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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra sebagai bentuk dari hasil sebuah pekerjaan kreatif pada 

hakikatnya adalah suatu media yang mendayagunakan manusia. Oleh sebab 

itu sebuah karya sastra pada umumnya berisi tentang permasalallan yang 

melingkupi kehidupan manusia. Sastra lahir atas latar belakang dari 

dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. Masalah 

manusia dan kemanusiaan serta perhatiannya terhadap dunia realitas 

berlangsung sepanjang zaman (Sangidu, 2004: 2). 

Karya sastra lahir karena adanya daya imajinasi yang di dalamnya 

terdapat ide, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Daya imajinasi inilah 

yang mampu membedakan antara katya sastra satu dengan karya sastra 

lainnya. Hal ini disebabkan masing-masing pengarang mempunyai 

kemampuan daya imajinasi dan kepandaian untuk mengungkapkan ke 

dalam bentuk tulisan yang berbeda-beda. 

Kehadiran karya sastra tidak akan lepas dari identitas pengarangnya 

sebab sebuah karya fiksi, bagaimanapun proses pembuatannya, tetap saja 

bersumber dari kehidupan masyarakat penciptanya. Banyak aspek yang 

meliputi kehidupan pengarang, tetapi semua itu tentunya melalui pikiran 

dan perenungan yang mendalam sehingga akan diungkapkan tidak semua 

persis dengan apa yang terjadi di masyarakat sebab pada hakikatnya karya 

sastra itu adalah ide. pengetahuan, dan pandangan pemrlis (Eneste, 1983: 8). 

Karya sastra biasanya menampilkan suatu gambaran kehidupan, 

sedangkan kehidupan itu sendiri merupakan fakta sosial dan kultural karena 
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kehidupan itu meliputi hubungan masyarakat yang terjadi dalam batin 

seseorang. Sebuah cipta sastra bersumber dari kenyataan yang hidup dalam 

masyarakat. Akan tetapi, cipta sastra bulcan hanya mengungkapkan realitas 

objektif saja. Cipta sastra bukanlah semata-mata tiruan dari hidup, tetapi 

mempakan penafsiran-penafsiran tentang alam dan kehidupan tersebut (Esten, 

1989: 8). 

Perkembangan novel di Indonesia sekarang ini cukup pesat terbukti 

dengan banyaknya novel-novel baru telah diterbitkan. Novel tersebut 

mempunyai bermacam-macam tema dan isi yang lebih banyak 

mengetengahkan kisah-kisah romantisme anak muda. Tema dalam karya 

sastra sejak dahulu hingga sekarang banyak mengangkut tema tentang 

problem-problem sosial yang terjadi pada umumnya. 

Novel merupakan salah satu ragam prosa di samping cerpen dan 

roman. Novel adalah prosa yang panjang menyuguhkan tokoh-tokoh dan 

menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun (Sudjiman, 

1990: 55). Berkaitan dengan ha l itu dalam novel Pusaran Arus Waktu, 

pengarang mencoba rnenguraikan kehidupan sosial tokoh utama sebagai 

seorang pelajar. 

Novel Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong diterbitkan pada tahun 

2007 oleh Tiga Serangkai. Keistimewaan novel Pusaran Arus Waktu, terlihat 

pada segi penceritaannya yang seolah-olah pembaca ikut terbawa dengan alur 

cerita dan situasi yang melingkupi jalinan ceritanya. Dipilihnya novel 

Pusaran Arus Waktu sebagai objek kajian dalam penelitian ini dengan alasan 
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bahwa novel ini menampilkan perjalanan hidup Lazuardi seorang anak 

remaja yang sedang mengalami masalah dengan keluarganya. 

Dalam penyajiannya, Pusaran Arus Waktu mempunyai ciri khas 

yang berbeda dengan novel-novel lainnya. Sebagaimana diketahui, suatu 

novel atau prosa dengan gaya penceritaan yang bant diharapkan ada 

keterkaitan emosi antara pembaca dengan karya yang dibaca, di samping itu 

tersirat misi pengarang. 

Gola Gong adalah pengarang yang mempunyai ciri khas tersendiri 

dalam menulis sebuah karya sastra. Ciri khas itu ditunjukkan pada setiap 

karya yang telah dihasilkan. Bahasa yang digunakan dalam karya-karya itu 

mudah dipahami sehingga banyak pembaca yang menyukai karyanya. la 

juga pandai mengolah kata di setiap jalinan cerita sehingga pembaca tidak 

merasa jenuh. Keistimewaan novel Pusaran Arus Waktu terlihat pada segi 

penceritaanrtya yang seolah-olah membawa pembaca ikut terbawa dengan 

alur cerita dan situasi yang melingkupi jalinan ceritanya. 

Pada hakikatnya seorang penyair adalah anggota masyarakat. Oleh 

karena itu, ia terikat oleh status sosial tertentu. Itulah sebabnya sastra 

dipandang sebagai intuisi sosial yang menggunakan medium (sarana) 

bahasa. Bahasa itu sendiri merupakan produk sosial sebagai sistem tanda 

yang bersifat arbitrer. Sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan 

kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial (Sapardi Djoko Damono 

dalam Pradopo, 2001:157). 
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Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang menarik untuk 

dikaji dalam penelitian ini adalah aspek sosial dalam novel Pusaran Arus 

Waktu sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan pendekatan sosiologi 

sastra dengan judul: Aspek Sosial dalam Novel Pusaran Arus Waktu Karya 

Gola Gong: Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya Dalam 

Pembelajaran  Sastra di SMA 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian terfokus pada pemasalahan, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Kajian struktural dalam penelitian ini pada unsur penokohan, amanat, 

latar, alur, dan tema karena unsur-unsur tersebut besar peranannya dalam 

menunjang seluruh isi cerita. 

2. Analisis sosiologi sastra dalam penelitian ini dibatasi pada aspek sosial 

yang terdapat dalam novel Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong. 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Pusaran Arus Waktu 

karya Gola Gong`? 

2. Bagaimanakah aspek sosial yang terkandung dalam novel Pusaran Arus 

Waktu karya Gola Gong ditinjau dari sosiologi sastra? 
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D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan pasti memiliki tujuan, agar penelitian ini 

dapat terarah dan jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. mendeskripsikan yang membangun novel Pusaran Arus Waktu karya 

Gola Gong; 

2. mendeskripsikan aspek sosial yang terkandung dalam novel Pusaran 

Arus Waktu karya Gola Gong dengan tinjauan sosiologi sastra. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini dapat dikaji serta diketahui mengena i aspek sosial 

dalam novel Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong. Dengan 

mengetahui hal tersebut maka dapat dijadikan pelajaran maupun acuan 

bagi pembaca dalam memperdalam masalah sosial. 

2. Mlanfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang 

penelitian sastra yang membahas masalah sosial. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau dasar melakukan 

penelitian dengan fokus persoalan yang sama. 

c. Penelitian ini dapat menjadi penambah dokumentasi di perpustakaan. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui keaslian atau keotentikan penelitian ini perlu 

adanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis tentang 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah vang diteliti (Sangidu. 2004: 10). Fungs i tinjauan pustaka adalah 

untuk mengenbangkan secara sistematik penelitian terdahulu yang ada 

hubungannya dengan penelitian tentang sastra yang akan dilaksanakan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Erfan Restu Nugraha (UMS, 2006) 

yang berjudul "Konflik Politik dalam Novel Langit Merah Jakarta karya 

Anggie D. Widomukti: Tinjauan Sosiologi Sastra ". Penelitian Erfan tersebut 

menitikberatkan pada analisis unsur-unsur yang dominan dalam novel Langit 

Merah Jakarta, yaitu konflik politik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Catur Mulanto (UMS, 2006) berjudul 

'-Aspek Moral dalam Novelet Sagra karya Oka Rusmini: Tinjauan Sosiologi 

Sastra". Dalam penelitian ini menitikberatkan perhatiannya pada adaptasi dan 

kebudayaan Bali seperti dengan sastra sosial yang bersifat patrilineal. Aspek 

moral dalam novelette .Sagra di antaranya mencakup moral keagamaan, 

kemanusiaan, keadilan, dan pergaulan dalam masyarakat Bali. 

Penelitian Ima Kurniawati (UMS, 2007) untuk skripsinya yang 

berjudul "Aspek Sosial Keagamaan dalam Novel Genesis karya Ratih 

Kumala: Tinjauan Semiotik". Novel ini mengungkapkan serangkaian masalah 

konflik dalam kehidupan suatu keluarga yang mempunyai latar belakang 

agama Katolik yang kuat. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan 
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bahwa terdapat beberapa masalah sosial keagamaan, antara lain konflik 

antarindividu sebagai pemicu konflik antarumat beragama, krisis keimanan 

tokoh utama sebagai akibat adanya konflik antara umat beragama, bias 

pendidikan agama dalam keluarga, penyerahan diri kepada Ttilhan sebagai 

penyelesaian krisis keagamaan, moralitas keluarga sebagai pemicu konflik 

dalam keluarga. 

Penelitian Indah Dini Pertiwi (UNS, 1990) dengan judul "Kritik 

Sosial dalam Novel Mencoha Tidak Menyerah karya Yudhistira ANM 

Masardi: Tinjauan Sosiologi Sastra". Penelitian ini menyirnpulkan bahwa 

kritik sosial yang terdapat dalam novel Mencoha Tidak Menyerah adalah kritik 

terhadap: (1) ketidakadilan dalam menghukum orang-orang PKI, (2) 

Pelanggaran norma-norma agama dalam penumpasan PKI, dan (3) Pelanggaran 

hak asasi manusia (HAM) dalam gerakan penumpasan dan dan pembersihan 

PKI. Kritik sosial dalam novel Mencoha tidak Menyerah menunjukkan pada 

kekejaman dalam penumpasan orang-orang PKI. 

Penelitian Yuni Attin Handayani (UMS, 2005) dengan judul "Kritik 

Sosial Kuntowijoyo dalam nove l Wasripan dan Satinah: Tinjauan Sosiologi 

Sastra". Hasil penelitian tersebut mengungkapkan kritik sosial yang terdapat 

dalam novel Wasripin dan Satinah antara lain: (1) kritik moral yang meliputi 

perselingkuhan, perkosaan, dan prostitusi, dan (2) kritik politik yang meliputi 

strategi kekuasaan, sistem birokrasi, dan sistem politik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penelitian 

dengan judul "Aspek Sosial dalam Novel Pusaran Arus Waktu Karya Gola 
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Gong: Tinjauan Sosiologi Sastra" belum pernah dilakukan. Dengan demikian, 

orisinalitas penelitian in] dapat dipertanggungjawabkan. 

 

G. Landasan Teori 

1. Pengertian sastra 

Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta sastra, 

yang berarti "teks yang mengandung instruksi" atau "pedoman", dari kata 

dasar sas yang berarti "instruksi" atau "ajaran". Dalam bahasa Indonesia 

kata ini biasa digunakan untuk merujulc kepada "kesusastraan" atau 

sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindalaan tertentu. Yang 

agak biasa adalah pemakaian istilah sastra dan sastrawi. Segmentasi 

sastra lebih mengacu sesuai defenisinya sebagai sekedar teks. Sedang 

sastrawi lebih mengarah pada sastra yang kental nuansa puitis atau 

abstraknya. Istilah sastrawan adalah salah satu contohnya, diartikan 

sebagai orang yang menggeluti sastrawi, bukan sastra 

(www.wikipedia.com). 

Selain itu dalam arti kesusastraan, sastra bisa dibagi menjadi 

sastra tertulis atau sastra lisan (sastra oral). Di sini sastra tidak banyak 

berhubungan dengan tulisan, tetapi dengan bahasa yang dijadikan 

wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. 

Biasanya kesusastraan dibagi menurut daerah geografis atau bahasa. Jadi, 

yang tennasuk dalam kategori Sastra adalali: Novel, Ceritalcerpen 
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(tertulis/lisan), Syair, Pantun, Sandiwara/drama, dan Lukisan/kaligrafi ( 

www.wikipedia.com). 

2. Pengertian Novel 

Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif; 

biasanya dalam bentuk centa. Penulis novel disebut novelis. Kata novel 

berasal dari bahasa Italia novella yang berarti "sebuah kisah, sepotong 

berita". Novel lebih panjang (setidaknya 40.000 kata) dan lebih 

kompleks dari cerpen, dan tidak dibatasi keterbatasan struktural dan 

metrikal sandiwara atau sajak. Umumnya sebuah novel bercerita tentang 

tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

menitik beratkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif tersebut. Novel 

dalam bahasa Indonesia dibedakan dari roman. Sebuah roman alur 

ceritanya lebih kompleks dan jumlah pemeran atau tokoh cerita juga 

lebih banyak (www.wikipedia.com). 

Aminuddin (2002: 66) berpendapat bahwa Karya fiksi lebih 

lanjut dibedakan dalam berbagai macam bentuk, baik itu roman, novel, 

novelet, maupun cerpen. Perbedaan berbagai macam bentuk dalam karya 

fiksi itu pada dasarnya hanya terletak pada kadar panjang-pendeknya isi 

cerita, kompleksitas isi cerita, serta jumlah pelaku yang mendukung 

cerita itu sendiri. Akan tetapi, elemen-elemen yang dikandung oleh setiap 

bentuk karya fiksi maupun cara pengarang memaparkan isi ceritanya 

memiliki kesamaan meskipun dalam unsur-unsur tertentu mengandung 

perbedaan. Oleh karena itulah hasil telaah suatu roman, misalnya 
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pemahaman atau ketrampilan lewat telaah tertentu, dapat juga diterapkan 

baik dalam rangka menelaah novel maupun cerpen. 

Dari sekian banyak bentuk sastra seperti esei, puisi, novel, cerita 

pendek, drama, bentuk novel, cerita pendeklah yang paling banyak 

dibaca oleh para pembaca. Karya-karya modern klasik dalam 

kesusasteraan, kebanyakan juga berisi karya-karya novel. 

Novel merupakan bentuk karya sastra yang paling popular di 

dunia. Bentuk sastra ini paling banyak beredar, lantaran daya 

komunikasinya yang luas pada masyarakat. Sebagai bahan bacaan, novel 

dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu karya serius dan karya hiburan. 

Pendapat demikian memang benar tapi juga ada kelanjutannya. Yakni 

bahwa tidak semua yang mampu memberikan hiburan bisa disebut 

sebagai karya sastra serius. Sebuah novel serius bukan saja dituntut agar 

dia merupakan karya yang indah, menarik dan dengan demikian juga 

memberikan hiburan pada kita. Novel juga dihmhit lebih dari itu. Novel 

adalah novel syarat utamanya adalah bawa la mesti menarik, menghibur 

dan mendatangkan rasa puas setelah orang habis membacanya (Arianto, 

2008:1). 

Novel yang baik dibaca untuk penyempurnaan diri. Novel yang 

balk adalah novel yang isinya dapat memanusiakan para pembacanya. 

Sebaliknya novel hiburan hanya dibaca untuk kepentingan santai belaka. 

Yang penting memberikan keasyikan pada pembacanya untuk 

menyelesaikannya. Tradisi novel hiburan terikat dengan pola-pola. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa novel serius punya fungsi 

sosial, sedang novel hiburan Cuma berfungsi personal. Novel berfungsi 

sosial lantaran novel yang baik ikut membina orang tua masyarakat 

menjadi manusia. Sedang novel hiburan tidak memperdulikan apakah 

cerita yang dihidangkan tidak membina manusia atau tidak, yang penting 

adalah bahwa novel memikat dan orang mau cepat-cepat membacanya. 

a. Jenis Novel 

Jakob Sumardjo dan Saini, (1986: 29) berpendapat bahwa 

novel dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yakni novel 

percintaan, novel petualangan, dan novel fantasi. 

1) Novel percintaan merupakan novel yang di dalamnya terdapat 

tokoh perempuan dan pria secara seimbang, bahkan peranan 

perempuan lebih dominan. Sebagai novel yang dibuat oleh 

pengarang termasuk jenis novel percintaan dan jenis novel ini 

hampir terdapat semua tema; 

2) Novel petualangan melibatkan peranan perempuan lebih sedikit 

daripada pria. Jenis novel petualangan merupakan bacaan yang 

banyak diminati kaum pria karena tokoh pria sangat dominan dan 

melibatkan banyak masalah dunia lelaki yang tidak ada 

hubungannya dengan perempuan. Jenis novel ini juga terdapat 

unsur percintaaan, namun hanya bersifat sampiran belaka; 



 12 

3) Novel fantasi bercerita merupakan novel yang menceritakan 

peristiwa yang tidak realistis dan tidak mungkin terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Unsur-Unsur Novel 

Wellek dan Warren (1993: 283) mengatakan bahwa pada 

urnumnya kritikus yang membedakan novel dengan karya sastra lain 

akan membedakan tiga unsur pembentuk novel yaitu: alur, 

penokohan, dan latar. Alur / plot merupakan rangkaian peristiwa 

dalam novel. 

Alur adalah suatu jalan peristiwa dalam karya sastra yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita yang 

utuh dan padu. Berdasarkan kriteria urutan waktu, Nurgiyantoro 

(2000: 153-154) membedakan aiur menjadi dua jenis seperti berikut. 

1) Alur maju, lurus (progresif) 

Sebuah novel dikatakan memilki alur progresif jika 

peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis. Peristiwa 

pertama diikuti oleh peristiwa berikutnya. Secara runtut peristiwa 

dimulai dari tahap awal (penyituasian, pengenalan, pemunculan 

konflik), tahap menengah (konflik, meningkat, klimak), dan tahap 

akhir (penyelesaian). 

2) Alur sorot batik, mundur (regresif) 

Kejadian-kejadian yang dikisahkan tidak bersifat 

kronologis. Cerita tidak dimulai dari tahap awal, melainkan dari 
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tahap tengah, bahkan dari tahap akhir. Pada tahap ini pembaca 

langsung dihadapkan pada konflik, baru kemudian pada 

permasalahan yang menyebabkan konflik. 

Jenis latar dapat dibedakan ke dalam tiga jenis pokok yaitu 

tempat, waktu, dan sosial. Ketiga jenis itu walaupun masing-

masing menawarkan permasalahan yang berbeda-beda dan dapat 

dibicarakan tersendiri, pada kenyataannya saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (Nurgiyantoro, 

2000: 227).  

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang 

digunakan . mungkin berupa tempat-tempat dengan nama 

tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama yang 

jelas. Tempat-tempat yang bernama adalah tempat yang dijumpai 

dalam dunia nyata. Latar waktu berhubungan dengan masalah 

"kapan" terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. Masalah "kapan" tersebut biasanya 

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya 

atau dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Latar sosial 

menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan 

dalam fiksi. Jadi, pada dasarnya latar adalah segala keterangan 

terkait dengan tempat, waktu, dan lingkungan sosial yang dapat 

digambarkan dalam karya (Nurgiyantoro, 2000: 227). 
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3. Pendekatan Strukturalisme 

Secara etimologis struktur berasal dari kata structura (Latin), 

berarti bentuk, bangunan. Secara definitif strukturalisme berarti paham 

mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri, dengan mekanisme 

antar hubungannya, di pihak yang lain hubungan antara unsur (unsure) 

dengan totalitasnya (Ratna, 2004: 91). 

Analisis struktural merupakan tahap awal penelitian sastra yang 

sangat penting untuk dilakukan. Sebelum melakukan pemaknaan 

terhadap sebuah karya sastra, terlebih dahulu kita mengetahui makna 

struktural karena makna struktural memungkinkan makna yang optimal. 

Hal ini bukan berarti analisis struktural merupakan tugas utama dan akhir 

dalam penelitian sastra (Teeuw, 1984: 45). 

Analisis struktural karya sastra dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi, mengkaji, mendeskripsikan fungsi dan hubungan 

antarunsur intrinsik yang bersangkutan. Mula-mula identifikasi dan 

dideskripsikan, misalnya bagaimana keadaan peristiwa-peristiwa, plot, 

tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan lain- lain (Nurgiyantoro, 

2000: 37). Fungsi dari masing-masing unsur itu akan menunjang makna 

keseluruhannya sehingga secara bersama-sama membentuk suatu 

totalitas makna yang terpadu. 

Analisis struktural merupakan prioritas yang pertama sebelum 

analisis lain. Tanpa analisis demikian, kebulatan makna intrinsik yang 

hanya dapat digali dari karya itu sendiri tidak akan dapat ditangkap. 
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Makna unsur-unsur karya sastra hanya dapat dipahami dan dinilai 

sepenuhnya atas dasar pemahaman tempat dan fungsi unsur itu dalam 

keseluruhan karya sastra (Pradopo: 2000: 200). 

Stanton (1965: 13-14) mendeskripsikan unsur-unsur pembangun 

struktur karya sastra itu sendiri atas tema, fakta cerita, dan sarana sastra. 

Tema adalah makna sebuah cerita yang khusus menerangkan sebagian 

besar unsurnya dengan cara yang sederhana. Fakta cerita adalah suatu 

struktur faktual yang terdapat dalam sebuah cerita. Fakta cerita terdiri 

atas alur, tokoh, dan latar. Sarana sastra adalah teknik yang dipergunakan 

oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail sastra. 

1) Tema  

Tema menurut Stanton (dalam Nurgiantoro, 2000:70) adalah makna 

sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar 

unsurnya dengan cara sederhana, yang dapat bersinonim dengan ide 

cerita (central idea) dan tujuan utama (central purpose). 

2) Alur 

Stanton (dalam Nurgiantoro, 2000:113) mengemukakan alur adalah 

cerita yang berisi kejadian, tetapi kejadian itu hanya dihubungkan 

secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau 

menyababkan terjadinya perisiwa lain. 

3) Penokohan 

Tokoh- tokoh dalam sebuah karya sastra biasanya merupakan rekaan, 

tetapi tokoh-tokoh tersebut adalah unsur tertentu dalam sebuah cerita. 
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Pentingnya unsur tersebut terletup pada fungsi tokoh yang 

memainkan suatu peran, sehingga peran tersebut dapat dipahami oleh 

pembaca. Stanton (dalam Jabrohim, 2003:37) mengatakan bahwa 

karakter itu mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai 

tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, keinginan, 

keterkaitan, emosi, clan moral yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam 

cerita. 

4) Latar 

Stanon (dalam Jabrohim, 2003:18) mengelompokkan latar, bersama 

tokoh, clan alur, kedalam fakta (cerita) karena ketiganya yang akan 

dihadapi dan dapat diimajinasi oleh pembaca secara faktual jika 

membaca cerita fiksi. Latar mempunyai fungsi untuk membuat cerita 

rekaan terasa lebih hidup dan segar.s 

Pada prinsipnya, analisis sastra adalah ikhtiar untuk menangkap 

atau mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks sastra. 

Pemahaman terhadap teks sastra harus memperhatikan unsur-unsur 

struktur yang membentuk dan menentukan sistem makna (Culler dalam 

Pradopo, 1995: 141). Analisis struktural dalam analisis teks sastra 

menjadi perantaraan dalam membongkar sistem makna yang terkandung 

di dalamnya. Teeuw (1983: 61) menilai bahwa pendekatan struktural 

sebagai prioritas awal untuk mengetahui kebulatan makna teks sastra 

yang harus memperhatikan pemahaman peran dan fungsi unsur-unsur 

yang membaneun dalam teks sastra. 
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Berdasarkan penilaian tersebut, Teeuw (1984: 135) 

mengungkapkan bahwa analisis struktural terhadap teks sastra memiliki 

tujuan untuk membongkar atau mengungkapkan keterkaitan unsur-unsur 

dalam teks sastra secara totalitas dalam menghasilkan makna. Dengan 

demikian, kompleksitas dan koherensi unsur-unsur struktur dalam teks 

sastra menjadi perhatian besar analisis struktural dalam ikhtiar 

mengungkapkan sistem makna. 

Struktur yang membangun sebuah karya sastra sebagai unsur 

estetika dalam dunia karya sastra antara lain alur, penokohan, latar, sudut 

pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat (Ratna, 2004: 91-94). Analisis 

struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, 

seteliti, semenditel, dan semendalam mungkin keterkaitan dan 

keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw, 1984: 135).  

Kaum strukturalisme dalam melakukan kritikan terhadap karya 

sastra menggunakan metode yang berbeda-beda, tetapi berlandaskan 

prisnsip-prinsip yang sama antara lain (1) kritik berpusat pada karya 

sastra semata; (2) karya sastra mempunyai komponen-komponen yang 

dapat membangun sebuah kesatuan yang utuh dan lengkap; (3) 

penganalisisan karya sastra bertujuan untuk membongkar dan 

mmaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin; 

(4) analisis yang baik bukan hanya membahas unsur-unsur secara 

terpisah, tetapi analisis yang melihat hubungan antar unsur-unsur itu; (5) 
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karya sastra yang baik adalah karya sastra yang mempunyai 

keharmonisan antara bentuk dan isi (Atmazaki, 1990: 59). 

Kaitan antar unsur itu demikian padunya sehingga apabila salah 

satu darinya diganti atau dihilangkan, keseluruhan karya itu akan 

kehilangan keutuhannya (Atmazaki, 1990: 57). Strukturalisme adalah 

pendekaian yang menekankan pada unsur-unsur dalam (segi intrinsik) 

dari sebuah karya sastra. 

Analisis struktural merupakan prioritas pertama sebelum yang 

lain- lain. Tanpa analisis yang demikian, kebulatan makna intrinsik yang 

hanya dapat digali dari karya sastra itu sendiri, tidak akan tertangkap 

(Teeuw, 1984: 61). 

Analisis struktural karya sastra, dalam hal ini fiksi, dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan 

fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik fiksi yang bersangkutan. Mula-

mula diidentifikasi dan dideskripsikan, misalnya: 

a. mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra 

secara lengkap dan jelas mana tema dan mana tokohnya; 

b. mengkaji unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui tema, 

tokoh, alur, latar dari karya sastra; 

c. mengidentifikasikan masing-masing unsur sehingga diketahui fungsi, 

tema, alur, penokohan, latar, dalam sebuah karya sastra; 

d. menghubungkan masing-masing unsur sehingga diketahui tema, alur, 

penokohan, latar dalam sebuah karya sastra (Nurgiantoro, 2000: 36-

39). 
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Strukturalisme adalah studi tentang bagaimana 

mengapresiasikan sastra yang lebh menitikberatkan pada pendekatan 

objektif. Sastra itu sendiri bersifat otonom, yang artinya sebuah karya 

sastra dapat memberikan makna pada unsur-unsurnya sendiri (Waluyo, 

1990: 109). 

Analisis struktural merupakan hal yang harus dilakukan untuk 

memahami prosa (baik cerpen, novel atau roman), yaitu dengan 

memahami struktur fisik dan struktur batin yang terdapat di dalamnya. 

Sebelum melakukan analisis karya sastra dengan menggunakan 

pendekatan apa pun, haruslah menggunakan pendekatan strukturalisme. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Teeuw (dalam Pradopo, 2002: 46). 

Pengkajian karya sastra berdasarkan strukturalisme dinamik 

merupakan pengkajian strukturalisme dalam rangka semiotik, yang 

memperhatikan karya sastra sebagai sistem tanda (Pradopo, 2000: 125). 

Sebagai suatu tanda, karya sastra mempunyai dua fungsi. Yang pertama 

adalah otonom, yaitu tidak merujuk pada dirinya; yang kedua bersifat 

informasional, yaitu menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Kedua sifat itu saling berkaitan. Dengan demikian, sebagai sebuah 

struktur, karya sastra selalu dinamis. Dinamika itu pertama-tama 

diakibatkan oleh pembaca kreatif dari pembaca yang dibekali oleh 

konvensi yang selalu berubah, dan pembaca sebagai homosignificans, 

makhluk yang membaca dan mencipta tanda (Culler dalam Jabrohim, 

2003: 65). 

Berdasarkan teori-teori strukturalisme tersebut dapat dinyatakan 

bahwa teori strukturalisme memberikan perhatian terhadap analisis 
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unsurunsur karya. Setiap karya sastra, baik dengan jenis yang sama 

maupun berbeda, memiliki unsur-unsur yang berbeda. Dari hal itulah 

karya sastra dikatakan memiliki kekhasan, otonom, tidak bisa 

digeneralisasikan. Setiap penilaian akan memberikan hasil yang berbeda. 

Sehubungan dengan hal itu, perlu dikemukakan unsur-unsur 

pokok yang terkandung dalam prosa (dalam hal ini novel dikelompokkan 

sebagai prosa). Mukarovsky dan Vodica (dalam Ratna, 2004: 93) 

menyebutkan unsur-unsur prosa, di antaranya tema, peristiwa atau 

kejadian, latar atau setting, penokohan atau perwatakan, alur atau plot, 

sudut pandang, dan gaya bahasa. 

Teori strukturalisme dalam penelitian ini berfungsi untuk 

menganalisis unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra, 

yaitu unsur intrinsik yang ada dalam novel Pusaran Arus Waktu. 

4. Pendekatan Sosiologi Sastra 

Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi 

berasal dan kata Sos Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, 

teman. dan logi (logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan. Sastra 

dan akar kata sas (Sansekerta) berarti mengarahkan mengajarkan, 

memberi petunjuk dan instruksi. Akhiran tra berarti alat, sarana. Merujuk 

dan definisi tersebut keduanya memiliki objek yang sama yaitu manusia 

dan masyarakat Meskipun demikian. hakikat sosiologi dan sastra sangat 

berbeda bahkan bertentangan secara diametral. 

Sosiologi dalam sastra merupakan gabungan dan sistem 

pengetahuan yang berbeda. Sosiologi adalah bidang ilmu yang 



 21 

menjaclikan masyarakat sebagai objek materi dan kenyataan sosial 

sebagai objek formal. Dalam perspektif sosiologi, kenyataan sosial dalam 

suatu komunitas masyarakat dipahami dalam tiga paradigma utama, ya itu 

fakta sosial, definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. 

Bahasan sosiologi sastra dapat berupa 1) pengaruh-pengaruh 

aspek sosial pengarang terhadap karya sastra yang diciptakannya, 2) 

polapola produksi dan distribusi karya sastra dalam suatu masyarakat, 3) 

bentuk- bentuk kesusastraan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, 4) 

hubungan antara teks dalam suatu karya sastra dengan kenyataan sosial 

dalam masyarakat tempat karya sastra itu dibuat, 5) memahami secara 

timbal balik sastra melalui masyarakat melalui karya sastra. 

Sosiologi adalah ilmu objektif kategoris, membatasi diri pada 

apa yang terjadi dewasa ini (das sain) bukan apa yang seharusnya terjadi 

(das solen). Sebaliknya karya sastra bersifat evaluali4 subjektif dan 

imajinatif. Menurut Ratna (2003: 2) ada sejumlah definisi mengenai 

sosiologi sastra yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menemukan 

objektivitas hubungan antara karya sastra dengan masyarakat, antara lain. 

a. Pemahaman terhadap karya sastra dengan pertimbangan aspek 

kemasyarakatannya 

b. Pemahaman terhadap totalitas karya yang disertai dengan aspek 

kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya 

c. Pemahaman terhadap karya. sastra sekaligus hubungannya dengan 

masyarakat yang melatarbelakangi 

d. Sosiologi sastra adalah hubungan dua arah (dialektik) ant ara sastra 

dengan masyarakat, dan 
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e. Sosiologi sastra berusaha menemukan kualitas interdependensi antara 

sastra dengan masyarakat. Dan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa sosiologi sastra tidak terlepas dan manusia dan masyarakat 

yang bertumpu pada karya sastra sebagai objek yang dibicarakan. 

Pendekatan yang utama digunakan oleh peneliti dalam 

menganalisis novel Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong adalah 

pendekatan sosiologi sastra: pendekatan analisis sastra yang 

menitikberatkan pada keadaaan sosial pengarang, pembaca, dan sosial 

masyarakat pada saat itu penciptaan karya sastra itu. 

Sosiologi sastra Indonesia dengan sendirinya mempelajari 

hubungan antara masyarakat Indonesia dengan sastra Indonesia, gejala-

gejala yang baru yang timbul sebagai akibat antara hubungan tersebut 

(Ratna, 2003: 8). 

Sastra merupakan pencerminan masyarakat. Melalui karya 

sastra, seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan yang 

pengarang sendiri ikut berada di dalamnya. Karya sastra menerima 

pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh 

terhadap masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sangat menentukan 

nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman, sementara sastrawan sendiri 

adaiah anggota masyarakat yang terikat status sosial tertentu dan tidak 

dapat mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari lingkungan 

yang membesarkan sekaligus membentuknya. Wellek dan Warren 

membahas hubungan sastra dan masyarakat sebagai berikut: 
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Sastra adalah institusi sosial yang memakai medium bahasa. 
Teknikteknik sastra tradisional seperti simbolisme dan matra sifat 
sosial karena merupakan konvensi dan norma masyarakat. 
Lagipula sastra "menyajikan kehidupan" dan "kehidupan" 
sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Walaupun karya 
sastra juga "meniru" alam dan dunia subjektif manusia. Penyair 
adalah warga masyarakat yang memiliki status khusus. Penyair 
mendapat pengakuan dan penghargaam masyarakat dan 
mempunyai massa walaupun hanya secara teoritis. Sastra sering 
memiliki kaitan dengan institusi sosial tertentu (1997: 109). 

 

Senada dengan pernyataan diatas, Damono mengungkapkan 

bahwa sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu 

sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan 

mencakup hubungan antar masyarakat, antar masyarakat dengan orang-

seorang, antarmanusia, dan antarperistiwa yang terjadi dalam batin 

seseorang (2003:1). Bagaimanapun juga, peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam batin seseorang yang sering menjadi bahan sastra, adalah pantulan 

hubungan seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat dan 

menumbuhkan sikap sosial tertentu atau bahkan untuk mencetuskan 

peristiwa sosial tertentu. 

Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan itu disebut sosiologi sastra dengan menggunakan 

analisis teks untuk mengetahui strukturnya, untuk kemudian 

dipergunakan memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang di luar 

sastra (Damono, 2003:3). 
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Pendekatan sosiologi sastra yang paling banyak dilakukan saat 

ini menaruh perhatian yang besar terhadap aspek dokumenter sastra dan 

landasannya adalah gagasan bahwa sastra merupakan cermin zamannya. 

Pandangan tersebut beranggapan bahwa sastra merupakan cermin 

langsung dari berbagai segi struktur sosial hubungan kekeluargaan, 

pertentangan kelas, dan lain- lain. Dalam hal itu tugas sosiologi sastra 

adalah menghubungkan pengalaman tokoh-tokoh khayal dan situasi 

ciptaan pengarang itu dengan keadaan sejarah yang merupakan asal 

usulnya. Tema dan gaya yang ada dalam karya sastra yang bersifat 

pribadi itu harus diubah menjadi hat-hal yang bersifat sosial. 

Menurut Grabstain (dalam Damono, 1990: 4) bahwa karya 

sastra tidak dapat dipahami selengkap- lengkapnya apabila dipisahkan 

dari lingkungannya. Karya sastra harus dipelajari dalam konteks seluas-

luasnya dan tidak hanya untuk dirinya sendiri. 

Dalam usaha mencari genesis pandangan dunia novel-novel 

Indonesia, Watson tidak mengidentifikasikan kelompok sosial pengarang 

apalagi struktur menyeluruh yang di dalamnya kelompok itu termasuk. 

Yang dikerjakannya hanyalah mengidentifikasi perubahan sistem nilai 

dalam masyarakat (Faruk, 1999: 90). 

Atmazaki (1990:7) mengatakan bahwa pendekatan sosiologi 

sastra ada tiga unsur di dalamnya. Unsur-unsur tersebut antar alain dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 
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a. Konteks sosial pengarang 

Faktor- faktor yang mempengaruhi pengarang dalam menciptakan 

karya sastra. Faktor- faktor tersebut, antara lain mata pencaharian, 

profesi, kepegawaian, dan masyarakat lingkungan pengarang. 

b. Sastra sebagai cerminan masyarakat 

Karya sastra mengungkapkan gejala sosial masyarakat tempat karya 

itu tercipta dalam sastra yang mengandung nilai moral, politik, 

pendidikan, dan agama dalam sebuah masyarakat. 

c. Fungsi sastra 

Fungsi sastra dalam hat ini adalah hubungan nilai seni dengan 

masyarakat. Apakah di antara unsur tersebut ada keterkaitan atau 

saling mempengaruhi. 

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

analisis sosiologi sastra bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin 

fungsi dan keterkaitan antara berbagai unsur yang membangun sebuah 

karya sastra yang dilihat dari segi sosial yang nampak. 

Pertimbangan bahwa sosiologi sastra sudah menjadi suatu 

disiplin yang baru, yaitu dengan sendirinya sudah dievaluasi sepanjang 

periode perkembangannya, maka sosiologi sastra pun mencoba 

menciptakan teori-teori yang khas lahir melalui kombinasi sastra dan 

sosiologi yang sampai saat ini merupakan teori yang telah diakui 

relevansinya terhadap analisis sosiologi sastra adalah strukturalisme 

genetik yang dikembangkan oleh Lucien Goldman (Ratna, 2004: 339). 

Secara definitif strukturalisme genetik adalah analisis struktur 

dengan memberikan perhatian terhadap asal-usul karya. Secara ringkas 
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berarti bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian 

terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik (Ratna, 2004: 123). 

Strukturalisme genetik memiliki implikasi yang lebih luas dalam 

kaitannya dengan perkembangan ilmu-ilmu kemanusiaan pada umumnya. 

Sebagai seorang strukturalis, Goldmann sampai pada kesimpilan bahwa 

struktur mesti disempurnakan menjadi suatu struktur bermakna, di mana 

setiap gejala memiliki arti apabila dikaitkan dengan struktur yang lebih 

luas, demikian seterusnya sehingga setiap unsure menopang totalitasnya 

(Ratna, 2004: 122). 

Secara definitif strukturalisme genetik harus menjelaskan asal-
usul struktur itu sendiri, dengan memperhatikan relevansi konsep 
homologi, kelas sosial, subjek transindividual, dan pandangan dunia. 
Dalam penelitian langkah- langkah yang dilakukan, di antaranya: a) 
meneliti unsur-unsur karya sastra, b) hubungan unsur-unsur karya sastra 
dengan totalitas karya sastra, c) meneliti unsur-unsur masyarakat yang 
berfungsi sebagai genesis karya sastra, d) hubungan unsur-unsur 
masyarakat dengan totalitas masyarakat, e) hubungan karya sastra secara 
keseluruhan dengan masyarakat secar akeseluruhan (Ratna, 2004: 127). 

 
Dengan demikian, dalam penelitian novel Pu.saran Arus Waktu 

karya Gola Gong peneliti mengarahkan pendekatan yang diungkapkan 

oleh Goldmann yaitu sosiologi sastra genetik strukturalisme yang 

merupakan kajian terhadap karya sastra yang dikaitkan dengan masalah 

sosial budaya. 

5. Aspek Sosial 

Dalam pengungkapan persoalan manusia itu seorang pengarang 

secara langsung atau secara tidak langsung telah menuangkan persoalan 

sosial ke dalam karyanya. Hal ini dimungkinkan karena pengarang 

biasanya cenderung dipengaruhi oleh apa yang dirasakan, dilihat dan 

dialami dalam kehidupan sehari-hari. 
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Aspek sosial adalah suatu tindakan sosial yang digunakan untuk 

menghadapi masalah sosial. Masalah sosial ini timbul sebagai akibat dari 

hubungannya dengan sesama manusia lainnya clan akibat tingkah lakunya. 

Masalah sosial ini tidaklah sama antara masyarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lain karena adanya perbedaan dalam tingkat 

perkembangan dan kebudayaannya, sifat kependudukannya, clan keadaan, 

lingkungan alamnya (Soelaiman, 1998:5). 

Masalah-masalah sosial merupakan hambatan dalam usaha untuk 

mencapai sesuatu yang diinginkan. Pemecahannya menggunakan cara-cara 

yang diketahuinya dan yang berlaku tetapi aplikasinya menghadapi 

kenyataan, hal yang biasanya berlaku telah berubah, atau terlambat 

pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut dapat terwujud sebagai 

masalah sosial, masalah moral, masalah politik, masalah ekonomi, 

masalah agama, atau masalah-masalah lainnya (Soelaiman, 1998:6). 

Masalah sosial merupakan faktor utama dalam berinteraksi pada 

kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang 

dinamis, yang menyangkut hubungan timbal balik antarindividu, 

antarkelompok manusia, maupun antara orang dengan kelompok manusia. 

Bentuk interaksi sosial adalah akomodasi, kerja sama, persaingan, clan 

pertikaian (Herimanto clan Winarno, 2008:52).  

Tingkat masalah sosial bersifat abstrak, perhatiannya atau 

analisisnva diperhatikan pada pola-pola tindakan, jaringan jaringan 

interaksi yang teratur dan seragam dalam waktu dan ruang, posisi sosial,  
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dan peranan-peranan sosial. Tingkat masalah ini dapat pula menyangkut 

institusi- institusi sosial dan masyarakat secara keseluruhan (Soelaiman, 

1998:29). Kehidupan dalam masyarakat sebagai wujud dari aktivitas sosial 

akan berakibat munculnya masalah sosial sebagai hasil pemikiran, 

perwujudan karya, maupun berupa peraturan sebagai pengontrol 

kehidupan sosial. 

 

H. Metode penelitian 

1. Pendekatan dan Strategi Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

melibatkan kegiatan ontologis dimana data yang dikumpulkan terutama 

berupa katakata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari 

sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan yang 

menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. 

Jadi dalam mencari pemahaman, penelitian kualitatif cenderung tidak 

memotong halaman ceritera dan data lainnya dengan simbol-simbol 

angka. Peneliti berusaha menganalisis data dengan semua kekayaan 

wataknya yang penuh nuansa, sedekat mungkin dengan bentuk aslinya 

seperti pada waktu dicatat (Sutopo, 2002: 35). 

Pendapat yang lain menjelaskan bahwa sebuah penelitian 

kualitatif pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas pengamatan 

terhadap individu dalam lingkungan hidupnya. Tidak seperti halnya riset 

kuantitatif yang menggunakan bahasa proposisi yang bersifat "defacto" 
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(Eisner, 1983 dalam Sutopo, 2002: 35), yang cenderung merupakan 

reduksi kualitas dan realitas yang penting untuk diketahui. Bahasa 

proposisi adalah suatu "gross indicator'' atas kualitas, yang tidak mampu 

menangkap beragam nuansa perbedaan, tidak hanya seperti perbedaan 

antara hitam dan putih. Karakteristik semacam ini mampu 

memperlihatkan secara langsung hubungan transaksi antara peneliti 

dengan yang diteliti yang memudahkan pencarian kedalaman makna. 

Sifat semacam ini lebih peka dan dapat disesuaikan dengan pengkajian 

bentuk pengaruh dan pola nilai-nilai yang munkin dihadapi peneliti. 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang 

lebih menekankan pada proses dan hasilnya, penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif deskriptif, maka penelitian ini juga dapat 

dikategorikan sebagai kasus terpancang (Embedded Case Study 

Research). Jenis penelitian ini diupayakan mampu menangkap berbagai 

informasi kualitatif deskripsi dari suatu gejala, peristiwa pada saat 

penelitian. Penelitian ini penuh nuansa yang lebih berharga dari sekedar 

pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka. Strategi yang 

digunakan adalah studi kasus (case study). Penelitian ini bermaksud 

untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam tentang potret kondisi 

yang sebenarnya yang terjadi seperti keadaan nyata. Karena 

permasalahan serta fokus penelitian ini sudah ditentukan peneliti 

sebelum terjun dan menggali permasalahan di lapangan (Sutopo, 2002). 

2. Objek penelitian 

Objek adalah unsur yang bersama-sama dengan sasaran penelitian 

yang membentuk data dan konteks data (Sudaryanto, 1998: 30). Objek 
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penelitian in adalah aspek sosial dalam novel Pusaran Arus Waktu karya 

Gola Gong. 

3. Data dan Sumber Data  

a. Data 

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa 

kata-kata atau gambar bukan angka-angka (Aminuddin, 1990: 16). 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang 

memiliki arti lebih daripada angka atau frekuensi (Sutopo, 2002: 35). 

Miles dan huberman (2007: 1) data kualitatif merupakan sumber 

deskripsi yang Was dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan 

tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Data 

dalam penelitian ini adalah kata, kalimat, dan wacana yang terdapat 

dalam novel Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong yang diterbitkan 

oleh PT Tiga Serangkai, Solo, Tahun 2007, cetakan I, 240 halaman. 

b. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan 

data yang diinginkan sesuai dengan fokus penelitian yang ada. 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

didapat dan diperoleh oleh peneliti dari sumber pertamanya untuk 

laporkan penelitian (Surachmad, 1990: l63). Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah novel Pusaran Arus Waktu karya Gola 
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Gong yang diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai, Solo, tahun 2007, 

cetakan I. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang terlebih dahulu 

dikumpulkan orang luar penyelidik, walaupun yang dikumpulkan 

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

data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku sastra, 

referensi, cetakan singkat, dan sebagainya yang relevan dengan 

penelitian. Data penelitian berisi kutipan-kutipan data dari buku-

buku, dokumen, cetakan resmi dan lain- lain untuk memberi 

gambaran laporan. Seperti, penelitian yang terdahulu serta kajian 

internet. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Subroto, 

1992: 42).  

Data diperoleh dalam bentuk tulisan, maka harus dibaca, disimak, 

hal-hal yang terpenting dicatat kemudian disimpulkan dan mempelajari 

sumber tulisan yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dan acuan 

dalam hubungan dengan objek yang akan diteliti. Teknik simak dan catat 

berarti penelitian sebagai instrument kunci (key instrument) melakukan 

penyimakan secara cermat, terarah dan diteliti terhadap sumber data 

primer yakni sasaran penelitian karya sastra yang berupa kata, klausa, 
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kalimat, ungkapan yang mengandung aspek sosial dalam novel Pu.saran 

Arus Waktu dalam memperoleh data yang diinginkan. Dalam data yang 

dicatat itu disertakan pula kode sumber datanya untuk pengecekan ulang 

terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis data 

(Subroto, 1992: 41-42). 

5. Teknik Analisis Data 

Tahap analisis data yaitu proses mengatur urut an data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar (Moleong, 2006: 280). 

Analisis data adalah mengorganisasikan data, menggunakan data 

dalam pola, katego ri, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan dalam 

data (Moleong, 2006: 280). 

Suatu penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif. Artinya, data 

yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskripsi fenomena tidak 

berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel 

(Aminuddin, 1990: 6). Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran hasil penyajian 

penelitian. 

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. 

Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. 

Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan 

jamak sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih 

dapat membuat hubungan peneliti- responden menjadi eksplisit, dapat 

dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat 
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menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan 

tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, 

analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang 

mempertajam hubunganhubungan. Kelima, analisis demikian dapat 

memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur 

analitik (Moleong, 2006: 10). 

Moeleong (2005:103) mengemukakan bahwa teknik analisis data 

adalah proses mengatur urutan data dengan menggolongkannya ke dalam 

suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Kegiatan analisis data itu 

dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaan sudah mulai 

sejak pengumpulan data dilakukan dan dilakukan secara intensif. 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis novel Pu.saran Arus 

Waktu dalam penelitian ini menggunakan metode dialektik. Metode 

dialektik merupakan metode yang khas yang berbeda dari metode 

positivis, metode intuitif, dan metode biografis yang psikologis. 

Secara umum teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode dialektika genetik. Goldman (dalam Faruk, 

1999:20) mengungkapkan bahwa sudut pandang dialektik mengukuhkan 

perihal tidak pernah adanya titik awal yang secara mutlak sahih, tidak 

adanya persoalan yang secara final clan pasti terpecahkan. Oleh karena itu, 

dalam sudut pandang tersebut pikiran tidak pernah bergerak seperti garis 

lurus. Setiap fakta atau gagasan individual mempunyai arti hanya jika 

ditempatkan dalam keseluruhan. Sebaliknya, keseluruhan hanya dapat 

dipahami dengan pengetahuan yang bertambah mengenai fakta-fakta 

parsial atau yang tidak menyeluruh yang membangun keseluruhan itu. 
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Ekarini, (2003:8 1) metode dialektik mengembangkan dua pasang 

konsep, yaitu "keseluruhan-bagian" dan "pemahaman-penjelasan". Konsep 

"keseluruhan-bagian" mengemukakan dialektika antara keseluruhan dan 

bagian: bahwa keseluruhan hanya dapat dipahami dengan memahami 

bagian-bagiannya akan tetapi bagian-bagian itu sendiri baru dapat 

dipahami kalau ditempatkan dalam satu keseluruhan. Dengan konsep ini, 

maka pemahaman dilihat sebagai suatu proses yang melingkar terus-

menerus: dari keseluruhan ke bagian dari bagian ke keseluruhan dan 

seterusnya. Inilah yang dikenal dengan lingkaran hermeneutik (lingkaran 

penafsiran). 

Goldman, (dalam Ekarini, 2003:82) mengungkapkan pasangan 

konsep "pemahaman-penjelasan". Yang dimaksud dengan pemahaman 

adalah usaha pendeskripsian struktur objek tertentu yang dipelajari. 

Adapun penjelasan adalah usaha untuk menghubungkan struktur tersebut 

ka dalam struktur yang lebih besar.  

Pelaksanaan metode dialektik itu berlangsung sebagai berikut. 

1. Peneliti membangun sebuah model yang dianggapnya 

memberikan tingkat probabilitas tertentu atas dasar bagian. 

2. la melakukan pengecekan terhadap model itu dengan 

membandingkannya dengan keseluruhan dengan cara 

menentukan: 

a. sejauhmana setiap unit yang dianalisis tergabungkan ke 

dalam hipotesis yang menyeluruh; 
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b. daftar elemen-elemen dan hubunganhubungan baru yang 

tidak diperlengkapi dalam model semula; 

c.  frekuensi elemen-elemen dan hubunganhubungan yang 

diperlengkapinya dalam model yang sudah dicek itu 

 
 
I. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan konsep berpikir dari sebuah analisis 

permasalahan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

mengenai aspek sosial dalam novel Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong 

berdasarkan tinjauan sosiologi sastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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J. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini supaya lengkap dan sistematis maka perlu adanya 

sistematika penulisan. Skripsi terdiri dari lima bab yang dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, memuat antara lain latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II terdiri dari riwayat hidup pengarang, hasil karya pengarang, 

latar belakang sosial budaya, dan cirri khas kepengarangannya. 

Bab III memuat antara lain analisis struktur yang akan dibahas 

dalam tema, alur, penokohan, dan latar atau setting. 

Bab IV merupakan bab inti dari penelitian yang akan membahas 

aspek sosial pada novel Pusaran Arus Waktu karya Gola Gong. 

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat antara lain 

kesimpulan, saran, dan lampiran. 

 

 

 

 


