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ABSTRAK 

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu mendeskripsikan struktur yang 

membangun dalam novel 2 karya Donny Dhirgantoro dan mendeskripsikan bentuk 

semangat nasionalisme yang terdapat dalam novel 2 karya Donny Dhirgantoro 

dengan tinjauan sosiologi sastra. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah semangat nasionalisme dalam 

novel 2. Data yang digunakan berupa kata, kalimat dan wacana yang terdapat di 

dalam novel 2. Sumber datanya adalah sumber data primer, yaitu novel 2 karya 

Donny Dhirgantoro. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka dan teknik 

catat. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi teori. Data 

dianalisis dengan menggunakan teknik dialektik. Hasil analisis struktural novel 2 

karya Donny Dhirgantoro dapat diperoleh tema dalam novel ini adalah pantang 

menyerah dalam berjuang menggapai cita-cita. Alur yang digunakan yaitu alur maju. 

Tokoh utama dalam novel 2 adalah Gusni Annisa Puspita. Alur dan penokohan 

didukung dengan latar tempat di Jakarta, serta latar waktu pada 27 Oktober 1986 - 

Januari 2011 dan latar sosial berupa kehidupan sosial di Jakarta dengan 

mengedepankan olahraga bulutangkis. Analisis bentuk semangat nasionalisme dalam 

novel 2 karya Donny Dhirgantoro menggunakan kajian sosiologi sastra, yakni 

berdasarkan pada prinsip-prinsip nasionalisme (1) kesatuan, (2) kebebasan, (3) 

kesamaan, (4) kepribadian, dan (5) prestasi. Lima prinsip tersebut terdapat di dalam 

novel 2 karya Donny Dhirgantoro yang digambarkan oleh tokoh-tokoh di dalamnya 

yaitu Gusni, Papa, Papa Harry dan pemain Tim Nasional Putri bulutangkis 

Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mendasari munculnya semangat nasionalisme (1) 

rasa kesetiakawanan, (2) rela berkorban, dan (3) jiwa patriotisme.  

 

kata kunci: semangat nasionalisme, novel 2, sosiologi sastra.  
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A. PENDAHULUAN 

 Karya sastra merupakan cerminan kehidupan manusia. Berbagai peristiwa 

yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat diungkapkan melalui karya sastra. 

Hal itu karena sastra merupakan bagian dari kehidupan manusia, berbicara dan 

memperjuangkan kepentingan hidup manusia. Sastra merupakan suatu media 

untuk menampung dan menyampaikan ide yang menggunakan manusia dan segala 

macam kehidupannya. Jadi sastra adalah suatu seni kreatif yang objeknya adalah 

pengalaman hidup manusia terutama yang menyangkut sosial budaya, kesenian 

dan sistem berpikir.  

 Karya sastra merupakan gambaran kehidupan hasil rekaan seseorang, yang 

sering menghadirkan kehidupan yang diwarnai oleh sikap latar belakang dan 

keyakinan pengarang. Melalui sastra, pengarang menawarkan berbagai 

permasalahan hidup dan kehidupan setelah mengahayati berbagai permasalahan 

tersebut dengan kesungguhan yang diungkapkan kembali melalui sarana fiksi 

sesuai dengan prosa naratif yang bersifat imajinatif. Meskipun begitu, namun 

karya tersebut biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang 

mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia.  

 Nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara 

sendiri (Alwi, 2003:775). Sikap nasionalisme sangat penting untuk dimiliki oleh 

setiap warga negara, termasuk negara Indonesia yang merupakan negara 

berkembang. Dengan mencintai bangsa dan negara, diharapkan bisa menjadi 

pengantar untuk menjadikan suatu bangsa tersebut melangkah menjadi sebuah 

bangsa yang maju. Tentunya disertai dengan perjuangan dan kerja keras untuk 

mewujudkan hal tersebut.  

 Novel 2 karya Donny Dhirgantoro ini merupakan contoh novel yang sarat 

semangat nasionalisme. Hal itu bisa dilihat saat melihat warna sampul novel yang 

bernuansa merah putih. Warna yang bermakna bagi bangsa Indonesia, karena dwi 

warna tersebut adalah bendera kebangsaan. Bentuk semangat nasionalisme 

digambarkan oleh tokoh Papa dan Gusni yang turut memberi hormat kepada 
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bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat melihat Sang 

Dwi Warna sedang dikibarkan dalam sebuah acara pertandingan bulutangkis di 

televisi.  

 Novel 2 dipilih karena merupakan novel yang menarik untuk dikaji. Novel ini 

mempunyai beberapa kelebihan diantaranya mengandung semangat nasionalisme 

yang dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk lebih mencintai Indonesia. Dari segi 

isi, novel 2 menceritakan perjuangan Gusni yang bertahan hidup dengan 

bulutangkis. Semangat Gusni dalam berjuang meraih cita-citanya menjadi pemain 

bulutangkis untuk membahagiakan orang tua serta bangsanya meskipun diprediksi 

tidak akan berumur lebih dari dua puluh lima tahun.  

 Kelebihan lain novel ini adalah Donny berhasil menciptakan nuansa 

pertandingan di dalam Gedung Olah Raga (GOR) dengan teriakan yel-yel 

Indonesia. Suporter Indonesia yang selalu bersemangat dan riuh dalam 

memberikan dukungannya kepada pemain di lapangan. Suatu hal yang membuat 

lawan main menjadi kalah sebelum bertanding. Dari segi bahasa, Donny 

menggunakan bahasa yang sederhana, terarah dan kronologis sehingga mudah 

dipahami.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis mengkaji novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro dengan judul “Semangat Nasionalisme dalam Novel 2 Karya Donny 

Dhirgantoro: Tinjauan Sosiologi Sastra”. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode deksriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu 

mendeskripsikan struktur yang membangun dalam novel 2 dan mendeskripsikan 

bentuk semangat nasionalisme yang terdapat dalam novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro dengan tinjauan sosiologi sastra. 

B. METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Bodgar dan 

Taylor (dalam Moleong, 2007:21-22) penelitian kualitatif merupakan salah satu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa acuan atau tulisan 

perilaku orang-orang yang diamati. Strategi penelitian yang digunakan adalah 
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strategi terpancang (embedded research) dengan studi kasus tunggal. Dikatakan 

terpancang apabila peneliti di dalam proposalnya sudah memilih dan menentukan 

variabel yang menjadi fokus utamanya sebelum memasuki lapangan studinya 

(Sutopo, 2002:112). Suatu penelitian disebut sebagai studi kasus tunggal bilamana 

penelitian tersebut terarah pada satu sasaran (satu lokasi, atau satu objek).  

 Objek dalam penelitian ini adalah semangat nasionalisme dalam novel 2 

dengan data berupa kata, kalimat dan wacana yang terdapat di dalam novel 2. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu novel 2 karya 

Donny Dhirgantoro yang diterbitkan Kompas Gramedia cetakan keempat 

November 2011 setebal 418 halaman. 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka dan teknik catat. 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi teori yaitu 

anggapan bahwa fakta dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau 

lebih teori. Analisis data dilakukan dengna teknik analisis dialektik. 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Struktur Novel 

a. Tema 

Tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum sebuah 

karya novel (Nurgiyantoro, 2009:70). Tema dalam novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro adalah pantang menyerah dalam berjuang mencapai cita-cita. 

Tema ini digambarkan dengan perjuangan Gusni dalam menggapai cita-

citanya menjadi pemain bulutangkis. 

b. Alur / Plot 

Menurut Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2009:113) plot adalah cerita 

yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan 

secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan 

terjadinya peristiwa yang lain. Plot dalam novel 2 adalah plot 

maju/progresif. Penceritaan dimulai dengan tahap penyituasian, diikuti tahap 
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pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, klimaks dan diakhiri tahap 

penyelesaian. 

c. Penokohan 

Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral 

dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan 

apa yang dilakukan dalam tindakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 

2009:165). Tokoh dalam novel 2 adalah Gusni Annisa Puspita, Gita Annisa 

Srikandi, Papa (Galuh Nugraha), Mama, Harry, Pak Pelatih (Andi Hariyanto 

Maulana), Nuni, Ani, dokter Fuad, dokter tua, Soleh, Bang Soo Hyun, 

kakek, nenek, papa Harry, mama Harry, Ria, Aderani Muhammad, Fitriani 

Dian, Yanti, Rina, Nita, Saidah, Manh Li, Ainun, dan Reina Madjid.  

d. Latar 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang 

berlangsung (Stanton, 2007:35). Latar tempat dalam novel 2 terjadi di 

Jakarta, dengan latar waktu pada 27 Oktober 1986 sampai Januari 2011. 

Latar sosial berupa kehidupan sosial masyarakat Jakarta dengan 

menonjolkan dunia olahraga bulutangkis.  

2. Semangat Nasionalisme 

 Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan 

kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama 

untuk sekelompok manusia (Prakarsa, 2011). Menurut KBBI, semangat adalah 

nafsu (kemauan, gairah) untuk berjuang dan bergairah (Alwi, 2003:1025). Jadi, 

semangat nasionalisme dapat diartikan sebagai semangat kebangsaan, yakni 

kemauan berjuang untuk bangsanya serta cinta terhadap bangsa dan tanah air 

yang terlihat dari sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 

 Semangat nasionalisme dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-

prinsip nasionalisme yang diutarakan Kartodirdjo, (1999:15) yaitu (1) kesatuan 
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(unity), (2) kebebasan (liberty), (3) kesamaan (equality), (4) kepribadian 

(personality), dan prestasi (performance). Prinsip-prinsip tersebut terdapat di 

dalam novel 2, dan mendasari munculnya bentuk semangat nasionalisme. 

Berikut cuplikannya. 

a. Kesatuan (unity) 

Prinsip kesatuan merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh para 

pejuang bangsa Indonesia yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, 

kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan 

pribadi atau golongan (Dewi, 2011). Di dalam novel 2, prinsip kesatuan 

ditunjukkan oleh Timnas Putri Bulutangkis Indonesia. Berikut kutipannya. 

“Pak saya bisa tanding malam nanti…” Gusni tersenyum menatap 

Pak Pelatih. Gita, Ade, Rina dan Yanti juga ikut mengangguk. Pak 

Pelatih menatap semua anak didiknya dan tersenyum. Tegar. Membelai 

cepat satu-satu rambut mereka. Pak Pelatih tidak menjawab dan berjalan 

ke lorong. Kelima anak didiknya mengikuti di belakangnya. (hlm. 363) 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Gusni dan para pemain Timnas 

ingin tetap berjuang melawan Malaysia pada babak final. Mereka 

meyakinkan Pak Pelatih untuk memutuskan bahwa Timnas Bulutangkis 

Indonesia tidak akan Walk Out. Para pemain bulutangkis putri tersebut 

memiliki semangat persatuan dan kesatuan yang kuat untuk memenangkan 

kejuaraan Khatulistiwa Terbuka. 

b. Kebebasan (liberty) 

Menurut KBBI, kebebasan berarti keadaan bebas, kemerdekaan (Alwi, 

2003:119). Prinsip kebebasan merupakan kebebasan untuk bertindak sesuai 

kehendak dan kemampuannya. Dalam novel 2, prinsip kebebasan 

ditunjukkan oleh tokoh Gusni. Gusni mempunyai cita-cita menjadi pemain 

bulutangkis. Gusni sempat tidak mendapatkan izin kedua orang tuanya untuk 

bermain bulutangkis karena ia menderita penyakit genetis. Namun, dengan 

penuh keyakinan, Gusni tetap ingin bermain bulutangkis. Ia terus 
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meyakinkan keluarganya agar mengizinkan ia kembali latihan bulutangkis. 

Berikuti kutipannya. 

“Semua ini Gusni lakuin karena Gusni mau hidup. Percaya sama 

Gusni Ma, Pa, Kak Gita! Gusni mengusap air matanya. “Besok Gusni 

mulai latihan bulutangkis lagi, mulai lari lagi, seminggu Gusni sakit, 

tiduran terus di tempat tidur, berat Gusni sekarang seratus tiga puluh, 

kalau ada cara lain pasti Gusni udah dikasih tahu kan?” Gusni menatap 

orang-orang yang dicintainya… (hlm. 293-294) 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa Gusni berjuang untuk 

mendapatkan kebebasannya untuk bermain bulutangkis demi menggapai 

cita-citanya untuk menjadi pemain bulutangkis dan bertahan hidup.  

c. Kesamaan (equality) 

Kesamaan adalah perihal sama (Alwi, 2003:986). Kesamaan dalam hal 

ini adalah kesamaan tujuan dan cita-cita. Dalam novel 2, prinsip kesamaan 

ditunjukkan oleh tokoh Papa dan Papa Harry yaitu kesamaan untuk tetap 

mendukung Timnas dalam pertandingan Khatulistiwa Terbuka. Berikut 

cuplikannya.  

“Sekali lagi, keputusan kami sudah bulat, Pak, Gusni akan tetap 

bertanding kembali. Saya serahkan Gita dan Gusni di tangan Bapak.” 

Papa tersenyum, ingin Pak Pelatih tahu tidak ada kata menyerah.  

Pak Pelatih mengangguk. (hlm. 361)  

Papa Harry tersenyum hangat menatap Pak Pelatih. “Dua buah 

benda ini, mengingatkan saya… bahwa kita pernah berada di tempat 

…dimana kita pernah berada di tempat terendah dalam hidup kita. Kita 

kehilangan semua impian dan harapan kita, lebih rendah lagi, kita tidak 

percaya lagi kepada mimpi-mimpi kita…” Papa Harry menatap Gusni 

dan Papa, lalu melanjutkan, “Dan kita memilih untuk bangkit, kita 

memilih untuk tetap bermimpi, dan bekerja keras, memperjuangkannya, 

memilih untuk menjadi baik, kita memilih untuk menjadi besar, dan 

berani.” (hlm. 363-364).  

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa Papa dan Papa 

Harry memiliki semangat kesamaan untuk tetap mendukung para pemain 

Timnas berjuang dalam pertandingan di babak final melawan Malaysia.  
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d. Kepribadian (personality) 

Kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang 

atau suatu bangsa yang membedakannya dengan orang atau bangsa lain 

(Alwi, 2003:895). Prinsip kepribadian merupakan hak untuk menggunakan 

harkat, martabat manusia (jiwa, tubuh, kehormatan) dengan leluasa. Prinsip 

kepribadian digambarkan oleh tokoh Papa dan Gusni, yaitu memiliki 

kepribadian cinta tanah air yang tinggi. Berikut cuplikannya. 

Beberapa saat kemudian ruang keluarga menjadi hening. Hanya 

lagu Indonesia Raya yang terdengar jelas di televisi. Papa menatap 

penuh haru, dadanya seakan ingin meledak penuh kebanggaan. Di layar 

televisi Susi menangis melihat bendera Merah Putih naik perlahan, 

Indonesia Raya berkumandang mengangkat Sang Saka tinggi di 

Barcelona. Perlahan Papa menaikkan tangannya dan ikut memberi 

hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Gusni ikutan memberi hormat. 

(hlm. 43-44)  

Kutipan di atas menggambarkan bahwa Papa dan Gusni memiliki 

kepribadian cinta tanah air. Hal itu digambarkan Papa dan Gusni yang turut 

menyanyikan lagu Indonesia Raya serta memberikan hormat kepada bendera 

Merah Putih yang dikibarkan di Barcelona di dalam televisi. 

e. Prestasi (performance) 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, 

dikerjakan, dan sebagainya) (Alwi, 2003:895). Prinsip nasionalisme yang 

berwujud prestasi di dalam novel 2 digambarkan dengan keberhasilan 

pemain Timnas putri Indonesia memenangkan kejuaraan Khatulistiwa 

Terbuka. Berikut kutipannya. 

“Juara Khatulistiwa terbuka….” 

“The campion…” 

“TIM NASIONAL INDONESIA!” 

“THE NATIONAL TEAM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA!” 

(hlm. 408) 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa Tim Nasional Indonesia berhasil 

menjadi juara (prestasi) dalam pertandingan Khatulistiwa Terbuka 

mengalahkan Malaysia.  
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Prinsip-prinsip tersebut mendasari munculnya semangat nasionalisme. 

Menurut Murti (2008) bentuk semangat nasionalisme meliputi rasa 

kesetiakawanan, rela berkorban, dan jiwa patriotisme. Berdasarkan hasil 

analisis, tiga semangat nasionalisme tersebut terdapat di dalam novel 2 karya 

Donny Dhirgantoro. Berikut penjelasannya.  

a. Kesetiakawanan 

Setia kawan adalah perasaan bersatu, sependapat dan sekepentingan, 

dan solider (Alwi, 2003:1056). Rasa kesetiakawanan sosial akan 

mempertebal semangat kebangsaan satu bangsa. Di dalam novel 2 rasa 

kesetiakawanan digambarkan oleh keluarga Gusni yaitu kesetiakawanan 

dalam menanggung penderitaan saat melihat keluarga Harry kehilangan 

tempat tinggal serta sumber pencahariannya. Restoran Bakmi Nusantara 

keluarga Harry terbakar, akibat peristiwa rusuh 1998. Berikut kutipannya. 

Gusni hampir tidak mempercayai penglihatannya. Gerobak bakmi 

besar di depan habis terbakar dan hanya menyisakan bau karet ban yang 

sesak menyengat. Papan bertuliskan Restoran Bakmi Nusantara sudah 

hangus dan tumbang tepat di depan bangunan yang sekarang sudah 

hampir rata dengan tanah. Tidak terasa air mata Gusni menetes, 

keluarga Harry terdiam membatu di depan rumah mereka, Restoran 

Bakmi Nusantara. (hlm. 98-99) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, keluarga Gusni 

memiliki rasa kesetiakawanan dalam menanggung penderitaan yang dialami 

keluarga Harry. Rasa kesetiakawanan tersebut muncul karena keluarga 

Gusni memiliki kesamaan dengan keluarga Harry, yakni sama-sama sebagai 

warga negara yang sedang menghadapi kenyataan bahwa negaranya sedang 

dilanda krisis nasionalisme. 

b. Rela Berkorban 

Semangat rela berkorban adalah kesediaan untuk berkorban demi 

kepentingan yang besar atau demi negara dan bangsa untuk mencapai sebuah 

tujuan (Murti, 2008). Semangat rela berkorban digambarkan oleh para 
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pemain Tim Nasional putri bulutangkis Indonesia. Pemain Tim Nasional rela 

bangun pagi yakni pukul 04.30 WIB untuk latihan demi persiapan 

pertandingan Khatulistiwa Terbuka. Berikut cuplikannya.  

Nama Gita Annisa Srikandi bersanding dengan nama Indonesia di 

punggungnya. Adik kandungnya, Gusni berdiri tepat di sebelahnya. 

Gusni melihat jamnya, 04.30 tepat, dan satu per satu perempuan dengan 

jaket putih bertuliskan Indonesia di punggung mereka berlari 

mendatangi lapangan kuar, berdiri tegar di bawah derasnya hujan. (hlm. 

315) 

Semangat rela berkorban dilakukan para pemain Timnas Indonesia 

karena mereka ingin memberikan prestasi yang terbaik untuk bangsa.  

c. Jiwa Patriotisme  

Patriotisme adalah sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air 

(semangat kebangsaan atau nasionalisme) (Prakarsa, 2011). Jiwa patriotisme 

akan melekat pada diri seseorang ketika ia tahu untuk apa ia bersikap. 

Bentuk jiwa patriotisme juga digambarkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat 

Indonesia yang berperan sebagai suporter dalam pertandingan bulutangkis 

juga memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Dengan penuh semangat para 

suporter Indonesia memberikan suporter terbaiknya untuk para pemain yang 

sedang bertanding. Berikut kutipannya. 

“IN!...DO!...NE!...SIA!!!” 

“IN!...DO!...NE!...SIA!!!” 

“IN!...DO!...NE!...SIA!! IN!...DO!...NE!...SIA!!!” dan terdengarlah 

apa yang malam itu seharusnya mereka dengar. Pekak sekali. Suporter 

Indonesia tidak ada duanya. Tidak hanya pendengaran, tetapi semua 

panca indera seakan menyambut dan ikut terbakar. Suara dan semangat 

maha dahsyat ribuan suporter Indonesia menembus seluruh tembok 

Istora, terus mendirikan bulu kuduk siapa pun yang mendengarnya. Tim 

Nasional Putri tertunduk, mengepalkan tangannya. (hlm. 372)  

 

 Kutipan di atas menggambarkan bahwa semangat para suporter 

Indonesia luar biasa. Suporter Indonesia sangat antusias terhadap perjuangan 

para atlet Indonesia yang sedang bertanding di lapangan. Jiwa patriotism 

dimiliki para suporter Indonesia karena mereka mempunyai kepribadian 
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mencintai Indonesia, memiliki kesatuan dan kesamaan untuk mendukung 

Indonesia untuk mendapatkan prestasi di bidang bulutangkis. 

Goldman (dalam Endraswara, 2003:57) mengatakan bahwa karya sastra 

sebagai struktur memiliki makna merupakan wakil pandangan dunia penulis, 

tidak sebagai individu melainkan sebagai anggota masyarakatnya. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa strukturalisme genetik merupakan penelitian 

sastra yang menghubungkan antara struktur sastra dengan struktur masyarakat 

melalui pandangan dunia atau ideologi yang diekspresikannya.  

Pada hakikatnya pandangan dunia Donny Dhirgantoro sebagai pengarang 

yang tercermin dalam novel 2 berupa persoalan nasionalisme yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Donny adalah sastrawan yang lahir 

dan besar di Jakarta. Setelah menamatkan Sekolah Menangah Atas di SMA 6 

Jakarta, ia melanjutkan kuliah di STIE PERBANAS Jakarta. Salah satu 

kebanggaan yang tak terlupakan saat menjadi mahasiswa adalah pada tahun 

1998 ikut berjuang bersama teman-teman mahasiswa Indonesia menjadi titik 

kecil berwarna yang berteriak lantang, bergerak sesak memenuhi gedung 

DPR/MPR (Dhirgantoro, 2011). Pengalamnnya tersebut diceritakan kembali 

dalam bentuk novel yang dikemas dengan menonjolkan sisi lain reformasi, 

yakni Gusni dan Harry menjadi salah satu korban para demonstran dan keluarga 

Harry kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencahariannya. Berikut 

cuplikannya.  

“REFORMASIII!... REFORMASIII!!!” Orang-orang dewasa di 

dalam bus berteriak di depan Gusni dan Harry, keras sekali! Sampai 

Gusni dan Harry terlonjak takut. Gusni dan Harry berpegangan tangan 

erat. Bingung, takut sekali. (hlm. 94) 

Gusni hampir tidak mempercayai penglihatannya. Gerobak bakmi 

besar di depan habis terbakar dan hanya menyisakan bau karet ban yang 

sesak menyengat. Papan bertuliskan Restoran Bakmi Nusantara sudah 

hangus dan tumbang tepat di depan bangunan yang sekarang sudah 

hampir rata dengan tanah. Tidak terasa air mata Gusni menetes, 

keluarga Harry terdiam membatu di depan rumah mereka, Restoran 

Bakmi Nusantara. (hlm. 98-99) 
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Pandangan dunia pengarang terhadap dunianya tersebut ditransformasikan 

ke dalam novel 2 tentang perjuangan reformasi di Indonesia menjadi makna 

yang berkaitan erat dengan substansi cerita.  

D. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap novel 2 dapat 

disimpulkan bahwa unsur-unsur yang membangun novel menunjukkan 

keterpaduan dan kebulatan yang utuh. Tema novel 2 adalah pantang menyerah 

dalam berjuang menggapai cita-cita. Alur yang digunakan adalah alur maju. 

Tokoh utama dalam novel ini adalah Gusni Annisa Puspita. Latar tempat 

secara umum terjadi di kota Jakarta, latar waktu terjadi pada 27 Oktober 1986 

hingga Januari 2011 dan latar sosial berupa kehidupan sosial masyarakat di 

Jakarta dengan menonjolkan tentang olahraga bulutangkis. 

Berdasarkan hasil analisis semangat nasionalisme dapat disimpulkan 

bahwa perjuangan Gusni dan para tokoh lain dalam novel 2 didasarkan pada 

prinsip-prinsip kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian dan prestasi.  

Perjuangan tersebut mendasari munculnya bentuk semangat nasionalisme 

yakni semangat kesetiakawanan, rela berkorban dan jiwa patriotisme dalam 

diri para tokoh. Karya sastra lahir dari kegelisahan pengarang dan cerminan 

fakta-fakta sosial masyarakat. Novel 2 yang dianalisis secara sosiologi sastra 

mengungkap fenomena sosial. Pandangan dunia merupakan penilaian 

masyarakat yang terwakili oleh pengarang terhadap fenomena tersebut. 

Keberpihakan Donny Dhirgantoro dari vision du monde berupa problematika 

sisi lain perjuangan reformasi 1998.  

2. Saran 

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, dapat disarankan bahwa 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pembaca karya sastra sehingga pembaca dapat mengambil pelajaran dan 

pengetahuan yang bermanfaat. 
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