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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan hasil dari pemikiran manusia yang bermediakan bahasa. 

Dalam sastra manusia dapat mengekspresikan diri mereka tentang segala hal yang 

berkaitan dalam kehidupan mereka. Berbagai macam hal itu berbeda dari satu 

individu dengan individu yang lain. Demikian pula objek karya sastra adalah 

realitas kehidupan, meskipun dalam menangkap realitas tersebut sastrawan tidak 

mengambilnya secara acak.  

Apabila realitas itu adalah sebuah peristiwa sejarah, maka karya sastra 

dapat, pertama, mencoba menerjemahkan peristiwa itu dalam bahasa imajiner 

dengan maksud untuk memahami peristiwa sejarah menurut kadar kemampuan 

pengarang. Kedua, karya sastra dapat menjadi sarana bagi pengarangnya untuk 

menyampaikan pikiran, perasaan dan tanggapannya mengenai peristiwa sejarah 

dan ketiga seperti juga karya sejarah, karya sastra dapat merupakan penciptaan 
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kembali peristiwa sejarah dengan pengetahuan dan daya imajinasi pengarang 

(Kuntowijoyo, 1987: 127). 

Novel merupakan salah satu genre karya sastra. Novel adalah bentuk karya 

sastra yang bersifat fiksi, cerita yang ditampilkan dalam novel merupakan 

perpaduan dari ide yang berdasarkan kenyataan kehidupan di sekitar pengarang 

dan imajinasinya (Attar Semi, 1988: 32). 

Di dunia kesusastraan terdapat suatu bentuk karya sastra yang ditulis 

berdasarkan fakta. Dalam sebuah novel sejarah, di dalamnya terikat oleh fakta-

fakta sejarah tetapi juga memberikan ruang pada fiksionalitas, misalnya dengan 

memberikan perasaan dan pikiran tokoh melalui percakapan (Nurgiyantoro, 

2002:4). 

Momoye Mereka Memanggilku (selanjutnya disebut M3) merupakan 

sebuah novel sejarah. Novel ini disebut novel sejarah karena di dalamnya terdapat 

peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan 

Jepang pada tahun 1942-1945. Peristiwa sejarah yang menonjol dalam novel ini 

adalah adanya Jugun Ianfu, yaitu wanita-wanita budak seks tentara Jepang pada 

masa penjajahannya di Indonesia. Di dalam novel M3 ini dikisahkan mengenai 

biografi seorang mantan Jugun Ianfu yang bernama Mardiyem, sejak masa kecil 

hingga ia menjadi seorang Jugun Ianfu, kehidupan selama menjadi Jugun Ianfu 

dan kemudian kembali ke tempat asalnya untuk menghabiskan masa tua. 

Eka Hindra dan Koichi Kimura sebagai pengarang novel tersebut adalah 

anggota dari suatu lembaga yang aktif menggagas masalah Jugun Ianfu. Dalam 

novel ini pengarang menceritakan mengenai riwayat hidup atau biografi seorang 
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mantan Jugun Ianfu yang bernama Mardiyem. Keterangan-keterangan yang ada di 

dalam novel ini merupakan sebuah fakta yang telah diteliti sebelumnya oleh 

pengarang. Lewat perjalanan panjang, Eka Hindra dan Koichi Kimura mencoba 

untuk menelusuri dan mencari bukti-bukti akan adanya peristiwa Jugun Ianfu. 

Riset yang dilakukan menghantarkan mereka pada seorang perempuan bernama 

Mardiyem, seorang mantan Jugun Ianfu yang tinggal di Yogyakarta. Karena 

merupakan sebuah novel sejarah maka seluruh cerita dalam novel ini sebagian 

besar diungkapkan berdasarkan fakta dan diadaptasi secara langsung oleh 

pengarang berdasarkan penuturan Mardiyem selama 250 menit mengenai riwayat 

hidupnya. Kemudian dituangkan oleh pengarang dalam bentuk cerita tertulis. 

Melalui kisah hidup Mardiyem tersebut, Eka Hindra dan Koichi Kimura berusaha 

untuk mengolah fakta yang mereka temukan mengenai Jugun Ianfu dan 

mengungkapkannya kembali ke dalam sebuah novel dengan tujuan untuk 

menunjukkan dan menceritakan kembali sebuah peristiwa sejarah Jugun Ianfu dan 

perjuangan mereka dalam membela martabat bangsa. 

Hal yang menarik dalam novel M3  adalah, novel tersebut merupakan 

sebuah novel  yang mengandung unsur sejarah. Di dalam novel tersebut banyak 

terdapat berbagai peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam penelitian ini, peristiwa-

peristiwa sejarah tersebut akan dikaji secara khusus lagi mengenai adanya 

fenomena Jugun Ianfu.  

Peristiwa sejarah khususnya mengenai Jugun Ianfu dalam novel M3 ini 

menarik untuk diteliti karena Jugun Ianfu merupakan sebuah potret keadaan 

wanita-wanita Indonesia yang menjadi budak seks para tentara Jepang. Namun 
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peristiwa tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam sebab para 

mantan Jugun Ianfu itu sendiri telah berusaha menutup masa lalu mereka yang 

kelam dari masyarakat luas. Selain itu, jarang sekali ditemui tulisan mengenai 

Jugun Ianfu di Indonesia. Tidak diketahui karena para sejarawan tidak tertarik 

atau karena sumber fakta yang langka tentang Jugun Ianfu. 

Lewat penelitian ini ingin diungkapkan bahwa terdapat beberapa persoalan 

sosial yang tercermin dalam kisah seorang Jugun Ianfu dalam novel M3. 

Persoalan-persoalan sosial tersebut yaitu penipuan, perbudakan seksual sistematis, 

pemerkosaan, penganiayaan, aborsi dan lain-lain.  

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi 

sastra. Ini dikarenakan kisah kehidupan seorang Jugun Ianfu dalam novel ini sarat 

dengan berbagai permasalahan sosial yang mencerminkan suatu kondisi 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa sosiologi dapat dipakai 

sebagai ilmu bantu dalam pendekatan karya sastra, karena baik sosiologi maupun 

sastra mempunyai bidang yang sama yaitu kehidupan manusia dalam masyarakat. 

Pendekatan yang umum terhadap hubungan karya sastra dengan masyarakat 

adalah mempelajari karya sastra sebagai dokumen sosial, sebagai potret kenyataan 

sosial. Ada semacam potret sosial yang ditarik dari karya sastra karena sedikit 

banyak dalam karya sastra tercermin kehidupan manusia dalam kehidupan 

masyarakat pada suatu zaman (Wellek dan Warren, 1990 : 122).  

Novel berjudul M3 karangan Eka Hindra dan Koichi Kimura ini 

merupakan novel cetakan pertama yang terbit pada tahun 2007. Berdasarkan 

survey langsung yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa novel ini belum 
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pernah diteliti baik di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Gadjah Mada  Yogyakarta 

(UGM), Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Sanatha Darma 

Yogyakarta, maupun Universitas Katolik Sugiyopranoto Semarang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka novel M3 karya Eka Hindra dan Koichi 

Kimura akan diangkat menjadi bahan penulisan skripsi, dan penelitian ini 

mengambil judul “Novel Momoye Mereka Memanggilku Karya Eka Hindra dan 

Koichi Kimura : Sebuah Tinjauan Sosiologi Sastra”. Penelitian ini diharapkan 

mampu mengungkapkan berbagai macam persoalan sosial yang terdapat dalam 

novel M3.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membahas permasalahan sosial yang ada pada masa 

penjajahan Jepang di Indonesia. Khususnya adanya perbudakan seks terhadap 

wanita-wanita di Indonesia pada masa penjajahan Jepang yang disebut dengan 

istilah Jugun Ianfu. Penelitian ini dibatasi pada, pertama, analisis masalah sosial 

dalam kisah Jugun Ianfu di Indonesia semasa penjajahan Jepang, dan kedua, 

analisis masalah sosial dalam kisah Jugun Ianfu di Indonesia pascapenjajahan 

Jepang. 

 

     C.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah masalah sosial yang muncul dalam  kisah Jugun Ianfu di 

Indonesia semasa penjajahan Jepang dalam novel M3? 

2. Bagaimanakah masalah sosial yang muncul dalam kisah Jugun Ianfu di 

Indonesia pascapenjajahan Jepang dalam novel M3? 

D.   Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan masalah sosial yang muncul dalam kisah Jugun Ianfu di 

Indonesia semasa penjajahan Jepang dalam novel M3. 

2. Mendeskripsikan masalah sosial yang muncul dalam kisah Jugun Ianfu di 

Indonesia pasca penjajahan Jepang dalam novel M3. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

yang bersifat keilmuan. Di samping itu dapat menambah wawasan penelitian 

terhadap novel khususnya penelitian dengan pendekatan sosiologi sastra. 

Penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi pijakan bagi penelitian 

selanjutnya, sebab masih banyak aspek yang belum diteliti. 

Secara praktis penelitian ini berusaha memberikan pengetahuan kepada 

pembaca dan masyarakat mengenai adanya fenomena Jugun Ianfu dan persoalan-

persoalan sosial yang terdapat di dalam novel M3, sehingga dapat diketahui dan 

dipahami Jugun Ianfu yang sebenarnya dan persoalan-persoalan sosial yang telah 
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mereka alami. Di samping itu, peristiwa tersebut merupakan sebuah fakta sejarah 

yang pernah dialami dan terjadi di Indonesia pada masa lampau. 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab pertama berisi; 1) latar belakang penelitian, yang meliputi alasan 

penulis untuk meneliti novel yang berjudul M3; 2) pembatasan masalah, berisi 

batasan permasalahan yang akan diteliti sehingga tidak dibahas permasalahan lain 

yang tidak sesuai dengan teori yang akan dipakai dalam penelitian ini. Kemudian 

3) perumusan masalah, mengungkapkan pokok permasalahan secara lebih khusus 

yang akan dibahas dalam penelitian ini; 4) tujuan penelitian, berisi tujuan dalam 

penelitian; 5) manfaat penelitian, yaitu berupa manfaat teoretis dan manfat praktis 

penelitian ini dilakukan.  

Bab kedua adalah kajian pustaka dan kerangka pikir. Kajian pustaka dalam 

bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori sosiologi sastra berdasarkan pemikiran Wellek & 

Warren mengenai sosiologi karya sastra. Kerangka pikir berisi penggambaran 

secara jelas langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mengkaji dan 

memahami permasalahan yang diteliti. 
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Bab ketiga berisi metode penelitian yang digunakan untuk memberikan 

gambaran proses penelitian, yaitu pendekatan, objek penelitian, sumber data, data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kajian 

pustaka. Untuk teknik analisis data, akan digunakan beberapa tahap yaitu, 1) 

pengumpulan data, dilakukan dengan mencatat dari buku bacaan atau artikel; 2) 

reduksi data, yaitu dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan yang 

terkumpul; 3) penyajian data. Penyajian data dilakukan setelah semua data 

terkumpul dan direduksi.  

Bab keempat berisi analisis, yang meliputi pembahasan dari permasalahan 

yang dikaji yaitu mengungkapkan dan mendeskripsikan mengenai persoalan-

persoalan sosial yang ada di dalam novel M3.  

Bab kelima berisi penutup yang meliputi simpulan dan saran dari analisis 

novel M3. Daftar Pustaka dan Lampiran yang berisi sinopsis novel M3, artikel 

serta gambar-gambar yang berhubungan dengan penjajahan Jepang dan praktik 

Jugun Ianfu. 
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