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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Karya sastra merupakan gambaran hasil rekaan seseorang dan 

menghasilkan kehidupan yang diwarnai oleh sikap, latar belakang, dan 

keyakinan pengarang. Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai 

hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala yang ada 

disekitar (Prodopo, 2003:61). 

Karya sastra tidak lahir dalam kekosongan budaya (Teew, 1991:11) 

seperti halnya budaya, sejarah dan kebudayaan sastra yang merupakan bagian 

dari ilmu humaniora. Oleh karena itu, pengkajian sastra berfungsi untuk 

memahami aspek-aspek kemanusiaan dan kebudayaan yang terkandung dalam 

karya sastra. Karya sastra merupakan hasil kreatifitas seseorang sastrawan 

sebagai bentuk seni, bersumber dari kehidupan dipadukan dengan imajinasi 

pengarang. Hal ini wajar terjadi mengingat pengarang tidak dapat lepas dari 

ikatan-ikatan sosial tertentu. 

 Karya sastra pada umumnya berisi tentang permasalahan yang 

melengkapi kehidupan manusia. Permasalahan itu dapat berupa permasalahan 

yang terjadi pada dirinya. Karena itu, karya sastra memiliki dunia yang 

merupakan hasil dari pengamatan sastrawan itu baik berupa novel, puisi, 

maupun drama yang berguna untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan 
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oleh masyarakat. Karya sastra yang baik adalah karya sastra yang mampu 

meninggalkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Pembaca dapat 

dengan bebas melarutkan diri bersama karya itu dan mendapatkan kepuasan 

oleh karenanya. Selain itu pembaca juga diharapkan mendapatkan nilai-nilai 

luhur yang terkandung didalamnya (Hardiwardoyo, 1994:9). 

Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan, di antaranya karya 

sastra. Dengan zaman yang semakin maju, semakin banyak pula karya sastra 

yang dihasilkan. Di antara karya sastra itu ada yang difilemkan dan 

mengundang perhatian yang lebih dari masyarakat. Seniman berlomba-lomba 

menghasilkan karya yang menarik dan diminati oleh pecinta seni, seorang 

penulis harus pandai memahami keinginan pembacanya. Karya itu hendaknya 

memiliki nilai-nilai yang positif yang dapat dimanfaatkan pembaca setelah ia 

membacanya. 

Cerpen Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman El Shirazy 

merupakan cerpen pembangun jiwa dan sarat dengan nilai-nilai dakwah. 

Cerpen ini bertemakan seorang pejuang Palestina yang mempertahankan 

daerah tempat tinggalnya. Seperti yang dialami oleh Samir, ia seorang relawan 

murni yang ingin mengetahui lebih dekat tentang korban-korban yang 

berjatuhan di Palestina. Ia rela berbulan-bulan menjadi relawan demi membela 

bangsa Palestina. Samir sangat benci dengan tentara, karena orang tuanya mati 

dibunuh oleh tentara. Sekarang dia hanya hidup sendiri. Oleh karena itu, ia rela 

mempertaruhkan nyawanya demi orang-orang yang lemah. Setiap tiga jam 

Samir menyalurkan bantuan berupa makanan pokok pada orang-orang yang 
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membutuhkan. Setiap tiga jam yang dimulai dari pukul 15.00 WIB hingga 

pukul 16.00 WIB, Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata. Itu 

dilakukan untuk menyelamatkan korban perang dan membeli makanan bagi 

masyarakat.  

Dalam cerpen ini terdapat tujuh belas kisah yang diramu dalam 

kekuatan luka, air mata, asa, sekaligus cinta. Semuanya dipersembahkan untuk 

negeri yang tercabik, Palestina. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

lima cerpen untuk diteliti. Yaitu cerpen “Bayi-Bayi tertawa”, “Tiga jam”, 

“Gadis Kota Jerash”, “Menanti Palestina”, “Abi, Bacakan Aku Cinta”. Karena 

kelima cerpen tersebut mengandung aspek sosial yang berhubungan dengan 

kemanusiaan.  

Cerpen yang dikaji dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen 

yang berjudul Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman El Shirazy dan kawan-

kawan. Cerpen ini dipilih untuk dikaji karena memiliki beberapa kelebihan. 

Dari segi isi, cerpen yang berjudul Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman El 

Shirazy dan kawan-kawan menceritakan perjuangan bangsa Palestina untuk 

mempertahankan daerahnya yang dijajah oleh bangsa Israel. Di antaranya 

seorang relawan yang bernama Samir, ia rela menghabiskan hidupnya sebagai 

relawan. Samir yang hidup sendiri menuntut untuk dapat melakukan 

kehidupanya dengan  menolong orang lain. Kejadian masa lalu yang begitu 

kelam membuatnya benci dengan tentara. 

Segi penokohan , Habiburrahman menggambarkan penokohan yang 

ada di dalam kumpulan cerpen ini dapat di lihat dari tiga segi. Yaitu fisiologis, 
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psikologis, sosiologis. Misalnya, pada cerpen yang berjudul Abi, Bacakan Aku 

Cinta. Di lihat dari segi fisiologis dapat digambarkan seorang gadis kecil, 

bertubuh kecil, mungil, dan imut. Segi psikologis, seorang ayah yang merasa 

depresi karena kehilangan anak satu-satunya. Ia merasa menyesal karena 

selama anak itu hidup, sang ayah kurang memperhatikannya. Di saat sang ayah 

merasa sibuk dalam pekerjaannya, anak tersebut meminta dibacakan buku 

cerita. Akan tetapi tidak pernah dipenuhi hingga anak tersebut meninggal 

tertabrak oleh ayahnya sendiri yang menyelamatkan diri dari peluru mesiu 

tentara Israel. Segi sosiologis, digambarkan seorang ayah yang juga sebagai 

dosen di Universitas Islam Gaza. 

Dari segi setting, pengarang menggambarkan setting cerita secara 

lengkap seperti menggambarkan negara Palestina dengan sangat detail mulai 

dari lokasi-lokasi strategis, gedung-gedung, pertempuran yang terjadi, korban-

korban perang. Hal-hal seperti itu membuat pembaca seakan-akan ikut berada 

ditempat itu. 

Alur yang dipakai dalam kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash  

menggunakan alur maju. Seperti pada cerpen yang berjudul Menanti Palestina. 

Dikisahkan seorang anak yang bernama Jawad menginginkan kemerdekaan 

untuk negeri tercinta Palestina. Tetapi apa yang Jawad lakukan hanyalah 

kesiaan, karena Jawad hanya berdiam diri dan tidak berusaha mendapatkan 

kemenangan itu. Berkat pamannya, Jawad akhirnya sadar dan berusa untuk 

mewujudkan mimpi negerinya itu untuk merdeka.  
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Pengarang dalam menyampaikan cerita Gadis Kota Jerash ini 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca, karena pengarang 

menggunakan bahasa sehari-hari. Dalam ceritanya tidak menggunakan bahasa 

khiasan, karena pengarang ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi 

dan tidak dibuat-buat dan mampu membawa pembaca masuk dalam suasana 

yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Habiburrahman dalam menulis karya-

karyanya selalu bernuansa keislaman dan ceritanya dimasukkan unsur arab. 

Seperti kata-kata “Allahummanshurha…!, jihad fi sabilillah, Masya Allah, 

Allahu Akbar”. 

Gagasan pengarang mengarang cerpen Gadis Kota Jerash ini untuk 

menggugah hati pembaca, ikut merasakan masuk dalam suasana yang terjadi di 

Palestina. Banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban kebiadaban 

Zionis. Anak-anak yang kehilangan orang tua, orang tua yang kehilangan anak, 

kehilangan suami, harta benda. Ingin mereka hanya satu yaitu kebebasan 

Palestina dan tidak ada peperangan lagi yang menimbulkan banyak korban. 

Habiburrahman merupakan novelis  terkenal di Indonesia, hasil 

karya-karyanya selalu berbalut dengan nilai-nilai Islami dan sarat akan nilai-

nilai dakwah serta romansa percintaan yang bernuansa keislaman. Karya-

karyanya banyak diminati tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Negara-

negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunnai. Selain mengarang 

cerpen Gadis Kota Jerash, Habiburrahman El Shirazy juga mengarang novel 

Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih I, Ketika Cinta Bertasbih II, Pudarnya 
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Pesona Cleopatra, Bumi Cinta, Di Atas Sajadah Cinta, Ketika Cinta Berbuah 

Surga, dan Dalam Mihrab Cinta. 

Sebagai sosok yang fenomenal dan multitalent Indonesia, pengarang 

cerpen Gadis Kota Jerash ini dinobatkan sebagai novelis terbaik di Indonesia 

oleh INSANI Undip dan dijuluki Si Tangan Emas oleh majalah Matabaca. 

Selain itu, telah banyak penghargaan yang diperolehnya seperti Pena Award 

2005 dari Forum Lingkar Pena, The Most Favourite Books 2005, versi 

Majalah Muslimah, IBF Award buku fiksi terbaik Dewan Nasional 2006, 

Paramida Award 2009 for Outstanding Contribution to the Advencement of 

Literatures and Arts in Indonesia (El Shirazy, 2010:2).  

Dalam cerpen kumpulan Gadis Kota Jerash pengarang 

(Habiburrahman dan kawan-kawan) mampu membawa pembaca masuk dalam 

suasana yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Pembaca seolah-olah 

merasakan dan masuk dalam suasana apa yang terjadi di Palestina. Suasana 

yang mencekam dan penuh emosi. Pendekatan sosiologi sastra sesuai untuk 

menganalisis cerpen Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman, dan kawan-

kawan. 

Kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash mengandung aspek sosial yang 

berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin 

meneliti aspek sosial yang terkandung dalam cerpen ini melalui pendekatan 

sosiologi sastra. 

 

B. Rumusan Masalah 
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Perumusan masalah dilakukan agar tidak terlalu luas ruang 

lingkupnya sebagai penelitian secara sistematik dan terperinci. Hal ini akan 

membantu dan mempermudah penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun kumpulan cerpen Gadis Kota 

Jerash karya Habiburrahman dan kawan-kawan? 

2. Bagaimanakah aspek sosial yang yang ada dalam kumpulan cerpen Gadis 

Kota Jerash karya Habiburrahman dan kawan-kawan dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar penelitian 

dapat diketahui secara jelas. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan 

perumusan masalah diatas sebagai berikut: 

1) mendeskripsikan struktur yang membangun kumpulan cerpen Gadis Kota 

Jerash karya Habiburrahman dan kawan-kawan. 

2) memaparkan aspek sosial yang yang ada dalam kumpulan cerpen Gadis 

Kota Jerash karya Habiburrahman dan kawan-kawan dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra. 

 

 

 

D. Manfaat Penetian 
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Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan secara optimal, 

menghasilakan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum. 

Adapun manfaat yang diharapkan di penelitian ini sebagai berikut. 

1.  Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini dharapkan dapat memperluas pengetahuan terutama 

bidang Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya bagi pembaca dan pecinta 

sastra. Dan memperhatikan pendidikan dinegeri ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengetahui aspek sosial yag terdapat dalam cerpen Gadis Kota Jerash 

karya Habiburrahman dan kawan-kawan. 

b. Sebagai motivasi dan referensi penelitian karya sastra Indonesia dan 

dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lain yang 

telah ada sebelumnya khususnya dalam menganalisis aspek sosial. 

c. Pembaca diharapkan mampu menangkap maksud dan amanat yang 

disampaikan penulis dalam cerpen Gadis Kota Jerash karya 

Habiburrahman dan kawan-kawan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian Sutri (2007) berjudul “Dimensi Sosial dalam Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra”. Hasil penelitian ini 

adalah: (1) struktur yang terjalin dalam novel Laskar Pelangi memiliki aspek-

aspek yang saling berkaitan dan menguatkan satu sma lain. Aspek-aspek 

struktural tersebut secara padu membangun peristiwa-peristiwa dan makna 
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cerita novel; (2) analisis sosiologi dapat diketahui dimensi sosial; kesenjangan 

perekonomian yang difokuskan pada masalah kemiskinan dalam novel Laskar 

Pelangi mencakup dua hal yaitu (a) kemiskinan temporal (temporary provety) 

yang terdiri dari kebutuhan sosial, kurangnya penghasilan dan kekayaan yang 

memadai berupa kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan 

berpatisipasi dalam masyarakat, pendidikan, dan informasi; (c) pandangan 

dunia (vision du monde) Andrea Hirata sebgai pengarang terhadap novel 

Laskar Pelangi mencakup problematika kemiskinan yang menjerat masyarakat 

(sosial ekonomi), kesenjangan sosial, dan problem pendidikan, semua berkaitan 

erat dengan substansi cerita.      

Cahyono (2010) mengambil penelitian yang berjudul “Aspek 

Sosial Naskah Drama Orang-orangan yang Bergegas karya Puthut EA: 

Tinjauan Sosiologi Sastra”. Hasil penelitian berdasarkan analisis struktural 

yaitu tema tentang arti pentingnya tempat tinggal dalam kebersamaan keluarga. 

Adapun alur yang digunakan oleh pengarang dalam naskah drama ini adalah 

alur maju (progresif). Tokoh-tokoh yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

Mama, Papa, Amy, Anton, Aila, dan Mbok Jinem. Latar dalam naskah drama 

Orang-orang Bergegas dibagi tiga bagian yaitu yang pertama, latar tempat ada 

tiga bagian, pada babak pertama diluar keluarga, babak kedua didapur yang ada 

meja makannya, babak ketiga kamar tidur mama. Kedua, latar waktu pada 

zaman modern sekitar tahun 1998-an selama dua hari; ketiga latar sosial 

mengenai masalah-masalah kehidupan keluarga. Hasil penelitian berdasarkan 

aspek sosial dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dalam Orang-
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orang Bergegas yaitu (1) dampak mordenisasi pada khidupan keluarga, (2) 

pengaruh globalisasi dalam keluarga, (3) perbedaan idiologi antar anggota 

keluarga, (4) perbedaan sikap liberal antar anggota keluarga, (5) adanya rasa 

kasih sayang dalam kehidupan keluarga, (6) kegelisahan yang dialami para 

tokoh, (7) interaksi sosial dalam kehidupan keluarga, (8) kedudukan dan 

peranan para tokoh. 

Kemudian Eka Siswanti Dewi (2010) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Aspek Sosial dalam Novel Weton Bukan Salah Hari karya Dianing 

Widya Yudhistira: Tinjauan Sosiologi Sastra”. Hasil analisis ini adalah (1) 

analisis struktural, meliputi tema, penokohan, latar, alur. Tema dalam novel 

Weton Bukan Salah Hari adalah kepercayaan terhadap weton membawa 

dampak negativ dari masyarakat yang menyakininya. Adapun alur yang 

digunakan dalam novel Weton Bukan Salah Hari adalah menggunakan alur 

maju (progresif). Tokoh-tokoh yang digunakan dalam novel ini adalah Mukti, 

Mak, Bapak, Mbah Sri, dan Mas Beno. Tokoh-tokoh tersebut dianalisis karena 

mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mendukung cerita. Latar tempat 

dalam novel Weton Bukan Salah Hari terjadi pada tahun 1974-1989. Sementara 

latar sosial pada novel Weton Bukan Salah Hari adalah masyarakat Jawa yang 

memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap weton dan hidup sebagai petani. (2) 

analisis sosial dalam novel Weton Bukan Salah Hari adalah kehidupan 

masyarakat desa berkaitan dengan karakteristik dan fenomena negativ dalam 

masyarakat desa. Karakteristik masyarakat pedesaan yang tercermin dalam 

novel Weton Bukan Salah Hari meliputi, kesederhanaan dalam hidup, suka 
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bekerja keras, menjunjung tinggi kepercayaan yang kuat terhadap hal yang 

berbau “klenik”. Fenomena negatif masyarakat yang tercermin dalam novel 

Weton Bukan Salah Hari meliputi konflik dan kontroversi.  

Tri Sakti Mukti Astuti (2010) menulis penelitian yang berjudul 

“Aspek Sosial dalam Kumpulan Cerpen Protes karya Putu Wijaya: Tinjauan 

Sosiologi Sastra”. Hasil penelitian ini adalah (1) hasil analisis struktural 

meliputi tema, penokohan, latar, alur dan sudut didominasi oleh dua orang. 

Latar yang digunakan adalah latar tempat, waktu, dan sosial. Alur yang 

digunakan adalah alur maju (progresif). Sudut pandang yang digunakan 

sebagian besar adalah sudut pandang orang ke tiga, (2) hasil analisis 

menggunakan aspek sosial, cerpen “Terror”, “Kemiskinan”, “PHK”, 

“Marsinah”, “Rupiah” dan “Rampok” dapat disimpulkan bahwa aspek 

kemiskinan meliputi, 1. Penyebab kemiskinan, meliputi (a) individual yang 

terdapat dalam cerpen “Rupiah” dan “Rampok”, (b) keluarga terdapat dalam 

cerpen “Kemiskinan”, (c) sub-budaya terdapat dalam cerpen “Marsinah”, (d) 

agensi terhadap kesehatan, pendidikan, dan kriminalitas.     

Yang terakhir penelitian Aliyah (2010) berjudul “Kritik Sosial 

dalam Kumpulan Sajak Terkekang Topeng Cirebon karya Ajip Rosidi: Tnjauan 

Sosiologi Sastra”. Hasil penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan struktur 

puisi dalam kumpulan sajak Terkekang Topeng Cirebon karya Ajib Tinjauan 

Sosiologi Sastra. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, 

objek penelitian adalah kritik sosial dan sumber data sekunder, teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka ,dan catat, 
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dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik dialektika. Data 

penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel 

bertujuan). Adapun puisi-puisi yang disajikan dalam penelitian ini yaitu: “Cari 

Muatan”, “Kusaksikan Manusia”, “Panorama Tanah Air”, “Kau! Kau yang 

Bicara”, “Katakanlah”, “Perumpamaan”, “Pemandangan”, “Sajak Bunglon”, 

“Tak Tahu Tempatku Di Mana”. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 

beberapa hal: kritik sosial terhadap bidang polotik yaitu ”Panorama Tanah 

Air”, “Kau! Kau yang Bicaara”, “Perumpamaan”, “Pemandangan”, “Tak Tahu 

Tempatku Di Mana”. Kritik sosial terhadap bidang hukum yaitu puisi “Cari 

Muatan”. Kririk sosial terhadap bidang budaya yaitu puisi “ Katakanlah”,dan 

sajak “Bunglon”. Kritik sosial terhadap bidang pertahanan keamanan yaitu 

puisi “Kusaksikan Manusis”. 

 

F. Kajian Teori 

1. Cerpen dan Unsur-unsurnya 

Menurut Susanto (dalam Tarigan 1984:176), cerita 

pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5000 kata atau kira-

kira 17 halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap 

pada dirinya sendiri. Sumardjo dan Saini (1997:37) mengatakan 

bahwa cerita pendek adalah cerita atau parasi (bukan analisis 

argumentatif) yang fiktif (tidak benar-benar terjadi tetapi dapat 

terjadi dimana saja dan kapan saja, serta relatif pendek). 
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(http://unsilster.com/2011/01/pengertian-cerpen-dan-ciri-ciri-

cerita-pendek/ diakses 8 mei 2011). 

Robert Stanton (2007:75) menyebutkan perbedaan 

paling jelas dari novel dan cerpen tampak pada panjang 

pendeknya. Lazimnya, cerpen terdiri atas lima belas ribu kata atau 

sekitar lima puluh halaman. cerita pendek haruslah berbentuk 

padat. Jumlah kata dalam cerpen harus lebih sedikit katimbang 

novel. Setiap bab dalam novel menjelaskan unsurnya satu demi 

satu. Sebaliknya, dalam cerpen, pengarang menciptakan karakter-

karakter, semesta, mereka, dan tindakan-tindakannya sekaligus 

secara bersamaan. Sebagai konsekuensinya, bagian-bagian awal 

dari sebuah cerpen harus lebih padat katimbang novel.  

Ciri-ciri karya sastra meliputi dua aspek, yaitu ciri 

struktur ekstetik dan dan ciri ekstra estetiknya. Ciri-ciri struktur 

estetik meliputi alur, penokohan, teknik (latar), pusat pengisahan, 

gaya bercerita, dan gaya bahasa. Ciri-ciri ekstra estetiknya 

meliputi bahan-bahan karya sastra, seperti masalah, pemikiran, 

filsafah, pandangan hidup, gambaran kehidupan, bahkan juga 

termasuk bahasanya sendiri (Pradopo, 2003:22).  

Robert Stanton (2007:22-46) menyebutkan bahwa unsur-

unsur pembangun cerpen menjadi tiga, yakni tema, sarana-sarana 

sastra, dan Fakta cerita. 

a. Fakta Cerita         

http://unsilster.com/2011/01/pengertian-cerpen-dan-ciri-ciri-cerita-pendek/
http://unsilster.com/2011/01/pengertian-cerpen-dan-ciri-ciri-cerita-pendek/
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Menurut Robert Stanton (2007:22) Karakter, alur, dan latar 

merupakan fakta-fakta cerita . elemen-elemen ini berfungsi sebagai 

catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi 

satu, semua elemen ini dinamakan „struktur faktual‟ atau‟ingatan 

faktual‟ cerita. Saking jelasnya struktur factual sebuah cerita, pembaca 

bahkan kesulitan menemukan hal-hal lain didalamnya. Satu yang 

perlu diingat, struktur faktual bukanlah bagian terpisah dari sebuah 

cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari suatu sudut 

pandang. 

1)  Karakter atau penokohan 

Menurut Robert Stanton (2007:33) karakter biasanya 

dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter merujuk 

pada individu-individu yang muncul dalam cerita seperti ketika ada 

orang yang bertanya; “Berapa karakter yang ada dalam cerita itu?”. 

Konteks kedua, karakter  merujuk pada percampuran dari berbagai 

kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-

individu. 

Menurut Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2007:165) 

penokohan adalah gambaran tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, 

dan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip 

moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut. 

Nurgiyantoro (2007:181-183) menjelaskan bahwa 

berdasarkan perwataknnya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi 
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dua, yakni tokoh sederhana (simple atau flat character) dan tokoh 

kompleks atau tokoh bulat (complex atau round character). Tokoh 

sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kausalitas 

pribadi tertentu, satu sifat atau watak tertentu. Adapun tokoh bulat 

adalah tokoh yang hanya memliki berbagai kemungkinan sisi 

kehidupannya, sisi kepribadian, dan jati dirinya.  

Nurgiantoro (2007:178) menjelaskan bahwa tokoh atau 

peran dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama atau protagonis 

dan tokoh pendamping atau antagonis. Tokoh protagonis yaitu 

adalah tokoh yang kita kagumi, tokoh yang menampilkan sesuatu 

yang sesuai dengan pandangan kita, harapan kita. Tokoh antagonis 

yaitu tokoh penyebab terjadinya konflik.  

Lubis (dalam Al-Ma‟aruf, 2010:83) menyatakan bahwa 

penokohan secara wajar dapat dipertanggungjawabkan dari 

fisiologis, psikologis, sosiologis ketika sudut itu masih mempunyai 

berbagai aspek. a) dimensi sosial fisiologis adalah hal yang 

berkaitan dengan fisik seseorang misalnya, usia, tingkat 

kedewasaan, jenis kelamin. b) dimensi sosiologi adalah ciri-ciri 

kehidupan masyarakat misalnya, status sosial. c) dimensi psikologi 

adalah dimensi ini berkaitan dengan masalah kejiwaan seseorang 

misalnya, ambisi, cita-cita, dan tempramental. 

2) Alur 
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Menurut Robert Stanton (2007:26) alur merupakan 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya 

terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara klausal 

saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau 

menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tak dapat 

diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. 

Plot atau alur cerita sebuah fiksi menyajikan peristiwa-

peristiwa atau kejadian-kejadian kepada pembaca tidak hanya 

dalam sifat  kewaktuan atau temporalnya, tetapi juga dalam 

hubungan-hubungan yang sudah diperhitungkan (Sayuti, 2000:30). 

Tahapan dalam plot atau alur oleh Tasrif (dalam 

Nurgiyantoro, 2007:149-150) dapat dibagi menjadi lima tahapan. 

Tahapan-tahapan plot tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Tahap Penyituasian (situation) 

Tahap ini berisi pelukisan dalam pengenalan situasi latar atu 

tokoh-tokoh. Berfungsi untuk melandastumpui cerita yang 

dikisahkan pada tahap berikutnya. 

2. Tahap Pemunculan Konflik (generating circumstances) 

Tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik, 

konflik itu sendiri akan berkembang dan atau dikembangkan 

menjadi konflik-konflik pada tahap berikunya. 

3. Tahap Peningkatan Konflik (rising action) 
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Tahap ini merupakan tahap dimana peristiwa-peristiwa 

dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencekam dan 

menegangkan. Konflik-konflik yang terjadi, internal, eksternal, 

ataupun keduanya, pertentangan-pertentangan, benturan-benturan 

antar kepentingan masalah dan tokoh yang mengarah ke klimaks 

tidak dapat terhindari. 

4. Tahap Klimaks (climaks) 

Konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi, yang 

dilalui atau ditimpakan pada tokoh cerita menjadi intensitas 

puncak. 

5. Tahap Penyelesaian (denovement) 

Konflik yang telah mencapai klimaks diberi penyelesaian, 

ketegangan dikendorkan. Konflik-konflik yang lain, sub-sub 

konflik, atau konflik-konflik tambahan, jika ada diberi jalan keluar, 

cerita diakhiri. 

Nurgiyantoro (2007:153-155) membedakan alur berdasarkan 

urutan waktu menjadi tiga jenis seperti berikut. 

1. Plot Lurus, Maju, atau Progesif 

Plot sebuah novel dikatakan lurus, maju, atau progesif jika 

peristiwa-peristiwa yang pertama diikuti oleh peristiwa-peristiwa . 

2. Plot Mundur, Sorot Balik, atau Flash Back, Regresif 

Plot Mundur, Sorot Balik, atau Flash Back, Regresif adalah 

cerita yang langsung menyuguhkan adegan-adegan konflik bahkan 
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barangkali konflik yang telah meruncing. Pembaca belum 

mengetahui situasi dan permasalahan yang menyebabkan terjadinya 

konflik dan pertentangan dalam cerita tersebut. 

3. Plot Campuran  

Plot campuran merupakan cerita yang di dalamnya tidak 

hanya mengandung plot progresif tetapi juga sering terdapat 

adegan-adegan sorot balik. 

3) Latar 

Menurut Robert Stanton (2007:35) latar adalah lingkungan 

yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 

Latar dapat berwujud dekor seperti sebuah café di Paris, 

pegunungan di California dan sebagainya. 

Latar fiksi dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yakni 

latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat adalah hal 

yang menyangkut deskripsi tempat suatu peristiwa cerita terjadi. 

Latar waktu mengacu pada saat terjadinya peristiwa dalam plot, 

secara historis. Latar sosial merupakan lukisan status yang 

menunjuk hakikat seseorang atau beberapa orang tokoh masyarakat 

yang ada di sekililingnya (Sayuti, 2000:127).  

b. Tema 

Menurut Robert Stanton (2007:36) tema merupakan aspek 

cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia; 
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sesuatu yang menjadikan pengalaman begitu diingat. Ada banyak 

cerita yang menggambarkandan menelaah kejadian atau emosi 

yang dialami manisia seperti cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, 

keyakinan, penghianatan manusia terhadap diri sendiri, disilusi, 

atau bahkan usia tua. Beberapa cerita bermaksud menghakimi 

tindakan karakter-karakter didalamnya dengan memberi atribut 

baik atau buruk. 

Adapun lebih lanjut dijelaskan oleh Stanton (2007:44-55) bahwa 

tema dibagi menjadi empat yaitu: 

1. Interprestasi yang baik hendaknya selalu mempertimbangkan berbagai 

detail menonjol dalam sebuah cerita. 

2. Interprestasi yang baik hendaknya tidak terpengaruh oleh berbagai 

detail cerita yang saling berkontradiksi. 

3. Interprestasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya bergantung pada 

bukti-bukti yang tidak jelas diutarakan hanya disebut implisit. 

4.  Interprestasi yang dihasilkan hendaknya diujarkan secar jelas oleh 

cerita besangkutan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tema merupakan 

makna yang terkandung dalam cerita. 

c. Sarana-sarana Sastra 

Stanton (2007:47) mengemukakan bahwa sarana sastra adalah 

metode pengarang untuk memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai 

pola-pola yang bermakna. Tujuan sarana sastra adalah agar pembaca dapat 
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melihat fakta-fakta cerita melalui sudut pandang pengarang. Sarana sastra 

terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa, simbol-simbol imajinasi dan juga 

cara pemilihan judul di dalam karya sastra.  

Sudut pandang merupakan sesuatu yang menyaran pada masalah 

teknis, sarana untuk menyampaikan maksud yang lebih besar daripada 

sudut pandang itu sendiri. Sudut pandang merupakan teknik yang 

dipergunakan pengarang untukl menemukan dan menyampaikan makna 

karya artistiknya, untuk dapat sampai dan berhubungan dengan pembaca 

(Nurgiyantoro, 2007:249). Macam-macam sudut pandang menurut 

Nurgiantoro. 

1. Sudut pandang persona ketiga “Dia” 

Pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang 

persona ketiga “dia” narator adalah seseorang yang berada di luar 

cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, 

atau kata gantinya. 

2. Sudut pandang persona pertama “Aku” 

Narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. 

3. Sudut pandang campuran 

Pengarang dapat berganti-ganti dari teknik yang satu ke teknik 

yang lain untuk sebuah cerita yang dituliskannya. Contoh: “dia” 

mahatahu dan “dia” sebagai pengamat. 
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Style (gaya bahasa) adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa, 

atau bagiamana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan 

dikemukakan ( Nurgiyantoro, 2007:276). 

Stanton (2007:64) mengemukakan bahwa simbol adalah tanda-

tanda yang digunakan untuk melukiskan atau mengungkapkan sesustu 

dalam cerita. 

2. Teori Strukturalisme 

Menurut Piaget (dalam Al-Ma‟aruf, 2010:20) strukturalisme 

adalah semua doktrin atau metode yang dengan suatu tahap abstraksi 

tertentu menganggap objek studinya bukan hanya sekedar sekumpulan 

unsur yang terpisah-pisah, melainkan suatu gabungan unsur-unsur 

yang berhubungan satu sama lain, sehingga yang satu tergantung pada 

yang lain dan hanya dapat didefinisikan dalam dan oleh hubungan 

perpadanan dan pertentangan dengan unsur-unsur lainnya dalam suatu 

keseluruhan. 

Pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan 

objektif. Yaitu pendekatan dalam penelitian sastra yang memutuskan 

perhatiannya pada otonomi sastra sebagai karya fiksi. Artinya, 

menyerahkan pemberian makna karya sastra tersebut terhadap 

eksitensi karya sastra itu tanpa mengaitkan unsur yang ada diluar 

struktur signifikasinya (Pradopo, 2003:62).  

Strukturalisme merupakan sebuah pendekatan yang memandang 

karya sastra sebagai sebuah struktur  yang terbangun dari unsur-unsur 
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yang saling berkaitan antara satu sama lain secara totalitas dan bersifat 

otonom. Struktur berarti tata hubung antara bagian-bagian suatu karya 

atau kebulatan karya (Sudjiman, 1990:75). 

Menurut Teeuw (dalam Pradopo, 2003:141) analisis struktural 

merupakan prioritas  utama sebelum yang lain-lainnya. Tanpa analisis 

yang demikian, kebulatan makna intrinsik yang hanya digali dari karya 

sastra itu sendiri tidak akan tertangkap. Makna unsur-unsur karya 

sastra hanya dapat dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar 

pemahaman tempat dan unsur fungsi itu dalam kesalahan karya sastra 

itu. 

 Nurgiyantoro (1995:37) menyebutkan bahwa analisis struktural 

karya sastra dapat dilakukan dengan tahap sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik yang 

membangun karya sastra (tema, latar, alur, tokoh, sudut pandang, 

dan amanat). 

b. Menjelaskan bagaimana fungsi masing-masing unsur tersebut 

dalam menunjang makna keseluruhan karya sastra. 

c. Manghubungkan antarunsur tersebut sehingga secara berlahan 

membentuk sebuah totalitas kemaknaan yang padu. 

 

3. Teori  Sosiologi Sastra 

Ritzer (dalam Faruk, 1994:2) mengangap sosiologi sebagai ilmu 

pengtahuan yang multi paradigma. Maksidnya, didalam ilmu tersebut 
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dijumpai beberapa paradigma yang saling bersaing (sarana lain dalam 

usaha merebut hegemoni dalam lapangan sosiologi secara keseluruhan). 

Paradigma itu sendiri diartikannya sebagai satu citra fundamental 

mengenai pokok persoalan dalam suatu ilmu pengetahuan.paradigma itu 

berfungsi untuk menentukan apa yang harus dipelajari, pertanyaan-

pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana cara mengajukannya, dan 

aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam interpretasi jawaban-jawaban 

yang diperoleh. 

Swingewood (dalam Faruk, 1994:1) mendefinisikan sosiologi 

sebagai studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam 

masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. 

Selanjutnya dikatakan, bahwa sosiologi berusaha menjawab pertanyaan 

mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, 

dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup. Lewat penelitian yang ketat 

mengenai lembaga-lembaga sosial, agama, ekonomi, politik, dan keluarga, 

yang secara bersama-sama membentuk apa yang disebut sebagai struktur 

sosial. Sosiologi dikatakan memperoleh gambaran mengenai cara-cara 

manusia menyesuaikan dirinya dengan dan ditentukan oleh masyarakat 

tertentu, gambaran mengenai mekanisme sosialisasi, proses belajar secara 

kultural, yang dengannya individual-individual dialokasikan pada dan 

menerima peranan-peranan tertentu dalam struktur sosial itu. 

Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memperhatikan pada sastra 

modern khususnya novel. Dikaitkan dengan masyarakat sebagai latar 
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belkang proses yang kreatif, sosiologi sastra dengan sendirinya 

mempelajari hubungan antara masyarakat Indonesia dengan sastra 

Indonesia (Ratna, 2003:8) 

Ratna (2003:323-333) mengemukakan bahwa sastra memiliki 

kaitan erat dengan masyarakat, sebagai berikut. 

a. Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, 

disalin oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek adalah masyarakat. 

b. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek 

kehidupan dalam masyarakat, yang pada mulanya difungsikan pada 

masyarakat. 

c. Medium karya sastra baik lisan maupun tulisan atau dipinjam melalui 

kompetensi masyarakat yang dengan sendirinya telah mengandung 

masalah-masalah kemasyarakatan. 

d. Sama dengan masyarakat, karya sastra adalah hakikat intesubjektifitas, 

masyarakat menemukan citra dirinya dalam suatu karya. 

Umar Junus (1986:3) menyebutkan pokok pembicaraan sosiologi 

sastra adalah sebagai berikut. 

a. Karya sastra dilihat dokumen sosial budaya 

      Karya sastra dinyatakan sebagai pencatat atau dokumentasi dari 

realitas sosial budaya sebuah masyarakat pada masa tertentu. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra dihubungkan dengan 

unsur-unsur sosial budaya. 

b. Penelitian mengenai penghasilan dan pemasaran kaeya sastra 
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Pendekatan sosiologi ini boleh dikatakan sebagai sosiologi penulis, 

karena didalamnya mencakup empat aspek yaitu: 

    1). Penulis dan latar belakang sosial budaya 

   2). Hubungan antara penulis dan pembaca 

     3). Pemasaran hasil karya sastra 

   4). Pasaran hasil karya sastra 

c. Penelitian tentang penerimaan masyarakat terhadap sebuah karya 

sastra seorang penulis tertentu dan apa sebabnya seorang penulis 

karya sastra dalam menciptakan karya sastra akan selalu 

memperhitungkan bagaimana hasil dalam masyarakat merespon 

karya sastra yang dihasilkan. Seorang penulis harus mempunyai 

pandangan tentang sosial budaya masyarakat pembacanya.  

d.  Pengaruh sosial budaya terhadap penciptaan karya sastra 

  Karya sastra diciptakan berdasarkan pada material sebuah 

masyarakat antara lain ras, waktu, lingkungan, dan sastra sebagai 

refleksi masyarakat tertentu. 

e.   Pendekatan strukturalisme genetik Goldman; Karya sastra    

mempunyai struktur, inilah yang terkandung dalam 

strukturalisme. 

f.      Pendekatan Devignoud yang melihat mekanisme karya sastra 

        Pendekatan ini berusaha melukiskan manusia dalam peristiwa, 

kejadian, tingkah laku, dan pengungkapan spontan dalam sebuah 

karya sastra, serta merupakan penggabungan antara imaginer 



26 

 

pengarang yang didasarkan pada latar belakang sosial dengan 

dunia nyata.  

Sosiologi sebagai suatu pendekatan terhadap karya sastra yang 

masih mempertimbangkan karya sastra dan segi-segi sosial, Wellek dan 

Warren (1993:111) membagi sosiologi sastra sebagai berikut. 

a. Sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan institusi sastra. 

Masalah yang berkaitan di sini adalah dasar ekonomi produksi 

sastra, latar belakang sosial, status pengarang dan idiologi 

pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar 

karya sastra. 

b. Isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya 

sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. 

c.  Permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra, sejauh 

mana sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, perubahan 

dan perkembangan sosial. 

 

 Berdasarkan berbagai uraian tersebut, analisis aspek sosial dalam 

kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman El-Shirazy dan 

kawan-kawan dilakukan. Analisis ini dengan menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh Wellek dan Warren yaitu Isi karya sastra, tujuan, serta 

hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan 

dengan masalah sosial. Dapat disimpulkan bahwa analisis sosiologi sastra 

bertujuan untuk memaparkan dengan cermat fungsi dan keterkaitan 
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antarunsur yang membangun karya sastra dari aspek kemasyarakatan 

pengarang, pembaca, dan gejala sosial yang ada. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir dalam penelitian kualitatif hanya merupakan gambaran 

bagaimana  sikap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan dikaji dan 

dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain, cerpen Gadis Kota 

Jerash dalam penelitian ini dikaji berdasarkan analisis struktural dan 

sosiologi sastra. Analisis struktural meliputi tema, penokohan, alur dan latar. 

Analisis sosiologi sastra meliputi aspek sosial yang berkaitan dengan masalah 

ekonomi, masalah kemiskinan, kasih sayang, dan ketidakadilan. Kerangka 

teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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H. Metode penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan 

Gadis Kota Jerash 

karya Habiburrahman 

El-Shirazy  Dan 

kawan-kawan 

1. Bayi-bayi tertawa 

2. Tiga jam 

3. Gadis kota Jerash 

4. Menanti Palestina 

5. Abi, bacakan aku 

cinta 

Struktural 

Simpulan 

 

1. Penokohan 

2. Alur 

3. Latar  

4. Tema  

 

5. Sarana sastra 

Aspek sosial 

Sosiologi sastra 

1. Ekonomi  

2. Kemiskinan  

3. Kasih sayang  

4. Ketidakadilan  
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prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beberapa kata-kata 

tetulis (Moleong, 1991:6). 

1. Jenis dan Strategi Penelitian 

 Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.  Penelitian kualitatif 

deskriptif adalah metode yang memberikan perhatian terhadap data 

alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaanya (Ratna, 

2003:47).  

 Penelitian kualitatif merupakan sejumlah prosedur kegiatan ilmiah 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan sudut 

pandang dan pendekatan yang digunakan peneliti. Penelitian kualitatif 

dipertalikan dengan terdapatnya sejumlah prosedur karena sebutan 

“penelitian kualitatif” baru merupakan induk dari berbagai macam metode 

yang dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan ciri sumber data maupun 

gejala yang akan digarap peneliti. Penelitian kualitatif sebagai jenis 

penelitian yang lebih menekankan pada upaya menghasilakn pengertian, 

pemahaman secara mendalam, serta pembuahan makna dari suatu gejala 

dapat diterapkan dalam berbagai bidang yang bertalian dalam ilmu sosial 

kemanusiaan (Aminuddin, 1990:1). 

  Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi 

terpancang dan studi kasus yang sering disebut Embedded Research and 

Case Study. Sutopo (2006:112) menjelaskan bahwa penelitian terpancang 

(Embedded Research) digunakan karena masalah dan tujuan penelitian 



30 

 

telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal penelitian. Studi kasus (Case 

Study) digunakan karena strategi ini difokuskan pada strategi tertentu. 

 Arah atau penekanan dalam penelitian ini adalah aspek sosial 

dengan tinjauan sosiologi sastra pada kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash 

karya Habiburrahman El Shirazy dengan urutan analisis sebagai berikut. 

a) Struktur yang membangun cerpen Gadis Kota Jerash karya 

Habiburrahmandan kawan-kawan. 

b) Aspek sosial dalam cerpen Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman, 

dan kawan-kawan  dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah aspek sosial dalam kumpulan cerpen 

Gadis Kota Jerash karya Habibburahman dan kawan-kawan yang 

diterbitkan oleh Lingkar Pena pada tahun bulan pebuari 2010 cetakan II 

yang ditinjau dari sosiologi sastra. 

3. Populasi, Sampel, Teknik Sampling 

 Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti atau yang 

diselidiki. Objek tersebut dapat berupa hewan, manusia, benda mati, atau 

gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat (Arikunto, 2007:214).  

Populasi dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash 

karya Habiburrahman El Shirazy dan kawan-kawan yang meliputi tujuh 

belas cerpen. Diantaranya: “Gadis Kota Jerash”, “Bayi-Bayi Tertawa”, 

“Tiga Jam”, “21 Hari untuk Gaza”, “Boikot”, “Cinta dan Matahari”, 

“Harmonika, Sepatu Bayi, dan Sungai Darah”, “Bait Tanya Alea”, 
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“Menanti Palestina”, “Abi, Bacakan Aku Cinta”, “Orang-orang 

Terowongan”, “Valentaine for Gaza”, “Parese”, “EO 13221”, “Peta 

Palestina di Meja Keluarga”, “Tman Surga”, janwo@freedom.com.  

 Sampling dalam hal ini adalah menjaring sebanyak mungkin 

informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Sampling juga 

digunakan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari 

rancangan dan teori yang muncul. Dalam penelitian kualitatif tidak ada 

sampel acak tetapi sampel bertujuan (Moeloeng, 2007:224). Sutopo 

(2002:55) mengemukakan bahwa “teknik cuplikan merupakan suatu 

bentuk khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian 

mengarah pada seleksi”. 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purpose sampling. Teknik purpose sampling yaitu informan yang 

dipilih adalah yang dianggap mengetahui informasi dan masalah penelitian 

secara mendalam dan dapat dipercaya sebagi sumber data yang mantap 

(Sutopo dalam Al-Ma‟aruf, 2010:86).  teknik sampel ini bekerja dengan 

menetapkan objek penelitian atas dasar tertentu.  

 Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan 

subjek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Saifuddin, 

2010:77). Adapun sampel penelitian ini adalah kumpulan cerpen Gadis 

Kota Jerash karya Habiburrahman El Shirazy dan kawan-kawan. 

 Dengan demikian, tidak seluruh cerpen dalam kumpulan cerpen 

Gadis Kota Jerash dianalisis, tetapi dipilih cerpen-cerpen yang mewakili 

mailto:janwo@freedom.com
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sesuai dengan tujuan penelitian. Dari tujuh belas cerpen dalam kumpulan 

cerpen Gadis Kota Jerash yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian 

ini adalah lima cerpen, lima cerpen yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah cerpen yang berjudul (1) “Bayi-bayi tertawa”, (2) 

“Tiga jam”, (3) “Abi, Bacakan Aku Cinta”, (4) “Menanti Palestina”, (5) 

“Gadis Kota Jerash”. 

 Kelima cerpen tersebut diambil sebagai sampel dengan alasan  

kandungan aspek sosialnya lebih dominan. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

 Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Amminudin, 1990:16). 

Wujud data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, dan wacana 

yang terdapat dalam kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash karya 

Habiburrahman dan kawan-kawan. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Sumber Data Primer 

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kumpulan 

cerpen Gadis Kota Jeras karya Habiburrahman dan kawan-kawan 

terbit pada bulan pebuari 2010. 
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 Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama (Moelong, 

2007:157). 

2) Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan 

terlebih dahulu dikumpulkan oleh orang luar penyelidik, walaupun 

yang dikumpulkan itu sebenarnya data asli (Surachmad, 1990:163). 

Jadi sumber data sekunder merupakan sumber data diluar 

kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman dan 

kawan-kawan. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung, dan 

pemberi informasi tambahan data primer. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari buku-buku, majalah, situs internet dan 

hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang 

menjadi objek penelitian. 

5. Teknik Pengumpula Data 

   Teknik pengumpulan data yang dilakukan berpedoman 

pada objek penelitian yaitu aspek sosial yang terdapat pada 

kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman El 

Shirazy dan kawan-kawan dengan tinjauan sosiologi sastra. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pustaka dan catat. Teknik pustaka adalah 

teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data (Subroto dalam Al- Ma‟aruf, 2010:87). 
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 Menurut Sutopo (2006:41-42) data yang diperoleh dalam 

bentuk tulisan harus disimak, hal-hal yang penting dicatat, 

kemudian juga menyimpulkan dan mempelajari sumber tulisan 

yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dan acuan yang 

berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Teknik simak dan 

catat berarti peneliti sebagai instrumen kunci melakukan 

penyimakan secara cermat, terarah dan teliti terhadap sumber data 

primer. Hasil penyimakan itu dicatat sebagai data. Dalam data yang 

dicatat itu disertakan pula kode sumber datanya untuk pengecekan 

terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis data. 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen 

Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman El Shirazy dan kawan-

kawan. 

6. Validitas Data 

  Menurut Sutopo (2006:92) menyebutkan bahwa validitas 

data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran 

makna sebagai hasil penelitian. Terdapat beberapa cara yang 

biasanya dipilih untuk mengembangkan validitas (kesahihan) data 

penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik validitas data 

trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memenfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap hal 

tersebut (Moeloeng, 2007:178). 
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  Menurut Patton (dalam Sutopo, 2006:92) trianggulasi ada 

empat macam. 

d. Trianggulasi sumber yaitu pemeriksaan sumber yang 

memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk 

menggali data yang sejenis. 

e.   Trianggulasi metode yaitu pemeriksaan yang menekankan 

penggunaan metode pengumpulan data yang berdeda dan 

bahkan jelas untuk mengarah pada sumber data yang sama 

untuk menguji kemantapan informasinya. 

f. Trianggulasi peneliti yaitu hasil penelitian baik data atau 

simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa 

diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. 

g.   Trianggulasi teori yaitu pemeriksaan data dengan 

menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 

permasalahan yang dikaji. 

  Penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber 

karena peneliti dalam meneliti kumpulan cerpen Gadis Kota 

Jerash menggunakan bermacam-macam sumber atau dokumen 

untuk menguji data yang sejenis tentang “Aspek Sosial dalam 

kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash Karya Habiburrahman El 

Shirazy dan kawan-kawan Tinjauan Sosiologi Sastra” .  

7. Teknik Analisis Data 
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Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori 

strukturalisme genetik dialektika goldmann. Goldmann (dalam 

Faruk, 1994:20) mengemukakan bahwa metode analisis data secara 

dialektika merupakan metode yang menghubungkan unsur-unsur 

intrinsik menjadi keseluruhan atau kesatuan makna yang akan 

dicapai dengan beberapa langkah yaitu menganalisis dan 

mengidentifikasi unsur-unsur intrunsik yang ada di dalam cerpen. 

Ia menyebut teorinya sebagai strukturalisme-genetik. Artinya, ia 

percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan 

tetapi, struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan 

merupakan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung, 

proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh 

masyarakat asal karya sastra yang bersangkutan. 

Untuk menopang teorinya tersebut Goldmann membangun 

seperangakat kategori yang saling bertalian satu dengan yang lain 

sehingga membentuk apa yang disebut sebagai strukturalisme-

genetik di atas. Kategori-kategori itu adalah fakta kemanusiaan, 

subjek kolektif, strukturasi, pandangan dunia, pemahaman dan 

penjelasan. 
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I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sangatlah penting, karena sistematika 

penulisan akan memberi gambaran tentang langkah-langkah penelitian. 

Bagian I berisi pendahuluan yang terdiri dari (latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian), tinjauan pustaka yang terdiri 

dari (landasan teori dan penelitian yang relevan), metode penelitian yang terdiri 

dari (metode deskriptif kualitatif, objek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analis data) 

Bagian II berisi biografi pengarang, hasil karya-karyanya, latar belakang 

pengarang, dan ciri-ciri kesusastraannya. 

Bagian III berisi tentang struktur kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash karya 

Habiburrahman El-Shirazy dan kawan-kawan yang meliputi tema, penokohan, 

alur, dan latar. 

Bagian IV berisi hasil pembahasan tentang analisis aspek sosial dalam  

kumpulan cerpen Gadis Kota Jerash karya Habiburrahman El-Shirazy dan 

kawan-kawan. 

Bagian V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kemudian 

lembar berikutnya adalah daftar pustaka dan synopsis kumpulan cerpen Gadis 

Kota Jerash.  


