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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 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 
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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 

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 



3 
 

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 dapat dijelaskan secara rinci alasan penulis 

melakukan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. novel 2 karya Donny Dhirgantoro merupakan novel yang menarik untuk dikaji. 

Novel ini menceritakan perjuangan dan semangat nasionalisme yang dimiliki 

para tokoh seperti Gusni, Gita dan keluarganya; 

2. sepengetahuan penulis, novel 2 karya Donny Dhirgantoro belum pernah 

dianalisis secara khusus yang berhubungan dengan semangat nasinalisme; dan 

3. analisis terhadap novel 2 karya Donny Dhirgantoro diperlukan guna memberi 

sumbangan pemikiran kepada pembaca dalam menghadapi masalah 

nasionalisme.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengkaji novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro dengan judul “Semangat Nasionalisme dalam Novel 2 Karya Donny 

Dhirgantoro: Tinjauan Sosiologi Sastra”.  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur yang membangun dalam novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro? 
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2. Bagaimana bentuk semangat nasionalisme dalam novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro dengan tinjauan sosiologi sastra? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. mendeskripsikan struktur yang membangun dalam novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro; dan  

2. mendeskripsikan bentuk semangat nasionalisme yang terdapat dalam novel 2 

karya Donny Dhirgantoro dengan tinjauan sosiologi sastra. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Membantu pembaca untuk memperluas pengetahuan terutama di bidang 

bahasa dan sastra Indonesia, khususnya dalam analisis novel tentang semangat 

nasionalisme. 

2. Manfaat Praktis 

a) Penelitian ini mampu memberikan masukan pihak-pihak yang mempunyai 

kaitan dengan masalah yang dikaji dan menumbuhkan sikap kritis bagi 

penulis khususnya, dan bagi siapa saja yang tertarik pada kajian yang serupa 

pada umumnya.  
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b) Menjadi referensi pertimbangan bagi masyarakat dalam bersikap 

nasionalisme untuk lebih mencintai bangsa Indonesia sesuai yang 

digambarkan dalam penelitian ini.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang relevan memberikan pemaparan tentang penelitian yang 

dilakukan para peneliti sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan 

bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Berikut adalah 

penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Dwi Lindawati (2009) dengan skripsinya yang berjudul “Moralitas Sosial 

Tokoh dan Amanat dalam Novel 5 cm Karya Donny Dhirgantoro”. Hasil 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ada 5 tokoh yang dominan dalam novel 

5 cm yaitu Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta. Moralitas tokoh yang terdapat 

dalam novel 5 cm antara lain moralitas dilihat dari aspek (1) ketaatan pada 

peraturan, (2) tidak suka menyakiti orang lain, (3) memiliki rasa empati 

terhadap orang lain, (4) tidak membeda-bedakan status sosial, (5) cinta tanah 

air, dan (6) moralitas dilihat dari aspek memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

orang lain. Amanat yang terkandung dalam novel tersebut adalah (1) nilai 

ketuhanan, (2) kesetaraan wanita dan pria, (3) manfaat ilmu pengetahuan, dan 

(4) penyimpangan tindakan KKN.  

Febri Astuti Nurjanah (2011) dengan skripsinya “Semangat Nasionalisme 

dalam Novel De Winst Karya Afifah Afra: Tinjauan Semiotik”. Hasil penelitian 



6 
 

dalam novel De Winst dapat disimpulkan bahwa semangat nasionalisme yang 

terdapat di dalam novel tersebut berupa perjuangan kaum pribumi melawan 

kapitalisme yang dimotivasi oleh (a) timbulnya golongan terpelajar, yakni 

Rangga, Sekar, Jatmiko, dan Pratiwi, (b) adanya penderitaan yang dialami 

rakyat, (c) adanya keinginan untuk melepaskan diri dari kapitalisme. 

Perjuangan yang menimbulkan semangat nasionalisme tersebut berbentuk (a) 

kesetiakawanan, (b) rela berkorban, dan (c) jiwa patriot. 

Feb Fedlei Mariana (2011) dengan skripsinya yang berjudul “Konstruksi 

Nilai Nasionalisme dan Patriotisme di Era Globalisasi (Kajian Semiotik pada 

Film Nagabonar Jadi 2)”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa film 

Nagabonar Jadi 2 memberi pesan mengenai tingkah laku dan pola pikir 

masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, 

dan menganggap nilai tersebut sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan saat 

ini. Film Nagabonar Jadi 2 juga menggambarkan sikap toleran yang 

digambarkan tokoh Bonaga dan teman-temannya yang berbeda agama, suku, 

dan budaya namun tetap saling menghargai dan menghormati.  

Iriyanto Widisuseno (2010) dengan penelitiannya yang berjudul 

“Nasionalisme dan Tantangannya di Indonesia (Menyoal Nasionalisme di 

Indonesia)”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) mencermati 

perkembangan permasalahan kebangsaan dan kemasyarakatan yang mengalir 

saat ini, masalah pembinaan nasionalisme Indonesia nampak semakin urgen 

untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini dunia pendidikan menduduki posisi sentral 
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dan strategis; (2) urgensi pembinaan nasionalisme itu tampak urgen tatkala 

persoalan nasionalisme menempatkan peserta didik pada posisi sebagai 

generasi muda penerus bangsa; dan (3) pengembangan metode pembelajaran 

perlu diikuti teknologi pembelajaran yang memadai dan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkompeten.  

Ika Nailis Tsuraya (2009) dengan skripsinya yang berjudul “Nilai-Nilai 

Nasionalisme Enam Puisi dalam Kumpulan Puisi Potret Pembangunan dalam 

Puisi Karya W. S. Rendra: Tinjauan Semiotik”. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam puisi Potret 

Pembangunan adalah (1) sikap protes terhadap pemerintah, (2) sikap protes 

mahasiswa, (3) sikap membela nasib rakyat, dan (4) menghargai jasa pahlawan 

yang telah gugur demi menegakkan kebenaran dan  keadilan bangsa.   

Sumaryati (2008) dengan penelitiannya yang berjudul “Kontribusi 

Sejarah Pergerakan Nasional dalam Menumbuhkembangkan Jiwa Nasionalisme 

Generasi Muda”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi sejarah 

pergerakan nasional Indonesia dalam menumbuhkembangkan jiwa 

nasionalisme generasi muda yaitu sebagai instrumen atau alat untuk 

memberikan berbagai gambaran tentang berbagai aspek yang terkait dengan 

keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Apabila gambaran tersebut tertransfer 

pada generasi muda, diharapkan dapat menggugah rasa cinta dan bangga 

kepada bangsanya.  
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Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki persamaan dengan penelitian 

Nurjanah, Feb dan Ika, yakni mengkaji semangat nasionalisme. Perbedaannya 

terdapat pada objek penelitian dan tinjauan yang digunakan. Dalam penelitian 

Febri, Feb dan Ika objek penelitian yang digunakan adalah novel De Winst 

karya Afifah Afra, film Nagabonar Jadi 2 dan Enam Puisi dalam Kumpulan 

Puisi Potret Pembangunan Karya W. S. Rendra, sedangkan dalam penelitian ini 

objek penelitiannya adalah novel 2 karya Donny Dhirgantoro dengan 

menggunakan tinjauan sosiologi sastra. 

 

F. Landasan Teori 

1. Sosiologi Sastra 

Secara etimologi sosiologi berasal dari kata „sosio‟ atau „society‟ yang 

bermakna masyarakat dan „logi‟ atau logos yang berarti ilmu. Sosiologi adalah 

telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah 

tentang lembaga dan proses sosial (Saraswati, 2003:3). Sosiologi mencoba 

mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, 

dan bagaimana ia tetap ada. Sosiologi berusaha ingin mengetahui keadaan 

hidup masyarakat yang sesungguhnya. Sastra juga berkaitan dengan manusia 

dalam masyarakat. Dengan demikian, kesusastraan dapat dipelajari berdasarkan 

disiplin ilmu sosial. 

Sosiologi sastra sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara, sastra, 

sastrawan, dan masyarakat sangat penting dilakukan. Hal itu karena sosiologi 
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sastra tidak hanya membicarakan karya sastra itu sendiri melainkan hubungan 

masyarakat dan lingkungannya serta kebudayaan yang menghasilkannya. 

Analisis sosiologi sastra bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan 

tidak berlawanan dengan kenyataan (Ratna, 2011:11). Dalam hal ini karya 

sastra dikonstruksikan secara imajinatif, tetapi kerangka imajinatifnya tidak 

bisa diluar kerangka empirisnya dan karya sastra bukan semata-mata 

merupakan gejala individual tetapi gejala sosial. 

Sosiologi sastra berkembang dengan pesat sejak penelitian-penelitian 

dengan memanfaatkan teori strukturalisme dianggap mengalami kemunduran, 

stagnasi, bahkan dianggap involusi. Analisis strukturalisme dianggap 

mengabaikan relevansi masyarakat yang justru merupakan asal-usulnya. Dipicu 

oleh kesadaran bahwa karya sastra harus difungsikan sama dengan aspek-aspek 

kebudayaan yang lain, maka satu-satunya cara adalah mengembalikan karya 

sastra ke tengah-tengah masyarakat, memahaminya sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dengan sistem komunikasi secara keseluruhan.  

Sebagai multidisiplin, maka ilmu-ilmu yang terlibat dalam sosioligi sastra 

adalah sosiologi dan sastra. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian 

sosiologi sastra adalah dominasi karya sastra, sedangkan ilmu-ilmu yang lain 

berfungsi sebagai pembantu. Secara definitif penelitian sosiologi sastra 

menggunakan teori-teori sastra dan sosiologi. Dengan pertimbangan bahwa 

sosiologi sastra sudah menjadi suatu disiplin ilmu yang baru, yang dengan 
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sendirinya sudah dievaluasi sepanjang periode perkembangannya, maka 

sosiologi sastra pun mencoba menciptakan teori-teori yang secara khas lahir 

melalui kombinasi sastra dan sosiologi (Ratna, 2009:338-339).  

Menurut Wellek & Warren (1993:111) ada tiga macam pendekatan 

penelitian yang berkaitan dengan sosiologi sastra, sebagai berikut. 

a. Pertama adalah sosiologi pengarang, meliputi profesi pengarang, dan 

institusi sastra yang berkaitan dengan dasar ekonomi produksi sastra, latar 

belakang sosial, status pengarang dan ideologi pengarang yang terlihat dari 

berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra.  

b. Kedua adalah sosiologi karya yang meliputi isi karya sastra, tujuan, serta 

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

dengan masalah sosial.  

c. Ketiga adalah sosiologi pembaca, yaitu permasalahan pembaca dan dampak 

sosial karya sastra. Sejauh mana sastra ditentukan atau tergantung dari latar 

sosial, perubahan dan perkembangan sosial.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

sosiologi sastra bertujuan untuk memaparkan dengan cermat fungsi dan 

keterkaitan antarunsur yang membangun sebuah karya sastra dari aspek 

kemasyarakatan pengarang, pembaca dan gejala sosial yang ada.  

Analisis novel 2 karya Donny Dhirgantoro ini akan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra yang berhubungan dengan karya sastra itu sendiri. 

Penulis akan mengkaji isi karya sastra, tujuan serta hal-hal lain yang tersirat 
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dalam karya sastra dan yang berkaitan dengan semangat nasionalisme. Dalam 

mengkaji karya sastra, hal yang pertama dilakukan adalah menganalisis struktur 

karya sastra dalam hal ini penulis menggunakan terori struktural. 

2. Teori Struktural 

Analisis struktural merupakan tahap awal yang sangat penting dilakukan 

di dalam sebuah penelitian karya sastra. Analisis struktural merupakan prioritas 

pertama sebelum yang lain. Tanpa analisis demikian, kebulatan makna intrinsik 

yang hanya dapat digali dari karya sastra itu sendiri tidak akan tertangkap. 

Analisis struktural dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi, 

mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antarunsur intrinsik fiksi 

yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 2009:37). Setelah peristiwa, plot, tokoh, 

latar, dan sudut pandang diidentifikasi dan dideskripsikan kemudian dijelaskan 

bagaimana fungsi masing-masing unsur tersebut menunjang makna 

keseluruhannya. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana hubungan antarunsur itu 

sehingga secara bersama membentuk totalitas makna yang padu.  

Sebuah karya sastra, selain dibangun oleh unsur formal bahasa juga 

dibangun unsur lainnya sehingga kemudian membentuk totalitas makna. Unsur 

pembangun itu secara konvensional dapat dibagi menjadi dua yakni unsur 

instrinsik dan unsur ekstrinsik. Menurut Al-Ma‟ruf, (2010:18-19) unsur 

intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung turut membangun karya 

sastra itu, yang secara faktual terdapat di dalam karya sastra. Unsur-unsur 

intrinsik meliputi tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang dan gaya bahasa.  
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Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada diluar karya sastra, 

tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan karya sastra itu. Karya 

sastra tidak lahir dalam kekosongan budaya, maka pemahaman unsur ekstrinsik 

sebuah karya sastra sangat penting untuk membantu pemahaman maknanya. 

Unsur ekstrinsik meliputi keadaan subjektifitas pengarang yang berupa sikap, 

ideologi, pandangan hidup, lingkungan sosial budaya, politik, dan pendidikan. 

Oleh karena itu latar belakang pengarang akan mempengaruhi corak karya 

sastra yang dihasilkannya.  

Menurut Stanton (2007:20) untuk membaca dan mendiskusikan fiksi 

serius perlu dikelompokkan unsur-unsur pembangun struktur fiksi ke dalam tiga 

bagian, yaitu tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Karakter, alur, dan latar 

merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-elemen tersebut berfungsi sebagai catatan 

kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Tema merupakan sesuatu yang menjadi 

dasar cerita. Tema selalu berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan, 

seperti masalah cinta, kasih, rindu, takut, maut, religius, dan sebagainya. 

Pengarang meleburkan fakta dan tema dengan bantuan sarana-sarana sastra, 

seperti konflik, sudut pandang, simbolisme, dan ironi. Sarana sastra dapat 

dipandang sebagai semacam metode untuk memilih dan menyusun detail-detail 

cerita.  

a. Tema 

Pengalaman-pengalaman yang paling diingat biasanya memiliki makna 

penting. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam 
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pengalaman manusia; sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu 

diingat (Stanton, 2007:36). Tema merupakan gagasan yang melandasi cerita, 

yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti masalah sosial, 

politik, budaya, dan sebagainya. Tema bisa berasal dari pengalaman yang 

diintegrasikan ke dalam karangan. Jadi, tema adalah intisari atau pokok 

permasalahan dalam sebuah cerita.  

b. Fakta Cerita 

Fakta cerita yang disebut pula struktur faktual atau tingkatan faktual 

adalah elemen-elemen yang dirangkum menjadi satu dan berfungsi sebagai 

catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2009:22). Fakta 

cerita meliputi karakter, alur, dan latar. Ketiganya merupakan unsur fiksi 

yang secara faktual dapat dibayangkan eksistensinya dalam sebuah cerita. 

Ketiga unsur tersebut harus dipandang sebagai suatu kesatuan dalam 

rangkaian keseluruhan cerita, bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan 

terpisah satu dengan yang lain.  

c. Sarana Cerita 

Pengarang meleburkan fakta dan tema dengan bantuan sarana-sarana 

sastra, seperti konflik, sudut pandang, simbolisme, dan ironi. Sarana sastra 

dapat diartikan sebagai metode untuk memilik dan menyusun detail-detail 

cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna (Stanton, 2007:46). Sarana 

yang paling signifikan diantara sarana-sarana yang kita kenal adalah karakter 

utama, konflik utama, dan tema utama. Sarana sastra dipakai untuk 
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memungkinkan pembaca melihat dan merasakan fakta seperti yang dilihat 

dan dirasakan pengarang, serta menafsirkan makna seperti yang ditafsirkan 

pengarang. Jadi, sarana sastra adalah teknik yang digunakan pengarang 

untuk menyusun detail-detail cerita menjadi pola yang bermakna.  

3. Teori Strukturalisme Genetik 

Karya sastra merupakan suatu struktur. Akan tetapi, struktur itu bukanlah 

struktur yang statis, melainkan dinamis karena merupakan produk dari proses 

sejarah yang terus berlangsung yang dihayati oleh masyarakat dimana karya 

sastra itu berada. Hal itulah yang dimaksud dengan istilah genetik, yaitu karya 

sastra mempunyai asal-usul di dalam proses sejarah suatu masyarakat.  

Dewasa ini telah banyak dikenal berbagai pendekatan dalam penelitian 

sastra salah satunya adalah pendekatan strukturalisme genetik. Strukturalisme 

genetik merupakan cabang penelitian dalam karya sastra yang tidak 

meninggalkan faktor genetik atau asal-usul diciptakannya sebuah karya sastra 

yaitu unsur sosial. Strukturalisme genetik adalah analisis struktural dengan 

memberikan perhatian terhadap asal-usul karya (Ratna, 2009:123). Secara 

ringkas berarti bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberi perhatian 

terhadap analisis secara intrinsik dan ekstrinsik. Jadi, trukturalisme genetik 

merupakan penggabungan antara struktural dengan sosiologi sastra. 

Lucian Goldman dalam (Ratna, 2009:122) mengungkapkan bahwa 

struktur mesti disempurnakan menjadi struktur bermakna, dimana setiap gejala 

memiliki ahli apabila dikaitkan dengan struktur yang lebih luas, demikian 
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seterusnya sehingga setiap unsur menopang totalitasnya. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap unsur dalam karya sastra, baik itu 

unsur intrinsik maupun ekstrinsik, masing-masing tidak dapat bekerja sendiri 

untuk menciptakan sebuah karya yang bernilai tinggi. Semua unsur itu harus 

melebur menjadi satu untuk membentuk totalitas makna.   

Untuk menopang teori tersebut, Goldman membangun seperangkat 

kategori yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk 

strukturalisme genetik. Kategori-kategori itu antara lain (1) fakta kemanusiaan, 

(2) subjek kolektif, dan (3) pandangan dunia pengarang (dalam Faruk, 1999:12-

16). 

a. Fakta Kemanusiaan 

Fakta kemanusiaan adalah segala hasil aktivitas atau perilaku manusia 

baik yang verbal maupun yang fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu 

pengetahuan. Fakta itu dapat berwujud aktivitas sosial tertentu, aktivitas 

politik tertentu, maupun kreasi kultural seperti filsafat, seni rupa, seni musik, 

seni patung, dan seni sastra. Fakta kemanusiaan pada hakikatnya dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu fakta individual dan fakta sosial. Fakta 

sosial mempunyai peranan sejarah, sedangkan fakta individual tidak, sebab 

hanya merupakan hasil dari perilaku libidinal seperti mimpi, tingkah laku 

orang gila, dan sebagainya.  

Goldman (dalam Faruk 1999:13) mengemukakan bahwa semua fakta 

kemanusiaan merupakan suatu struktur yang berarti. Maksudnya adalah 
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fakta-fakta itu sekaligus mempunyai struktur tertentu dan arti tertentu. Oleh 

karena itu, pemahaman mengenai fakta-fakta kemanusiaan harus 

mempertimbangkan struktur dan artinya.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fakta 

kemanusiaan adalah perilaku manusia yang mempunyai struktur dan arti 

tertentu yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada.  

b. Subjek Kolektif 

Fakta kemanusiaan bukanlah suatu hal yang muncul begitu saja, 

melainkan merupakan hasil aktivitas manusia sebagai subjeknya. Subjek 

fakta kemanusiaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni subjek 

individual dan subjek kolektif. Subjek individual merupakan subjek fakta 

individual (libidinal), sedangkan subjek kolektif merupakan subjek fakta 

sosial (historis) (Faruk, 1999:14). Revolusi sosial, politik, ekonomi, dan 

karya-karya kultural lain yang besar merupakan fakta sosial (historis). 

Individu dengan dorongan libidonya tidak mampu menciptakannya. Hal 

yang dapat menciptakannya adalah subjek trans-individual, yaitu subjek 

yang mengatasi individu, yang didalamnya individu hanya merupakan 

bagian.  

Konsep subjek kolektif atau trans-individual masih kabur karena 

subjek kolektif itu bisa berupa kelompok kekerabatan, kelompok sekerja, 

kelompok teritorial, dan sebagainya. Untuk memperjelasnya, Goldman 

dalam (Faruk, 1999:15) menspesifikasikannya menjadi kelas sosial. Kelas 
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sosial tersebut menurut Goldman merupakan bukti dalam sejarah sebagai 

kelompok yang telah menciptakan suatu pandangan yang lengkap dan 

menyeluruh mengenai kehidupan dan yang telah mempengaruhi 

perkembangan sejarah umat manusia.  

c. Pandangan Dunia Pengarang 

Pandangan dunia merupakan istilah yang cocok bagi kompleks yang 

menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan, 

yang menghubungkan secara bersama-sama anggota suatu kelompok sosial 

tertentu dan yang mempertentangkannya dengan kelompok-kelompok sosial 

yang lain. Dengan demikian pandangan dunia bukanlah kesadaran individual 

melainkan kesadaran kolektif. Selain itu, karena merupakan interaksi antara 

subjek kolektif dengan situasi sekitarnya, pandangan dunia tidak lahir 

dengan tiba-tiba (Goldmann dalam Faruk, 1999:16).  

Proses yang panjang itu disebabkan oleh kenyataan bahwa pandangan 

dunia itu merupakan kesadaran yang mungkin (bukan kesadaran yang nyata) 

yang tidak setiap orang dapat memahaminya. Kesadaran yang nyata adalah 

kesadaran yang dimiliki oleh individu-individu yang ada di masyarakat. 

Karena kompleksnya keadaan masyarakat, dan karena individu menjadi 

anggota dari berbagai kelompok sosial, maka individu jarang menyadari 

secara lengkap dan menyeluruh tentang makna dan arah dari aspirasi-

aspirasi, perilaku-perilaku dan emosi-emosi kolektifnya. Oleh karena itu, 

pandangan dunia tidak disifatkan sebagai suatu kesadaran yang nyata, tetapi 
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kesadaran yang mungkin. Kesadaran yang mungkin adalah kesadaran yang 

menyatakan suatu kecenderungan kelompok ke arah suatu koherensi 

menyeluruh, suatu perspektif yang koheren dan terpadu mengenai hubungan 

manusia dengan sesamanya dan dengan alam semesta (Goldmann dalam 

Faruk, 1999:17).  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan 

dunia adalah keseluruhan gagasan, aspirasi, dan perasaan yang 

menghubungkan secara bersama-sama anggota-anggota suatu kelompok 

sosial yang lain yang diwakilkan oleh pengarang sebagai bagian dari 

masyarakat.  

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan kajian teoretis tentang keterikatan 

antarvariabel dalam menjawab atau memecahkan permasalahan penelitian. 

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif merupakan gambaran bagaimana 

setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus dikaji dan dipahami 

keterkaitannya dengan variabel yang lain. Kerangka berpikir disusun berdasarkan 

hasil kajian teori dan kajian penelitian yang relevan, sebagai landasan untuk 

memecahkan masalah penelitian sesuai dengan fokus penelitian.  

Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian dalam mengkaji semangat nasionalisme novel 2 karya 

Donny Dhirgantoro 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. Metode kualitatif memberikan perhatian 

terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks 

Novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro 

Struktural 

Sosiologi sastra 

Semangat Nasionalisme 

Kesimpulan 

Tema Penokohan Alur Setting 

1. Rasa Kesetiakawanan, 

2. Rela Berkorban, dan  

3. Jiwa Patriotisme 
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keberadaannya. Cara-cara inilah yang mendorong metode kualitatif dianggap 

sebagai multimetode sebab penelitian pada gilirannya melibatkan sejumlah 

besar gejala sosial yang relevan. Dalam penelitian karya sastra, misalnya akan 

dilibatkan pengarang, lingkungan sosial tempat pengarang berada, termasuk 

unsur-unsur kebudayaan pada umumnya.   

Strategi penelitian yang digunakan untuk mengkaji novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro adalah strategi terpancang (embedded research). Pada penelitian 

terpancang, peneliti di dalam proposalnya sudah memilih dan menentukan 

variabel yang menjadi fokus utamanya sebelum memasuki lapangan studinya 

(Sutopo, 2002:112). Fokus utama dalam penelitian ini adalah semangat 

nasionalisme dalam novel 2 karya Donny Dhirgantoro. Menurut Sutopo 

(2002:112) suatu penelitian disebut sebagai studi kasus tunggal bilamana 

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

jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan strategi terpancang 

dengan studi kasus tunggal.  

 

2. Objek Penelitian 

Ratna (2010:135) menyatakan bahwa objek adalah segala sesuatu yang 

diteliti. Objek penelitian adalah  unsur-unsur yang meliputi pokok penelitian 

sastra. Dalam suatu penelitian, objek penelitian merupakan hal yang sangat 

penting. Adapun objek penelitian ini adalah semangat nasionalisme dalam 



21 
 

novel 2 karya Donny Dhirgantoro yang diterbitkan Kompas Gramedia cetakan 

keempat November 2011 setebal 418 halaman. 

 

3. Data dan Sumber Data 

a) Data 

Data dalam penelitian sastra adalah kata-kata, kalimat dan wacana 

(Ratna, 2009:47). Data merupakan informasi yang bersifat nyata dan bisa 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun data dalam penelitian ini 

adalah data yang berupa kata, kalimat dan wacana yang terdapat di dalam 

novel 2 karya Donny Dhirgantoro. 

b) Sumber Data 

Dalam ilmu sastra sumber data adalah karya, naskah, data 

penelitiannya sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat dan wacana 

(Ratna, 2009:46-47). Sumber data primer yaitu sumber data yang 

mengandung data primer dalam hal ini adalah teks sastra yang diteliti (Al-

Ma‟ruf, 2010:11). Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah novel 

2 karya Donny Dhirgantoro yang diterbitkan Kompas Gramedia cetakan 

keempat November 2011 setebal 418 halaman. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa teknik pustaka dan catat. Teknik pustaka yaitu ilmu tentang sumber-
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sumber yang digunakan dalam penelitian, dokumen digunakan untuk mencari 

data-data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, buku, 

gambar dan data-data yang bukan angka-angka (Moleong, 2007:11). Teknik 

pustaka dimaksudkan agar penelitian lebih terarah yaitu dengan cara 

mengumpulkan dan mengkaji teori-teori yang relevan.  

Teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan 

teknik pustaka di atas (Mahsun, 2005:91). Teknik catat berarti peneliti sebagai 

instrumen kunci mencatat dan membaca teori yang diperlukan, mengutip 

langsung dan tidak langsung dengan membuat refleksinya, kemudian meringkas 

teori yang dicatat, sehingga  menjadi susunan yang harmonis. Adapun langkah-

langkah dalam teknik pengumpulan data ini antara lain: 

a. membaca secara cermat novel 2 karya Donny Dhirgantoro; 

b. mencatat kata, kalimat dan wacana yang berkaitan dengan struktur novel 2 

karya Donny Dhirgantoro; dan  

c. mencatat dan mengelompokkan kata, kalimat dan wacana yang 

menggambarkan semangat nasionalisme dalam novel 2 karya Donny 

Dhirgantoro. 

 

5. Keabsahan Data 

Pertanggunggjawaban kebenaran data dalam suatu penelitian diperlukan 

untuk menunjukkan valid dan tidaknya hasil penelitian. Agar data dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat menjadi landasan dalam 
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penarikan kesimpulan, maka sebelum informasi dijadikan penelitian, perlu 

dicermati keabsahannya. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik 

triangulasi yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif.  

Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007:330). Teknik triangulasi ada 

empat macam, yaitu (1) triangulasi sumber yakni membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif; (2) triangulasi metode 

yakni pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan data; (3) triangulasi penyelidik, yakni 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data; dan (4) triangulasi teori, yakni anggapan 

bahwa fakta dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih 

teori.  

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi teori yaitu anggapan 

bahwa fakta dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih 

teori. Triangulasi ini dilakukan dengan menggunakan perspektif dari satu teori 

dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji. Dari beberapa 

perspektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, 

sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan 

menyeluruh. 
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis novel 2 karya 

Donny Dhirgantoro adalah analisis data secara dialektik. Teknik analisis ini 

dilakukan dengan menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam novel 2 dengan 

fakta-fakta kemanusiaan yang diintegrasikan ke dalam satu kesatuan makna. 

Goldman (dalam Faruk, 1999:20) berpendapat bahwa kerangka berpikir secara 

dialektik mengembangkan dua unsur yaitu bagian keseluruhan, dan bagian  

penjelasan. Setiap fakta atau gagasan yang ada, ditempatkan pada keseluruhan 

atau kesatuan makna akan dapat dipahami dengan fakta atau gagasan yang 

membangun keseluruhan makna tersebut. Teknik analisis data dalam 

strukturalisme genetik adalah metode dialektik dalam hal ini hubungan timbal 

balik antara struktur karya sastra dengan materialisme historis dan subjek yang 

melahirkan karya sastra (Sangidu, 2004:29).  

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data 

adalah: 

a. menganalisis novel 2 karya Donny Dhirgantoro dengan menggunakan 

analisis struktural. Analisis struktural dilakukan dengan membaca dan 



25 
 

memahami data. Selanjutnya, mengelompokkan teks-teks yang terdapat 

dalam novel 2 karya Donny Dhirgantoro yang mengandung unsur tema, 

tokoh, alur, dan latar.  Hasil analisis dapat berupa kesimpulan tema, alur, 

penokohan dan latar dalam novel 2;   

b. menganalisis novel dengan tinjauan sosiologi sastra dengan cara membaca 

dan memahami kembali data yang diperoleh. Selanjutnya mengelompokkan 

teks-teks yang mengandung fakta-fakta sosial yang ada di dalam novel 2 

dengan yang ada di luar novel 2; dan 

c. Analisis semangat nasionalisme dalam novel 2 dan pandangan dunia (Vision 

Du Monde) Donny Dhirgantoro sebagai pengarang.  

 

7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam sebuah penelitian sangat penting. Artinya 

dengan adanya sistematika penulisan, penulis dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai laporan sebuah penelitian. Adapun sistematika penulisan 

dalam penelitian ini terdiri lima bab, yakni sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka 

berpikir, dan metode penelitian. Bab II Latar Belakang Sosial Budaya Novel, 

memuat riwayat hidup pengarang, hasil karya pengarang, dan ciri khas 

kesusastraan pengarang. Bab III Struktur Novel, berisi hasil analisis struktural 

novel 2 karya Donny Dhirgantoro yang memuat tema, alur, penokohan dan 
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latar. Bab IV berisi pembahasan yang merupakan inti dari penelitian yakni 

semangat nasionalisme dalam novel 2 karya Donny Dhirgantoro. Bab V 

Penutup, yang terdiri simpulan, implikasi hasil penelitian dan saran. Bagian 

akhir pada laporan penelitian terdapat daftar pustaka dan lampiran.  

 

 

 


