyarakat, ilmu pengetahuan yang mempelajari
keseluruhan jaringan hubungan antarmanusia dalam masyarakat yang sifatnya
umum, rasional, dan empiris.
Menurut Faruk (2012 :41) mengatakan bahwa sastra merupakan bahasa
tertentu yang khusus, yang berbeda dari bahasa pada umumnya. Apa yang disebut
sebagai susastra sering kali diartikan sebagai bahasa yang indah, bahasa yang
berirama, yang mempunyai pola-pola bunyi tertentu seperti persajakan, ritme,
asonansi dan aliterasi, dan sebagainya. Sedangkan Wellek dan Warren
mengatakan bahwa sastra adalah karya fiktif dan imajinatif yang merupakan hasil
ekspresi dari pengarang.
Sosiologi sastra merupakan suatu pendekatan yang memahami dan menilai
karya sastra dengan mempertimbangkan aspek atau segi kemasyarakatan.
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Pendekatan sosiologi sastra adalah pemahaman terhadap karya sastra sekaligus
hubungannya dengan masyarakat yang melatarbelakanginya (Ratna, 2003:2).

1.6. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini, peneliti menjadi lima bab. Bab 1 berisi pendahuluan.
Peneliti memaparkan (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan
penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) batasan istilah, dan (6) sistematika
penulisan.
Bab II terdiri atas penelitian yang relevan dan kajian pustaka. Dalam bab
ini, peneliti akan menguraikan penjelasan dan kesimpulan dari penelitian
terdahulu mengenai bentuk kriminalitas dalam novel, sedangkan pada bagian
kajian pustaka berisi teori novel, kriminalitas, dan sosiologi sastra yang akan
menjadi acuan dalam menemukan bentuk-bentuk kriminalitas dalam novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata. Bab III berisi metodologi penelitian. Peneliti
membahas mengenai jenis penelitian, sumber dan data penelitian, instrumen
penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan trianggulasi data. Bab III
merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data,
hingga membuat kesimpulan berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan.
Bab IV merupakan pemaparan hasil analisis data dan pembahasan hasil
penelitian. Peneliti menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kriminalitas berupa
kejahatan pembulian, pencurian, perampokkan, korupsi,penyuapan, pencucian
uang, dan kejahatan media sosial, serta faktor penyebab tejadinya kriminalitas
dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Kemudian peneliti akan
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mengaitkan acuan teori oleh pakar ahli yang digunakan, hasil penelitian, dan
penelitian yang relevan.
Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab V
ini didapatkan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Simpulan berisi
keseluruhan hasil yang didapatkan dari analisis bentuk-bentuk kriminalitas dan
faktor penyebab terjadinya kriminalitas yang terdapat dalam novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata. Saran bersi usulan-usulan yang ditulis oleh peneliti
untuk dikembangkan oleh penelitian yang selanjutnya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Penelitian yang relevan
Beberapa penelitian mengenai bentuk atau aspek kriminalitas dalam
novel sebelumnya telah dilakukan oleh Utafiya (2011), Jayanty (2012), dan
Laksono (2017). Berikut paparan penelitian relevan terdahulu mengenai
aspek kriminalitas dalam novel.
Penelitian

relevan

pertama

mengenai

penelitian

kriminalitas

dilakukan oleh Utafiya (2011) dalam skripsi yang berjudul “Aspek
Kriminalitas dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi Karya Pakne
Puri (Tinjauan Sosiologi Sastra). Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa
secara struktural cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki tema sosial
yang diambil dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu
kriminalitas. Penelitian tersebut menggunakan teori pendekatan sosiologi
sastra dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian Utafiya (2011) terletak pada objek kajian dan pendekatan
yang digunakan, yaitu kriminalitas sebagai objek kajian dan pendekatan
sosiologi sastra. Adapun perbedaannya terletak pada sumber data yang
digunakan. Utafiya (2011) menggunakan Cerbung Salindri Kenya Kebak
Wewadi Karya Pakne Puri, sedangkan penelitian ini menggunakan novel
Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai sumber data.
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Penelitian berikutnya tentang kriminalitas juga dilakukan oleh
Jayanty (2012) dalam skripsi yang berjudul “Unsur-Unsur Kriminalitas Novel
Di Atas Mahligai Cinta Karya Sri Rokhati (Tinjauan Sosiologi Sastra)” dan
Implementasinya

dalam

Pembelajaran

SMA”.

Penelitian

tersebut

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan
teori sosiologi sastra. Masalah dalam penelitian tersebut yakni (1)
mendeskripsikan struktur yang membangun novel DMC karya Sri Rokhati
yang meliputi tema, amanat, alur, penokohan, dan latar, (2) mendeskripsikan
faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kriminalitas dalam novel DMC
karya Sri Rokhati. Persamaan penelitian ini dan penelitian Jayanty (2012)
terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan. Sedangkan
perbedaanya terletak pada sumber data yang digunakan. Penelitian ini
menggunakan novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai sumber
data dan tidak diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah, sedangkan
Jayanty (2012) menggunakan novel Di Atas Mahligai Cinta karya Sri Rokhati
dan diimplementasikan dalam pembelajaran SMA.
Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Laksono (2016) yang
berjudul “ Peristiwa Kriminal Dalam Novel Jawa Krikil-Krikil Pasisir Karya
Tamsir AS”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologi sastra.
Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut yakni bentuk-bentuk
kriminalitas serta faktor pendorong kriminalitas dalam novel Jawa KrikilKrikil Pasisir Karya Tamsir AS. Adapun persamaan penelitian ini dengan
penelitian Laksono (2017) yaitu objek kajian berupa unsur kriminalitas dan
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pendekatan sosiologi sastra yang digunakan serta masalah yang diteliti dalam
novel. Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data yang digunakan
dalam penelitian. Penelitian Laksono (2017) menggunakan novel Jawa
Krikil-Krikil Pasisir Karya Tamsir AS sebagai sumber data, sedangkan
penelitian ini menggunakan novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata
sebagai sumber data penelitian.
Penelitian berikutnya dilakukan Pratama (2021) yang berjudul “NilaiNilai Pendidikan Dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata”.
Penelitian tersebut mempunyai tujuan yakni, untuk mengetahui nilai-nilai
pendidikan karakter yang terkandung dalam novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata. Persamaan penelitian Pratama dengan penelitian ini terletak
pada objek dan sumber penelitian yang dipakai sama yakni mengggunakan
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Sedangkan perbedaanya
terletak pada kajian atau hal yang diteliti yaitu penelitian Pratama (2021)
berfokus pada nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata, sedangkan penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk
kriminalitas dan faktor terjadinya kriminalitas dalam novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata.
Berdasarkan uraian penelitian diatas, kesatuan antara penelitian ini
dengan penelitian relevan terdahulu yakni memiliki kesamaan dalam hal teori
yang digunakan yakni teori sosiologi sastra maupun aspek masalah yang akan
dikaji dalam novel yang diteliti. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek
yakni novel yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.
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2.2. LANDASAN TEORI
Novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata akan dikaji dengan
menggunakan beberapa teori. Teori tersebut akan dikaji dengan teori novel,
pendekatan sosiologi sastra, dan kriminalitas. Berikut merupakan penjabaran
dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.
2.2.1. Novel
Nurgiyantoro (2010:4) menjelaskan bahwa novel sebagai sebuah
karya fiksi yang menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan
yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui berbagai unsur
instrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, dan penokohan, latar, dan sudut
pandang yang semuanya bersifat imajinatif, walaupun semua yang
direalisasikan pengarang sengaja dianalogikan dengan dunia nyata tampak
seperti sungguh ada dan benar-benar terjadi, hal ini terlihat sistem
koherensinya sendiri.
Novel juga adalah penuangan pikiran, perasaan, dan gagasan penulis
dalam merespon kehidupan disekitarnya. Ketika di dalam kehidupan sekitar
muncul permasalahan baru, nurani penulis akan terpanggil untuk segera
menciptakan sebuah cerita yang baru. Sebagai bentuk karya sastra, novel juga
sangat ideal untuk mengangkat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan
manusia dalam suatu kondisi kritis yang menentukan nasib pelakunya.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa novel merupakan
buah pikiran maupun bentuk imajinasi pengarang yang sengaja dituangkan
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dalam cerita yang direka

lalu dihubungkan dengan kejadian maupun

peristiwa dalam masyarakat maupun dalam lingkungan.
2.2.2. Pendekatan Sosiologi Sastra
Weber (via Faruk, 2012: 3) menyatakan bahwa sosiologi lebih
mengarah kepada persoalan pokok yang dialami manusia itu sendiri. Melalui
pandangannya, Weber menjadikan perilaku manusia sebagai objek yang
utama. sedangkan Ratna (2003:1) menjelaskan bahwa sosiologi berarti ilmu
mengenai asal-usul dan pertumbuhan (evolusi) masyarakat, ilmu pengetahuan
yang mempelajari keseluruhan jaringan hubungan antarmanusia dalam
masyarakat yang sifatnya umum, rasional, dan empiris.
Sosiologi merupakan studi yang objektif dan ilmiah tentang manusia
dalam masyarakat, lembaga sosial dan proses sosial. Sosiologi mencoba
mencari

tahu

bagaimana

masyarakat

dimungkinkan,

bagaimana

ia

berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada (Damono, 2010 :9). Proses interaksi
yang terjadi akan menimbulkan hubungan yang bersifat menguntungkan
maupun merugikan. Sosiologi merupakan studi ilmiah dan objektif mengenai
manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga dan proses sosial.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
sosiologi cenderung ke arah kehidupan sosial manusia yang nyata dan
menggambarkan fakta kemanusiaan. Sebagai ilmu yang mempelajari tentang
hubungan manusia, sosiologi juga secara tidak langsung mempelajari tentang
komunikasi antar manusia yang dalam hal ini dapat berupa hasil karya
manusia berupa sastra. Menurut Faruk (2012 :41) mengatakan bahwa sastra
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merupakan bahasa tertentu yang khusus, yang berbeda dari bahasa pada
umumnya. Apa yang disebut sebagai susastra sering kali diartikan sebagai
bahasa yang indah, bahasa yang berirama, yang mempunyai pola-pola bunyi
tertentu seperti persajakan, ritme, asonansi dan aliterasi, dan sebagainya.
Sedangkan Wellek dan Warren mengatakan bahwa sastra adalah karya fiktif
dan imajinatif yang merupakan hasil ekspresi dari pengarang. Jadi, dapat
ditarik kesimpulan bahwa sastra merupakan hasil karya dan ekspresi manusia
yang memiliki nilai estetik dimana nilai estetiknya disampaikan melalui
bahasa.
Sosiologi sastra terbagi dalam tiga klasifikasi. Pertama, sosiologi
pengarang yang mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial dan lain-lain
yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. Kedua, sosiologi
sastra

yang

mempermasalahkan

karya

sastra

itu

sendiri.

Pokok

permasalahanya yaitu tersirat dalam karya sastra dan apa menjadi tujuan
penulisannya

yang

berkaitan

dengan

sosial

budaya

yang

telah

menghasilkannya. Ketiga, sosiologi sastra mempermasalahkan pembaca dan
pengaruh sosial karya sastra. Pembaca karya sastra berasal dari bermacammacam golongan, kelompok, agama, pendidikan, dan umur dapat dipengaruhi
oleh karya sastra yang dibaca (Wellek dan Warren, 1990: 111-112).
Klasifikasi sosiologi sastra Wellek dan Warren tidak jauh berbeda
dengan klasifikasi sosiologi sastra menurut Ian Watt (via Damono, 2010:4-5).
Ian Watt mengklasifikasikan sosiologi sastra menjadi tiga hal. Pertama,
konteks sosial pengarang. Hal tersebut berkaitan dengan dengan posisi sosial
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sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. Halhal utama yang diteliti adalah: (a) bagaimana pengarang mendapatkan mata
pencariannya; (b) sejauh mana pengarang menganggap pekerjaanya sebagai
suatu profesi; (c) masyarakat apa yang dituju oleh pengarang. Kedua, sastra
sebagai cermin masyarakat. Hal utama yang mendapat perhatian adalah: (a)
sejauh mana sastra mencerminkan masyarakat pada waktu karya sastra
ditulis; (b) sejauh mana sifat pribadi pengarang mempengaruhi gambaran
masyarakat yang ingin disampaikannya; (c) sejauh mana genre sastra yang
digunakan pengarang dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat. Ketiga,
fungsi sosial sastra. Hal yang diperhatikan adalah: (a) sejauh mana sastra
berfungsi sebagai pembaharu dan perombak dalam masyarakat; (b) sejauh
mana sastra hanya bertugas sebagai penghibur saja; (c) sejauh mana sastra
mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur.
Pada klasifikasi yang kedua, penelitian yang dilakukan lebih banyak
terfokus pada karya sastra sebagai cerminan masyarakat yang kemudian
direfleksikan oleh pengarang dari hasil pengamatan dan pengalamannya
dalam kehidupan sosial. Karya sastra menggambarkan kehidupan dan
sebagian besar dari kenyataan sosial (Wellek dan Warren, 1990:102).
Kenyataan sosial di dalam sastra mengenai kehidupan manusia banyak
ditemui dalam masyarakat. Para tokoh dan peristiwa-peristiwa di dalam karya
sastra mirip dengan orang-orang atau peristiwa dalam dunia nyata. Banyak
permasalahan hidup yang dapat dijadikan inspirasi oleh pengarang.
Kehidupan yang disampaikan dalam karya sastra tidak terlepas dari realitas
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atau masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Pengarang dalam
berkreativitas bebas bergerak dalam arti membuat atau menyusun sebuah
cerita cerita tentang persoalan hidup, percintaan, kesetian, dan kejahatan.
(Wiyatmi, 2013: 9-10) menjelaskan sebagai pendekatan yang memahami,
menganalisis, dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan aspekaspek masyarakat (sosial) maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra
tidak lagi dipandang secara otonom, sebagaimana pandangan strukturalisme.
Keberadaan karya sastra selalu harus dipahami dalam hubungannya dengan
segi-segi kemasyarakatan. Sastra dianggap sebagai salah satu fenomena sosial
budaya, sebagai produk masyarakat. Pengarang, sebagai pencipta karya sastra
adalah anggota masyarakat. Dalam menciptakan karya sastra, tentu dia juga
tidak dapat terlepas dari masyarakat tempatnya hidup, sehingga apa yang
digambarkan dalam karya sastra pun sering kali merupakan representasi dari
realitas yang terjadi dalam masyarakat. Demikian juga, pembaca yang
menikmati karya sastra. Pembaca pun merupakan anggota masyarakat,
dengan sejumlah aspek dan latar belakang sosial budaya, politik, dan
psikologi yang ikut berpengaruh dalam memilih bacaan maupun memaknai
karya sastra yang dibacanya.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa sosiologi sastra adalah
penelitian terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan keterlibatan
struktur sosialnya. Dengan demikian, penelitian sosiologi sastra, baik dalam
bentuk penelitian ilmiah maupun aplikasi praktis, dilakukan dengan cara
mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan unsur-unsur karya sastra
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dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan struktur sosial yang terjadi di
sekitarnya.
2.2.3. Kriminalitas
Sebuah kejahatan atau kriminalitas merupakan perbuatan tidak terpuji
untuk dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang. Setiap negara
pasti mempunyai hukum yang sudah diatur untuk bagi pelaku kejahatan. Oleh
sebab itu, pada pembahasan ini akan diuraikan pengertian mengenai
kriminalitas, bentuk kriminalitas, dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya
tindakan kriminalitas sebagai berikut.
2.2.3.1. Pengertian Kriminalitas
Kriminalitas berasal dari kata crime yang bererti kejahatan. Dikatakan
kriminalitas karena ia menunjukan suatu perbuatan atau tingkah laku
kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:600) dituliskan
bahwa kriminalitas merupakan hal-hal yang bersifat kriminal atau perbuatan
yang melanggar hukum pidana. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku
yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga
masyarakat masyarakat (dalam Kartini Kartono, 2009:140). Melalui tindakan
kejahatan dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mengakibatkan
munculnya masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat.
Menurut Abdulsyani (1987) Kriminalitas merupakan suatu perbuatan
yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan
didalam masyarakat. Secara yuridis formal kejahatan adalah tingkah laku
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yang melanggar hukum pidana. Adapun pengertian secara sosiologi
kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang akan
menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan menganggu kehidupan
bersama. Kejahatan akan terjadi kapan saja dan dimana saja dan juga
kejahatan harus diperangi karena kejahatan sebagaimana menurut ilmu
hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar pengaruhnya dalam
kehidupan masyarakat (Astuti, 2013).
Dalam

kehidupan

bermasyarakat

terdapat

aturan-aturan

yang

mengelilingi kehidupan manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Aturan
tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memahami segala sesuatu yang
dilarang. Aturan yang tidak dijalankan dengan baik akan mengakibatkan
timbulnya perilaku menyimpang. Perilaku yang menyimpang tersebut dapat
mengakibatkan permasalahan yang meresahkan bagi masyarakat yang disebut
dengan kriminalitas atau tindakan kejahatan.
Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas
merupakan segala sesuatu tindakan maupun ucapan yang melanggar hukum
dan norma-norma yang diatur dan pelakunya dapat dikenakan hukuman
pidana. Selain itu, tindakan kejahatan atau kriminal dapat merugikan
psikologi maupun meresahkan bagi masyarakat umum.
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2.2.3.2. Bentuk-Bentuk Kriminalitas
Berikut merupakan bentuk-bentuk tindakan kriminalitas atau kejahatan
menurut teori kriminalitas Kartini Kartono (2009:157) antara lain:
1. Pembunuhan
Kartono (2009:157) mengklasifikasikan pembunuhan sama halnya
dengan

tindakan

penyembelihan,

pencekikan

sampai

mati,

dan

pengaracunan sampai mati. Pembunuhan itu sendiri merupakan suatu
tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar
hukum maupun yang tidak melawan hukum. Tindakan kriminal
pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana) dengan sangsi hukuman pidana mati atau penjara seumur
hidup, atau selama waktu yang tertentu yang ditentukan oleh hakim,
paling lama dua puluh tahun.
2. Perampokkan
Kartono (2009:157) mengklasifikasikan perampokkan sama halnya
dengan tindakan perampasan dan penyerangan. Perampokkan atau yang
sering dikenal dengan penjambretan merupakan perbuatan atau tindakan
negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa
sehingga menimbulkan kerugian materi yang begitu banyak bagi korban.
Perampokkan atau penjambretan ini memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP
dengan minimal ancaman hukuman 15 tahun penjara (Soenarto, 1994).
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3. Pelanggaran seks dan pemerkosaan
Pelanggaran seks dan pemerkosaan termasuk dalam kategori
tindakan asusila. Tindakan asusila ini merupakan suatu tindakan atau
perbuatan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah
kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat
terutama di kalangan remaja. Tindakan kriminal ini hukum penjaranya
paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan
hukuman 9 tahun penjara.
4. Maling atau pencurian
Pencurian berasal dari kata curi yakni yang berarti sembunyisembunyi atau diam-diam dengan mencuri atau mengambil barang atau
milik orang lain dengan sengaja tanpa diketahui oleh pemilikya.
Pencurian melanggar pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukuman
Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
5. Pengancaman, intimidasi, dan pemerasan
Kartono (2009:157) mengelompokkan bentuk kejahatan pengancaman,
sama halnya dengan tindakan intimidasi dan pemerasan. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengancaman itu sendiri merupakan
tindakan untuk menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan
sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan
pihak lain. Adapun pemerasan diartikan sebagai untuk mengambil untung
sebanyak-banyaknya dari orang lain, misalnya meminta uang dan
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sebagainya dengan ancaman. Hukuman tindak pidana pengancaman
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 369
Ayat 1 dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun.
6.

Penipuan
Kartono (2009:157) mengklasifikasikan penipuan sama halnya
dengan tindakan pemalsuan, Fraude, dan penggelapan. Penipuan itu
sendiri merupakan suatu tindakan seseorang sebagai pelaku dengan
merangkai bermacam kebohongan, membuat nama palsu, keadaan palsu
dengan maksud menguntung diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah
susunan kata atau kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang
merupakan cerita kebohongan yang seakan benar-benar terjadi, ada, dan
nyata.

7.

Korupsi, penyogokan, dan penyuapan
Kartono

(2009:157)

mengklasifikasikan

bahwa

korupsi,

penyogokan, dan penyuapan merupakan kejahatan politik. Korupsi itu
sendiri merupakan tingkah laku individu atau seseorang yang
menggunakan wewenang dan jabatan yang dimiliki guna mengeduk
kepentingan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.
Kejahatan pidana ini memenuhi pasal 209 KUHP dengan hukuman 4
tahun penjara.
Adapun kejahatan penyogokan dan penyuapan itu sendiri
merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang jika ia
ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang
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dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki
posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan oleh siapa saja
mulai dari aparat pemerintah, pegawai negeri, dan pegawai swasta.
Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan
sesuatu atau janji kepada pihak lain dengan maksud untuk melakukan
sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.
8.

Penggunan senjata api dan perdagangan senjata api
Bentuk kriminalitas ini biasanya dipakai oleh pelaku kejahatan
untuk mengancam korban ketika hendak merampas harta benda milik
orang lain yang dilakukan dengan mengancam dengan melakukan
penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan pun
menyerahkan semua harta benda yang dimilikinya secara terpaksa dan
dalam keadaan terdesak. Bentuk kejahatan ini memenuhi pasal 368
KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

9.

Penculikkan
Penculikkan adalah perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak
dengan maksud agar orang tersebut berada di bawah kekuasaan penculik
(Daipon, 2017). Berdasarkan situs berita online liputan6.com Arist
Merdeka Sirait (Ketua Komnas PA) mengatakan bahwa para pelaku
penculikkan memiliki tujuan yang berbeda-beda: pertama, ada yang
diculik kemudian diadopsi secara ilegal; yang kedua, menculik anak
dengan alasan dendam sampai meminta uang tebusan; yang ketiga, yang
cukup marak yaitu dipekerjakan secara paksa menjadi anak jalanan dan
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pengemis. Tak berhenti disitu, korban penculikkan seringkali dijadikan
pekerja seks komersial. Adapun ancaman pidananya diatur dalam pasal
83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni hukuman penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan
denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.
Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa
yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat,
dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan
ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan
negara. Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan.
Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang
dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan,
korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang adalah orang yang
menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan
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ketergantungan fisik maupun psikis. Adapun hukuman pidana bagi
pengedar atau penjual narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 mendapat sanksi yakni penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling
sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).
Kartini Kartono (2009:149-150) juga mengelompokkan kejahatan
berdasarkan cara melakukannya antara lain :
1. Bentuk kejahatan yang menggunakan alat bantu: senjata, senapan, bahanbahan kimia, racun, alat pemukul, alat jerat, dan alat berbahaya lainnya.
2.

Bentuk kejahatan tanpa menggunakan alat bantu, hanya menggunakan
kekuatan fisik belaka seperti, bujuk rayu dan tipu daya.

3. Residivis, yakni penjahat-penjahat yang berulang kali keluar masuk
penjara, namun selalu mengulangi kejahatan yang sama ataupun berbeda
bentuk kejahatannya.
4. Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak durjana dengan
pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang.
5.

Penjahat kesempatan atau situasional, yakni penjahat yang melakukan
kejahatan dengan menggunakan kesempatan secara kebetulan.

6. Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika misalnya,
berupa perbuatan “kortsluiting” yang lepas dari pertimbangan akal dan
lolos dari tepisan hati nurani.
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7. Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak sengaja, lalai,
ceroboh, acuh tak acuh, sembrono dan lain-lain.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan pada
dasarnya ditekankan pada suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuanketentuan atau hukum yang berlaku. Perbuatan yang menyimpang itu berasal
dari perkembangan kepentingan seriap individu atau kelompok, yang dalam
usaha memenuhi kebutuhan itu tidak semuanya dapat menyesuaikan dengan
ketentuan. Jika seseorang atau kelompok mengalami kegagalan dalam
memperjuangkan kepentingannya sendiri dan mempunyai akibat buruk
terhadap orang lain atau masyarakat maka perbuatan itu dapat dikatakan suatu
bentuk kejahatan atau kriminalitas sehingga pelakunya harus dikenai
hukuman sesuai aturan yang berlaku.

2.2.3.3. Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas
Kriminalitas kebanyakan disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat itu
sendiri. Desakan kebutuhan hidup yang semakin sulit banyak menimbulkan
masyarakat berbuat kejahatan, krisis ekonomi, adanya hasrat yang tidak
terpenuhi dan sebagainya. Angka kriminalitas yang tinggi banyak terjadi di
kota-kota yang banyak mengalami berbagai tekanan. Pergaulan-pergaulan yang
tentunya menjerumus kepada kejahatan (Soekanto, 1990:366).
Menurut Kartono (2007) penyebab munculnya tindakan kriminalitas
dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor yang berasal dari dalam individu, dan
faktor yang berasal dari luar individu. Faktor yang berasal dari dalam individu
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terdiri dari daya emosional, rendahnya mental, dan jenis kelamin, pendidikan
dan sebagainya. Sedangkan faktor yang berasal dari luar individu disebabkan
oleh faktor lingkungan dimana seseorang akan beradaptasi bahkan beraktivitas
sehingga dapat mempengaruhi psikologis seseorang.
Adapun pendapat dari Soekanto (2000) terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan timbulnya tindakan kriminalitas sebagai berikut.
a. Faktor Lingkungan Pergaulan
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian
tanpa bantuan dari orang lain. Hal itu disebabkan, karena manusia juga
mempunyai naluri untuk bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain
disekitarnya. Hal serupa juga dinyatakan oleh (Soekanto, 2000) ia mengatakan
bahwa sejak lahir manusia sudah mempunyai hidup untuk berkumpul dengan
orang lain. Bahkan pada suatu saat jika orang tersebut dipisahkan dari orang lain
maka maka keseimbangan jiwanya terganggu.
Lingkungan sebagai tempat manusia dan berkumpul dan berinteraksi
disebut sebagai lingkungan sosial. Menurut Walgito (2003) lingkungan sosial
adalah lingkungan masyarakat yang didalamnya terdapat interaksi individu
dengan individu lainnya. Adapun pendapat Znaniecki (via Soekanto, 2000)
mengatakan bahwa lingkungan sosial adalah sebuah kelompok sosial dimana
seseorang mendapat kesempatan untuk melakukan perannya.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan
pergaulan merupakan bagian dari lingkungan sosial yang mempunyai peranan
besar dalam mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Kondisi
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lingkungan yang berada dalam suatu tempat tentu akan berbeda dengan kondisi
lingkungan ditempat lainnya. Oleh sebab itu, perlu penyesuaian seseorang
terhadap lingkungan dimana ia berada. Penyesuaian tersebut sangat penting
karena hal tersebut membuat seseorang akan bertingkah laku sesuai sesuai
dengan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungannya. Sebab, tingkah laku
seseorang merupakan tuntutan ataupun tekanan dari lingkungannya.
b. Faktor Solidaritas Sosial
Solidaritas merupakan suatu keadaan menjadi satu, menjadi bersahabat
yang muncul karena adanya sebuah tanggungjawab bersama dengan kepentingan
bersama dalam suatu anggota kelompok. Adapun pendapat dari Emil Durkheim
(via Soekanto, 2000) mengatakan bahwa solidaritas merujuk pada keadaan
hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral
dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman
emosional bersama.
Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa solidaritas
mempunyai makna yakni adanya persatuan dan kesatuan dalam suatu kelompok
di kehidupan sosial. Solidaritas muncul disebabkan oleh ikatan-ikatan tertentu
yang bersifat material/emosional, seperti ditandai dengan adanya rasa saling
percaya satu sama lain, bertanggung jawab, senasib sepenanggungan, dan lain
sebagainya. Munculnya hal-hal tersebut akan mendorong mereka untuk saling
membantu, bersatu, dan bersahabat dalam melakukan sesuatu.
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c. Disorganisasi Keluarga
Disorganisasi adalah suatu keadaan dimana anggota-anggota dalam suatu
keluarga tidak dapat menjalankan peranan dan kewajibannya. Jadi dalam hal
ada satu atau beberapa anggota kelompok keluarga yang karena dan lain sebab,
tidak dapat menjalankan tugas dalam keluarganya. Hal serupa diujarkan juga
oleh (Soekanto, 2000) bahwa disorganisasi keluarga merupakan perpecahan
dalam keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggota dari keluarga tersebut
gagal dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peranan sosialnya.
Disorganisasi keluarga juga membuat lemahnya pengawasan atau kontrol
antar perilaku anggota keluarga satu sama lain. Padahal kontrol ini bersifat
fungsional, dan bertujuan untuk mengarahkan maupun membimbing perilaku
seseorang agar sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Hal ini serupa dengan pendapat Goode (via Soekanto, 2000) ia menyebutkan
bahwa keluarga terdiri dari pribadi-pribadi, namun tetap merupakan bagian
jaringan sosial yang lebih besar.
Lemahnya kontrol dalam keluarga dapat membuat anggota keluarga
bebas untuk berprilaku dan bertindak sesuai keinginannya, tanpa tahu perilaku
tersebut berdampak positif atau negatif, karena dalam keluarganya tidak ada
yang melarangnya. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan potensi terjadinya
perilaku kriminal relatif besar.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor
penyebab terjadinya kriminal diantaranya adalah, faktor internal yang berasal
dari diri sendiri dan keluarga, faktor lingkungan pergaulan dimana seseorang
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mendapat tempat atau kesempatan untuk melakukan perannya, faktor solidaritas
antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan
kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh rasa emosional yang
dirasakan, dan faktor disorganisasi keluarga yakni suatu keadaan dimana
anggota-anggota dalam suatu keluarga tidak dapat menjalankan peranan dan
kewajibannya.

2.4. Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif merupakan gambaran
bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dikaji dan dipahami
keterkaitannya dengan variabel lain. Tujuannya adalah sebagai gambaran bagaimana
kerangka berpikir yang digunakan untuk mengkaji dan memahami permasalahan
yang diteliti dengan pemahaman peta secara teoretis beragam variabel yang terlihat,
sehingga posisi setiap variabel akan dikaji lebih jelas (Sutopo, 2006:176).
Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata banyak terdapat bentuk
kriminal. Bentuk tersebut terlihat pada beberapa kejadian yang dialami tokoh di
dalamnya. Novel merupakan salah satu karya sastra yang secara tidak langsung juga
menggambarkan bagaimana kehidupan sosial di dalamnya. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra menurut Ian Watt. Dalam
klasifikasinya, Ian Watt menyebutkan bahwa sastra merupakan cermin kehidupan
masyarakat. Berikut merupakan bagian kerangka berpikir dalam penelitian ini.
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Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata

Klasifikasi sosiologi sastra menurut Ian Watt

Konteks

sosial

pengarang

Sastra sebagai cerminan

Fungsi

masyarakat

sastra

sosial

Bentuk-Bentuk
Kriminalitas

Faktor-Faktor Pendorong Kriminalitas
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan metode yang digunakan peneliti dalam
melakukan penelitian. Metode penelitian yang dimaksud, yakni jenis penelitian,
sumber data dan data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data,
dan trianggulasi data. Berikut penjelasan mengenai metode dalam penelitian ini.

3.1. Jenis Penelitian
Penelitian yang berjudul Bentuk-Bentuk Kriminalitas Dan Faktor
Terjadinya Kriminalitas Dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata :
Tinjauan Sosiologi Sastra ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan
demikian, penelitian ini berisi kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran
dalam penyajian penelitian tersebut (Moleong, 2006:11).
Moleong, (2006:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang bermaksud memahami peristiwa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara
utuh (holistik) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
secara alamiah.
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Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yang merupakan
penelaahan dokumen karya sastra. Metode kualitatif ini digunakan karena
beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih muda
apalagi ketika berhadapan dengan kenyataan yang jamak. Kedua, metode ini
menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga,
metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak
penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong,
2006: 9-10).
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian
yang berjudul Bentuk-Bentuk Kriminalitas Dan Faktor Terjadinya Dalam Novel
Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra adalah
penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dalam konteks penelitian sastra
termasuk penelitian pustaka. Hal tersebut berkaitan dengan data-data yang
dikumpulkan berupa kata-kata yang diambil dari novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata. Pada aspek kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami
peristiwa yang terjadi dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
Maka dari itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
3.2. Sumber Data dan Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata yang diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka, kemudian
disunting oleh Dhewiberta Hardjono di kota Yogyakarta tahun 2019 dengan
jumlah 262 halaman. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian, yakni kutipan cerita berupa kalimat,

35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

frasa, paragraf, maupun dialog dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea
Hirata yang dicurigai mengandung bentuk kriminalitas dan faktor penyebab
kriminalitas dalam novel tersebut.
3.3. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan sebuah data yang diperlukan dalam penelitian. Arikunto (2013:
13) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar lengkap dan sistematis
sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Dalam penelitian ini peneliti
sebagai peran utama. Peneliti sebagai Human Instrument bertugas sebagai
perencana dan pelaksana, menentukan fokus penelitian, memilih sumber data
sebagai informan untuk pengumpulan data, menganalisis data, mendeskripsikan
data, dan menarik kesimpulan hasil penelitian. Laptop dan alat tulis lain juga
berperan sebagai alat pembantu dalam instrumen penelitian ini (Moloeng, 2006:
16).
3. 4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Bentuk-Bentuk
Kriminalitas Dan Faktor Terjadinya Kriminalitas Dalam Novel Orang-Orang
Biasa Karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra adalah teknik pustaka
dengan menggunakan sumber sumber tertulis. Sumber tertulis dapat dibagi atas
sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan
dokumen resmi (Moleong, 2006:159). Langkah awal yang digunakan dalam
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penelitian ini ada dua yakni teknik membaca dan mencatat. Dalam penelitian ini
peneliti terlebih dahulu membaca langsung teks sastra yang telah dipilih sebagai
bahan penelitian. Membaca bertujuan untuk mencatat hal-hal yang dianggap
sesuai dan mendukung peneliti dalam pemecahan rumusan masalah. Adapun
teknik mencatat merupakan tindak lanjut dari teknik baca, hasil pengumpulan data
yang diperoleh yaitu berupa kutipan mengenai bentuk kriminalitas dalam novel
Orang-Orang Biasa dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sumber
tertulis penelitian ini yaitu novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata.
3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yaitu mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data
(Moleong, 1989: 112).
Analisis yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Bentuk-Bentuk
Dan Faktor Terjadinya Kriminalitas Dalam Novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra adalah analisis deskripsi, karena
penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis,
dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kriminalitas.
Ada tiga langkah analisis data dalam penelitian, yakni sebagai berikut.
1. Pengambilan data dari sumber data yang berupa bentuk kriminalitas serta
faktor penyebab kriminalitas dalam novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata. Pengambilan data dalam novel menggunakan teknik baca
dan teknik catat. Teknik baca dilakukan dengan cara membaca secara
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tuntas novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Adapun teknik
catat dilakukan dengan mencatat data berupa kata, kalimat, maupun
paragraf yang berhubungan dengan bentuk-bentuk kriminalitas serta faktor
penyebab kriminalitas dalam novel tersebut Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata.
2. Peneliti menyusun atau memilah-milah data ke dalam bagian yang
memiliki kesamaan.
3. Setelah memilah data yang memiliki kesamaan, peneliti membuat
kesimpulan hasil penelitian yang dijelaskan dalam bab IV yang merupakan
paparan pembahasan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.
3.6. Trianggulasi Data
Moloeng (2006:30) menyatakan bahwa trianggulasi merupakan teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Trianggulasi
data dilakukan guna memeriksa kembali hasil temuan dan membandingkannya
dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Trianggulasi penyidik merupakan
teknik yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya
untuk keperluan pengecekan kembali derajat keabsahan data.
Dalam penelitian ini, peneliti memohon bantuan untuk mengecek kembali
keabsahan hasil analisis data. Peneliti meminta bantuan kepada ahli sastra yakni
Bapak Drs. B. Rahmanto, M.Hum sebagai dosen trianggulator dalam penelitian
ini. Selain itu, peneliti memilih beliau sebagai trianggulator karena berdasarkan
pengalaman dan kompetennya dalam bidang pendidikan sastra.
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Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses analisis data pada
penelitian ini. Pertama, peneliti menyerahkan hasil analisis data kepada
trianggulator. Kedua, trianggulator akan memeriksa hasil analisis data yang
dilakukan oleh peneliti. Pada tahap ini, trianggulator mengisi kolom tanda setuju
dan tidak setuju pada kolom tabulasi data yang dibuat oleh peneliti. Ketiga,
apabila trianggulator tidak setuju atas analisis data, peneliti harus melakukan
perbaikan hingga tidak ada yang tidak disetujui oleh trianggulator. Keempat,
peneliti lalu menyerahkan hasil perbaikan kepada trianggulator. Kelima,
trianggulator menyerahkan hasil analisis data yang telah disetujui keabsahannya,
hasil trianggulasi tersebut akan dijadikan acuan oleh peneliti untuk menyusun bab
IV.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan deskripsi data, hasil penelitian, dan
pembahasan hasil analisis bentuk kriminalitas dan faktor penyebab terjadinya
kriminalitas dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Adapun
bentuk kriminalitas dalam novel ini berupa kejahatan pembulian (bullying),
perampokan,

pencurian,

kejahatan

penyuapan,

kejahatan

media

sosial

(cybercrime), korupsi, dan kejahatan pencucian uang, sedangkan faktor yang
menyebabkan terjadinya kriminalitas berupa faktor ekonomi, faktor kondisi
lingkungan, faktor emosi/marah, dan faktor ketidakadilan sosial. Berikut
pemaparan rincian subbab pada bagian hasil penelitian dan pembahasan.
4.1. Deskripsi Data
Deskripsi data merupakan penjabaran data temuan secara keseluruhan
yang telah didapatkan oleh peneliti. Pada bagian deskripsi data ini, peneliti
memaparkan data yang ditemukan dari sumber penelitian yakni novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata dengan jumlah 262 halaman.
Adapun data yang ditemukan oleh peneliti dalam novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata berupa kutipan kalimat dan paragraf yang mengandung
bentuk kriminalitas serta faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Secara
keseluruhan data dalam penelitian ini berjumlah 29 data.
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4.1.1. Deskripsi Data Bentuk Kriminalitas Dalam Orang-Orang Biasa Karya
Andrea Hirata
Peneliti menemukan data mengenai bentuk kriminalitas yang terdapat
dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata sebanyak 23 data. Data
tersebut terbagi dalam beberapa jenis yakni, 5 data mengenai bentuk kejahatan
pembulian (bullying), 4 data mengenai kejahatan pencurian, 4 data mengenai
kejahatan perampokan, 2 data mengenai kejahatan media sosial (cyber chrime), 4
data mengenai kejahatan pencucian uang, 3 data mengenai kejahatan
korupsi/politik, dan 1 data mengenai kejahatan penyuapan. Berikut ini peneliti
memaparkan beberapa contoh bentuk kriminalitas yang telah ditemukan dalam
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
Contoh data pembulian
1.

Biang pembuli di sekolah itu ada geng, yaitu Trio Bastardin dengan
anggota tetap Jamin dan Tarib, dan Duo Boron, yakni kombinasi
berbahaya Boron dan Bandar. Mereka kompak, beringas,
pembunuh karakter berdarah dingin. (Hirata, 2019:10)

Contoh data pencurian
2.

Kwartet Mul pun kena gulung. Di dalam tas Mul, Inspektur
menemukan duit 800 juta dan topeng-topeng badut. “Apakah kau
akan bicara atau bukti-bukti yang akan
bicara
sendiri
mewakili dirimu, Mul?. Mul tersenyum getir sekaligus tak habis
pikir, bagaimana Inspektur bisa mengendus aksi mereka?
Bagaimana dia bisa tahu pelaku pencurian itu
dan
dimana
harus menyergap? Bingung Mul CS dibuatnya (Hirata, 2019: 240241),

Contoh data perampokan
3.

“RAMPOOOKKK!!!”Itulah teriakan paling keras yang pernah
didengarnya seumur hidup. Macam sangkakala Hari Kiamat.“INI
PERAMPOKAAAN!!! SEMUA TIARAAAP!!!” (Hirata, 2019:183)
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4.1.2. Deskripsi Data Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Dalam
Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata
Selain menemukan data dalam bentuk kriminalitas pada novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata, peneliti juga menemukan data faktor
penyebab terjadinya kriminalitas dalam novel tersebut. Faktor penyebab
terjadinya kriminalitas berjumlah 8 data. Adapun faktor penyebab kriminalitas
terbagi dalam beberapa faktor yakni, faktor ekonomi yang terdiri 3 data, faktor
kondisi lingkungan terdiri 3 data, faktor emosi/marah terdiri 1 data, dan faktor
ketidakadilan sosial berjumlah 1 data. Berikut ini peneliti memaparkan
beberapa contoh mengenai faktor penyebab terjadinya kriminalitas yang
terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
Contoh data faktor ekonomi
1. Di antara 10 penghuni bangku belakang dulu, Dinah-lah yang
pertama mohon diri dari SMA. Alasannya bukan karena dia terlalu
murah senyum, atau terlalu banyak angka merah di raport, atau
terlalu sering dihukum berdiri di sudut kelas oleh Ibu Desi Mal
karena tak becus matematika, tapi dia berhenti dengan hormat,
atas permintaan sendiri, tanpa tekanan dari pihak mana pun,
kecuali tekanan ekonomi (Hirata, 2019: 29).
Contoh data faktor kondisi lingkungan
2. Apa yang terjadi kemudian telah diduganya karena telah sering
terjadi, yakni saking amannya Belantik kota naif tanpa dosa, kerap
orang meninggalkan kunci di motor (Hirata, 2019:26).
Contoh data faktor emosi/marah
3.

“Asbak! Asbak!” sebab, diapakan saja, dipukuli, dipanas-panasi,
diejek-ejek, dilempari, Salud diam saja macam asbak. Tak pernah
sekali pun dia melawan. Hal itu justru membuat Bastardin dan
Boron makin jengkel padanya (H irata, 2019: 20).
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4.2. Hasil Penelitian
Pada bagian hasil penelitian ini, peneliti membagi subbab menjadi dua
bagian yakni, hasil penelitian mengenai bentuk kriminalitas yang meliputi bentuk
kriminalitas pembulian (bullying), pencurian, perampokan, penyuapan, pencucian
uang, korupsi, dan kejahatan sosial media (cyber chrime), lalu bagian kedua
mengenai hasil penelitian faktor penyebab terjadinya kriminalitas dalam novel
Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Pada penelitian ini, peneliti
menemukan data dengan meggunakan teknik baca catat. Berikut peneliti
menguraikan paparan hasil penelitian mengenai bentuk kriminalitas dan faktor
penyebab terjadinya kriminalitas yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa
karya Andrea Hirata.
4.2.1. Hasil Penelitian Bentuk Kriminalitas Dalam Novel Orang-Orang Biasa
Karya Andrea Hirata
Hasil penelitian bentuk kriminalitas dalam penelitian ini menggunakan
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Adapun penelitian ini bertujuan
untuk memperoleh gambaran isi novel secara menyeluruh. Pada subbab ini akan
berfokus pada bentuk kriminalitas yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa
yang meliputi bentuk kriminalitas pembulian (bullying), pencurian, perampokan,
pencucian uang, korupsi, penyuapan, dan kejahatan sosial media (cyber chrime).
Peneliti menganalisis dengan mengidentifikasi dan menggolongkan data berupa
kutipan kalimat dan paragraf yang mengandung bentuk kriminalitas. Berikut hasil
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penelitian mengenai bentuk kriminalitas yang terdapat dalam novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata.
4.2.1.1. Bentuk Kejahatan Pembulian (Bullying)
Menurut peneliti, kasus pembulian (bullying) termasuk dalam kategori
bentuk kejahatan. Bullying itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang
mengintimidasi seseorang melalui sikap, tindakan dan perkataan. Bulyying juga
tidak terbatas pada penyiksaan secara fisik, tetapi juga berupa psikis seperti
mengucilkan dan menggosipkan seseorang juga termasuk dalam tindakan
kejahatan bullying. Pelaku bullying biasanya para siswa laki-laki yang lebih
banyak melakukan tindakan bullying secara fisik, sedangkan para siswi
perempuan biasanya melakukan tindakan bullying dengan cara relasional atau
emosional dengan cara mengucilkan atau menggosipkan korban bullying.
Seseorang pelajar dikatakan sebagai korban bullying ketika ia diketahui
secara berulang-ulang terkena tindakan negatif oleh satu atau lebih banyak
kelompok pelajar lainnya. Tindakan negatif tersebut misalnya melukai, atau
mencoba membuat korban merasa tidak nyaman dan dapat dilakukan secara fisik
(pemukulan, tendangan, mendorong, mencekik, menampar, dll) atau secara verbal
(memanggil

dengan

nama

buruk,

mengancam,

mengolok-olok,

jahil,

menyebarkan isu buruk terhadap korban). Dalam novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata terdapat beberapa kutipan yang mengandung tindakan kejahatan
bullying. Pelaku bullying dalam novel ini terdiri dari kelompok yakni Trio
Bastardin diantaranya ialah Jamin dan Tarib lalu ada juga duo Boron yang terdiri
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dari Boron dan Bandar. Adapun korban bullying dalam novel ini ialah Rusip dan
Salud yang dijauhi karena bau badan dan dianggap memiliki bentuk muka yang
aneh dan buruk. Berikut kutipan yang membuktikan tindakan kejahatan yakni
tindakan bullying dalam novel Orang-Orang Biasa.
1)

Tak tahu bagaimana riwayatnya, tahu-tahu Rusip sudah ada di bangku
belakang dan tak seorang pun, anak bodoh, anak pintar, anak baik,
anak nakal, yang mau mau dekat-dekat dengannya sebab jika dia
lewat, macam pasar ikan lewat. Sudahlah bodoh, dia itu jorok pula.
(Hirata, 2019: 8).

2)

Biang pembuli di sekolah itu ada dua geng, yaitu Trio Bastardin
dengan anggota tetap Jamin dan Tarib, dan Duo Boron, yakni
kombinasi berbahaya Boron dan Bandar. Mereka kompak, beringas,
pembunuh karakter berdarah dingin. (Hirata, 2019: 10)

3)

“Pukul! Pukul!”teriak Bastardin, serentak Jamin, Tarib, Boron, dan
Bandar menyerbu Salud, lalu memukulinya bertubi-tubi. Alhasil,
esoknya Salud ke sekolah dengan bibir dower, kepala benjol, muka
bengkak-bengkak, hidungnya yang kemarin macam jambu air, pagi ini
macam jambu bol akibat kena gosrot Trio Bastardin, dan Duo Boron.
(Hirata, 2019: 19).

4)

Salud mengawali langkahnya di SMA itu sebagai anak yang sering
dipukuli dan mengakhirinya sebagai anak yang babak belur.
Sekolahnya hanya sampai kelas 2 SMA karena dia tak kuat
menghadapi Trio Bastardin dan Duo Boron. Terpukul raganya,
tertindas jiwanya oleh para pembuli itu (Hirata, 2019: 35).

5)

Trio Bastardin, malah lebih berjaya lagi dari Duo Boron. Faktanya,
sekali zalim cenderunglah manusia tetap zalim. Mereka pembuli
waktu masih sekolah, sekarang dewasa kian menjadi. Tak dapat
dihapus perangainya, bak harimau yang tak dapat menghapus
belangnya (Hirata, 2019: 52).

Pada kutipan 1) diatas digambarkan tokoh Rusip mengalami tindakan
kejahatan bullying dari teman-temannya dikelas. Rusip dijauhi oleh temantemannya lantaran ia dianggap memiliki bau badan seperti pasar ikan. Tindakan
tersebut termasuk bullying yang dilakukan dengan cara verbal. Kutipan 2)
tergambar jelas bahwa dua geng yakni Trio Bastardin dan Duo Boron memiliki

45

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sifat maupun karakter pembuli dimana mereka digambarkan oleh penulis
kelompok yang kejam, beringas, serta pembunuh karakter berdarah dingin. Sifat
maupun karakter tersebut pada umumnya sama dengan dimiliki oleh kaum
pembuli terutama kaum muda. Tindakan pembulian tersebut termasuk dalam
tindakan bullying yang dilakukan secara fisik. Pada kutipan umumnya bentuk
pembulian yang dilakukan oleh kelompok pembuli tidak hanya dalam bentuk
perkataan verbal yang membuat sang korban sedih atau bahkan merasa down
mentalnya. Namun, pelaku pembulian dapat melakukan kekerasan kepada korban
bullying. Kalimat “Pukul! Pukul!”teriak Bastardin, serentak Jamin, Tarib,
Boron, dan Bandar menyerbu Salud, lalu memukulinya bertubi-tubi merupakan
bukti tindakan bullying yang dilakukan dengan cara fisik yakni memukul sang
korban bullying yakni Salud. Pada kutipan 4) Salud digambarkan sebagai korban
pembulian yang dilakukan oleh kelompok bullying yakni Trio Bastardin dan Duo
Boron, membuat Salud memilih berhenti sekolah. Pada umumnya anak yang
menjadi korban pembulian memilih pergi atau meninggalkan sekolah lantaran
perlakuan bullying yang dialami membuat mentalnya maupun jiwanya tertekan
atau down. Pada kutipan 5) pengarang menggambarkan para pelaku dalam novel
yakni Trio Bastardin dan Duo Boron merupakan manusia yang zalim dan kejam.
Bahkan, mereka dewasa pun karakter atau sifat pembuli mereka masih ada.
Berdasarkan hasil analisis serta bukti-bukti kutipan diatas, dapat
disimpulkan bahwa tindakan bullying tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun
juga dapat berupa tindakan psikis atau verbal. Dalam novel Orang-Orang Biasa
karya Andrea Hirata ini dapat dilihat bahwa pelaku pembulian dilakukan oleh
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sekelompok pelajar siswa laki-laki yang melakukan tindakan bullying terhadap
korban dengan cara fisik maupun verbal sehingga membuat Salud sebagai korban
bullying memilih untuk keluar dari sekolah, lantaran sudah tidak tahan lagi
terhadap perlakuan bullying yang diterimanya dari Trio Bastardin dan Duo Boron.
4.2.1.2. Bentuk Kejahatan Pencurian
Tindakan pencurian merupakan sebuah perbuatan yang mengambil suatu
benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara
tidak sah dan melawan hukum yang berlaku. Manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara
tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak disebabkan oleh
rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian orang
hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang kecil, bahkan ada pula
yang tidak sama sekali bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi ekonomi
seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berfikir panjang dan nekat
melakukan tindakan pidana misalnya mencuri.
Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, pengarang
menggambarkan kasus pencurian berupa pencurian sepeda motor yang dilakukan
di pasar dan di tempat parkir Satpol PP,lalu ada pula pencurian uang sebesar 800
juta rupiah yang dilakukan oleh Kwartet Mul dan teman-temannya di sebuah
koperasi di kota Belantik yang dikenal sebagai kota yang aman dari kejahatan.
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Berikut bukti kutipan yang mengandung tindakan pencurian yang terdapat dalam
novel Orang-Orang Biasa.
6)

“Lima bulan, dua minggu, empat hari, Sersan,”kata Inspektur sambil
memandang lesu papan tulis statistik kejahatan. Sersan tahu, telah
selama itulah tak terjadi tindakan kejahatan di Kota Belantik. Jika
ingin lebih detail, Sersan malah tahu sampai hitungan jamnnya, saat
dia dan Inspektur membekuk seorang pencuri sepeda di tempat parkir
kantor Satpol PP tempo hari (Hirata, 2019: 21).

7)

Inspektur mendekati seorang ibu yang wajahnya pucat. Terbata-bata
ibu itu berkata bahwa motor bebeknya telah dilarikan orang. Orang itu
sempat diteriakinya maling, tetapi tetap nekat. Sangat jarang kejahatan
terjadi di Belantik sehingga ibu itu syok berat (Hirata, 2019: 25).

8)

Bukan baru sehari dua inspektur mengenal tokoh di depannya itu.
Angka 1 pada Pencurian Malam di papan tulis statistik kejahatan itu
adalah sumbangan murah hati dari Dragonudin dan seorang
kawannya. Adapun angka 1 pada poin Pencurian Siang juga
sumbangan dari dua orang itu. Karena dua kasus itulah sehingga poin
Pencurian Bersama-sama menjadi 2. Satu hal yang sangat dikenal
Inspektur dari Dragon adalah dia memang maling kambuhan spesialis
benda beroda terutama motor dan sepeda. (Hirata, 2019: 90-91).

9) Kwartet Mul pun kena gulung. Di dalam tas Mul, Inspektur menemukan
duit 800 juta dan topeng-topeng badut. “Apakah kau akan bicara atau
bukti-bukti yang akan bicara sendiri mewakili dirimu, Mul?”. Mul
tersenyum getir sekaligus tak habis pikir, bagaimana Inspektur bisa
mengendus aksi mereka? Bagaimana dia bisa tahu pelaku pencurian
itu dan dimana harus menyergap? Bingung Mul CS dibuatnya.
(Hirata, 2019: 240-241).
Pada kutipan 6) terkadang kondisi lingkungan yang aman dan sepi membuat
aksi pencurian terjadi pada kota atau lingkungan yang seperti dalam kutipan
tersebut. Pelaku pencurian dalam cerita ini mengambil sepeda motor yang
kemudian dibekuk oleh Inspektur Abdul Rojali. Pada kutipan 7) aksi pencurian
dilakukan oleh sang pelaku ketika melihat ada kesempatan untuk melakukan
aksinya. Kasus pencurian tersebut terjadi, karena sang korban tidak mencabut
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kunci dari motornya sehingga hal ini menyebabkan sang pelaku dapat melakukan
aksinya. kutipan 8) pengarang menggambarkan kasus pencurian yang terjadi di
Kota Belantik disebabkan oleh Dragonodin CS. Mereka biasanya mencuri benda
roda dua yakni motor dan sepeda. Kota Belantik biasanya aman dari aksi
kejahatan, namun para pencuri menemukan celah untuk menjalankan aksi mereka.
Pada kutipan 9) pengarang menggambarkan aksi pencurian paling besar dilakukan
oleh Kwartet Mul dan teman-temannya ketika mencuri disebuah koperasi Kota
Belantik dengan curian uang sebesar 800 juta rupiah. Pencurian yang dilakukan
oleh Kwartet Mul dan kawan-kawanya disebuah koperasi dengan total uang 800
juta meraka curi berhasil dibekuk oleh Inspektur.
Berdasarkan paparan hasil analisis serta bukti-bukti kutipan diatas, peneliti
mengambil kesimpulan bahwa kondisi lingkungan yang aman tidak menjamin
keamanan atau terhindar dari tindakan kejahatan. Pelaku pencurian akan
melakukan aksinya ketika melihat celah untuk menjalankan aksi mereka. Kasus
pencurian dalam novel Orang-Orang Biasa berupa pencurian sepeda motor dan
pencurian uang.
4.2.1.3. Bentuk Kejahatan Perampokan
Bentuk kejahatan perampokan merupakan sebuah tindakan yang merugikan
maupun meresahkan bagi korban rampok maupun warga masyarakat. Perampokan
hampir sama dengan bentuk kejahatan pencurian yakni mengambil hak milik
seseorang dengan sengaja dan hal tersebut sadar dilakukan oleh pelaku. Hal yang
membedakan keduanya yakni pada kasus pencurian pelaku mengambil barang
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milik seseorang dengan cara diam-diam, dan memastikan korban tidak menyadari
aksi yang dilakukannya, sedangkan kasus perampokan dilakukan oleh pelaku
dengan cara merampas, mengancam, menodongkan senjata , bahkan pelaku
melakukan kekerasan terhadap korbannya.
Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, pengarang
menggambarkan aksi perampokan yang dilakukan oleh sepuluh sekawan yang
terdiri dari Dinah, Salud, Junilah, Honorun, Sobri, Nihe, Tohirin, Debut, Handai,
dan Junilah yang berencana untuk merampok sebuah bank di Kota Belantik. Aksi
perampokan itu mereka lakukan guna membantu biaya pendidikan anak dari
Dinah yakni Aini yang ingin melanjutkan sekolah kedokteran di perguruan tinggi.
Berikut bukti kutipan yang mengandung bentuk kejahatan yang terdapat dalam
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
10)

“Semua uang di dunia ini ada di bank! Anakmu harus masuk Fakultas
Kedokteran itu! Apa pun! Seorang ibu rela memotong tangan demi
anaknya! Hapus air matamu, Dinah! Siapkan dirimu baik-baik! karena
kita akan merampok bank itu”! (Hirata, 2019:84)

11)

Sebelum kutawarkan kesempatan merampok ini, kuingatkan kalian,
kita tak pernah berurusan dengan hukum, kita tak punya pengalaman
mencuri, kita tak tahu cara mengahadapi polisi. Jadi, sangat mungkin
kita tertangkap. Ingat, rencana ini bukan macam kita merencanakan
piknik keluarga ke kebun binatang tempo hari. Kita akan merampok
bank! Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan!” (Hirata,
2019: 84).

12)

“RAMPOOOKKK!!!”Itulah teriakan paling keras yang pernah
didengarnya seumur hidup. Macam sangkakala Hari Kiamat.“INI
PERAMPOKAAAN!!! SEMUA TIARAAAP!!!” Seiring teriakan
dahsyat itu, dari dinding balik kaca yang besar Ibu Atikah melihat
orang-orang bertopeng badut menghambur masuk ke bank sambil
menodong-nodongkan senjata ke segala arah (Hirata, 2019: 183).

13)

Berbeda dengan kejadian di bank tadi, kali ini tanpa mercon asap,
tanpa teriakan rampok, tanpa akrobat bersalto-salto, Debut menyerbu
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masuk dan langsung menembak layar TV besar di dalam Toko Batu
Mulia dengan senapan serbu AK-47. Salud menembaki layar TV
besar satunya, Tohorin menembaki CCTV di sudut-sudut, dan Nihe
menembaki lampu-lampu neon yang menerangi ruangan. Ledakan
senjata api berdentum-dentum, peluru berdesing-desing. Dalam
kegelapan, moncong senjata berkilat-kilat memuntahkan peluru,
orang-orang berteriak-teriak ketakutan, benda-benda yang ditembaki
itu jatuh berhamburan di lantai (Hirata, 2019: 191).
Pada kutipan 10) tersebut tergambar sangat jelas bahwa aksi perampokan
akan dilakukan di sebuah bank yang ada di Kota Belantik. Aksi perampokan
dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya terbatas atau sedang membutuhkan
uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kutipan 11) Aksi perampokan yang
biasanya dilakukan adalah mengambil barang atau milik orang lain secara
paksa.Oleh sebab itu, dalam kutipan tersebut tokoh Debut sebagai ketua pimpinan
perampok menyampaikan arahan terlebih dahulu pada awaknya dan masalah yang
akan mereka hadapi jika mengambil keputusan untuk merampok bank itu.
Pengarang juga menggambarkan kesepuluh sekawan itu merupakan orang-orang
yang belum mahir atau tidak pernah berurusan dengan hukum. Kutipan 12)
Biasanya ketika melakukan aksi perampokan para pelaku selalu membawa senjata
guna untuk menakut-nakuti para korban rampok. Hal itu itu dilakukan oleh
perampok tim 1 yang terdiri dari Dinah, Junilah, Honorun, dan Sabri ketika
hendak merampok bank, yakni mereka menodongkan senjata sambil berteriak
rampook!. Pada kutipan ini juga kesepuluh sekawan terbagi dalam 2 kelompok
yang bertugas merampok bank yaitu kelompok 1, sedangkan kelompok 2 bertugas
merampok sebuah toko emas di Kota Belantik. Pada kutipan 13) pengarang
menggambarkan aksi perampokan yang dilakukan oleh tim 2 lebih brutal daripada
tim 1 yang merampok bank. Tim 2 melakukan aksi perampokan di toko emas
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dengan merusak peralatan dalam toko tersebut dengan menggunakan senjata api
yakni senjata AK-47 sehingga membuat orang-orang berteriak ketakutan.
Berdasarkan paparan hasil analisis serta bukti kutipan diatas dapat diambil
kesimpulan yakni perampokan merupakan sebuah aksi kejahatan yang mengambil
kepunyaan seseorang dengan secara paksa dan hal itu sengaja dilakukan. Pelaku
perampokan mengambil milik orang lain dengan berbagai cara

seperti,

merampas, mengancam, menodongkan senjata,dan bahkan melakukan aksi
kekerasan terhadap korban. Biasanya para pelaku kejahatan seperti ini merupakan
orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, dan melakukan
aksi kejahatan guna menunjang kehidupan mereka.
4.2.1.4. Bentuk Kejahatan Media Sosial (Cyber Crime)
Kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi saat ini semakin

berkembang pesat, dimana informasi sangat mudah tersebar menggunakan
teknologi informasi dan internet. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. Dampak posistif yakni dapat
membentuk trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas
manusia. Selain itu, kehadiran internet saat ini memudahkan seseorang dalam
mengakses atau mendapatkan informasi, berinteraksi antar dan lainnya melalui
media sosial tanpa harus bertatap muka secara langsung. Segi negatif dari
penggunaan media sosial seperti penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali
dapat menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia maya salah satunya adalah
Cybercrime.
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Cybercrime merupakan sebagai suatu kejahatan di bidang komputer secara
umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Kasus-kasus
cybercrime misalnya, pencurian kartu kredit atau carding, manipulasi data diri,
jual-beli online, dan lain-lain. Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea
Hirata pengarang menggambarkan tindak kejahatan media sosial (cybercrime)
yang dilakukan oleh Debut Awaludin yang memanipulasi data diri dengan
membuat akun palsu. Debut membuat akun palsu menggunakan aplikasi
Facebook dan menyamar sebagai perempuan yang bernama Cyntya. Debut
membuat akun palsu tersebut lantaran membeli secara online topeng monyet dan
senjata yang digunakan untuk merampok bank bersama teman-temannya. Berikut
hasil analis dan bukti kutipan yang mengandung bentuk kejahatan media sosial
(cybercrime) yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
14)

“Dari mana kau mendapat senjata-senjata palsu itu?”“Semua alat kita,
termasuk pembunuh sinyal di tracker itu, kubeli online. Di zaman
internet ini, Dinah, kalau kau tahu caranya, jangankan hanya membeli
senjata palsu, membeli kapal selam saja bisa” (Hirata, 2019:223).

15)

“Satu pertanyaan lagi, But,” kata Dinah.“Bagaimana dengan topengtopeng monyet itu?”“O, maaf, Dinah, untuk urusan topeng itu namaku
bukan Debut, namaku Cyntya.” ( Hirata, 2019: 225).

Pada kutipan 14) mengambarkan penggunaan media sosial dengan salah akan
menyebabkan adanya kejahatan cybercrime. Hal tersebut terjadi dalam novel ini
yakni tokoh Debut menggunakan media sosial untuk membeli secara online alat
rampok mereka yakni senjata api, dan pembunuh sinyal tracker. Kutipan 15)
kejahatan sosial media juga dilakukan oleh tokoh Debut dengan menyamar
sebagai seorang wanita yang bernama Cyntya yang secara sengaja untuk memesan
topeng monyet untuk mengelabui dan memperlancar aksinya. Aksi kejahatan
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tersebut biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk membeli atau
menjual barang atau produk secara ilegal dengan memanipulasi data diri mereka.
4.2.1.5. Bentuk Kejahatan Pencucian Uang
Pencucian uang (money laundry) merupakan suatu perbuatan yang
merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu
kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah dan halal. Dalam
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, pengarang menggambarkan
bentuk kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Trio Bastardin yang
beranggotakan Bastardin, Jamin, dan Tarib. Ketiga orang itu melakukan
pencucian uang dengan cara membuka toko emas di Kota Belantik sehingga tidak
terciduk oleh aparat keamanaan. Berikut hasi analisis dan bukti kutipan yang
mengandung kejahatan pencucian uang yang terdapat dalam novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata.
16)

Bisnis cuci uang Trio Bastardin tertunda lantaran usaha-usahanya
belum memadai skalanya untuk mencuci uang dalam skala
APBD. Prinsip mereka adalah go big or go home. Memaksakan
keadaan adalah tindakan gegabah. Sekonyong-konyong, tak tahu
siapa yang memulainya, negeri ini dilanda dua macam demam hal.
Pertama, demam acara motivasi. Kedua, demam batu akik (Hirata,
2019: 53)

17)

Yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba, lekas-lekas Trio
Bastardimembuka toko perhiasan. Batu Mulia demikian nama toko
itu, mentereng di pusat Kota Belantik. Mereka tak hanya
berdagang, tetapi juga menjadi pemasok batu mulia ke seluruh penjuru
Tanah Air, bahkan hingga ke negeri-negeri jiran. Omzetnya miliaran.
Jamin dan Tarib mengaktifkan paling tidak lima hape, lalu bolak-balik
ke ibu kota untuk rapat penuh bisik-bisik di lobi-lobi hotel bintang
lima, menegosiasikan fee dengan calon-calon klien cuci uang (Hirata,
2019: 54).
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18)

Bastardin, Jamin, dan Tarib lalu membuat beberapa kartu ATM
atas nama mereka, mengirimkan kartu-kartu ATM itu berikut nomor
pinnya kepada para penggelap dan koruptor kelas kakap, para klien
cuci uang itu. Di mesin ATM di mal, di bandara, atau dimana saja,
uang itu lalu meluncur mulus sebagai uang bersih. Para penjahat kerah
putih terkekeh-kekeh, Bastardin, Jamin, dan Tarib hidup gemerlap,
negara kena tilap (Hirata, 2019: 55).

19)

Masuklah mereka ke kawasan pusat niaga di bundaran kota. Bukan
main ramainya orang di Toko Batu Mulia itu. Demam batu akik kian
menjadi-jadi. Bisnis perhiasan Bastardin makin marak, yang otomatis,
makin marak pula bisnis pencucian uangnya. Kliennya bertambah
(Hirata, 2019: 61).
Pada kutipan 16) tergambar sangat jelas aksi kejahatan yang dilakukan

oleh Trio Bastardin di kota Belantik yakni kejahatan pencucian uang. Biasanya
aksi pencucian uang dilakukan oleh kaum atas yang tidak puas akan harta maupun
pendapatannya, sehingga mereka harus melakukan tindak kejahatan itu. Kutipan
17) untuk memperlancar bisnis cuci uang, Trio Bastardin sengaja membuka toko
dengan menjual batu mulia. Mereka tak hanya berdagang melainkan juga menjadi
pemasok batu mulia. Mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk negosiasi
dengan klien cuci uang mereka. Hal ini mereka lakukan agar tidak terciduk pihak
yang berwajib. Kutipan 18) aksi kejahatan yakni bisnis pencucian uang tidak
hanya dilakukan oleh Trio Bastardin, melainkan para koruptor kelas kakap yang
merupakan klien cuci uang mereka. Dari aksi kejahatan cuci uang, para penjahat
itu hidup bergelimang harta dan negara kena tilap atas ulah mereka. Pada kutipan
19) Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok penjahat itu berjalan mulus
tanpa berurusan dengan pihak berwajib. Bisnis cuci uang yang mereka jalankan
seiring berjalan dengan usaha batu akik mereka, dan makin bertambah klien
mereka.
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4.2.1.6. Bentuk Kejahatan Korupsi
Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Korupsi sudah
berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal itu sangat jelas
merugikan perekonomian negara dan menghambat jalannya pembangunan bagi
suatu negara. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai kejahatan yang luar
biasa. Adapun dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, pengarang
menggambarkan kasus korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki
kuasa dan uang banyak. Berikut hasil analisis dan bukti kutipan yang mengandung
bentuk kejahatan korupsi.
20)

Trio Bastardin yang dulu telah berbahaya, kini semakin berbahaya
karena membentuk tiga serangkai persengkongkolan pengusaha,
politisi, dan birokrat. Itulah segitiga emas kejahatan. Bastardin kini
pengusaha, Jamin wakil rakyat, Tarib PNS, dan pada dasarnya,
ketiganya adalah maling (Hirata, 2019: 52-53).

21) Seiring meriahnya orang nyolong duit rakyat sehingga korupsi menjadi
endemik, demand pencucian uang melejit, jauh melampaui supply.
Teknik korupsi makin lihai, makin sistematis, makin sukses, makin
rakus, duit korupsi melimpah ruah. Duit haram itu tak bisa begitu saja
dimasukkan ke bank, dijadikan bisnis, atau dibelanjakan karena bisa
diendus oleh yang berwajib. Satu-satunya cara, dicuci dulu baru
kemudian berpesta pora (Hirata, 2019: 53).
22)

“Seluruhnya sekitar 18 miliar,” kata Debut acuh sambil memencet
mencet kibod laptop. Yang lain tersenyum melihat Dinah ternganga.
“Sebanyak inikah duit hasil korupsi orang-orang itu, But?”tanya
Junilah.“Jangan terkejut, hanya sebagian kecil, hampir tak berarti bagi
mereka. Kau akan terpana jika tahu berapa banyak uang negara, uang
rakyat, kena tilap setiap hari di negeri ini” (Hirata, 2019: 221-222).
Pada kutipan 20) selain menjadi pembuli ketika masih SMA, ternyata

ketika dewasa pun Trio Bastardin digambarkan oleh pengarang sebagai kelompok
kriminal. Bentuk kriminalitas yang mereka jalankan ialah mencuri uang rakyat.
Tak heran dengan pekerjaan ketiganya, mereka lalu membuat segitiga kejahatan
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yang merupakan persengkongkolan pengusaha, politisi, dan birokrat. Kutipan 21)
pengarang menggambarkan sosok Trio Bastardin yang merupakan koruptor
sekaligus aktor pencucian uang yang begitu sukses. Uang hasil korupsi mereka
makin melimpah ruah karena uang haram itu tanpa terciduk oleh aparat hukum.
Biasanya aksi kejahatan ini dilakukan oleh para politisi maupun para birokrat
yang sengaja menggunakan uang rakyat. 22) Pada kutipan tersebut pengarang
menggambarkan uang yang dirampok oleh Dinah dan kawan-kawannya
merupakan hasil korupsi atau hasil cuci uang para koruptor. Mereka mendapatkan
hasil rampokan berupa uang dengan jumlah 18 milyar. Melalui kutipan ini terlihat
jelas bahwa uang rakyat atau uang negara diambil oleh para koruptor di negeri ini.
Berdasarkan paparan hasil analisis dan bukti kutipan diatas, dapat
disimpulkan bahwa tindakan korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang
berkuasa dan memiliki pangkat tinggi. Ketiga tokoh yang digambarkan oleh
pengarang sebagai koruptor ialah Trio Bastardin yang ketiganya adalah Politisi,
Birokrat, dan pengusaha.
4.2.1.7. Bentuk Kejahatan Penyuapan (suap)
Uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang. Bagaimana tidak
banyak kasus yang dapat dijumpai mengenai uang suap yang dalam arti uang
pelicin. Biasanya tindakan suap terjadi akibat prasangka negatif bahwa segala
jalan bisa ditempuh dengan uang asalkan tujuan tercapai. Kosakata suap dalam
bahasa Indonesia yakni memiliki arti upeti, kata upeti berasal dari kata Unpatti
yang dalam bahasa Sanskerta yang berarti bukti kesetiaan. Upeti merupakan salah
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satu bentuk tanda kesetian yang dapat dipahami sebagai simbosis mutualisme.
Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suap adalah memberi sesuatu,
baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si
pemberi suap yang bertentangan dengan kewajiban maupun aturan yang berlaku.
Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, pengarang
menggambarkan kasus penyuapan yang terjadi antara Inspektur Abdul Rojali
selaku polisi di Kota Belantik dengan tiga orang dua diantaranya adalah laki-laki
sedang satunya adalah wanita. Mereka memberikan uang suap sekitar belasan juta
kepada Inspektur demi melakukan aksi mereka tanpa terciduk oleh aparat
keamanan. Ketiga orang itu berpikir akan lancar dalam melakukan bisnis mereka
hanya dengan memberikan uang suap kepada Inspektur Abdul Rojali. Berikut
bukti kutipan yang mengandung bentuk kejahatan suap yang terdapat dalam novel
Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
23) “Maaf, Pak, ini untuk Bapak, tadi ketinggalan di warung kopi.” Tanpa
turun dari motornya, diserahkannya tas kertas itu pada Inspektur, lalu
berlalu. Inspektur membuka bungkusan kertas itu. Tebal duit pecahan
tertinggi di dalamnya, baru, masih terikat label dari bank. Sepintas saja
dia tahu belasan juta jumlah uang itu.Sepi di jembatan saat itu. Tak ada
siap-siapa. Tak ada orang yang melihatnya menerima uang itu dan
ingat, dia tak pernah meminta uang pada siapa pun. Kedua alasan itu
selalu lebih dari cukup untuk membuat seorang aparat mengkhianati
sumpah jabatannya (Hirata, 2019: 124-125).
Pada kutipan 23) tersebut tergambar sangat jelas bahwa kutipan ini
mengandung bentuk kejahatan yakni penyuapan dalam bentuk uang. Kejahatan ini
biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan
maupun melakukan sebuah aksi yang ilegal dan menentang hukum. Bentuk
kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya
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berkecukupan. Mereka melakukan cara ini dengan memberi uang sogokan
terhadap aparat atau orang yang memiliki jabatan tertentu untuk mempermudah
urusan maupun bisnis mereka.
Berdasarkan hasil analisis dan bukti kutipan diatas, dapat disimpulkan
bahwa tindakan suap termasuk dalam bentuk kejahatan. Suap biasanya dilakukan
oleh orang-orang yang memiliki urusan atau bisnis ilegal, lalu mereka
menggunakan suap kepada orang-orang yang memiliki kuasa untuk membantu
atau melancarkan urusan mereka.
4.2.2.

Hasil Penelitian Faktor Penyebab Terjadinya Bentuk-Bentuk

Kriminalitas Dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata
Berdasarkan data dan analisis, peneliti telah mengetahui penyebab
terjadinya bentuk kriminalitas dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea
Hirata. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi dan memetakan faktor penyebab
terjadinya bentuk kejahatan yang terjadi dalam novel. Faktor penyebab adanya
kejahatan yakni, faktor ekonomi, faktor kondisi lingkungan, faktor emosi/ marah,
dan faktor ketidakadilan sosial. Berikut ini merupakan penjelasan dan hasil
analisis peneliti mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya bentuk kriminalitas
dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
4.2.2.1. Faktor Ekonomi
Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak disebabkan
oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian
warga masyarakat hanya dapat berkerja sedanya dengan penghasilan yang rendah,

59

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi
pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh naiknya semua
kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi ekonomi seperti itulah yang menjadikan
seseorang melakukan hal nekat melakukan aksi kejahatan demi menunjang
kehidupan sehari-harinya.
Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, pengarang
menggambarkan kesepuluh sekawan yakni Dinah dan

teman-temannya

melakukan aksi kejahatan seperti perampokan. Hal itu disebabkan oleh biaya
pendidikan anak dari Dinah yaitu Aini yang mahal dan kondisi ekonomi yang
menimpah Dinah membuat mereka nekat melakukan aksi perampokan di sebuah
bank dan toko emas. Selain masalah ekonomi yang dialami oleh Dinah, adapula
Salud yang keluar dari sekolah lantaran ia tak tahan dengan perlakuan bullying
yang diterimanya, lalu Sobri, Tohirin, dan Honorin yang menjadi pengamen.
Berikut hasil analisis dan bukti kutipan yang menggambarkan kondisi ekonomi
yang dialami oleh para tokoh dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea
Hirata.
24)

Di antara 10 penghuni bangku belakang dulu, Dinah-lah yang pertama
mohon diri dari SMA. Alasannya bukan karena dia terlalu murah
senyum, atau terlalu banyak angka merah di raport, atau terlalu sering
dihukum berdiri di sudut kelas oleh Ibu Desi Mal karena tak becus
matematika, tapi dia berhenti dengan hormat, atas permintaan sendiri,
tanpa tekanan dari pihak mana pun, kecuali tekanan ekonomi (Hirata,
2019: 29).

25)

Salud kini bekerja serabutan. Benar-benar hanya menjual tenaga. Dia
biasa mengerjakan pekerjaan buangan yang orang lain tak mau atau tak
sanggup mengerjakannya, misalnya menguras tangki septik dan semua
pekerjaan yang bersifat menggali, misalnya menggali parit, sumur, atau
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lubang kubur. Musim kemarau dan musim banyak orang mati adalah
masa panen baginya (Hirata, 2019: 36).
26)

Adapun Sobri, Tohirin, dan Honorun adalah orang-orang miskin yang
sama, yang membawakan lagu yang sama, yang sebenarnya juga sering
dibawakan Debut sendiri, yaitu lagu tentang ekonomi morat-marit, istri
cerewet, anak kebanyakan, pemerintah yang tega menaikkan harga
sembako, anggota dewan ingkar janji, mahalnya obat-obatan, ongkos
sekolah dan utang menumpuk. Tohirin itu bolehlah disebut duta besar
kegagalan. Melamar kerja dimana saja ditolak. Mencoba usaha apa saja
gagal. Apapun yang pakai pemilihan, Tohirin tak pernah terpilih.
Akhirnya, dia terdampar di pekerjaan yang selalu kekurangan orang, kuli
pelabuhan (Hirata, 2019: 75).
Pada kutipan 24) adanya tekanan ekonomi membuat sebagian orang

berhenti untuk mengejar cita-cita mereka dan membuat mereka berhenti sekolah.
Hal itu dirasakan oleh Dinah, ia memutuskan untuk keluar sekolah lantaran
keluarganya mengalami tekanan ekonomi. Namun pada masa kini, Dinah tak mau
anaknya Aini mengalami hal yang sama dengan yang ia lalui, sehingga ia
memutuskan ikut dalam aksi perampokan bank bersama teman-temannya. Hal itu
Dinah terpaksa lakukan lantaran anaknya Aini ingin bersekolah kedokteran,
namun apalah daya pekerjaan ibunya hanya penjual kaki lima sehingga ia
melakukan aksi kejahatan demi membayar biaya pendidikan anaknya untuk
sekolah kedokteran. 25) Mengalami tekanan ekonomi yang berat membuat Salud
harus melakukan pekerjaan serabutan yang menguras tenaganya namun biayanya
tidak seberapa itu. Ditambah lagi ia keluar dari sekolah lantaran ia tak tahan
dengan tindakan pembulian maupun penyiksaan fisik yang dialaminya. Karena
tekanan ekonomi akhirnya bergabung dengan teman-temannya untuk merampok
bank untuk memperbaiki ekonomi dan melakukan operasi plastik terhadap
wajahnya lantaran diejek sebagai manusia jelek ketika masih bersekolah dulu.
Kutipan 26) Terkadang aksi kejahatan terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat
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yang terbatas sehingga mereka harus melakukan tindakan yang salah. Melalui
kutipan tersebut, pengarang menggambarkan tiga sekawan yang menjadi
pengamen lantaran ekonomi terbatas. Selain itu, pengarang sengaja menyinggung
pemerintah dalam ceritanya lewat lagu yang dibawakan oleh tiga sekawan itu
ketika sedang mengamen yakni lagu masalah ekonomi, pemerintah yang
menaikkan harga sembako, pemerintah ingkar janji, serta biaya pendidikan yang
mahal.
Berdasarkan kutipan diatas, tekanan ekonomi yang berat dapat membuat
Dinah dan kawan-kawanya nekat melakukan aksi perampokan. Hal itu mereka
lakukan agar membantu dan memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Dinah
yang mengalami tekanan ekonomi karena tidak bisa membiayai kuliah kedokteran
anaknya, Salud yang pekerjaanya tidak tetap dan juga ingin melakukan operasi
pada mukanya yang selalu jadi bahan bullying ketika masih sekolah, ada juga tiga
sekawan Sobri, Tohirin, dan Honorun yang juga orang-orang miskin. Kelima
orang tersebut bergabung dalam aksi perampokan yang dilakukan di bank dan
toko emas di Kota Belantik.
4.2.2.2. Faktor Kondisi Lingkungan
Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah
laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan
sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan
masyarakat. Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, pengarang
menggambarkan kondisi lingkungan di Kota Belantik sangat aman dan jauh dari
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kata kejahatan. Kondisi lingkungan inilah yang membuat Kota Belantik dijadikan
sebagai tempat melakukan aksi kejahatan seperti kejahatan pencucian uang,
pencurian, perampokkan, dan korupsi, penyuapan, kejahatan media sosial
(cybercrime). Adapun hasil analisis yang membuktikan faktor lingkungan Kota
Belantik yang menyebabkan munculnya bentuk kejahatan dalam novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata.
25)

Bastardin, Jamin, dan Tarib sendiri tak tahu siapa kliennya itu.
Semuamelalui perantara yang telah khatam ilmu menilap duit
negara. Uang yang semula datang sebulan sekali kini datang
seminggu. Belantik yang aman, naif tanpa dosa, nun di pulau kecil,
jauh dari ibu kota, tersilap dari bingar politik dan gosip-gosip
infotainment, luput dari perhatian siapa
pun, sangat ideal
untuk mencuci uang (Hirata, 2019:61).

26)

Apa yang terjadi kemudian telah diduganya karena telah sering
terjadi, yakni saking amannya Belantik kota naif tanpa dosa, kerap
orang meninggalkan kunci di motor (Hirata, 2019:26)

27)

Penduduk Belantik yang biasa tak mengunci rumah, tiba-tiba
menguncinya. Kunci-kunci motor tak lagi ditinggal di motor yang
diparkir. Perhiasan tak dipakai ke pasar. Uang-uang yang ada di
bawah bantal lekas-lekas dimasukkan ke bank. Ayam-ayam
dimasukkan ke kandang, yang masih diluar kandang dilarang keras
meninggalkan pekarangan. Persedian gerendel-gerendel di toko-toko
habis. Semuanya gara-gara seseorang telah melihat Mul, Slm, Amt,
dan Tpk turun dari kapal feri Samudera Berjaya (Hirata, 2019:
87).

Pada kutipan 25) tergambar sangat jelas bahwa kondisi lingkungan Kota
Belantik yang jauh dari hiruk pikuk ibu kota dapat menyebabkan adanya tindakan
kejahatan seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan korupsi di kota ini.
Dalam kehidupan nyata juga dapat dijumpai para politisi atau birokrat yang
melakukan korupsi menyimpan aset harta mereka ditempat yang terpencil atau
kota yang jauh dari berita infotainment, gosip, dan jauh dari ibu kota. Hal ini
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bertujuan supaya mereka tidak terciduk oleh pemerintah atau aparat hukum. 26)
terkadang lingkungan yang aman dari tindakan kejahatan pun tidak selalu aman
tempatnya. Bahkan saking amannya kota Belantik tersebut, mayarakat kerap
meninggalkan kunci di motor mereka. Justru, kota yang seperti dapat
menyebabkan adanya tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Pada
kutipan 27) Kondisi lingkungan masyarakat pada kutipan tersebut sangat
berpotensi memicu munculnya aksi kejahatan. Biar pun tempat tinggal atau kota
yang ditinggali aman dari aksi kejahatan, seharusnya kita tetap waspada dan
berhati-hati karena para pelaku akan melakukan aksinya ketika melihat peluang
didepan matanya.
4.2.2.3. Faktor Emosi dan Marah
Biasanya faktor emosi/marah termasuk dalam faktor psikologis atau
psikis. Faktor ini juga dapat menyebabkan terjadinya aksi kejahatan yang
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ini juga termasuk dalam faktor
personal yang meliputi aspek biologis yakni, umur, jenis kelamin, dan keadaan
mental seseorang. Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata,
pengarang menggambarkan sosok pembuli yakni Trio Bastardin dan Duo Boron
dilatarbelakangi oleh faktor emosi atau marah terhadap korban bullying mereka
yaitu Salud yang hanya diam saja dan tidak pernah membalas kelakuan mereka,
sehingga hal itu membuat pelaku bullying makin geram terhadapnya. Berikut
hasil analisis dan bukti kutipan yang mengandung faktor emosi atau marah yang
dirasakan oleh Trio Bastardin dan Duo Boron yang terdapat dalam novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata.
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28) Kian hari Bastardin dan Boron kian brutal pada Salud karena mereka
percaya pada anggapan mistik segeliintir orang udik bahwa semakin macam
setan wajah seseorang, semakin macam setan tabiatnya. Bahwa, orang
semacam itu terkutuk, pembawa sial untuk kampung sehingga harus
dimusuhi, bahkan diusir. “Asbak! Asbak!” sebab, diapakan saja, dipukuli,
dipanas-panasi, diejek- ejek, dilempari, Salud diam saja macam asbak. Tak
pernah sekali pun dia melawan. Hal itu justru membuat Bastardin dan Boron
makin jengkel padanya (Hirata, 2019: 20).
Pada kutipan 28) diatas seringkali dalam kasus pertengkaran atau
perkelahian disebabkan oleh faktor emosi atau marah terhadap seseorang atau
kelompok yang tidak disukai, sehingga memicu adanya tindakan pembulian
dimana pelaku menindas korban melalui tindakan verbal ataupun fisik. Pada
kutipan tersebut Salud yang selalu menjadi korban bullying dari Trio Bastardin
dan Duo Boron dianggap sebagai pembawa sial lantaran Salud mempunyai muka
yang jelek sehingga Salud harus diusir atau dimusuhi.
Berdasarkan paparan hasil analisis dan bukti kutipan diatas, peneliti
menyimpulkan bahwa faktor emosi atau marah dapat juga menimbulkan aksi
kejahatan yang dilakukan berupa fisik maupun psikis. Faktor tersebut termasuk
juga dalam faktor personal yang meliputi umur, jenis kelamin, dan keadaan
mental seseorang.
4.2.2.4. Faktor Ketidakadilan Sosial
Menurut peneliti ketidakmerataan aspek sosial dalam suatu negara dapat
juga menimbulkan aksi kejahatan. Faktor ketidakadilan sosial biasanya terjadi di
suatu daerah yang ekonomi maupun kebutuhan sosialnya tidak merata. Hal
tersebut dapat membuat masyarakat yang terbatas akan melakukan hal yang nekat
untuk mencukupi kebutuhan mereka. Hal tersebut ditemukan oleh peneliti dalam
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novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, pengarang

menggambarkan

sosok Dinah yang kehidupan sosialnya terbatas dan harus membiayai kuliah
kedokteran anaknya, Aini. Dinah nekat melakukan aksi perampokan di bank demi
membayar uang pendidikan anaknya. Berikut paparan hasil analisis dan bukti
kutipan yang mengandung faktor ketidakadilan sosial yang dialami oleh tokoh
Dinah dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
29) “Tangkap! Tangkaplah orang miskin yang berjuang agar anaknya bisa
sekolah! Kita ini bukan merampok, Dinah! Kita ini melawan
ketidakadilan! Tengoklah banyaknya anak-anak pintar miskin yang
tak dipedulikan Pemerintah! Tengoklah jurusan tertentu hanya
dapat dimasuki orang-orang kaya! Tengoklah langkanya anak-anak
orang miskin jadi dokter! Mendaftar ke fakultas itu saja mereka tak
berani! Padahal, kecerdasan mereka siap diadu! Ilmu hendaklah
hanya tunduk pada kecerdasan, bukan pada kekayaan!
pemimpin,birokrat,politisi, sibuk dengan periuk belanga mereka
sendiri! Tanpa merampok bank itu, sampai kiamat kau takkan bisa
menyekolahkan anakmu di Fakultas Kedokteran!” (Hirata,
2019:117-118).
Pada kutipan 29) terkadang penyebab munculnya tindakan kejahatan
maupun pencurian juga disebabkan, karena faktor ketidakadilan sosial dalam
masyarakat. Pelaku aksi kejahatan tersebut biasanya ditemui orang-orang yang
ekonomi terbatas, sehingga mereka melakukan aksi kejahatan demi dan untuk
menafkahi kehidupan mereka. Hal itu dirasakan oleh Dinah yang

harus

melakukan aksi perampokkan demi membayar biaya kuliah anaknya Aini. Dalam
novel ini juga, pengarang sengaja menceritakan betapa tidak adilnya negeri ini
dimana biaya pendidikan yang sangat mahal yang membuat anak-anak kurang
mampu enggan untuk melanjutkan sekolah mereka lantaran terhambat biaya
pendidikan, padahal kemampuan otak mereka jauh lebih baik dari anak-anak yang
ekonominya diatas rata-rata. Selain itu pada kutipan ini juga pengarang
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menggambarkan kehidupan para pemimpin, birokrat, dan politisi yang hanya
sibuk dengan urusan mereka sendiri tanpa memperhatikan kehidupan sosial
masyarakatnya.
4.3.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pada subbab ini, peneliti akan memaparkan hubungan terkait teori ahli,

hasil penelitian yang ditemukan, dan juga pada penelitian relevan yang terdahulu.
Hal ini bertujuan untuk membuktikan jawaban atas hasil penelitian dan teori para
ahli dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan hasil analisis yang
telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, peneliti akan memaparkan dua poin
penting yakni rumusan masalah penelitian pada subbab ini, yakni poin pertama
mengenai bentuk-bentuk kriminalitas, dan poin kedua mengenai faktor penyebab
kriminalitas dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.
4.3.1. Pembahasan Hasil Penelitian Bentuk Kriminalitas Dalam Novel OrangOrang Biasa Karya Andrea Hirata.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori mengenai kriminalitas
yang dikemukakan oleh Kartono Kartini (2009: 157). Kartono membagi bentukbentuk kriminalitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat menjadi empat belas
bagian yaitu, 1) pembunuhan, penyembelihan, pencekikan sampai mati, 2)
perampasan dan perampokan, 3) pelanggaran seks dan pemerkosaan, 4) mencuri, 5)
pengancaman atau intimidasi, 6) pemalsuan dan penggelapan, 7) korupsi,
penyogokan, penyuapan, 8) pelanggaran ekonomi, 9) perdagangan senjata api dan
perdagangan gelap senjata api, 10) pelanggaran sumpah, 11) bigamy, 12) kejahatan-
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kejahatan politik, 13) penculikan, dan 14) perdagangan dan penyalahgunaan
narkotika. Adapun mengenai teori bentuk-bentuk kriminalitas menggunakan teori
W.A. Bonger dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi. Beliau
membagi kejahatan menjadi empat jenis, yakni 1) kejahatan ekonomi, 2) kejahatan
kekerasan, 3) kejahatan seksual, 4) kejahatan politik. Peneliti menjelaskan
keterkaitan antara teori yang digunakan dengan hasil penelitian sebagai berikut.
4.3.3.1. Bentuk Kejahatan Pembulian (Bullying)
Bentuk kriminalitas pertama yaitu kejahatan bullying. Menurut teori dari
Kartini Kartono (2009:157) bentuk kejahatan ini termasuk golongan kejahatan
bentuk pengancaman atau intimidasi. Seperti yang diketahui bahwa bullying dapat
dilakukan dengan cara fisik maupun verbal. Bullying secara fisik seperti,
memukul, mencekik, menampar, menendang, mencakar, mencubit, dll, sedangkan
bullying secara verbal seperti, mengancam, merendahkan korban, mengejek,
mengintimidasi, dll. Kadang pula bullying dilakukan secara fisik dan verbal secara
bersamaan kepada korban bullying. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar
Kriminologi W.A.Bonger menyatakan bullying termasuk dalam kejahatan
kekerasan yakni pemukulan, pembunuhan, dan perusakan. Berdasarkan acuan
kedua teori tersebut, dalam penelitian ini akan membahas secara khusus dua jenis
bullying yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa yakni, bullying yang
dilakukan secara fisik dan bullying yang dilakukan secara verbal. Bullying yang
dilakukan secara verbal dialami oleh Rusip yang dijauhi dan diejek oleh temantemanya karena badanya yang bau, sedangkan bullying secara fisik dialami oleh
Salud yang menjadi korban bulying dari Trio Bastardin dan Duo Boron. Berikut
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dipaparkan bukti penggalan kutipan yang menunjukkan dalam novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata terdapat kejahatan bullying fisik maupun verbal yakni,
pada kutipan 1) saat Rusip dijauhi dan dikucilkan oleh teman-temannya karena
badannya dianggap seperti bau pasar ikan, 2) biang pembuli paling beringas dan
pembunuh karakter di sekolah yang terdiri dari Trio Bastardin dan Duo Boron, 3)
Salud yang dipukuli hingga mukanya benjol oleh Trio Bastardin dan Duo Boron,
4) Salud yang memilih keluar dari sekolah lantaran tidak tahan lagi dengan
kelakuan para pembuli Trio Bastardin dan Duo Boron, 5) Trio Bastardin dan Duo
Boron digambarkan oleh pengarang sebagai pembuli yang beringas hingga mereka
dewasa.
Berdasarkan keterkaitan antara teori para ahli dan hasil analisis peneliti
mengenai bentuk kejahatan bullying, terdapat bukti-bukti yang memperkuat posisi
bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata terdapat bentuk
kejahatan yakni bullying. Kejahatan bullying dilakukan oleh Trio Bastardin dan
Duo Boron, sedangkan korban bullying dialami oleh Salud dan Rusip dalam novel
tersebut.
4.3.1.2. Bentuk Kejahatan Pencurian
Bentuk kriminalitas yang kedua adalah kejahatan pencurian. Berdasarkan
teori Kartini Kartono (2009:157) mengenai bentuk-bentuk kriminalitas, pencurian
merupakan bentuk kejahatan yang sering ditemui dalam masyarakat. Pencurian itu
sendiri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang atau milik orang lain tanpa
seizin pemilik barang tersebut, sehingga hal ini membuat pelaku pencurian
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melanggar hukum yang berlaku terkait kasus pencurian. Pada novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata, pengarang menggambarkan bentuk kejahatan pencurian
yang terjadi di Kota Belantik salah satunya yang dilakukan oleh Kwartet Mul dan
teman-temannya ketika mencuri uang sebesar 800 juta di sebuah koperasi. Berikut
penggalan kutipan yang menunjukan adanya bentuk kejahatan pencurian yakni,
pada kutipan 6) menceritakan saat Inspektur Abdul Rojali membekuk pencuri
sepeda ditempat parkir Satpol PP, kutipan 7) menceritakan seorang Ibu yang
kehilangan sepeda motornya di pasar, karena lupa mencabut kunci motornya,
kutipan 8) Dragonodin digambarkan sebagai pencuri spesialis roda dua oleh
pengarang, kutipan 9) menceritakan saat Inspektur Abdul Rojali berhasil menciduk
aksi pencurian yang dilakukan oleh Kwartet Mul CS ketika sedang mencuri uang
sebesar 800 juta di sebuah koperasi.
Berdasarkan kutipan diatas, keterkaitan antara teori para ahli dan hasil
analisis peneliti mengenai bentuk kejahatan pencurian, terdapat bukti-bukti yang
memperkuat posisi bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata
terdapat bentuk kejahatan yakni pencurian yang dilakukan oleh, Dragonudin yakni
pencuri yang dijuluki spesialis roda dua, Kwartet Mul dan teman-temanya ketika
mencuri uang 800 juta di koperasi, pencuri sepeda motor di parkiran Satpol PP, dan
pencuri sepeda motor milik seorang ibu di pasar.
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4.3.1.3. Bentuk Kejahatan Perampokan
Menurut teori Kartini Kartono (2009:157) mengenai bentuk-bentuk
kriminalitas, perampokkan termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan.
Perampokan merupakan sebuah tindakan yang mengambil paksa milik atau barang
orang lain dengan secara paksa, dan juga disertai kekerasan berupa pukulan dan
ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata, pengarang mendeskripsikan bahwa aksi perampokan
dilakukan oleh sepuluh sekawan yakni Dinah dan teman-temannya ketika
merampok bank dan sebuah toko emas yang berada di Kota Belantik. Bukti
penggalan kutipan yang mengandung bentuk kejahatan perampokan terdapat pada
kutipan 10) menceritakan Debut yang merupakan teman sekolah Dinah yang
mengajaknya untuk merampok pada sebuah bank supaya dapat membiayai
pendidikan anak dari Dinah, kutipan 11) menceritakan sosok Debut sebagai ketua
dalam kelompok perampok menyampaikan peringatan atau saran kepada temantemanya ketika hendak melakukan perampokkan, kutipan 12) menceritakan suasana
ramai bank di Kota Belantik dengan sekelompok perampok yang memakai topeng
sambil menodongkan senjata, kutipan 13) suasana perampokan yang dilakukan di
sebuah toko emas lebih berani dibanding aksi perampokan yang dilakukan di bank.
Perampok di toko emas lebih memilih menembaki peralatan seperti Tv, lampulampu, dan CCTV yang berada di toko tersebut.
Kutipan-kutipan diatas yang dipaparkan diatas merupakan bukti adanya
bentuk kejahatan perampokan, sehingga hal tersebut semakin menyakinkan peneliti
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bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata mengandung bentuk
kejahatan perampokan.
4.3.1.4. Bentuk Kejahatan Media Sosial (CyberCrime)
Berdasarkan teori Kartono Kartini (2009:157) kejahatan media sosial
(cybercrime) termasuk dalam bentuk kejahatan pemalsuan dan penggelapan.
Cybercrime merupakan sebagai suatu kejahatan di bidang komputer secara umum
dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Kasus-kasus
cybercrime misalnya, pencurian kartu kredit atau carding, manipulasi data diri,
jual-beli online, dan lain-lain. Berikut dipaparkan bukti penggalan kutipan yang
menunjukan adanya bentuk kejahatan media sosial dalam novel Orang-Orang
Biasa karya Andrea Hirata yakni, pada kutipan 15) dan 16) menceritakan bahwa
Debut menggunakan media sosial Facebook dengan membuat akun palsu dan
menjadi seorang wanita yang bernama Cyntya. Debut membeli alat-alat yang
digunakan untuk merampok seperti senjata api, pembunuh sinyal tracker secara
ilegal, sedangkan topeng-topeng monyet itu ia beli guna memperlancar penyamaran
maupun sebagai pengalihan masyarakat Kota Belantik yang mengadakan karnaval
dan memakai topeng-topeng hewan pada saat itu. Selain bukti kutipan tersebut
menunjukkan kejahatan media sosial, kedua kutipan tersebut termasuk dalam
bentuk kejahatan penggunaan senjata api dan perdagangan gelap senjata api
menurut teori Kartini Kartono (2009:157). Berdasarkan kutipan-kutipan yang
dipaparkan diatas, dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa bukti kutipan bersifat
mendukung teori Kartini Kartono (2009:157) mengenai bentuk-bentuk kriminalitas.
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4.3.1.5. Bentuk Kejahatan Pencucian Uang
Kartini Kartono (2009:157) mengklasifikasikan bentuk kejahatan ini
termasuk dalam bentuk kejahatan politik. Pencucian uang (money laundry)
merupakan suatu perbuatan yang merubah dan menyembunyikan uang tunai atau
aset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber
yang sah dan halal. Biasanya kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang
memiliki uang maupun aset yang berlimpah yang diperoleh secara haram,
kemudian dijadikan atau disimpan sebagai aset mereka sendiri dengan
menggunakan nama mereka sendiri atau orang lain. Berikut penggalan kutipan
yang menunjukan bahwa novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata terdapat
bentuk kejahatan pencucian uang yakni, pada kutipan 16) dan 17) menceritakan
bisnis cuci uang Trio Bastardin tertunda karena skala usaha APBD pencucian uang
mereka tidak memadai, sehingga mereka membuka toko perhiasan emas di Kota
Belantik, mereka tidak hanya berdagang saja melainkan berbisnis atau bertemu
dengan klien bisnis cuci uang melalui lobi-lobi hotel, kutipan 18) menceritakan
bahwa Trio Bastardin membuat kartu ATM atas nama mereka sendiri dan
mengirimkan nomor pin mereka kepada koruptor kelas kakap, para penggelap, dan
para klien cuci mereka, kutipan 19) menceritakan bahwa bisnis usaha pencucian
uang Trio Bastardin dan Toko Batu Mulia mereka makin ramai sehingga klien
mereka bertambah. Berdasarkan kutipan-kutipan yang dipaparkan diatas, dengan ini
membuktikan bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata
mengandung bentuk kejahatan pencucian uang dan mendukung teori Kartini
Kartono (2009:157).
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4.3.1.6. Bentuk Kejahatan Korupsi
Menurut Kartini Kartono (2009:157) korupsi merupakan perbuatan yang
melanggar hukum. Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif,
dan yudikatif. Hal itu sangat jelas merugikan perekonomian negara dan
menghambat jalannya pembangunan bagi suatu negara. Berikut penggalan kutipan
yang menunjukan bahwa novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata terdapat
bentuk kejahatan korupsi yakni pada kutipan 20) menceritakan bahwa Trio
Bastardin sangat berbahaya, bahkan mereka membentuk tiga serangkai yakni
persengkongkolan pengusaha, politisi, dan birokrat, kutipan 21) menceritakan
bahwa Trio Bastardin mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis cuci uang dan
teknik korupsi mereka makan lihai, sukses, dan sistematis, supaya aksi mereka
tidak diketahui oleh pihak berwajib mereka melakukan uang itu mereka cuci
terlebih dahulu lalu kemudian bisa berpesta pora, lalu kutipan 22) menceritakan
uang 18 milyar hasil korupsi yang kemudian dirampok Debut dan kawankawannya. Berdasarkan bukti kutipan-kutipan yang dipaparkan diatas, dengan ini
peneliti menyimpulkan bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea
Hirata mengandung bentuk kejahatan korupsi.
4.3.1.7. Bentuk Kejahatan Penyuapan
Kartini Kartono (2009:157) mengklasifikasikan penyuapan termasuk
dalam salah satu bentuk kejahatan yang sama dengan tindakan penyogokkan.
Uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang. Bagaimana tidak banyak
kasus yang dapat dijumpai mengenai uang suap yang dalam arti uang pelicin.
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Biasanya tindakan suap terjadi akibat prasangka negatif bahwa segala jalan bisa
ditempuh dengan uang asalkan tujuan tercapai. Berikut merupakan penggalan
kutipan dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata yang menunjukan
adanya bentuk kejahatan yakni penyuapan (suap) yakni, pada kutipan 23)
menggambarkan aksi kejahatan suap yang dilakukan oleh dua pria dan satu wanita
terhadap Inspektur Abdul Rojali. Ketiga orang tersebut hendak memberikan suap
berupa uang yang berjumlah belasan juta kepada Inspektur, hal itu mereka
lakukan agar bisnis ilegal mereka dapat berjalan dengan lancar tanpa diketahui
oleh pihak yang berwajib. Awalnya ketiga orang tersebut berpikir dengan
memberikan uang pelicin maka bisnis mereka aman Namun, yang terjadi
Inspektur Abdul Rojali mengembalikan dan tidak menerima uang suap yang
diberikan oleh mereka kepada dirinya. Beradasarkan penggalan kutipan diatas
membuktikan bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata
terdapat bentuk kejahatan penyuapan (suap).
Berdasarkan paparan hasil analisis dan teori mengenai bentuk-bentuk
kriminalitas yang telah dideskripsikan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa
penelitian ini bahwa sesuai dengan teori bentuk-bentuk kriminalitas yang
dikemukakan oleh Kartono (2009:157).
Selain menggunakan teori para pakar sebagai acuan dalam menemukan pokok
pembahasan, peneliti juga menemukan tiga penelitian terdahulu yang relevan
dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang
relevan, yaitu Utafiya (2011) mengenai judul penelitian Aspek Kriminalitas
Dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri (Tinjauan
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Sosiologi Sastra). Penelitian yang dilakukan oleh Utafiya (2011) mengenai
gambaran struktural cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yang memiliki tema
sosial yang diambil dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu
kriminalitas. Hal tersebut memiliki kecocokan dengan penelitian ini, yakni
keduanya meneliti hal yang sama yakni mengenai kriminalitas yang terjadi dalam
masyarakat pada novel yang diteliti. Selain itu pendekatan yang digunakan oleh
kedua penelitian ini sama yakni menggunakan tinjauan sosiologi sastra.
Berdasarkan bukti analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini
hanya mendukung penelitian Utafiya (2011).
Penelitian kedua dilakukan oleh Jayanty (2012) mengenai Unsur-Unsur
Kriminalitas Novel Di Atas Mahligai Cinta Karya Sri Rokhati (Tinjauan Sosiologi
Sastra). Penelitian Jayanty (2012) dan penelitian ini memiliki persamaan dan
perbedaan, yakni persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada salah satu
rumusan masalah yakni faktor-faktor penyebab adanya kriminalitas dan juga
menggunakan pendekatan tinjauan sosiologi sastra. Adapun perbedaanya terletak
pada salah satu rumusan masalah yang pertama yakni, penelitian Jayanty (2012)
meneliti mengenai struktur yang membangun novel Di Atas Mahligai Cinta karya
Sri Rokhati yang meliputi tema, amanat, alur, penokohan, dan latar, sedangkan
penelitian ini meneliti mengenai bentuk-bentuk kriminalitas dalam novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata. Berdasarkan hal tersebut, peneliti
menyimpulkan bahwa penelitian Jayanty (2012) dan penelitian ini memiliki
persamaan dan perbedaan yang terletak pada bagian rumusan masalah.
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Penelitian ketiga yaitu Laksono (2017) yang mengenai Peristiwa
Kriminal Dalam Novel Jawa Krikil-Krikil Pasisir Karya Tamsir AS
menggunakan teori kriminalitas Kartini Kartono (2009: 157) mengenai bentukbentuk kriminalitas. Peneliti menemukan persamaan dari penelitian Laksono
(2017) dan penelitian ini terletak pada teori kriminalitas yang digunakan maupun
pada rumusan masalah maupun pendekatan yang digunakan yakni tinjauan
sosiologi sastra yang digunakan. Adapun perbedaanya Laksono (2017)
menemukan bentuk-bentuk kriminalitas berupa kejahatan ekonomi, kejahatan
seksual, kejahatan kekerasan, dan kejahatan teroganisir dalam novel Krikil-Krikil
Pasisir karya Tamsir AS sedangkan penelitian ini menemukan bentuk-bentuk
kriminalitas berupa kejahatan pembulian (bullying), pencurian, perampokkan,
penyuapan, pencucian uang, kejahatan sosial media (cybercrime), dan kejahatan
korupsi.
Jika ditinjau melalui kaitan pada teori dan hasil penelitian penelitian
relevan yang terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan
penelitian ini cenderung menyamakan dan membandingkan pendapat ahli maupun
acuan penelitian relevan yang sebelumnya.
4.3.2. Pembahasan Hasil Penelitian Faktor Penyebab Kriminalitas dalam
Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata.
Peneliti menemukan dua acuan teori yang membahas mengenai faktor
penyebab kriminaitas, yakni Soekanto (2000) dan Kartono (2007). Menurut
Kartono (2007) penyebab munculnya tindakan kriminalitas dipengaruhi oleh dua
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faktor yakni faktor yang berasal dari dalam individu, dan faktor yang berasal
dari luar individu. Faktor yang berasal dari dalam individu terdiri dari daya
emosional, rendahnya mental, dan jenis kelamin, pendidikan dan sebagainya.
Sedangkan faktor yang berasal dari luar individu disebabkan oleh faktor
lingkungan dimana seseorang akan beradaptasi bahkan beraktivitas sehingga
dapat mempengaruhi psikologis seseorang.
Menurut Soekanto (2000) faktor-faktor penyebab kriminalitas berupa
faktor lingkungan pergaulan, faktor solidaritas sosial, dan disorganisasi keluarga.
Kedua teori tersebut, didukung oleh temuan pada penelitian ini mengenai faktor
penyebab kriminalitas yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa karya
Andrea Hirata. Berikut dipaparkan pembahasan mengenai faktor-faktor
penyebab kriminalitas, yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor emosi
atau marah, dan faktor ketidakadilan sosial yang terdapat dalam novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata.
4.3.2.1. Faktor Ekonomi
Menurut teori Soekanto (2000) mengenai faktor-faktor kriminalitas,
faktor ini dapat digolongkan dalam faktor disorganisasi keluarga dan solidaritas
sosial, sedangkan menurut teori Kartono (2007) faktor ini termasuk dalam faktor
diluar individu yang disebabkan oleh kondisi sosial seseorang. Faktor
disorganisasi keluarga dilihat beradasarkan ekonomi Dinah yang merupakan ibu
tunggal yang harus membiayai kuliah anaknya, Aini yang ingin sekolah
kedokteran tetapi pekerjaan Dinah hanya penjual kaki lima saja. Adapun faktor
solidaritas sosial dilihat berdasarkan teman-teman Dinah yang tidak hanya ikut
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merampok saja, namun juga mempunya niat untuk membantu biaya kuliah anak
Dinah. Tidak hanya Dinah saja yang mengalami tekanan ekonomi yang berat ada
pula teman-temannya yakni Salud, Tohirin, Honorun, dan Sobri yang mengalami
kondisi ekonomi tersebut. Kondisi ekonomi seperti itulah yang menmbuat mereka
melakukan hal nekat melakukan aksi kejahatan demi menunjang kehidupan
sehari-harinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui penggalan kutipan dalam novel
Orang-Orang Biasa yang menunjukan faktor penyebab kriminalitas adalah faktor
ekonomi yakni, pada kutipan 24) mengambarkan bahwa Dinah mengalami
tekanan ekonomi sehingga ia harus mengundurkan diri dari sekolahnya, kutipan
25) mengambarkan tekanan ekonomi yang dialami oleh Salud sehingga ia harus
bekerja serabutan, kutipan 26) mengambarkan keadaan ekonomi yang dialami
oleh Sobri, Tohorin, dan Honorun yang harus menjadi pengamen.
Berdasarkan

bukti-bukti

penggalan

kutipan

diatas,

peneliti

menyimpulkan bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata
terdapat faktor penyebab kriminalitas yakni faktor ekonomi.
4.3.2.2 Faktor Lingkungan
Menurut Soekanto (2000) faktor lingkungan merupakan salah satu faktor
yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas
lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja,
dan lingkungan masyarakat. Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea
Hirata, pengarang menggambarkan kondisi lingkungan di Kota Belantik sangat
aman dan jauh dari kata kejahatan. Kondisi lingkungan inilah yang membuat Kota
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Belantik dijadikan sebagai tempat melakukan aksi kejahatan seperti kejahatan
pencucian uang, pencurian, perampokkan, dan korupsi, penyuapan, kejahatan
media sosial (cybercrime). Berikut bukti penggalan kutipan yang menunjukkan
adanya faktor lingkungan yang menyebabkan kriminalitas yakni, pada kutipan 25)
mengambarkan kondisi Kota Belantik yang aman dan damai sehingga menjadikan
kota tersebut dapat dijadikan sebagai tempat melakukan aksi kejahatan, kutipan
26) menggambarkan lingkungan yang aman maka warga Belantik pun kerap
meninggalkan kunci di motor mereka, kutipan 27) menggambarkan kedatangan
Kwartet Mul dan kawan-kawannya pulang ke Kota Belantik, ramai-ramai warga
pun mengunci pintu rumah, kunci motor tak ditinggalkan lagi, uang disimpan di
bank.
Berdasarkan bukti kutipan-kutipan yang dipaparkan diatas, dengan ini
peneliti menyimpulkan bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea
Hirata adanya bentuk-bentuk kriminalitas disebabkan oleh faktor lingkunga, dan
juga mendukung teori Soekanto (2000).
4.3.2.3. Faktor Emosi/ Marah
Biasanya faktor emosi/marah termasuk dalam faktor psikologis atau
psikis. Faktor ini juga dapat menyebabkan terjadinya aksi kejahatan yang
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kartono (2007) faktor ini juga
termasuk dalam faktor personal yang meliputi aspek biologis yakni, umur, jenis
kelamin, dan keadaan mental seseorang. Berikut bukti kutipan yang mengandung
faktor emosi atau marah yang dirasakan oleh Trio Bastardin dan Duo Boron yang
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terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata yaitu, pada
kutipan 28) mengambarkan Salud yang selalu menjadi korban bullying dari Trio
Bastardin dan Duo Boron dianggap sebagai pembawa sial lantaran Salud
mempunyai muka yang jelek sehingga Salud harus diusir atau dimusuhi.
Berdasarkan bukti kutipan-kutipan yang dipaparkan diatas, dengan ini peneliti
menyimpulkan bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata
adanya bentuk-bentuk kriminalitas disebabkan oleh faktor emosi/marah.
4.3.2.4. Faktor Ketidakadilan Sosial
Menurut teori Soekanto (2000) mengenai faktor-faktor penyebab
kriminalitas, faktor ini dapat digolongkan dalam faktor yang disebabkan oleh
kondisi sosial. Ketidakmerataan aspek sosial dalam suatu negara dapat juga
menimbulkan aksi kejahatan. Faktor ketidakadilan sosial biasanya terjadi di suatu
daerah yang ekonomi maupun kebutuhan sosialnya tidak merata. Hal tersebut
dapat membuat masyarakat yang terbatas akan melakukan hal yang nekat untuk
mencukupi kebutuhan mereka. Berikut penggalan bukti kutipan

yang

mengandung faktor ketidakadilan sosial yang dialami oleh tokoh Dinah dalam
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata yakni, pada kutipan 29)
pengarang menggambarkan keadaan sosial yang dialami oleh Dinah bahkan
orang-orang miskin diluar sana yang mengalami kondisi sosial yang tidak merata.
Bahkan, pengarang juga menggambarkan sosok pemerintah, birokrat, maupun
politisi yang hanya sibuk dengan urusan mereka tanpa memperhatikan atau
mendengar suara hati rakyat. Berdasarkan bukti kutipan-kutipan yang dipaparkan
diatas, dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam novel Orang-Orang Biasa
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karya Andrea Hirata adanya bentuk-bentuk kriminalitas disebabkan oleh faktor
ketidakadilan sosial.
Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab kriminalitas
yang tedapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, peneliti
melihat adanya keterkaitan antara teori yang dikemukakan oleh Soekanto (2000)
dan Kartono (2007) dengan hasil temuan peneliti dalam novel Orang-Orang
Biasa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini
bersifat mendukung teori Soekanto (2000) dan Kartono (2007) mengenai teori
faktor-faktor penyebab kriminalitas.
Selain menggunakan teori pakar sebagai acuan dalam menemukan hasil
pembahasan, peneliti juga menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan
penelitian yang dikerjakan peneliti saat ini. Peneliti pertama ditulis oleh Utafiya
(2011) dengan menggunakan teori Kartono (2009: 157). Utafiya menemukan
faktor-faktor penyebab kriminalitas dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi
karya Pakne Puri berupa faktor rasa ketidak sukaan, benci, iri hati, dan faktor
ekonomi. Dalam penelitian Utafiya (2011) faktor rasa ketidak sukaan, benci, iri
hati disebabkan karena dorongan gaib. Hal ini masih relavan dengan kenyataan
sosial masyarakat dibuktikan dengan adanya dukun santet, mengunjungi tempat
pasugihan dengan alasan tertentu.
Penelitian kedua ditulis oleh Laksono (2017) menggunakan teori Kartono
(2009:157). Jayanty menemukan faktor-faktor penyebab kriminalitas dalam novel
Krikil-Krikil Pasisir karya Tamsir AS berupa faktor kondisi sosial yang memicu
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rasa iri hati dari pelaku, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor
tersebut masih relevan dengan keadaan sosial yang terjadi dalam masyarakat,
karena penyebab munculnya kriminalitas biasanya disebabkan oleh adanya faktor
internal maupun eksternal.
Jika dikaitkan dengan dua penelitian relevan diatas, peneliti menemukan
adanya kecocokan pada penelitian ini. Kecocokan tersebut terletak pada faktorfaktor yang menyebabkan adanya kriminalitas dalam sumber yang diteliti. Dalam
novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata terdapat empat faktor yakni,
faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor marah, iri, dan faktor ketidakadilan
sosial. Keempat faktor tersebut, memiliki persamaan dengan dua penelitian
relevan terdahulu yakni Utafiya (2011) dan Laksono (2017). Berdasarkan
kecocokan yang ditemukan oleh peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini bersifat mendukung penelitian relevan terdahulu dari Utafiya (2011)
dan Laksono (2017).
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BAB V
PENUTUP
Bab ini berisi paparan kesimpulan, amanat, dan saran. Subbab simpulan
merupakan hasil simpulan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan interpretasi
yang dilakukan oleh peneliti. Subbab amanat merupakan interpretasi peneliti yang
diperoleh dari sumber penelitian yakni novel Orang-Orang Biasa karya Andrea
Hirata. Subbab saran merupakan saran-saran yang ditulis oleh peneliti yang akan
dipaparkan untuk pembaca, dan peneliti selanjutnya.
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata, diperoleh dua simpulan pada penelitian ini. Pertama, novel OrangOrang Biasa mengandung bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh tokoh-tokoh
dalam novel berupa kejahatan pembulian (bullying), kejahatan pencurian,
kejahatan perampokkan, kejahatan media sosial (cybercrime), kejahatan
penyuapan, kejahatan pencucian uang, dan kejahatan korupsi. (1) Kejahatan
pembulian dalam novel ini ditemui dua bentuk yaitu, bullying secara verbal yang
dialami oleh tokoh Rusip yang dijauhi oleh teman-temannya di kelas lantaran
badanya dianggap seperti bau pasar ikan, lalu bullying secara fisik dialami oleh
tokoh Salud yang dipukuli, ditampar, bahkan ditendang oleh Trio Bastardin dan
Duo Boron yang dianggap sebagai biang pembuli di sekolah. (2) Kejahatan
pencurian dilakukan oleh Kwartet Mul beserta kawan-kawanya yang mencuri
uang sebesar 800 juta rupiah di sebuah koperasi di Kota Belantik. (3) Kejahatan
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perampokkan dalam novel ini dilakukan oleh sepuluh sekawan yakni Dinah dan
teman-temannya yang merampok disebuah bank dan toko emas di Kota Belantik,
hal itu dilakukan lantaran mereka ingin membantu Dinah untuk membantu biaya
sekolah anaknya Aini yang ingin sekolah kedokteran. (4) Kejahatan media sosial
(cybercrime) dilakukan oleh tokoh Debut yang memanipulasi namanya dirinya
menjadi Cyntya di akun facebook lalu sengaja memesan barang dan senjata api
untuk perlengkapan rampok mereka. (5) kejahatan pencucian uang dalam novel
dilakukan oleh Trio Bastardin yang merupakan kumpulan PNS, Birokrat, dan
Politisi yang sengaja membuka toko emas untuk dijadikan sebagai tempat
pencucian uang. (6) kejahatan korupsi dalam novel ini dilakukan juga oleh Trio
Bastardin, ketiganya juga sekaligus merupakan aktor pencucian uang yang dikenal
juga sebagai biang pembuli ketika masih bersekolah. (7) kejahatan penyuapan
dalam novel ini dialami oleh Inspektur Abdul Rojali yang diberi bingkisan berupa
uang suap, hal itu dilakukan lantaran ketiga penyuap tersebut ingin membuka
bisnis ilegal mereka di Kota Belantik tanpa terlibat masalah dari hukum yang
berlaku.
Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas dalam novel
Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata berupa faktor sosial seperti faktor
ekonomi, faktor kondisi lingkungan, faktor marah/emosi, dan faktor ketidakadilan
sosial. (1) Faktor ekonomi dialami oleh tokoh Dinah yang kesulitan mencari biaya
untuk anaknya Aini yang ingin masuk sekolah kedokteran, lalu adapaula tekanan
ekonomi yang dialami oleh tokoh Salud, Tohirin, Honorun, dan Sobri sehingga
faktor ekonomi ini mereka harus terpaksa merampok bank dan toko emas di Kota
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Belantik. (2) Faktor kondisi lingkungan dalam novel ini digambarkan bahwa Kota
Belantik merupakan kota yang aman, damai, jauh dari hiruk pikuk kota, gosip dan
infotainmet, hal itu membuat Kota Belantik dijadikan sebagai tempat melakukan
aksi kejahatan oleh para penjahat. (3) Faktor marah/emosi dalam novel ini
digambarkan tokoh Salud yang hanya bisa pasrah dan tanpa melakukan
perlawanan, sehingga hal tersebut membuat marah dan emosi lawannya Trio
Bastardin dan Duo Boron yang dikenal sebagai pembunuh karakter atau sebagai
biang pembuli. (4) Faktor ketidakadilan sosial dalam novel ini digambarkan tokoh
Dinah yang mengalami tekanan sosial karena ketidakadilan sosial/kesenjangan
sosial sehingga hal ini membuat Dinah dan teman-temanya harus terpaksa
menjadi perampok guna menyambung hidup serta dan membiayai sekolah
anaknya.
5.2. Amanat
Berdasarkan hasil penelitian atau hasil analisis dari membaca novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata peneliti menemukan amanat atau pesan moral
yang disampaikan oleh pengarang melalui novel ini. Adapaun amanat dan pesan
moral dari novel ini sebagai berikut.
1.

Saling membantu ketika teman mengalami kesulitan
Dalam novel Orang-Orang Biasa ini kita menemukan pesan moral
yang patut diteladani dari sepuluh sekawan yang memiliki ikatan
persahabatan yang kuat sejak mereka masih dalam bangku sekolah yang
didasari adanya kesamaan antara mereka yang dianggap bodoh, penakut,
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dan pecundang. Pertemanan mereka diuji ketika salah satu teman mereka
yakni, Dinah yang mengalami kesulitan biaya untuk menyekolahkan
anaknya Aini yang ingin masuk jurusan kedokteran. Hingga pada akhirnya
sepuluh sekawan itu merencanakan untuk merampok sebuah bank dan
toko emas guna membantu anak dari salah satu teman mereka yaitu Dinah.
Namun, yang menakjubkan dari novel ini pengarang membuat sebuah plot
twist dimana akhirnya Aini dapat berkuliah di Fakultas Kedokteran tidak
dari hasil uang rampokkan, melainkan dari hasil sumbangan sukarela dari
teman-teman Dinah walaupun saat itu kehidupan ekonomi mereka sedang
tidak baik-baik saja. Hal itu mereka lakukan dengan tulus dan ikhlas agar
anak teman mereka dapat melanjutkan dan meraih cita-citanya.
2.

Kejujuran penting dalam sebuah pekerjaan
Dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata terdapat salah
satu tokoh yang patut juga diteladani yakni tokoh Inspektur Abdul Rojali
yang berperan sebagai polisi di Kota Belantik. Dalam cerita ini, Inspektur
Abdul Rojali digambarkan sebagai seorang polisi yang memiliki kejujuran
dan profesional dalam bekerja. Kejujuran dan profesional dalam bekerja
Abdul Rojali diuji ketika ia sempat diberi uang suap oleh ketiga orang
misterius yang ingin menjalankan bisnis ilegal mereka di Kota Belantik.
Hal lain juga terjadi ketika anaknya yang gagal masuk sekolah perawat
lalu ia ditawari lewat jalur orang dalam agar anaknya diterima ia pun
menolaknya. Inspektur Abdul Rojali merupakan sosok tokoh fiksi yang
ideal yakni seseorang manusia jujur yang harus dipraktikkan oleh semua
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orang dalam kehidupan sehari-hari ketika sedang mengemban pekerjaan
yang penting. Lewat sosok Inspektur Abdul Rojali kita belajar bahwa
kejujuran adalah hal utama dan penting yang harus dilakukan meskipun
akan ada kepahitan atau kesulitan yang dialami karena menjadi orang
jujur.
5.3. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti dapat
memberikan saran-saran sebagai berikut. berikut.
1.

Bagi Siswa
Siswa diharapkan dapat memanfaatkan novel Orang-Orang Biasa karya

Andrea Hirata sebagai bahan bacaan yang bermanfaat untuk menambah wawasan
tentang karya sastra. Novel tersebut juga diharapkan mampu menambah sikap
apresiasi terhadap karya sastra secara lebih baik. Siswa juga diharapkan dapat
meneladani sifat-sifat baik dalam nilai-nilai karakter tokoh serta nilai sosial yang
terdapat dalam novel tersebut.
2.

Bagi Pembaca
Novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata mengandung nilai-nilai

sosial dan kehidupan, sehingga diharapkan melalui penelitian ini pembaca dapat
mengambil nilai-nilai positif dalam novel ini. Nilai-nilai positif tersebut nantinya
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih mawas diri dalam
menanggapi unsur-unsur negatif. Dengan demikian, diharapkan pembaca umum
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dapat lebih peka terhadap keadaan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, akan
lebih baik pembaca juga memperdalam buku yang menjadi referensi pada
penelitian ini.
3.

Bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
Guru diharapkan dapat memanfaatkan novel Orang-Orang Biasa karya

Andrea Hirata sebagai media tambahan pembelajaran bahasa Indonesia yang
berkaitan dengan materi ajar sastra. Guru juga diharapkan dapat lebih
menanamkan sifat apresiasi terhadap karya sastra agar siswa dapat membedakan
mana hal baik dan buruk dalam suatu karya yang patut untuk ditiru maupun
sebaliknya.
4.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti lain, diharapkan dapat meneliti maupun mengembangkan

penelitian dengan objek dan tinjauan penelitian yang lebih beragam.
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Peneliti scdang melakukan penc•litian mengenai Bentuk Kriminalitas Dalam Novel OrangOrang Biasa karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra. Dalam penelitian ini,
memerlukan trianggulator untuk memeriksa keabsahan data tersebut. Berkenaan dengan hat
tersebut, saya mohon kepada Bapak untuk berkenan menjadi trianggulator untuk memberikan
masukan terhadap data yang telah saya susun berdasarkan hasil penelitian. Surat pertriohonan
ini dibuat berdasarkan pertimbangan pengalaman dan kompetensi Bapak di bidang penelitian
Demikian surat permohonan ini saya ajukan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak, saya
mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
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TRIANGULASI DATA
BENTUK-BENTUK KRIMINALITAS DAN FAKTOR TERJADINYA KRIMINALITAS
DALAM NOVEL ORANG-ORANG BIASA
KARYA ANDREA HIRATA: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA
Oleh: Andina Rambu Tawunga Ridja (171224045)
Pembimbing: Septina Krismawati, S.S., M.A
Penelitian ini membahas mengenai bentuk kriminalitas dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Adapun data
dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan dalam bentuk paragraf maupun kalimat yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa
karya Andrea Hirata. Untuk menentukan keabsahan data penelitian ini, maka peneliti menggunakan trianggulasi data. Trianggulasi
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber atau ahli. Trianggulator sebagai penyidik yang bertugas
memeriksa serta memberikan evaluasi objek kajian penelitian untuk menentukan kebenaran atau keabsahan data yang telah diperoleh.
Oleh karena itu, trianggulator dimohon untuk memeriksa ataupun meninjau kembali data yang telah diperoleh dan dianalisis oleh
peneliti. Trianggulator dalam penelitian ini, yakni Bapak Drs. B. Rahmanto, M.Hum.
A. Rumusan Masalah
Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.
a. Bentuk kriminalitas apa sajakah yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata?
b. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya bentuk kriminalitas dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea
Hirata?
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Berikut merupakan hasil dari penelitian yang menganalisis bentuk-bentuk kriminalitas yakni kejahatan a. Pembulian (bullying), b.
Perampokkan, c. Pencurian, d. Pencucian uang, e. Kejahatan sosial media (Cyber Crime), f. Penyuapan, g. Kejahatan korupsi/politik.
Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas dalam penelitian ini yaitu a. Faktor ekonomi, b. Faktor kondisi lingkungan,
c. Faktor emosi/marah, d. Faktor ketidakadilan sosial yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata yang perlu
divalidasi oleh ahli pakar. Berilah tanda (()) pada kolom “Setuju” atau “Tidak setuju” yang menggambarkan penilaian Anda
terhadap hasil analisis bentuk kriminalitas dan faktor penyebab kriminalitas yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya
Andrea Hirata, serta berilah keterangan yang memuat kebenaran dalam hasil analisis ini.

1. BENTUK KEJAHATAN PEMBULIAN (BULLYING)
No

1.

Data

K.1. Tak tahu bagaimana
riwayatnya, tahu-tahu Rusip
sudah ada di bangku
belakang dan tak seorang
pun, anak bodoh, anak
pintar, anak baik, anak
nakal, yang mau mau dekatdekat dengannya sebab jika
dia lewat, macam pasar ikan
lewat. Sudahlah bodoh, dia

Hasil Analisis

Pembulian (Bullying)

Penjelasan

Pada kutipan 1)
menggambarkan kasus
kejahatan yakni pembulian
yang dilakukan oleh
sekelompok anak dalam
kelas yang sama dengan
korban buli (Rusip) yang
dianggap badanya seperti
bau pasar ikan dan tidak
mau berteman denganya.
Tindakan pembulian juga

Setuju


Tidak
setuju

Keterangan
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itu jorok pula.
(Hirata, 2019: 8)

2.

Pembulian (Bullying)
K. 2. Biang pembuli di
sekolah itu ada dua geng,
yaitu Trio Bastardin dengan
anggota tetap Jamin dan
Tarib, dan Duo Boron, yakni
kombinasi berbahaya Boron
dan Bandar. Mereka
kompak, beringas,
pembunuh karakter berdarah
dingin. (Hirata, 2019: 10)

termasuk dalam kejahatan,
karena dapat menyebabkan
mental dari korban down
atau rapuh sehingga mereka
dapat melakukan tindakan
yang fatal misalnya bunuh
diri.
Pada kutipan 2) tergambar
jelas bahwa dua geng yakni
Trio Bastardin dan Duo
Boron memiliki sifat
maupun karakter pembuli
dimana mereka
digambarkan oleh penulis
kelompok yang kejam,
beringas, serta pembunuh
karakter berdarah dingin.
Sifat maupun karakter
tersebut pada umumnya
sama dengan dimiliki oleh
kaum pembuli terutama
kaum muda.
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3.

4.

K.3. “Pukul! Pukul!”teriak
Bastardin, serentak Jamin,
Tarib, Boron, dan Bandar
menyerbu Salud, lalu
memukulinya bertubi-tubi.
Alhasil, esoknya Salud ke
sekolah dengan bibir dower,
kepala benjol, muka
bengkak-bengkak,
hidungnya yang kemarin
macam jambu air, pagi ini
macam jambu bol akibat
kena gosrot Trio Bastardin,
dan Duo Boron. (Hirata,
2019: 19).
K.4. Salud mengawali
langkahnya di SMA itu
sebagai anak yang sering
dipukuli dan mengakhirinya
sebagai anak yang babak
belur. Sekolahnya hanya
sampai kelas 2 SMA karena
dia tak kuat menghadapi
Trio Bastardin dan Duo

Pembulian (Bullying)

Pembulian (Bullying)

Pada kutipan 3) umumnya
bentuk pembulian yang
dilakukan oleh kelompok
pembuli tidak hanya dalam
bentuk perkataan verbal
yang membuat sang korban
sedih atau bahkan merasa
down mentalnya. Namun,
pelaku pembulian dapat
melakukan kekerasan
kepada korban buli.



Pada kutipan 4) Salud
digambarkan sebagai
korban pembulian yang
dilakukan oleh kelompok
buli yakni Trio Bastardin
dan Duo Boron, membuat
Salud memilih berhenti
sekolah. Pada umumnya
anak yang menjadi korban
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Boron. Terpukul raganya,
tertindas jiwanya oleh para
pembuli itu (Hirata, 2019:
35).

5.

K.5. Trio Bastardin, malah
lebih berjaya lagi dari Duo
Boron. Faktanya, sekali
zalim cenderunglah manusia
tetap zalim. Mereka pembuli
waktu masih sekolah,
sekarang dewasa kian
menjadi. Tak dapat dihapus
perangainya, bak harimau
yang tak dapat menghapus
belangnya (Hirata, 2019:
52).

pembulian memilih pergi
atau meninggalkan sekolah
lantaran perlakuan bullying
yang dialami membuat
mentalnya maupun jiwanya
tertekan atau down.
Pembulian (Bullying)

Pada kutipan 5) pengarang
menggambarkan para
pelaku dalam novel
tersebut merupakan
manusia yang zalim dan
kejam. Bahkan, mereka
dewasa pun karakter atau
sifat pembuli mereka masih
ada.
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2. BENTUK KEJAHATAN PENCURIAN
No. Data

Hasil Analisis

Penjelasan

Setuju Tidak
setuju

1.

Pencurian
K.6. “Lima bulan, dua
minggu, empat hari,
Sersan,”kata Inspektur
sambil memandang lesu
papan tulis statistik
kejahatan. Sersan tahu,
telah selama itulah tak
terjadi tindakan kejahatan
di Kota Belantik. Jika
ingin lebih detail, Sersan
malah tahu sampai
hitungan jamnnya, saat
dia dan Inspektur
membekuk seorang
pencuri sepeda di tempat
parkir kantor Satpol PP
tempo hari (Hirata, 2019:
21)

Terkadang kondisi
lingkungan yang aman dan
sepi membuat aksi
pencurian terjadi pada kota
atau lingkungan yang
seperti dalam kutipan
tersebut. Pelaku pencurian
dalam cerita ini mengambil
sepeda motor yang
kemudian dibekuk oleh
Inspektur Abdul Rojali.



2.

K.7. Inspektur mendekati

Pada kutipan 7) aksi



Pencurian

Keterangan
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seorang ibu yang
wajahnya pucat. Terbatabata ibu itu berkata
bahwa motor bebeknya
telah dilarikan orang.
Orang itu sempat
diteriakinya maling,
tetapi tetap nekat. Sangat
jarang kejahatan terjadi
di Belantik sehingga ibu
itu syok berat (Hirata,
2019: 25).
3.

K.8. Bukan baru sehari
dua inspektur mengenal
tokoh di depannya itu.
Angka 1 pada Pencurian
Malam di papan tulis
statistik kejahatan itu
adalah sumbangan murah
hati dari Dragonudin dan
seorang kawannya.
Adapun angka 1 pada
poin Pencurian Siang
juga sumbangan dari dua

pencurian dilakukan oleh
sang pelaku ketika melihat
ada kesempatan untuk
melakukan aksinya. Kasus
pencurian tersebut terjadi,
karena sang korban tidak
mencabut kunci dari
motornya sehingga hal ini
menyebabkan sang pelaku
dapat melakukan aksinya.

Pencurian

Pada kutipan 8) kasus
pencurian yang terjadi di
Kota Belantik disebabkan
oleh Dragonodin CS.
Mereka biasanya mencuri
benda roda dua yakni
motor dan sepeda. Kota
Belantik biasanya aman
dari aksi kejahatan, namun
para pencuri menemukan
celah untuk menjalankan
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4.

orang itu. Karena dua
kasus itulah sehingga
poin Pencurian Bersamasama menjadi 2. Satu hal
yang sangat dikenal
Inspektur dari Dragon
adalah dia memang
maling kambuhan
spesialis benda beroda
terutama motor dan
sepeda. (Hirata, 2019:
90-91).

aksi mereka.

K.9. Kwartet Mul pun
kena gulung. Di dalam
tas Mul, Inspektur
menemukan duit 800 juta
dan topeng-topeng badut.
“Apakah kau akan bicara
atau bukti-bukti yang
akan bicara sendiri
mewakili dirimu, Mul?”.

Aksi pencurian paling
besar dilakukan oleh
Kwartet Mul dan temantemannya ketika mencuri
disebuah koperasi Kota
Belantik dengan curian
uang sebesar 800 juta
rupiah. Pencurian yang
dilakukan oleh Kwartet
Mul dan kawan-kawanya
disebuah koperasi dengan
total uang 800 juta meraka

Mul tersenyum getir
sekaligus tak habis pikir,

Pencurian
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bagaimana Inspektur bisa
mengendus aksi mereka?
Bagaimana dia bisa tahu
pelaku pencurian itu dan
dimana harus
menyergap? Bingung
Mul CS dibuatnya
(Hirata, 2019: 240-241)

curi berhasil dibekuk oleh
Inspektur.

3. BENTUK KEJAHATAN PERAMPOKAN
No. Data

1.

K.10. “Semua uang di
dunia ini ada di bank!
Anakmu harus masuk
Fakultas Kedokteran itu!
Apa pun! Seorang ibu rela
memotong tangan demi
anaknya! Hapus air
matamu, Dinah! Siapkan
dirimu baik-baik! Karena
kita akan merampok bank

Hasil Analisis

Penjelasan

Perampokan

Dalam kutipan 10)
tersebut tergambar sangat
jelas bahwa aksi
perampokan akan
dilakukan di sebuah bank
yang ada di Kota Belantik.
Aksi perampokan
dilakukan oleh orangorang yang ekonominya
terbatas atau sedang

Setuju Tidak
setuju
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2.

3.

itu”! (Hirata, 2019:79)

membutuhkan uang untuk
memenuhi kebutuhan
mereka.

K.11. Sebelum kutawarkan
kesempatan merampok ini,
kuingatkan kalian, kita tak
pernah berurusan dengan
hukum, kita tak punya
pengalaman mencuri, kita
tak tahu cara mengahadapi
polisi. Jadi, sangat
mungkin kita tertangkap.
Ingat, rencana ini bukan
macam kita merencanakan
piknik keluarga ke kebun
binatang tempo hari. Kita
akan merampok bank!
Pikirkan baik-baik
sebelum mengambil
keputusan!” (Hirata, 2019:
84)

Aksi perampokan yang
biasanya dilakukan adalah
mengambil barang atau
milik orang lain secara
paksa. Oleh sebab itu,
dalam kutipan tersebut
tokoh Debut sebagai ketua
pimpinan perampok
menyampaikan arahan
terlebih dahulu pada
awaknya dan masalah
yang akan mereka hadapi
jika mengambil keputusan
untuk merampok bank itu.



Biasanya ketika
melakukan aksi



K.12.“RAMPOOOKKK!!!”

Perampokkan
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Itulah teriakan paling keras Perampokkan
yang pernah didengarnya
seumur hidup. Macam
sangkakala Hari Kiamat.
“INI PERAMPOKAAAN!!!
SEMUA TIARAAAP!!!”
Seiring teriakan dahsyat
itu, dari dinding balik kaca
yang besar Ibu Atikah
melihat orang-orang
bertopeng badut
menghambur masuk ke
bank sambil menodongnodongkan senjata ke
segala arah (Hirata, 2019:
183).
4.

K.13. Berbeda dengan
kejadian di bank tadi, kali
ini tanpa mercon asap,
tanpa teriakan rampok,
tanpa akrobat bersaltosalto, Debut menyerbu
masuk dan langsung

Perampokan .

perampokan para pelaku
selalu membawa senjata
guna untuk menakutnakuti para korban
rampok. Hal itu itu
dilakukan oleh perampok
tim 1 yang terdiri dari
Dinah, Junilah, Honorun,
dan Sabri ketika hendak
merampok bank, yakni
mereka menodongkan
senjata sambil berteriak
rampook!.

Pada kutipan 13) aksi
perampokan yang
dilakukan oleh tim 2 lebih
brutal daripada tim 1 yang
merampok bank. Tim 2
melakukan aksi
perampokan di toko emas
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menembak layar TV besar
di dalam Toko Batu Mulia
dengan senapan serbu AK47. Salud menembaki layar
TV besar satunya, Tohorin
menembaki CCTV di
sudut-sudut, dan Nihe
menembaki lampu-lampu
neon yang menerangi
ruangan. Ledakan senjata
api berdentum-dentum,
peluru berdesing-desing.
Dalam kegelapan,
moncong senjata berkilatkilat memuntahkan peluru,
orang-orang berteriakteriak ketakutan, bendabenda yang ditembaki itu
jatuh berhamburan di
lantai (Hirata, 2019: 191).

dengan merusak peralatan
dalam toko tersebut
dengan menggunakan
senjata api yakni senjata
AK-47 sehingga membuat
orang-orang berteriak
ketakutan.
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4. BENTUK KEJAHATAN MEDIA SOSIAL (CYBER CHRIME)
No. Data

1.

K.14. “Dari mana kau
mendapat senjatasenjata palsu itu?”

Hasil Analisis

Penjelasan

Cyber chrime

Pada kutipan 14)
mengambarkan
penggunaan media sosial
dengan salah akan
menyebabkan adanya
kejahatan cyber chrime.
Hal tersebut terjadi dalam
novel ini yakni tokoh
Debut menggunakan
media sosial untuk
membeli secara online alat
rampok mereka yakni
senjata api, dan pembunuh
sinyal tracker.



Kejahatan sosial media
juga dilakukan oleh tokoh
Debut dengan menyamar
sebagai seorang wanita
yang bernama Cyntya



“Semua alat kita,
termasuk pembunuh
sinyal di tracker itu,
kubeli online. Di zaman
internet ini, Dinah, kalau
kau tahu caranya,
jangankan hanya
membeli senjata palsu,
membeli kapal selam
saja bisa” (Hirata,
2019:223).
2.

K.15. “Satu pertanyaan
lagi, But,” kata Dinah.
“Bagaimana dengan
topeng-topeng monyet

Kejahatan Cyber
chrime

Setuju Tidak
setuju

Keterangan
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yang secara sengaja untuk
memesan topeng monyet
untuk mengelabui dan
memperlancar aksinya.
Aksi kejahatan tersebut
biasanya dilakukan oleh
seseorang atau kelompok
untuk membeli atau
menjual barang atau
produk secara ilegal, dan
menyamar sebagai orang
lain.

itu?”
“O, maaf, Dinah, untuk
urusan topeng itu
namaku bukan Debut,
namaku Cyntya.” (
Hirata, 2019: 225)

5. BENTUK KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
No

Data

Hasil Analisis

Penjelasan

1.

K.16. Bisnis cuci uang
Trio Bastardin tertunda
lantaran usaha-usahanya
belum memadai skalanya
untuk mencuci uang
dalam skala APBD.

Kejahatan pencucian
uang

Pada kutipan tersebut
tergambar sangat jelas aksi
kejahatan yang dilakukan
oleh Trio Bastardin di kota
Belantik yakni kejahatan
pencucian uang. Biasanya

Setuju Tidak
setuju
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Prinsip mereka adalah go
big or go home.
Memaksakan keadaan
adalah tindakan gegabah.
Sekonyong-konyong, tak
tahu siapa yang
memulainya, negeri ini
dilanda dua macam
demam hal. Pertama,
demam acara motivasi.
Kedua, demam batu akik
(Hirata, 2019: 53)
2.

K.17. Yang mereka
tunggu-tunggu akhirnya
tiba, lekas-lekas Trio
Bastardin membuka toko
perhiasan. Batu Mulia
demikian nama toko itu,
mentereng di pusat Kota
Belantik. Mereka tak
hanya berdagang, tetapi
juga menjadi pemasok
batu mulia ke seluruh
penjuru Tanah Air,

aksi pencucian uang
dilakukan oleh kaum atas
yang tidak puas akan harta
maupun pendapatannya,
sehingga mereka harus
melakukan tindak
kejahatan ini.

Kejahatan pencucian
uang

Untuk memperlancar
bisnis cuci uang, Trio
Bastardin sengaja
membuka toko dengan
menjual batu mulia.
Mereka tak hanya
berdagang melainkan juga
menjadi pemasok batu
mulia. Mereka
memanfaatkan situasi
tersebut untuk negosiasi
dengan klien cuci uang
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3.

bahkan hingga ke negerinegeri jiran. Omzetnya
miliaran. Jamin dan
Tarib mengaktifkan
paling tidak lima hape,
lalu bolak-balik ke ibu
kota untuk rapat penuh
bisik-bisik di lobi-lobi
hotel bintang lima,
menegosiasikan fee
dengan calon-calon klien
cuci uang (Hirata, 2019:
54).

mereka. Hal ini mereka
lakukan agar tidak terciduk
pihak yang berwajib.

K.18. Bastardin, Jamin,
dan Tarib lalu membuat
beberapa kartu ATM atas
nama mereka,
mengirimkan kartu-kartu
ATM itu berikut nomor
pinnya kepada para
penggelap dan koruptor
kelas kakap, para klien
cuci uang itu.

Pada kutipan 18) aksi
kejahatan yakni bisnis
pencucian uang tidak
hanya dilakukan oleh Trio
Bastardin, melainkan para
koruptor kelas kakap yang
merupakan klien cuci uang
mereka. Dari aksi
kejahatan cuci uang Para
penjahat itu hidup
bergelimang harta dan

Kejahatan pencucian
uang
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Di mesin ATM di mal, di
bandara, atau dimana
saja, uang itu lalu
meluncur mulus sebagai
uang bersih. Para
penjahat kerah putih
terkekeh-kekeh,
Bastardin, Jamin, dan
Tarib hidup gemerlap,
negara kena tilap (Hirata,
2019: 55).
4

K.19. Masuklah mereka
ke kawasan pusat niaga
di bundaran kota. Bukan
main ramainya orang di
Toko Batu Mulia itu.
Demam batu akik kian
menjadi-jadi. Bisnis
perhiasan Bastardin
makin marak, yang
otomatis, makin marak
pula bisnis pencucian
uangnya. Kliennya
bertambah (Hirata, 2019:

negara kena tilap atas ulah
mereka.

Kejahatan pencucian
uang

Bentuk kejahatan yang
dilakukan oleh kelompok
penjahat itu berjalan mulus
tanpa berurusan dengan
pihak berwajib. Bisnis cuci
uang yang mereka
jalankan seiring berjalan
dengan usaha batu akik
mereka, dan makin
bertambah klien mereka.
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61).

6. BENTUK KEJAHATAN POLITIK/KORUPSI
No

Data

Hasil Analisis

Penjelasan

1.

K.20. Trio Bastardin
yang dulu telah
berbahaya, kini semakin
berbahaya karena
membentuk tiga
serangkai
persengkongkolan
pengusaha, politisi, dan
birokrat. Itulah segitiga
emas kejahatan.
Bastardin kini
pengusaha, Jamin wakil
rakyat, Tarib PNS, dan
pada dasarnya, ketiganya
adalah maling (Hirata,
2019: 52-53).

Kejahatan korupsi

Pada kutipan 20) selain
menjadi pembuli ketika
masih SMA, ternyata
ketika dewasa pun Trio
Bastardin digambarkan
oleh pengarang sebagai
kelompok kriminal.
Bentuk kriminalitas yang
mereka jalankan ialah
mencuri uang rakyat. Tak
heran dengan pekerjaan
ketiganya, mereka lalu
membuat segitiga
kejahatan yang merupakan
persengkongkolan
pengusaha, politisi, dan

Setuju Tidak
setuju
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birokrat.
2.

3.

K.21. Seiring meriahnya
orang nyolong duit
rakyat sehingga korupsi
menjadi endemik,
demand pencucian uang
melejit, jauh melampaui
supply. Teknik korupsi
makin lihai, makin
sistematis, makin sukses,
makin rakus, duit korupsi
melimpah ruah. Duit
haram itu tak bisa begitu
saja dimasukkan ke bank,
dijadikan bisnis, atau
dibelanjakan karena bisa
diendus oleh yang
berwajib. Satu-satunya
cara, dicuci dulu baru
kemudian berpesta pora
(Hirata, 2019: 53).
K.22. “Seluruhnya
sekitar 18 miliar,” kata

Kejahatan korupsi

Kejahatan korupsi

Dalam kutipan ini
pengarang
menggambarkan sosok
Trio Bastardin yang
merupakan koruptor
sekaligus aktor pencucian
uang yang begitu sukses.
Uang hasil korupsi mereka
makin melimpah ruah
karena uang haram itu
tanpa terciduk oleh aparat
hukum. Biasanya aksi
kejahatan ini dilakukan
oleh para politisi maupun
para birokrat yang sengaja
menggunakan uang rakyat.



Pada kutipan tersebut
pengarang
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Debut acuh sambil
memencet-mencet kibod
laptop. Yang lain
tersenyum melihat Dinah
ternganga.
“Sebanyak inikah duit
hasil korupsi orangorang itu, But?”tanya
Junilah.
“Jangan terkejut, hanya
sebagian kecil, hampir
tak berarti bagi mereka.
Kau akan terpana jika
tahu berapa banyak uang
negara, uang rakyat,
kena tilap setiap hari di
negeri ini” (Hirata, 2019:
221-222).

menggambarkan uang
yang dirampok oleh Dinah
dan kawan-kawannya
merupakan hasil korupsi
atau hasil cuci uang para
koruptor. Mereka
mendapatkan hasil
rampokan berupa uang
dengan jumlah 18 milyar.
Melalui kutipan ini terlihat
jelas bahwa uang rakyat
atau uang negara diambil
oleh para koruptor di
negeri ini.
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7. BENTUK KEJAHATAN PENYUAPAN
No. Data

1.

Hasil Analisis

Kejahatan penyuapan
K.23. “Maaf, Pak, ini
untuk Bapak, tadi
ketinggalan di warung
kopi.” Tanpa turun dari
motornya, diserahkannya
tas kertas itu pada
Inspektur, lalu berlalu.
Inspektur membuka
bungkusan kertas itu.
Tebal duit pecahan
tertinggi di dalamnya,
baru, masih terikat label
dari bank. Sepintas saja
dia tahu belasan juta
jumlah uang itu.
Sepi di jembatan saat itu.
Tak ada siap-siapa. Tak
ada orang yang
melihatnya menerima

Penjelasan

Pada kutipan 23) paragraf
tersebut tergambar sangat
jelas bahwa kutipan ini
mengandung bentuk
kejahatan yakni penyuapan
dalam bentuk uang.
Kejahatan ini biasanya
dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang
untuk menjalankan
maupun melakukan sebuah
aksi yang ilegal dan
menentang hukum. Bentuk
kejahatan ini biasanya
dilakukan oleh orangorang yang ekonominya
berkecukupan. Mereka
melakukan cara ini dengan
memberi uang sogokan
terhadap aparat atau orang

Setuju Tidak
setuju


Keterangan
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uang itu dan ingat, dia
tak pernah meminta uang
pada siapa pun. Kedua
alasan itu selalu lebih
dari cukup untuk
membuat seorang aparat
mengkhianati sumpah
jabatannya (Hirata,
2019: 124-125).

yang memiliki jabatan
tertentu untuk
mempermudah urusan
mereka.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas
1. Faktor Ekonomi
No. Data

1.

Hasil Analisis

Faktor ekonomi
K.24. Di antara 10
penghuni bangku
belakang dulu, Dinah-lah
yang pertama mohon diri
dari SMA. Alasannya
bukan karena dia terlalu
murah senyum, atau

Penjelasan

Adanya tekanan ekonomi
membuat sebagian orang
berhenti untuk mengejar
cita-cita mereka dan
membuat mereka berhenti
sekolah. Hal itu dirasakan
oleh Dinah, ia

Setuju Tidak
setuju
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terlalu banyak angka
merah di raport, atau
terlalu sering dihukum
berdiri di sudut kelas
oleh Ibu Desi Mal karena
tak becus matematika,
tapi dia berhenti dengan
hormat, atas permintaan
sendiri, tanpa tekanan
dari pihak mana pun,
kecuali tekanan ekonomi
(Hirata, 2019: 29).

memutuskan untuk keluar
sekolah lantaran
keluarganya mengalami
tekanan ekonomi. Namun
pada masa kini, Dinah tak
mau anaknya Aini
mengalami hal yang sama
dengan yang ia lalui,
sehingga ia memutuskan
ikut dalam aksi
perampokan bank bersama
teman-temannya. Hal itu
Dinah terpaksa lakukan
lantaran anaknya Aini
ingin bersekolah
kedokteran, namun apalah
daya pekerjaan ibunya
hanya penjual kaki lima
sehingga ia melakukan
aksi kejahatan demi
membayar biaya
pendidikan anaknya untuk
sekolah kedokteran.
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2.

K.25. Salud kini bekerja
serabutan. Benar-benar
hanya menjual tenaga.
Dia biasa mengerjakan
pekerjaan buangan yang
orang lain tak mau atau
tak sanggup
mengerjakannya,
misalnya menguras
tangki septik dan semua
pekerjaan yang bersifat
menggali, misalnya
menggali parit, sumur,
atau lubang kubur.
Musim kemarau dan
musim banyak orang
mati adalah masa panen
baginya (Hirata, 2019:
36).

Faktor ekonomi

Mengalami tekanan
ekonomi yang berat
membuat Salud harus
melakukan pekerjaan
serabutan yang menguras
tenaganya namun biayanya
tidak seberapa itu.
Ditambah lagi ia keluar
dari sekolah lantaran ia tak
tahan dengan tindakan
pembulian maupun
penyiksaan fisik yang
dialaminya. Karena
tekanan ekonomi akhirnya
bergabung dengan temantemannya untuk
merampok bank untuk
memperbaiki ekonomi dan
melakukan operasi plastik
terhada wajahnya lantaran
diejek sebagai manusia
jelek ketika masih
bersekolah dulu.
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3.

K.24. Adapun Sobri,
Tohirin, dan Honorun
adalah orang-orang
miskin yang sama, yang
membawakan lagu yang
sama, yang sebenarnya
juga sering dibawakan
Debut sendiri, yaitu lagu
tentang ekonomi moratmarit, istri cerewet, anak
kebanyakan, pemerintah
yang tega menaikkan
harga sembako, anggota
dewan ingkar janji,
mahalnya obat-obatan,
ongkos sekolah dan
utang menumpuk.
Tohirin itu bolehlah
disebut duta besar
kegagalan. Melamar
kerja dimana saja
ditolak. Mencoba usaha
apa saja gagal. Apapun
yang pakai pemilihan,

Faktor ekonomi

Terkadang aksi kejahatan
terjadi karena kondisi
ekonomi masyarakat yang
terbatas sehingga mereka
harus melakukan tindakan
yang salah. Melalui
kutipan tersebut,
pengarang
menggambarkan tiga
sekawan yang menjadi
pengamen lantaran
ekonomi terbatas. Selain
itu, pengarang sengaja
menyinggung pemerintah
dalam ceritanya lewat lagu
yang dibawakan oleh tiga
sekawan itu ketika sedang
mengamen yakni lagu
masalah ekonomi,
pemerintah yang
menaikkan harga
sembako, pemerintah
ingkar janji, serta biaya
pendidikan yang mahal.
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Tohirin tak pernah
terpilih. Akhirnya, dia
terdampar di pekerjaan
yang selalu kekurangan
orang, kuli pelabuhan
(Hirata, 2019: 75).

2. Faktor Kondisi Lingkungan
No. Data

Hasil Analisis

Penjelasan

1.

Faktor kondisi
lingkungan

Pada kutipan 25)
tergambar sangat jelas
bahwa kondisi lingkungan
Kota Belantik yang jauh
dari hiruk pikuk ibu kota
dapat menyebabkan
adanya tindakan kejahatan
seperti perampokan,
pencurian, pencucian
uang, dan korupsi di kota
ini. Dalam kehidupan
nyata juga dapat dijumpai

K.25. Bastardin, Jamin,
dan Tarib sendiri tak
tahu siapa kliennya itu.
Semua melalui
perantara yang telah
khatam ilmu menilap
duit negara. Uang yang
semula datang sebulan
sekali kini datang
seminggu. Belantik
yang aman, naif tanpa
dosa, nun di pulau

Setuju Tidak
setuju
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2.

kecil, jauh dari ibu
kota, tersilap dari
bingar politik dan
gosip-gosip
infotainment, luput dari
perhatian siapa pun,
sangat ideal untuk
mencuci uang (Hirata,
2019:61).

para politisi atau birokrat
yang melakukan korupsi
menyimpan aset harta
mereka ditempat yang
terpencil atau kota yang
jauh dari berita
infotainment, gosip, dan
jauh dari ibu kota. Hal ini
bertujuan supaya mereka
tidak terciduk oleh
pemerintah atau aparat
hukum.

K.26. Apa yang terjadi
kemudian telah
diduganya karena telah
sering terjadi, yakni
saking amannya
Belantik kota naif tanpa
dosa, kerap orang

Terkadang lingkungan
yang aman dari tindakan
kejahatan pun tidak selalu
aman tempatnya. Bahkan
saking amannya kota
Belantik tersebut,
mayarakat kerap
meninggalkan kunci di
motor mereka.Justru, kota
yang seperti dapat
menyebabkan adanya
tindakan kejahatan yang

meninggalkan kunci di
motor (Hirata, 2019:26)

Faktor kondisi
lingkungan
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meresahkan masyarakat.
3.

K.27. Penduduk
Belantik yang biasa tak
mengunci rumah, tibatiba menguncinya.
Kunci-kunci motor tak
lagi ditinggal di motor
yang diparkir.
Perhiasan tak dipakai
ke pasar. Uang-uang
yang ada di bawah
bantal lekas-lekas
dimasukkan ke bank.
Ayam-ayam
dimasukkan ke
kandang, yang masih
diluar kandang dilarang
keras meninggalkan
pekarangan. Persedian
gerendel-gerendel di
toko-toko habis.
Semuanya gara-gara
seseorang telah melihat
Mul, Slm, Amt, dan Tpk

Faktor kondisi
lingkungan

Kondisi lingkungan
masyarakat pada kutipan
tersebut sangat berpotensi
memicu munculnya aksi
kejahatan. Biar pun tempat
tinggal atau kota yang
ditinggali aman dari aksi
kejahatan, seharusnya kita
tetap waspada dan berhatihati karena para pelaku
akan melakukan aksinya
ketika melihat peluang
didepan matanya.
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turun dari kapal feri
Samudera Berjaya
(Hirata, 2019: 87).

3. Faktor Emosi/Marah
No. Data

Hasil Analisis

Penjelasan

1.

Faktor Emosi/Marah

Seringkali dalam kasus
pertengkaran atau
perkelahian disebabkan
oleh faktor emosi atau
marah terhadap seseorang
atau kelompok yang tidak
disukai, sehingga memicu
memicu adanya tindakan
pembulian dimana pelaku
menindas korban melalui
tindakan verbal ataupun
fisik. Pada kutipan tersebut
Salud yang selalu menjadi
korban buli dari Trio
Bastardin dan Duo Boron

K.28. Kian hari
Bastardin dan Boron
kian brutal pada Salud
karena mereka percaya
pada anggapan mistik
segeliintir orang udik
bahwa semakin macam
setan wajah seseorang,
semakin macam setan
tabiatnya. Bahwa,
orang semacam itu
terkutuk, pembawa sial
untuk kampung
sehingga harus
dimusuhi, bahkan

Setuju Tidak
setuju
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diusir.

dianggap sebagai
pembawa sial lantaran
Salud mempunyai muka
yang jelek sehingga Salud
harus diusir atau dimusuhi.

“Asbak! Asbak!” sebab,
diapakan saja, dipukuli,
dipanas- panasi, diejekejek, dilempari, Salud
diam saja macam
asbak. Tak pernah
sekali pun dia
melawan. Hal itu justru
membuat Bastardin dan
Boron makin jengkel
padanya (Hirata, 2019:
20).

4. Faktor Ketidakadilan Sosial
No. Data

1.

K.29. “Tangkap!
Tangkaplah orang miskin
yang berjuang agar
anaknya bisa sekolah!

Hasil Analisis

Penjelasan

Faktor ketidakadilan
sosial

Terkadang penyebab
munculnya tindakan
kejahatan maupun pencurian
juga disebabkan, karena

Setuju Tidak
setuju
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Kita ini bukan merampok,
Dinah! Kita ini melawan
ketidakadilan! Tengoklah
banyaknya anak-anak
pintar miskin yang tak
dipedulikan Pemerintah!
Tengoklah jurusan
tertentu hanya dapat
dimasuki orang-orang
kaya! Tengoklah
langkanya anak-anak
orang miskin jadi dokter!
Mendaftar ke fakultas itu
saja mereka tak berani!
Padahal, kecerdasan
mereka siap diadu! Ilmu
hendaklah hanya tunduk
pada kecerdasan, bukan
pada kekayaan! Para
pemimpin,birokrat,politisi,
sibuk dengan periuk
belanga mereka sendiri!
Tanpa merampok bank
itu, sampai kiamat kau

faktor ketidakadilan sosial
dalam masyarakat. Pelaku
aksi kejahatan tersebut
biasanya ditemui orangorang yang ekonomi
terbatas, sehingga mereka
melakukan aksi kejahatan
demi dan untuk menafkahi
kehidupan mereka. Halitu
dirasakan oleh Dinah yang
harus melakukan aksi
perampokkan demi
membayar biaya kuliah
anaknya Aini. Dalam novel
ini juga, pengarang sengaja
menceritakan betapa tidak
adilnya negeri ini dimana
biaya pendidikan yang
sangat mahal yang membuat
anak-anak kurang mampu
enggan untuk melanjutkan
sekolah mereka lantaran
terhambat biaya pendidikan.
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takkan bisa
menyekolahkan anakmu
di Fakultas Kedokteran!”
(Hirata, 2019:117-118).

Yogyakarta, 6 Agustus 2021
Mengetahui,
Dosen Trianggulator

Drs. B. Rahmanto, M.Hum.
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