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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah mampu hidup seorang diri. Sejak lahir 

hingga dewasa manusia memerlukan bantuan dan kerja sama dengan manusia lain, baik dalam 

arti fisik maupun mental. Manusia senantiasa hidup berkelompok dan membina kerja sama 

dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan bersama. Kehidupan masyarakat 

Jepang juga banyak dilakukan secara berkelompok. Hal ini dikarenakan kerangka berpikir 

masyarakat Jepang dalam mengatur kehidupan sosialnya diatur berdasarkan orientasi kelompok 

atau shuudanshikou (Madubrangti, 2008: 1-17).  

Proses interaksi secara berkelompok juga terjadi di dalam lingkungan sekolah di Jepang. 

Pada saat seorang anak duduk di bangku TK, mereka membentuk kelompok bermain yang 

disebut dengan kumi atau gumi. Jika seorang anak sudah bergabung dalam permainan yang 

dilakukan oleh kumi maka ia tidak boleh seenaknya bergabung dalam permainan yang dilakukan 

oleh kumi yang lain. Bagi mereka, anggota dari kumi di luar kelompok bermain mereka adalah 

orang asing (Iwama dalam James J, 1995). Kelompok pertemanan seperti ini bergantung kepada 

guru dan berlanjut hingga mereka menduduki kelas 3 SD. Setelah anak duduk di kelas 4 SD 

sampai dengan SMP, anak mulai tidak melibatkan guru di dalam kelompok pertemanannya. 

Mereka membuat kelompok permainan  sendiri dengan anggota yang dirasakan sesuai dengan 

sifat dan sikap mereka. Pada saat anak memasuki masa puber, mereka cenderung menjauhkan 

diri dari peraturan sekolah dan rumah serta membuat kelompok bermain yang disebut gang 

shuudan. Gang shuudan adalah kelompok pertemanan dengan jumlah anggota terbatas yang 
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terdiri dari anggota yang dinilai oleh mereka memiliki sifat dan sikap yang sama. Gang shuudan 

terbentuk tanpa syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang yang menjadi anggotanya. Tetapi 

apabila ia tidak mematuhi aturan yang disepakati atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

kondisi kelompok tersebut maka ia akan disingkirkan dari kelompok itu (Madubrangti, 2008:57-

59) .  

Gang shuudan menyebabkan terbentuknya beberapa kelompok pertemanan yang berbeda 

di dalam sekolah atau kelas yang sama. Perbedaan tersebut dapat ditentukan dari gaya 

berpenampilan, kemampuan berkomunikasi, pemilihan club dan sebagainya. Keadaan seperti ini 

menimbulkan sebuah fenomena di kalangan remaja Jepang yang dikenal di dengan istilah 

sukuuru kaasuto. 

Sukuuru kaasuto atau kasta sekolah adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

pembagian posisi peringkat kepopuleran di dalam kelas. Sukuuru kaasuto bukan merupakan 

istilah akademik tetapi sebuah istilah yang banyak digunakan dalam berbagai page di internet 

sehingga menjadi istilah yang populer. Di Jepang istilah ini mulai diperkenalkan oleh Moriguchi 

Akira dalam bukunya yang berjudul Ijime no Kouzou yang diterbitkan Shinchosha pada tahun 

2007 (Shou, 2012: 28-30). Istilah ini sering dikaitkan dengan istilah school caste yang sudah 

terlebih dahulu dikenal di negara barat. Di Amerika istilah school caste telah ada sejak tahun 

1990-an. Istilah ini diartikan sebagai kesenjangan antara murid dari kalangan miskin dan 

minoritas dengan murid dari kalangan kaya dan berkulit putih dalam menerima pengajaran di 

sekolah. Sekolah memberikan pengajaran yang berbeda dengan lebih memprioritaskan murid 

dari kalangan kaya sehingga menyebabkan kesenjangan dalam dunia pendidikan di Amerika 

(Keyes, 2007). Dengan demikian istilah school caste yang dikenal di Amerika memiliki arti yang 

berbeda dengan sukuuru kaasuto yang dikenal di Jepang. Sukuuru kaasuto diartikan sebagai 
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situasi untuk menentukan peringkat kepopuleran yang diibaratkan seperti sistem kasta tradisional 

India. Namun karena hal tersebut lebih unik dan terjadi di sekolah maka disebut dengan sukuuru 

kaasuto atau kasta sekolah (Shou, 2012: 27-28).  

Keadaan yang buruk dalam lingkungan komunikasi di dalam kelas dapat menyebabkan 

situasi yang serius seperti tindak ijime atau penindasan terhadap orang yang lebih. Hal tersebut 

dikarenakan sukuuru kaasuto menempatkan anak yang populer sebagai posisi utama dan 

dominan di dalam kelas sehingga dapat membuat peraturan kelas dan bahkan pengasingan atau 

penindasan terhadap anak yang tidak populer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

sukuuru kaasuto menyebabkan kesenjangan dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar teman 

sekelas yang merupakan pemicu terjadinya tindak ijime atau penindasan. 

Sukuuru kaasuto yang terjadi dalam sistem pendidikan di Jepang menjadi inspirasi dalam 

karya sastra, salah satunya adalah komik atau manga. Salah satu manga yang menceritakan 

sukuuru kaasuto adalah manga yang berjudul Pika Ichi karya Maki Youko dan Mochida Aki. 

Manga ini menceritakan tentang kehidupan murid-murid di SMA Aidane, salah satu SMA 

swasta golongan atas yang terkenal di Jepang. Penentuan peringkat kepopuleran murid di 

sekolah ini ditentukan berdasarkan kepintaran murid. Murid-murid yang berhasil masuk 

peringkat 30 teratas pada saat ujian sekolah mempunyai hak untuk masuk ke dalam kelas khusus. 

Murid-murid kelas khusus mendapatkan beberapa hak yang tidak dimiliki oleh murid-murid di 

kelas umum lainnya seperti mempunyai wewenang untuk membuat peraturan, mengadakan rapat 

khusus, dan semua tindakan yang dilakukan mendapat perlindungan dari pihak sekolah. Murid-

murid yang tidak memiliki kekuasaan di sekolah tersebut hanya dapat mengikuti peraturan yang 

dibuat oleh murid-murid kelas khusus tanpa melakukan perlawanan. Penindasan yang dilakukan 

oleh murid-murid kelas khusus umumnya dilakukan setelah pembagian nilai ujian sekolah. 
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Mereka mengadakan rapat khusus untuk memilih anak-anak yang memperoleh nilai terendah 

ketika ujian kemudian anak-anak yang sudah terpilih akan ditindas atau dikeluarkan dari sekolah. 

Manga Pika Ichi menarik untuk diteliti karena di dalamnya terkandung cerita mengenai 

fenomena yang benar-benar terjadi di kalangan remaja Jepang,  yaitu sukuuru kaasuto. Alasan 

sukuuru kaasuto dipilih sebagai objek penelitian adalah, pertama sukuuru kaasuto adalah salah 

satu penyebab terjadinya masalah ijime di sekolah Jepang. Masalah ijime merupakan masalah 

sosial dalam masyarakat Jepang yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. 

Dengan demikian bila mengetahui tentang sukuuru kaasuto dapat memperkaya pengetahuan 

tentang penyebab masalah ijime yang terjadi di Jepang. 

Kedua, sukuuru kaasuto mencerminkan realita kehidupan remaja Jepang di lingkungan 

sekolahnya. Dengan demikian selain dapat memperkaya pengetahuan tentang penyebab masalah 

ijime juga dapat mengetahui realita kehidupan remaja Jepang di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka dipilihlah sukuuru kaasuto yang tercermin 

dalam manga Pika Ichi karya Maki Youko dan Mochida Aki sebagai objek penelitian dengan 

menggunakan teori sosiologi sastra. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur sukuuru kaasuto yang tercermin dalam manga Pika Ichi karya Maki 

Youko dan Mochida Aki? 
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2. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya sukuuru kaasuto yang tercermin dalam manga 

Pika Ichi karya Maki Youko dan Mochida Aki? 

3. Bagaimanakah dampak sukuuru kaasuto yang tercermin dalam manga Pika Ichi karya Maki 

Youko dan Mochida Aki? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan terhadap sukuuru kaasuto yang tercermin dalam manga Pika Ichi 

memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi serta pengetahuan mengenai aspek sosiologi sastra khususnya 

permasalahan sosial yang digambarkan dalam manga Pika Ichi. 

2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengapresiasikan dan mengembangkan 

ilmu sastra secara umum serta kesusastraan Jepang secara khusus. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memahami struktur sukuuru kaasuto yang tercermin dalam manga Pika Ichi karya Maki 

Youko dan Mochida Aki. 

2. Memahami faktor penyebab terjadinya sukuuru kaasuto yang tercermin dalam manga Pika 

Ichi karya Maki Youko dan Mochida Aki. 

3. Memahami dampak terjadinya sukuuru kaasuto yang tercermin dalam manga Pika Ichi 

karya Maki Youko dan Mochida Aki. 



6 
 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan masyarakat terhadap 

karya sastra Jepang, khususnya manga serta kajian sosiologi sastra. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu dijadikan sebagai bandingan bagi bahan-bahan penelitian selanjutnya serta 

memberikan pengetahuan mengenai masyarakat dan budaya Jepang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah pembaca diharapkan dapat memahami isi cerita 

dari manga Pika Ichi karya Maki Youko dan Mochida Aki. Dengan memahami isi cerita dari 

manga tersebut, pembaca juga diharapkan dapat memahami tentang struktur sukuuru kaasuto 

beserta faktor penyebab dan dampaknya bagi murid di dalam sekolah. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Manga Pika Ichi karya Maki Youko dan Mochida Aki yang digunakan terdiri dari tujuh 

volume dan ceritanya sudah tamat. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka dalam 

penelitian ini hanya membahas mengenai struktur, faktor penyebab, dan dampak terjadinya 

sukuuru kaasuto yang terdapat dalam manga Pika Ichi karya Maki Youko dan Mochida Aki. 

 

1.6 Sumber Data  
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data 

primer yang digunakan yaitu manga “Pika Ichi” berbahasa Jepang  karya Maki Youko dan 

Mochida Aki volume satu sampai dengan tujuh yang diterbitkan di Tokyo, Jepang oleh 

Kodansha Ltd. pada tahun 2011. Manga ini tebalnya berkisar antara 160 hingga 192 halaman 

untuk setiap volumenya. 

 

 

1.7 Metode dan Teknik Penelitian  

Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap 

pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. 

1.7.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kepustakaan dengan teknik catat. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data-data yang berkaitan dengan objek penelitian dan dijadikan sebagai sumber yang dapat 

memperkuat hasil analisis. Teknik catat dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan 

mencatat data-data penting yang relevan dengan objek penelitian (Ratna, 2009: 39-53). Dengan 

menggunakan metode kepustakaan dengan teknik catat, data-data yang berkaitan dengan 

struktur, faktor penyebab, dan dampak terjadinya sukuuru kaasuto dikumpulkan dengan cara 

membaca dan memahami sumber data penelitian yaitu manga Pika Ichi  karya Maki Youko dan 

Mochida Aki. Kemudian data-data penting dan relevan dengan sukuuru kaasuto dicatat 

menggunakan teknik catat. Teknik catat digunakan untuk mencatat data-data yang berkaitan 

dengan penelitian sehingga tidak ada data yang terlupakan. 
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1.7.2 Metode dan Teknik Analisis Data 

Metode dan teknik analisis data yang digunakan pada tahap ini adalah metode kualitatif 

dan teknik deskriptif analisis. Metode kualitatif secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara 

penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi. Kemudian dilanjutkan dengan teknik 

deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian 

disusul dengan analisis. Teknik ini tidak semata-mata menguraikan melainkan juga memberikan 

pemahaman dan penjelasan secukupnya (Ratna, 2009: 46-53). Dengan menggunakan metode 

kualitatif dan teknik deskriptif analisis, data-data yang terkait dengan analisis sukuuru kaasuto 

dalam manga Pika Ichi yang telah diklasifikasikan sebelumnya, dipaparkan secara terperinci dan 

dianalisis dengan teori sosiologi sastra dan semiotika. Proses analisis data dapat ditempuh 

melalui langkah-langkah pengidentifikasian data-data yang berkaitan dengan analisis sukuuru 

kaasuto dalam manga Pika Ichi. Analisis tersebut meliputi struktur, faktor penyebab, dan 

dampak terjadinya sukuuru kaasuto. 

1.7.3 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Metode yang digunakan pada tahap penyajian hasil analisis data adalah metode informal. 

Metode informal merupakan metode penyajian melalui kata-kata biasa, bukan dalam angka-

angka, atau statistik (Ratna, 2009: 50). Hasil analisis dari manga Pika Ichi diuraikan dengan 

menggunakan uraian kata-kata tanpa memakai angka-angka, tabel, maupun tanda. Kata-kata 

dalam bahasa Jepang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia serta disajikan dalam huruf 

kanji, hiragana, katanaka, dan romaji yang disertai dengan terjemahannya. 

 


