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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sastra merupakan bentuk kreatif dan produktif dalam menghasilkan 

sebuah teks yang memiliki nilai rasa estetis serta mencerminkan realitas 

sosial masyarakat. Istilah sastra untuk menyebut gejala budaya yang dapat 

dijumpai pada semua masyarakat meskipun secara sosial, ekonomi, dan 

keagamaan keberadaaanya tidak merupakan keharusan. Hal ini berarti sastra 

merupakan gejala yang universal (Jabrohim (Ed), 2003: 9). Sebagai karya 

kreatif, sastra harus mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan berusaha 

menyalurkan kebutuhan keindahan manusia. 

Karya sastra lahir dari pengekspresian pengalaman yang telah ada 

dalam jiwa pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi (Aminudin, 

2002: 57). Waluyo (2002: 68) berpendapat bahwa karya sastra hadir sebagai 

wujud nyata imajinatif, kreatif dari seseorang sastrawan dengan proses yang 

berbeda antara pengarang yang satu dengan pengarang  yang lain, terutama 

dalam penciptaan fiksi. Proses tersebut bersifat individualis artinya cara yang 

digunakan tiap-tiap pengarang dapat berbeda. Perbedaan itu meliputi 

beberapa hal, diantaranya metode, munculnya proses kreatif, dan cara 

mengekspresikan apa yang ada dalam diri pengarang hingga bahasa yang 

penyampaian yang digunakan. Sastra sebagai hasil pekerjaan seni kreasi 

manusia tidak akan pernah lepas dari bahasa yang merupakan media utama 

dalam karya satsra. 
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Sastra dan manusia erat kaitannya karena pada dasarnya keberadaan 

sastra sering bermula dari persoalan dan permasalahan yang ada pada 

manusia dan lingkungannya, kemudian dengan adanya imajinasi yang tinggi 

seseorang pengarang tinggal menuangkan masalah-masalah yang ada di 

sekitar menjadi sebuah karya sastra. Fiksi pertama-tama menyaran pada prosa 

naratif, yang dalam hal ini adalah novel dan cerpen, bahkan kemudian fiksi 

sering dianggap bersinonim dengan novel (Abrams dalam Nurgiyantoro, 

2007: 4). Realitas dalam karya fiksi merupakan ilusi kenyataan dan kesan 

meyakinkan yang ditampilkan, namun tidak selalu merupakan kenyataan 

sehari-hari (Wellek-Warren dalam Nurgiyantoro, 2007: 6). 

Pradopo (2002: 6) memandang karya sastra sebagai penggambaran 

dunia dan kehidupan manusia. Kriteria utama yang dikenakan pada karya 

sastra adalah ”kebenaran” penggambaran, atau apa yang ingin digambarkan 

pengarang ke dalam karyanya. Melalui penggambaran tersebut pembaca 

menangkap penggambaran seorang pengarang mengenai dunia sekitarnya, 

apakah itu sesuai dengan hati nurani atau belum. Sebagai karya imajiner, fiksi 

menawarkan berbagai permasalahan manusia dengan kemanusiaan, hidup dan 

kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan 

penuh kesungguhan yang kemudian diungkapkan kembali melalui sarana 

fiksi sesuai dengan pandangannya. Oleh karena itu fiksi menurut pandangan 

(Altan dan Lewis dalam Nurgiyantoro, 2007: 2) dapat diartikan sebagai prosa 

naratif yang bersifat imajinatif tetapi biasanya masuk akal dan mengandung 

kebenaran yang mendramatisasikan hubungan–hubungan antar manusia. 
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Ada berbagai bentuk karya sastra, salah satunya yaitu novel. Novel 

dapat dikaji dari beberapa aspek, misalnya penokohan, isi cerita setting, alur, 

dan makna. Semua kajian itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana karya 

sastra dinikmati oleh pembaca. Novel sebagai suatu bentuk representasi 

kehidupan nyata yang dituangkan pengarang dalam bentuk karya indah yang 

bersifat fiktif. Kehidupan nyata yang dialami seorang tokoh dalam novel 

menjadi acuan dalam penelitian. Tanggapan pembaca terhadap satu novel 

yang sama tentu akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman dan 

daya imajinasi mereka, misal pada novel karya Gamal Kamandoko  yang 

berjudul Panembahan Senopati. 

Sosiologi sastra adalah pemahaman terhadap karya sastra dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan (Ratna, 2003: 3). Tujuan 

dari sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam 

kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanaan 

dengan kenyataan.  

Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masayarakat 

diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh 

pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan 

berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai 

aturan hidup (Azizah, 2011). Kebiasaan  merupakan adat yang dilalakukan 

masyarakat sehari-hari. Secara sederhana, pengertian kebiasaan adalah satu 

proses kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan mengandung tiga 

unsur yang saling berkaitan: 
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1. Unsur pertama: Pengetahuan, yaitu pengetahuan yang bersifat teoretis 

mengenai sesuatu yang ingin dikerjakan. 

2. Unsur kedua: Keinginan, yaitu adanya motivasi atau kecenderungan untuk 

melakukan sesuatu. 

3. Unsur ketiga: Keahlian, maksudnya kemampuan atau kesanggupan untuk 

melakukannya. 

Jika ketiga unsur tersebut berpadu pada suatu perbuatan, maka 

perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebiasaan. Untuk membentuk 

kebiasaan baru yang bermanfaat, caranya adalah dengan mencoba melatih diri 

sehingga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Untuk memiliki 

kemampuan harus memiliki pengetahuan terhadap sesuatu yang dikerjakan. 

Dengan adanya pengetahuan dan kemampuan, harus ada motivasi keinginan 

untuk melakukannya. 

Kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan biasanya 

memerlukan waktu yang berulang-ulang, membutuhkan kesungguhan, 

pengorbanan dan konsentrasi, serta keseriusan. Tantangan besar ketika orang 

sedang berusaha untuk menggapai keadaan yang lebih baik dan berusaha 

menjadikan kehidupan lebih berarti, yaitu harus meninggalkan kebiasaan 

yang jelek dan diganti dengan kebiasaan yang bermanfaat (terjadi proses 

perubahan kehidupan yang datang dari dalam diri manusia sendiri) (Azizah, 

2011). Menurut Muda (1999) pengertian kebiasaan adalah sebagai sesuatu 

yang biasa dikerjakan.  
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Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat 

diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh 

pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan 

berulangulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai 

aturan hidup.  

Novel yang berjudul Panembahan Senopati karya Gamal Kamandoko  

ini menggambarkan tentang sejarah hidup Jaka Tingkir dari sejak kelahiran 

hingga akhirnya bertahta sebagai Sultan di Pajang dengan gelar agung Sultan 

Hadiwijaya. Novel ini menarik untuk dianalisis karena di dalamnya terdapat 

kebiasaan yang perlu diambil pelajarannya dapat menjadikan motivasi bagi 

kita. 

Adapun alasan yang dapat memperjelas penelitian ini adalah 

kebiasaan dalam novel tersebut yang menarik karena tokoh dalam novel 

melakukannya seperti halnya dalam kehidupan nyata, seperti kebiasaan dalam 

beribadah sebagai umat Islam.  

B. Rumusan Masalah  

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal dan terarah, maka 

diperlukan perumusan masalah dalam sebuah penelitian. Adapun perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana stuktur novel Panembahan Senopati karya Gamal 

Komandoko? 

2. Bagaimana kebiasaan dalam novel Panembahan Senopati karya Gamal 

Komandoko? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian harus jelas mengingat penelitian harus mempunyai 

arah sasaran yang tepat berdasarkan masalah. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan struktur novel Panembahan Senopati karya Gamal 

Kamandoko. 

2. Mendeskripsikan kebiasaan dalam novel Panembahan Senopati karya 

Gamal Kamandoko. 

D. Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian harus memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis, sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan seorang peneliti. 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan terutama bidang Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya 

bagi pembaca dan pecinta karya sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca dan penikmat karya sastra, penelitian novel 

Panembahan Senopati ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang telah ada 

sebelumnya, khususnya dalam menganalisis aspek sosial.  
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b. Bagi mahasiawa Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk 

memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif 

dalam kemajuan diri. 

c. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh 

pengajar dan pendidik, khususnya guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

di berbagai sekolah sebagai materi ajar yaitu pada materi 

pembelajaran sastra.  

E. Penelitian Relevan 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah karya 

ilmiah. Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan tetapi 

umumnya telah ada acuan yang sudah mendasarinya. Hal ini bertujuan 

sebagai titik tolak untuk mengadakan suatu penelitian. Maka dari pada itu 

diperlukan sekali untuk meninjau penelitian yang telah ada untuk mengetahui 

relevansinya. 

Novie Sistiarsih  (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Nilai 

Etika dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata: (Tinjauan Sosiologi 

Sastra)”. Deskripsi yang diperoleh dari hasil analisis adalah (1) representasi 

nilai etika dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang dilakukan 

tokoh berdasarkan tindakan terhadap orang lain secara perseorangan dapat 

dilihat dari berbagai segi, yaitu hak kawin, nama baik, serta hak berpikir;  

(2) representasi nilai etika dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata 



8 
 

 
 

yang dilakukan berdasarkan tindakan terhadap orang lain sebagai anggota 

masyarakat yang dapat dilihat dari segi demokratis, dan kemanusiaan.   

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menganalisis dengan 

tinjauan sosiologi sastra dalam novel, sedangkan perbedaan dalam penelitian 

ini, Novie Sistiarsih  menganalisis mengenai etika dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andre Hirata, sedangkan peneliti menganalisis kebiasaan 

dalam novel Panembahan Senopati karya Gamal Kamandoko dengan 

tinjauan sosiologi sastra. 

Sofyan (UNS, 2001) melakukan penelitian yang berjudul “Cermin 

Sikap Moral Tokoh dalam Kumpulan Cerpen Tidak Karya Putu Wijaya 

(Tinjauan Sosiologi Sastra)”. Hasil penelitiannya menunjukkan, kumpulan 

cerpen Tidak mengungkapkan semangat penolakan dan pemberontakan 

terhadap realitas yang terjadi oleh pelaku tokoh yang didukung oleh adanya 

sikap moral tokoh yang dikukuhkan pengarang. Ukuran-ukuran sikap yang 

menjadi penilaian sikap moral tokoh dalam kumpulan cerpen Tidak adalah 

prinsip sikap baik, keadilan dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tinjauan 

sosiologi sastra, sedangkan perbedaanya adalah objek yang dikaji serta dalam 

penelitian di atas menganalisis mengenai cermin sikap moral sedangkan 

dalam penelitian ini menganalisis mengenai kebiasaan. 

Umri Nur ‘Aini (2008) yang berjudul “Struktur Sastra dan Aspek 

Sosial Novel Toenggoel karya Eer Asura”. Penelitian ini menemukan adanya 

struktur novel Toenggoel karya Eer Asura yang meliputi penokohan, alur, 
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latar, dan amanat. Serta menemukan konteks eksternal novel Toenggoel yang 

berupa aspek kepengarangan dan aspek sosial. Aspek kepengarangan yang 

dimaksud adalah riwayat hidup dan pandangan dunia pengarang terhadap 

permasalahan dalam novel Toenggoel karya Eer Asura.   

Aminatul Fajriyah (2005), “Masalah-Masalah Sosial dalam Kumpulan 

Naskah Drama Mengapa Kau Culik Anak Kami Karya Seno Gumiro 

Adjidarma”. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis sosiologi sastra 

yang dilihat dari masalah-masalah sosial pada tiga drama Mengapa Kau Culik 

Anak Kami yaitu (1) kejahatan, (2) penindasan, (3) pelacuran. Kejahatan 

terdapat dalam drama Tumirah Sang Mucikari, Mengapa Kau Culik Anak 

Kami, “Jakarta 2039”. Penindasan terdapat dalam drama Tumirah Sang 

Mucikari sedangkan faktor yang memunculkan masalah sosial adalah faktor 

psikologi, faktor alam, dan faktor biologis. Faktor psikologis terdapat dalam 

drama Tumirah Sang Mucikari, Mengapa Kau Culik Anak Kami, “Jakarta 

2039”, sedangkan faktor alam dan faktor psikologis terdapat dalam drama 

Tumirah  Sang Mucikari.  

Persamaan penelitian ini dengan beberapa yang telah dilakukan 

sebelumnya adalah pengkajian aspek sosiologi yang terkandung dalam karya 

sastra. Adapun perbedaannya adalah peneliti akan mengungkap kebiasaan 

dalam novel Panembahan Senopati dengan pendekatan sosiologi sastra. 

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian terdahulu, maka dapat dilihat 

bahwa keaslian penelitian dengan judul “Kebiasaan dalam Novel 
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Panembahan Senopati Karya Gamal Komandoko: Tinjauan Sosiologi Sastra” 

dapat dipertanggungjawabkan. 

F. Landasan Teori  

1. Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural dapat pula disebut dengan pendekatan 

implisit, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada karya sebagai jagad 

yang mandiri terlepas dari dunia eksternal di luar teks. Strukturalisme 

berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra objektif haruslah 

berdasarkan teks karya sastra itu sendiri. Analisis ditinjau dari dan kepada 

teks itu sendiri sebagai kesatuan yang tersusun dari berbagai bagian yang 

saling berjalin dan analisis yang dilakukan berdasarkan pada parameter 

implisit sesuai keberadaan unsur-unsur internal (Siswantoro, 2005: 19).  

Karya sastra merupakan sebuah struktur. Struktur dalam arti bahwa 

karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang 

antara unsur-unsurnya terjadi hubungan yang timbal balik, saling 

menentukan. Nurgiyantoro (2007: 14) berpendapat bahwa analisis 

struktural bertujuan memaparkan secermat mugkin fungsi dan keterkaitan 

antara berbagai unsur karya sastra. Menurut pendapat Abrams dalam 

Nurgiyantoro, (2007: 36), struktur karya sastra dapat diartikan sebagai 

susunan, penegasan, dan gambaran dari semua bahan dan bagian 

menjadikan satu komponen yang secara bersama membentuk kebulatan 

hasil yang optimal.  
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Abrams (dalam Sri Wahyuni, 2011: 1) menyatakan bahwa teori 

struktural termasuk dalam sebuah pendekatan objektif, yaitu pendekatan 

yang menganggap karya sastra sebagai makhluk yang dapat berdiri sendiri, 

bersifat otomon, terlepas dari alam sekitar, baik pada pembaca maupun 

pengarang itu sendiri. Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2007: 25) 

membedakan unsur yang membangun sebuah novel ke dalam tiga bagian 

yaitu fakta, tema, dan sarana sastra. Fakta dalam sebuah cerita meliputi 

karakter (tokoh cerita), plot, dan setting. Ketiga unsur tersebut harus 

dipandang sebagai satu kesatuan dalam rangkaian keseluruhan cerita, 

bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan terlepas satu dengan yang 

lain.  

Strukturalisme berpandangan bahwa untuk menanggapi karya 

sastra objektif haruslah berdasarkan teks karya sastra itu sendiri. 

Pengkajiaan terhadapnya hendaknya diarahkan pada bagian-bagian karya 

sastra dalam menyangga keseluruhan, dan sebaliknya bahwa keseluruhan 

itu sendiri terdiri dari bagian-bagian. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 

diambil kesimpulan bahwa unsur pembentukan novel (struktur novel) yang 

utama meliputi tema, tokoh, alur (plot), dan latar (setting). Tema berasal 

dari kata  tithnai  (bahasa Yunani) yang berarti menempatkan, meletakkan. 

Jadi, menurut kata “tema” berati sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu 

yang telah ditempatkan. Tema adalah sesuatu yang menjiwai cerita atau 

sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Dalam tema tersirat 

amanat atau tujuan pengarang menulis cerita. Tema dalam cerpen dapat 
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terjabar dalam setiap satuan peristiwa dalam cerita, misalnya melalui 

tingkah laku atau jalan hidup pelakunya (kumpulan istilah. 2012). 

 Tokoh menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007: 165) adalah 

orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam suatu 

tindakan. Alur (plot) menurut Stanton (2007: 14) adalah cerita yang berisi 

urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab 

akibat, peristiwa yang satu disebabkan terjadinya peristiwa yang lain 

Analisis struktural dapat berupa kajian yang menyangkut relasi 

unsur-unsur dalam mikroteks, satu keseluruhan wacana, dan relasi 

intertekstual (Hartoko dan Rahmanto, dalam Nurgiyantoro, 2007: 38). 

Jadi, struktur bukan kesatuan atau tumpukan hal-hal atau benda-benda 

yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan hal-hal yang saling terikat, saling 

berkaitan dan saling bergantung. Struktur merupakan unsur yang 

membentuk kesatuan dan dilandasi oleh tiga dasar yakni a) gagasan 

kebulatan, b) gagasan transformasi, c) gagasan pengaturan dini (Zaimar 

dalam Imron, 2003: 24). 

2. Teori Sosiologi Sastra  

Sosiologi sastra berkembang dengan pesat sejak penelitian 

dengan memanfaatkan teori strukturalisme dianggap mengalami 

kemunduran, stagnasi, bahkan dianggap sebagai involusi. Sosiologi 

sastra Indonesia dengan sendirinya mempelajari hubungan yang 
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terjadi antara masyarakat dengan sastra di Indonesia, serta dengan 

gejala baru yang timbul sebagai akibat antarhubungan tersebut. 

Sosiologi sastra adalah ilmu yang membahas hubungan antara 

pengarang, masyarakat, dan karya sastra. Sosiologi sastra adalah 

pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-

aspek kemasyatakatan (Ratna, 2003: 3). Masalah pokok sosiologi 

sastra adalah karya sastra itu sendiri sebagai aktivitas kreatif dengan 

ciri-ciri yang berbeda. Analisis sosiologi tidak bermaksud untuk 

mereduksikan hakikat rekaan ke dalam fakta, sebaliknya sosiologi 

sastra juga tidak bermaksud untuk melegitimasikan hakikat fakta ke 

dalam dunia imajinasi.  

Nyoman (2003: 2) menyatakan, sosiologi adalah ilmu objektif  

kategoris, membatasi diri pada apa yang seharusnya terjadi (da 

sollen). Sosiologi sastra berasal dari akar kata socio (Yunani) (socius 

berarti bersama-sama, bersatu, kawan, teman) dan (logos berarti 

sabda, perkataan, perumpamaan). Perkembangan berikutnya 

mengalami perubahan makna, socio/socius berarti masyarakat, 

logi/logos berarti ilmu. Jadi, sosiologi berarti ilmu yang mengenai 

asal-usul serta pertumbuhan atau evolusi masyarakat. 

Dengan demikian penelitian sosiologi sastra, baik dalam 

bentuk penelitian ilmiah maupun aplikasi praktis dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan unsur-unsur karya 

sastra dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan struktur sosial 

yang terjadi disekitarnya (Ratna, 2003: 25). Tujuan sosiologi sastra 
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adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya 

dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan 

dengan kenyataan. Karya sastra jelas dikontruksikan secara imajinatif, 

tetapi kerangka imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar kerangka 

empirisnya. Karya sastra bukan semata-mata gejala individual, tetapi 

juga gejala sosial (Ratna, 2003: 11). 

Wilayah sosiologi sastra cukup luas. Wellek dan Warren 

(dalam Faruk, 2010: 4) menemukan setidaknya tiga jenis pendekatan 

yang berbeda dalam sosiologi sastra, yaitu: 

1) Sosiologi pengarang yang memasalahkan tentang status sosial, 

ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai 

penghasil karya sastra. 

2) Sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri. 

3) Sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial 

karya sastra.  

3. Kebiasaan  

Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam 

masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak 

ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tindakan tingkah laku 

dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu 

hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Kebiasaan dalam 

masyarakat sering disamakan dengan adat-istiadat (Azizah, 2011). 

Muda (2006) menjelaskan bahwa kebiasaan merupakan adat yang 
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dilakukan masyarakat sehari-hari, kebiasaan adalah sebagai sesuatu 

yang biasa dikerjakan.  

Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam 

masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak 

ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam 

masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang 

sama, yang dianggap sebagai aturan hidup.  

4. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif hanya 

merupakan bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang 

khusus akan dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel yang 

lain. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka 

berpikir yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami 

permasalahan yang diteliti. Dengan pemahaman peta secara teoritis 

beragam variabel yang terlibat dalam penelitian, peneliti berusaha 

menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel yang terlibat, 

sehingga posisi setiap variabel yang akan dikaji menjadi jelas.   

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Urut-urutan berpikir berdasarkan teori 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Metode Penelitian  

Penelitian bertujuan untuk menemukan atau menggali, 

mengembangkan, serta menguji teori. Penelitian merupakan kegiatan 

yang dilakukan secara sistematis dan didasari dengan penalaran 

(Wuradji dalam Jabrohim, 2001: 1). 

1) Pendekatan dan Strategi Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara mencapai tujuan yakni 

untuk menjawab rumusan masalah. Demikian halnya dengan 

penelitian terhadap karya sastra harus melalui metode yang tepat. 

Pengkajian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi 

kualitatif dengan deskripsi yang teliti dan penuh nuansa untuk 

menggambarkan secara cermat suatu hal, fenomena, dan tidak 

Novel 

Struktural 

Tema Penokohan Alur Setting 

Sosiologi Sastra 

Kebiasaan 

Simpulan 
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terbatas pada pengumpulan data, melainkan analisis dan 

interpretasi (Sutopo, 2006: 8 - 10). 

Data penelitian ini berupa kutipan kata, kalimat, dan 

paragraf yang terdapat dalam novel Panembahan Senopati karya 

Gamal Kamandoko yang diterbitkan oleh Diva Press, edisi cetak 1 

Mei 2009, setebal 211 halaman. Menurut Bogdan dan Taylor 

(dalam Moleong, 2002: 31) penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data desktiptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dan orang-orang atau perilaku yang diamati.  

Dalam hal ini kalimat adalah kesatuan ujar yang 

mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, ( Suharso, 

2005: 215). Kata adalah sesuatu yang dilahirkan dengan ucapan 

ataupun ujar (Suharso, 2005: 229), sedangkan paragraf adalah 

istilah pendek atau singkatan, (Keraf dalam Yakub, 2009: 33). 

Penekanan pada penelitian ini adalah kebiasaan yang terdapat 

dalam novel Panembahan Senopati karya Gamal Kamandoko. 

2) Objek  Penelitian  

Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik sastra 

(Sangidu, 2004: 61). Objek penelitian adalah unsur yang sama 

dengan sasaran penelitian yang membentuk data dan konteks data. 

Objek dalam  penelitian ini adalah Kebiasaan dalam novel 

Panembahan Senopati karya Gamal Kamandoko. 
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3) Data dan  Sumber Data Penelitian 

a) Data 

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

setiap bentuk penelitian. Oleh karena itu, yang merupakan 

bagian dari keseluruhan proses pengumpulan data harus benar-

benar dipahami oleh setiap peneliti (Sutopo, 2006: 35 - 47). 

Data adalah semua informasi atau bahan yang disediakan 

oleh alam harus dicari dan dikumpulkan pengkaji untuk 

memberikan jawaban terhadap masalah yang dikaji (Subroto 

dalam Imron, 2003: 73). Data penelitian ini berupa kutipan kata, 

kalimat, dan paragraf yang terdapat dalam novel Panembahan 

Senopati karya Gamal Kamandoko yang diterbitkan oleh Diva 

Press, edisi cetak 1 Mei 2009, setebal 211 halaman. 

Dalam hal ini kalimat adalah kesatuan ujar yang 

mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, ( Suharso, 

2005: 215). Kata adalah sesuatu yang dilahirkan dengan ucapan 

ataupun ujar (Suharso, 2005: 229), sedangkan paragraf adalah 

istilah pendek atau singkatan, (Keraf dalam Yakub, 2009: 33) 

b) Sumber Data 

Sumber data adalah sumber penelitian dari mana data 

tersebut diperoleh (Siswantoro, 2005: 63), sedangkan menurut 

Lofard (dalam Moeleong, 2007: 157) menyatakan bahwa 

sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, dan 
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tindakan selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku, majalah, ilmiah, sumber data arsip, dan dokumen 

resmi.   

Sumber data bagian yang sangat penting bagi peneliti 

karena ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang 

diperoleh  (Sutopo, 2006: 49). Sumber utama penelitian yang 

diperoleh langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara 

(Siswantoro, 2005: 54). Sumber data dalam penelitian ini adalah 

novel Panembahan Senopati karya Gamal Kamandoko yang 

diterbitkan oleh Diva Press, edisi cetak 1 Mei 2009, setebal 211 

halaman. 

4) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada objek 

penelitian ini yaitu kebiasaan dalam novel Panembahan Senopati 

karya Gamal Kamandoko: Tinjauan Sosiologi Sastra. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

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

yaitu mempergunakan sumber-sumber tertulis yang digunakan, 

diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan pengkajian sastra, 

dalam hal ini tinjauan-tinjauan sosiologi sastra. Teknik catat adalah  

suatu teknik yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci 

dengan melakukan penyimakan secermat, terarah, dan teliti 
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terhadap sumber primer (Subroto dalam Imron, 2010: 356).  

Sumber data yang tertulis dipilih sesuai dengan masalah dalam 

pengkajian sosiologi sastra. Sasaran penelitian tersebut berupa teks 

novel Panembahan Senopati karya Gamal Kamandoko. 

Menurut Sutopo (2006: 41- 42) data yang diperoleh dalam 

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

kemudian juga menyimpulkan dan mempelajari sumber tulisan 

yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dan acuan yang 

berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Teknik simak dan 

catat berarti peneliti sebagai instrumen kunci melakukan 

penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data 

primer. Hasil penyimakan itu dicatat sebagai data kemudian data 

yang dicatat disertakan pula kode sumber data untuk pengecekan 

terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis data.  

 Hasil penyimakan sumber data tersebut, kemudian dicatat 

untuk digunakan sebagai sumber data yang akan digunakan dalam 

penyusunan penelitian sesuai dengan maksud dan tujuan yang 

ingin dicapai.  

5) Teknik Validasi Data 

Data yang dihasilkan dikaji, dikumpulkan, dan dicatat 

dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan 

kebenarannya. Oleh karena itu, setiap  penelitian harus memilih 

dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan 
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validasi data yang diperoleh. Validasi data ini merupakan jaminan 

bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil 

penelitian (Sutopo, 2006: 77 - 78). 

Data yang telah dihasilkan digali, dikumpulkan dan dicatat 

dalam kegiatan penelitian diusahakan kemantapan dan 

kebenarannya. Di setiap penelitian harus bisa memilih dan 

menemukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas 

data yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik trianggulasi, yaitu 

teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat 

multiperspektif. Artinya, untuk menarik simpulan yang mantap 

diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Trianggulasi ini 

merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang 

bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang 

mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Misalnya dalam 

memandang suatu benda bilamana hanya menggunakan satu 

perspektif, maka hanya akan melihat satu bentuk. Jika benda 

tersebut dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda, maka dari 

setiap hasil pandangan akan menemukan bentuk yang berbeda 

dengan bentuk yang dihasilkan dari pandangan lain ( Sutopo, 2006: 

78).   

Patton (dalam Sutopo, 2002: 92) menyatakan bahwa ada 

empat macam teknik  trianggulasi data, yaitu sebagai berikut: 
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a) Trianggulasi data, mengarahkan peneliti agar di dalam 

mengumpulkan data wajib menggunakan beragam sumber data 

yang berbeda-beda. 

b) Trianggulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data atau pun 

simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa 

diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain.  

c) Trianggulasi metodologis, dilakukan peneliti dengan cara 

mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan teknik atau 

metode pengumpulan yang berbeda. 

d) Trianggulasi teoritis, dilakukan peneliti dengan menggunakan 

perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan 

yang dikaji. 

Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah trianggulasi teoritis, yaitu dengan cara menggunakan 

teori yang berbeda untuk melakukan perbandingan, tetapi tetap 

menggunakan teori khusus yang digunakan sebagai fokus utama 

dari kajiannya secara mendalam. Teknik tersebut digunakan untuk 

menganalisis kebiasaan dalam novel. Melakukan jenis trianggulasi 

ini perlu memahami teori-teori yang digunakan dan keterkaitannya 

dengan permasalahan yang diteliti sehingga mampu menghasilkan 

simpulan yang lebih mantap dan benar-benar memiliki makna yang 

kaya perspektifnya.  

Azizah, (2011) berpendapat bahwa kebiasaan adalah 

tindakan tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-
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ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai 

aturan hidup. Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan 

dengan adat-istiadat. 

Dalam Muda (1999: 120) menyatakan bahwa kebiasaan, 

dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah 

dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, 

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Muda (2006) 

menjelaskan bahwa kebiasaan merupakan adat yang dilakukan 

masyarakat sehari-hari. 

Dari beberapa teori di atas, peneliti mengkaji permasalahan 

yang dikaji menggunakan teori-teori yang telah disebutkan 

sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Adapun langkah-

langkah trianggulasi teoritis digambarkan sebagai berikut. 

Teori 1 

 Makna     Teori 2  Data    

  Teori 3          

6) Teknik Analisis Data 

Moeleong (2007: 103) mengemukakan bahwa teknik 

analisis data adalah proses mengukur urutan data 

menggolongkannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. Kegiatan analisis data yang dilakukan dalam suatu 

proses, proses berarti pelaksanaannya sudah mulai sejak 

pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif.    
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Teknik yang digunakan untuk menganalisis novel 

Panembahan Senopati karya Gamal Komandoko dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data secara dialektik yang dilakukan 

dengan cara menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam novel 

dengan mengintegrasikan ke dalam satu kesatuan makna. Teknik 

analisis yang digunakan untuk menganalisis novel dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data secara dialetik. Teknik dialektika 

merupakan metode yang menggabungkan unsur-unsur implisit 

menjadi keseluruhan atau kesatuan makna, yang akan dicapai 

dengan beberapa langkah yaitu menganalisis dan mengidentifikasi 

unsur-unsur yang ada dalam novel, Goldman (dalam Faruk, 1999: 

20). 

Adapun langkah yang digunakan untuk memahami, 

menganalisis, serta menentukan kebiasaan dalam novel tersebut 

adalah, analisis dengan menggunakan analisis struktural dilakukan 

dengan membaca dan memehami kembali data yang sudah 

diperoleh, selanjutnya mengelompokkan teks-teks yang terdapat 

dalam novel Panembahan Senopati yang mengandung unsur tema, 

alur, penokohan, sertalatar. Selanjutnya menganalisis novel 

tersebut dengan tinjauan sosiologi sastra yang dilakukan  dengan 

membaca dan memahami kembali data yang diperoleh. 

Selanjutnya, mengelompokkan teks-teks yang mengandung 

kebiasaan dalam novel Panembahan Senopati karya Gamal 

Komandoko. 
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7) Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini sangat penting, karena 

dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai langkah-

langkah penelitian dan permaslahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

BAB I Pendahuluan, meliputi  latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II Latar Belakang Kehidupan Sastrawan, memuat antara lain, 

riwayat hidup Gamal Komandoko, ciri kesusastraan, dan hasil 

karya Gamal Komandoko. 

BAB III Struktural novel Panembahan Senopati yang meliputi 

tema, alur, penokohan, dan latar. 

BAB IV Pembahasan merupakan bab inti dari penelitian yang 

menganalisis  kebiasaan dalam novel Panembahan Senopati  karya 

Gamal Komandoko. 

BAB  V Penutup terdiri simpulan, saran, daftar pustaka, serta 

lampiran.


