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1. PENDAHULUAN 

Cerpen merupakan salah satu ragam prosa di samping novel dan roman, 

selain puisi dan drama. Cerpen walaupun dikemas secara singkat tidak seperti 

novel, akan tetapi cerpen juga merupakan salah satu alat untuk 

menyampaikan realitas sosial dalam masyarakat karena cerpen sebagai salah 

satu prosa yang dapat membantu manusia untuk mengerti dan memahami 

sebagai persoalan kehidupan melalui penggambaran tokoh serta pesan-pesan 

moral, sosial, psikologi, kultural yang terkandung di dalamnya. Salah satu 

Cerpenis Indonesia yang mengungkapkan pesan-pesan tersebut dalam 

karyanya ialah Ugoran Prasad. 

Ugoran Prasad adalah seorang pengarang yang telah mampu 

mengangkat permasalahan dan penyimpangan-peyimpangan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat seperti yang terjadi dalam cerpen Perempuan 

Sinting di Dapur. Damono (dalam Nurul, 2012 : 2), menyatakan bahwa 

seorang pengarang yang memiliki tekad kepekaan yang tinggi, karya sastra 

pasti juga mencerminkan penyimpangan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat. 

Cerpen ini telah mampu mengangkat permasalahan sosial yang banyak 

ditemui pada saat ini, terutama sekali di lingkungan masyarakat, ada kalanya 

dijadikan untuk hal-hal yang bersifat tercela yang tak semestinya dilakukan di 

kalangan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas seperti apa yang telah 

diceritakan oleh Ugoran Prasad didalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur 

ini. Dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur, Ugoran Prasad menceritakan 

suatu problema dan penyimpangan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. 

Penyimpangan adalah perilaku yang menyimpang dari sudut pandang 

atau aturan tertentu. Akhlak baik dalam Islam merupakan nilai yang 

diidealkan, dihormati, dan diperjuangkan yang didasarkan pada tata nilai 

Islam oleh penganutnya  yang memegang teguh keyakinan tersebut. 

Penyimpangan akhlak baik atau dengan kata lain akhlak buruk adalah 

perilaku penganut agama Islam yang menyimpang dari aturan Islam. Dalam 

cerpen Perempuan Sinting di Dapur wujud perilaku yang menyimpang 

tersebut dapat dilihat melalui ucapan, sikap, perbuatan, pikiran tokoh sebagai 

penyampai dan pembawa pesan pengarang kepada pembaca. 

Nurgiyantoro (2012 :322) menyatakan bahwa karya sastra atau fiksi 

ditulis pengarang antara lain untuk menawarkan model kehidupan yang 

diidealkan, serta di dalamnya mengandung penerapan konsep-konsep (konsep 

Islam) dalam sikap dan tingkah laku tokoh-tokohnya. Dengan demikian, 

karya sastra dapat dimanfaatkan sebagai sarana menanamkan sifat-sifat luhur 

kemanusiaan serta untuk memperjuangkan hak dan martabat manusia. 

Melihat persoalan yang dipaparkan pada cerpen Perempuan Sinting di 

Dapur tersebut. Penulis menganggap penting untuk meneliti penyimpangan 

sosial masing-masing tokoh yang disampaikan pengarang dalam cerpen 

Perempuan Sinting di Dapur berdasarkan sudut pandang akhlak. Cerpen ini 

dipilih karena ceritanya mengambarkan kisah kehidupan yang sesuai dengan 
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kenyataan yang sangat mengandung masalah sosial dan akhlak di dalam 

Islam. 

Dari uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah penyimpangan perilaku sosial para tokoh dalam cerpen 

Perempuan Sinting di Dapur berdasarkan sudut pandang akhlak? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

penyimpangan perilaku sosial para tokoh dalam cerpen Perempuan Sinting di 

Dapur berdasarkan sudut pandang akhlak. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis 

maupun praktis. 

Untuk membahas masalah dan mencapai tujuan penulisan artikel ini, 

berikut akan diuraikan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini 

sebagai berikut: 

Muyyasaroh (2008) dalam skripsinya yang berjudul Penyimpangan 

Nilai Moral Tokoh dalam Novel Simfony Bunga Rumput Karya Afifah Afra 

berdasarkan Perspketif Islam menyimpulkan, pertama, karakteristik tokoh 

yang melakukan penyimpangan nilai moral Islam dalam novel Simfony 

Bunga Rumput. Kedua, faktor yang menyebabkan tokoh melakukan 

penyimpangan nilai moral Islam. 

Destri Putri (2010) dalam skripsinya yang berjudul Penyimpangan 

Sosial tokoh Utama Dalam Novel Bulan Susut Karya Ismet Fanany Tinjauan 

Sosiologi Sastra menyimpulkan adanya beberapa macam bentuk 

penyimpangan sosial dan faktor-faktor yang mendasari penyebab terjadinya 

penyimpangan sosial. 

Kedua penelitian di atas dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

menyempurnakan penelitian yang berjudul “Penyimpangan Perilaku Sosial 

Para Tokoh dalam Cerpen Perempuan Sinting di Dapur Karya Ugoran Prasad 

Berdasarkan Sudut Pandang Akhlak”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Menurut 

Denzin dan Licoln (dalam Moleong, 2013 : 6) Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada. Data dalam penelitian ini berasal dari kutipan-kutipan 

cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran Prasad. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran 

Prasad dengan jumlah halaman 10, Smokol: Cerpen Kompas Pilihan 2008, 

Tahun terbit 2009, Penerbit Kompas. Jakarta. Sedangkan teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik 

observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
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pendekatan sosiologis dan pendekatan pragmatis, pendekatan sosiologos 

untuk menganalisis hubungan manusia dengan sesama manusia sedangkan 

pendekatan pragmatis untuk menganalisis hubungan manusia dengan Tuhan 

dan diri sendiri. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk 

teks (textuar). 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penyimpangan Perilaku Para Tokoh Berdasarkan Sudut Pandang 

Akhlak 

1. Penyimpangan Perilaku Sosial Menggunakan Pendekatan Pragmatis 

(Hubungan Manusia dengan Tuhan). 

a. Tokoh H. Mail melakukan perilaku menyimpang hubungannya dengan 

Tuhan adalah tidak memiliki rasa malu kepada Allah SWT 

berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Hadis, Rasulullah 

SAW telah bersabda: 

“Kekejian itu selalu membuat segala sesuatu menjadi jelek, sebaliknya 

malu itu selalu membuat segala sesuatu menjadi bagus.” (HR. 

Tirmidzi). 

 

Nifak „amali berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Hadis, 

Rasulullah SAW telah bersabda: 

“Ada empat hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia 

menjadi seorang munafiq sesungguhnya. Jika seseorang memiliki 

salah satu darinya, berarti ia memiliki satu ciri nifak sampai ia 

meninggalkannya: 1) jika dipercaya ia berkhianat, 2) jika berbicara ia 

berbohong, 3) jika berjanji ia ingkar, dan 4) jika bertengkar ia berkata 

kotor.”(H.R. Muslim). 

 

Riya‟ berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Al-Qur‟an 

surat Al-Baqarah ayat 264, Allah SWT berfirman: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak 

sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan 

penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya‟ 

(pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari 

akhir.” (Q.S. Al-Baqarah: 264). 

b. Tokoh Saodah melakukan perilaku menyimpang hubungannya dengan 

Tuhan adalah tidak memiliki rasa malu kepada Allah SWT 

berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Hadis, Rasulullah 

SAW telah bersabda: 

“Kekejian itu selalu membuat segala sesuatu menjadi jelek, sebaliknya 

malu itu selalu membuat segala sesuatu menjadi bagus.” (HR. 

Tirmidzi). 

 

Tidak tawakal berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Al-

Qur‟an surat Al-Maa‟idah ayat 23, yaitu: 
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“Hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-

benar orang yang beriman.” (Al-Maa‟idah: 23). 

 

Tidak ikhlas berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Hadis, 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya pahala yang besar itu, bersama dengan cobaan yang 

besar pula. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan 

menimpakan musibah kepada mereka. Barangsiapa yang ridha maka 

Allah akan ridha kepadanya. Dan barangsiapa yang murka, maka 

murka pula yang akan didapatkannya.” (HR. Tirmidzi, dihasankan al-

Albani dalam as-Shahihah [146]). 

 

c. Tokoh Aminah melakukan perilaku menyimpang hubungannya dengan 

Tuhan adalah membantu dalam dosa berdasarkan sudut pandang 

akhlak terdapat dalam Al-Qur‟an, yaitu: 

“Dan diletakkanlah Al-Kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang 

yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, 

dan mereka berkata: Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak 

meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan ia mencatat 

semuanya…” (Al-Kahfi: 49). 

 

Tidak ikhlas berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Hadis, 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya pahala yang besar itu, bersama dengan cobaan yang 

besar pula. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan 

menimpakan musibah kepada mereka. Barangsiapa yang ridha maka 

Allah akan ridha kepadanya. Dan barangsiapa yang murka, maka 

murka pula yang akan didapatkannya.” (HR. Tirmidzi, dihasankan al-

Albani dalam as-Shahihah [146]). 

2. Penyimpangan Perilaku Sosial Menggunakan Pendekatan Sosiologis 

(Hubungan Manusia dengan Sesama). 

a. Tokoh H. Mail melakukan perilaku menyimpang hubungannya dengan 

sesama adalah fitnah berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 191, yaitu: 

“….Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan….” (Q.S. Al-

Baqarah: 191). 

 

Provokasi berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Al-

Qur‟an surat An‟am ayat 153, yaitu: 

“Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, 

maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang 

lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya, 

yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa” (Q.S. Al-

An‟am: 153). 
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Kikir berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Al-Qur‟an, 

yang artinya berbunyi: 

“Dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang 

diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa 

(kikir) itu baik bagi mereka. Padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. 

Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) 

pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit 

dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan .” 
(Q.S. Ali Imran: 180). 

 

Tidak adil berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Al-

Qur‟an surat An-Nahl ayat 90, yaitu: 

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran".( Q.S 

An-Nahl: 90). 

 

b. Tokoh Saodah melakukan perilaku menyimpang hubungannya dengan 

sesama adalah balas dendam berdasarkan sudut pandang akhlak 

terdapat dalam A-Qur‟an surat An-Nur ayat 22, yaitu: 

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan 

kelapangan diantara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan 

memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (nya), orang-orang yang 

miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan 

hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu 

tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha 

Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nur: 22). 

 

Berdagang /menyajikan makanan tidak halal berdasarkan sudut 

pandang akhlak terdapat dalam Hadis, yaitu: 

 "Tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan, melainkan dia 

harus menjelaskan ciri perdagangannya itu; dan tidak halal seseorang 

yang mengetahuinya, melainkan dia harus menjelaskannya." (H.R 

Hakim dan Baihaqi). 

 

Tidak ramah/galak berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 263, yaitu: 

“perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada 

sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, 

Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Baqarah: 263). 

 

c. Anak-anak H. Mail melakukan perilaku menyimpang hubungannya 

dengan sesama adalah pertengkaran perebutan harta berdasarkan sudut 

pandang akhlak terdapat dalam Al-Qur‟an yang atinya berbunyi: 
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"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat 

kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. 

Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya 

telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka” (Q.S. 

Muhammad: 22-23). 

 

Ingin saling membunuh antar saudara berdasarkan sudut pandang 

akhlak terdapat dalam A-Qur‟an surat Al-Maa‟idah ayat 32,yaitu: 

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang 

itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan 

dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 

seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 

manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 

semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul 

Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, 

kemudian banyak diantara mereka sesudah itu. sungguh-sungguh 

melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. (Q.S. Al-

Maa‟idah : 32). 

 

d. Tokoh Misnah melakukan perilaku menyimpang hubungannya dengan 

sesama adalah galak berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam 

Hadis, Rasulullah SAW bersabda: 

“sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata 

tanpa dipikirkan yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka 

yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat.” (H.R. Bukhari).  

 

e. Orang-orang Kampung melakukan perilaku menyimpang 

hubungannya dengan sesama adalah terprovokasi, mengasingkan 

orang yang tidak bersalah berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat  

dalam Al-Qur‟an surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu 

itu.” (Q.S. Al-Hujurat: 6). 

 

3. Penyimpangan Perilaku Sosial Menggunakan Pendekatan Pragmatis 

(Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri). 

a. Tokoh H. Mail melakukan perilaku menyimpang hubungannya dengan 

diri sendiri adalah tidak benar dalam perkataan maupun perbuatan 

berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Hadis,  Rasulullah 

SAW bersabda: 

Sesungguhnya, kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan 

kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang membiasakan diri 

berkata benar tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. (H.R. 

Muttafaq‟alaih). 
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Tidak bersyukur berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam A-

Qur‟an surat Ibrahim ayat 7, yaitu: 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, „sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, 

tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-ku sangat 

berat.” (Q.S. Ibrahim: 7). 

b. Tokoh Saodah melakukan perilaku menyimpang hubungannya dengan 

diri sendiri adalah tidak benar dalam perbuatan berdasarkan sudut 

pandang akhlak terdapat dalam Hadis, Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya, kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan 

kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang membiasakan diri 

berkata benar tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. (H.R. 

Muttafaq‟alaih). 

 

Emosional berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Al-

Qur‟an surat Ali-Imran ayat 134, yaitu: 

“Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan 

(kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan.” (Q.S. Ali ‘Imran: 134). 

 

Keras berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat dalam Al-Qur‟an 

surat Al-Baqarah ayat 74,yaitu: 

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga (hatimu) seperti 

batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-

sungai yang (airnya) memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah 

lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh 

karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadp apa 

yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 74). 

 

Tidak sabar berdasarkan sudut pandanga akhlak terdapat dalam Al-

Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 155-157, yaitu: 

“ Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) 

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 

“Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji‟uun. Mereka itulah yang mendapat 

keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan 

mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-

Baqarah: 155-157). 

 

c. Tokoh Aku melakukan perilaku menyimpang hubungannya dengan 

diri sendiri adalah tidak memelihara kesucian diri berdasarkan sudut 

pandang akhlak terdapat dalam Al-Qur‟an surat An-Nur ayat 30, yaitu: 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang 
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demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang mereka perbuat." (Q.S. An-Nur: 30). 

 

Tidak amanah/khianat berdasarkan sudut pandang akhlak terdapat 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Anfal ayat 27, yaitu: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-

Anfal 8:27). 

 

4. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis penyimpangan perilaku sosial para tokoh dalam 

cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran Prasad berdasarkan 

sudut pandang akhlak, dapat disimpulkan bahwa ketujuh tokoh yaitu H. 

Mail. Saodah, Aminah, Aku, Misnah, Anak-anak H. Mail, dan Orang-

oarng kampung melakukan perilaku menyimpang baik berupa 

penyimpangan perilaku hubungannya dengan Tuhan, sesama maupun diri 

sendiri. Tokoh H. Mail dan tokoh Saodah merupakan tokoh yang paling 

sering melakukan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang 

paling dominan yang dilakukan oleh tokoh H. Mail adalah memfitnah, dan 

perilaku menyimpang yang paling dominan yang dilakukan oleh tokoh 

Saodah adalah menyajikan dan menjual makanan yang telah dikencingi 

dan diludahinya. 

5. SARAN 

Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah perilaku penyimpangan 

sosial para tokoh dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran 

Prasad berdasarkan sudut pandang akhlak. Itupun hanya terbatas pada 

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama 

manusia dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Oleh sebab itu 

disarankan agar pada penelitian selanjutnya ruang lingkup kajian lebih 

diperluas lagi, sehingga hasil yang di dapat lebih menggambarkan 

kehidupan sosial dan akhlak yang ada dalam cerpen tersebut. Hendaknya 

hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang 

sejenis, agar nantinya dapat ditemukan aspek kelemahan dan 

keunggulannya. 
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