
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra hadir sebagai wujud nyata imajinasi kreatif dari seorang 

sastrawan dengan proses yang berbeda antara pengarang yang satu dengan 

pengarang yang lain, terutama dalam penciptaan karya fiksi. Proses tersebut 

bersifat individualis, artinya cara yang digunakan oleh tiap-tiap pengarang 

dapat berbeda. Perbedaan itu meliputi beberapa hal, di antaranya metode, 

munculnya proses kreatif dan cara mengekspresikan apa yang ada dalam diri 

pengarang hingga bahasa penyampaian yang digunakan. Karya sastra 

diharapkan mampu memberikan kepuasan estetik dan intelektual bagi 

masyarakat pembaca. Akan tetapi, sering terjadi bahwa karya sastra tidak 

dapat dipahami dan dinikmati sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat 

pembaca (Waluyo, 2002: 68). 

Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan 

pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan perasaan penciptanya tentang 

hakikat kehidupan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif dan 

emosional. Sebagai hasil imajinatif, sastra selain berfungsi sebagai hiburan 

yang menyenangkan, juga berguna untuk menambah pengalaman batin bagi 

para pembacanya. Sebuah karya sastra yang baik tidak hanya dipandang 

sebagai rangkaian kata tetapi juga ditentukan oleh makna yang terkandung di 
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dalamnya dan memberikan pesan positif bagi pembacanya (Endraswara, 2003 

:160). 

Karya sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan 

terhadap lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan 

bahasa yang indah. Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap 

fenomena yang ada. Sastra sebagai karya fiksi memiliki pemahaman yang 

lebih mendalam, bukan hanya sekadar cerita khayal atau angan dari pengarang 

saja, melainkan wujud dari kreativitas pengarang dalam menggali dan 

mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya. Karya sastra merupakan hasil 

kreasi sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi setelah menyaksikan 

berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya (Al-Ma’ruf, 2009: 

1). Karya sastra umumnya berisi tentang permasalahan yang melingkupi 

kehidupan pengarang. Permasalahan itu dapat berupa permasalahan yang 

terjadi pada diri pengarang ataupun dari luar diri pengarang (realita sosial). 

Melalui karya sastra pengarang berusaha memaparkan suka duka kehidupan 

pengarang yang telah dialami. Selain itu, karya sastra juga menyuguhkan 

gambaran kehidupan yang menyangkut persoalan sosial dalam masyarakat. 

Karena itu, karya sastra memiliki makna yang dihasilkan dari pengamatan 

terhadap kehidupan yang diciptakan oleh pengarang atau sastrawan itu baik 

berupa novel, cerpen, puisi, ataupun drama yang berguna untuk dinikmati, 

dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.  
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Karya sastra merupakan karya seni yang berupa bangunan bahasa yang 

di dalamnya terdapat nilai estetik (keindahan). Sebagai sebuah dunia miniatur, 

karya sastra berfungsi untuk menginvestasikan sejumlah besar kejadian yang 

telah dikerangkakan dalam pola-pola kreativitas dan imajinasi. Sebagai karya 

imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, 

hidup dan kehidupan. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi 

orang terhadap lingkungan dan kehidupan sehingga seorang pengarang akan 

mengajak pembaca memasuki pengalaman atau imajinasi karya sastra 

(Nurgiyantoro, 2007: 3). 

Salah satu dari bentuka karya sastra yaitu novel. Novel sebagai salah 

satu bentuk karya diharapkan memberi nilai-nilai positif bagi pembacanya 

sehingga para pembaca dapat peka terhadap realitas sosial yang trerjadi 

disekitar masyarakat. Novel juga merupakan ungkapan fenomena sosial dalam 

aspek-aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai sarana mengenal 

manusia dan zamannya. Kehidupan tokoh dan dan realitas yang ada dalam 

novel yang akan diacu dalam penelitian ini. Pemahaman setiap orang tentang 

karya sastra pasti akan berbeda, seperti pada novel Jala karya Titis Basino.  

Hubungan sastra dan sosiologi menurut Endraswara (2003: 77) adalah 

bahwa sosiologi merupakan cabang ilmu yang bersifat reflektif dan memiliki 

hubungan hakiki dengan karya sastra. Hubungan-hubungan yang tersebut 

disebabkan oleh: a) karya sastra dihasilkan oleh pengarang, b) pengarang itu 

sendiri adalah anggota masyarakat, c) pengarang memanfaatkan kekayaan 

yang ada dalam masyarakat, dan d) hasil karya sastra itu dimanfaatkan 
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kembali oleh masyarakat. Sosiologi dan sastra merupakan dua bidang yang 

berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Sosiologi tidak hanya 

menghubungkan manusia dengan lingkungan sosial budayanya, tetapi juga 

dengan alam. 

Menurut Sumarjan (dalam Saraswati, 2003:3) sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya 

perubahan-perubahan sosial. Damono (dalam Saraswati, 2003) menjelaskan 

bahwa sosiologi merupakan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dan 

masyarakat, setra telaah tentang lembaga dan proses sosial. Sosiologi 

berusaha mencari tahu bagaimana masyarakat berlangsung dan bagaimana 

mereka tetap ada dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala 

masalah perekonomian, keagamaan, polotik, dal lain-lain yang merupakan 

struktur sosial. 

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, 

dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau 

berguna bagi kehidupan manusia. Setiadi (2006: 117) mengungkapkan nilai 

merupakan sesuatu yang berguna bagi manusia baik jasmani maupun rohani. 

Soekanto (1993: 161) menyatakan bahwa nilai-nilai merupakan abstraksi 

daripada pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan sesamanya. Pada 

hakikatnya, nilai yang tertinggi selalu berujung pada nilai yang terdalam dan 

terabstrak bagi manusia, yaitu menyangkut tentang hal-hal yang bersifat hakki. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengertian nilai dapat disimpulkan 
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sebagai sesuatu yang bernilai, berharga, bermutu, akan menunjukkan suatu 

kualitas dan akan berguna bagi kehidupan manusia. 

Nilai sosial merupakan seperangkat sikap individu yang dihargai 

sebagai suatu kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku guna 

memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis (Raven 

dalam Zubaedi, 2005: 12).  

Novel Jala adalah salah satu karya Titis Basino yang diterbitkan pada 

tahun 2010 yang di dalamnya menggambarkan masalah sosial yang komplek. 

Hal ini dapat dilihat dari keseharian para tokohnya. Walaupun hidup dalam 

kemiskinan,  tidak menyurutkan para tokohnya, terutama tokoh utama, dalam 

novel ini untuk terus maju dan berusaha untuk meraih cita-citanya. Kedua, 

novel ini mengangkat hal yang menarik, yaitu perjuangan pemuda yang 

berusaha keras untuk meraih kehidupan yang layak, serta rasa syukur yang 

besar untuk menerima kehidupannya, walaupun berada dalam jeratan 

kemiskinan di pinggiran kota Jakarta. 

Beradasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan secara rinci alasan 

mengkaji novel Jala antara lain sebagai berikut. 

1. Novel Jala mempunyai tema yang menarik yaitu perjuangan anak muda di 

pinggiran kota Jakarta demi memperoleh kehidupan yang layak. 

2. Novel ini menampilkan kehidupan sosial yang kompleks. 

3. Sepengetahuan penulis, novel Jala karya Titis Basino belum pernah dikaji 

secara khusus dengan pendekatan sosiologi sastra terutama berhubungan 

dengan nilai sosial. 
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Berdasarkan paparan di atas, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Jala Karya Titis Basino: Tinjauan 

Sosiologi Sastra dan Implikasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA.” 

 
B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini mengkaji masalah yang ada dalam novel Jala yang 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Jala karya Titis Basino? 

2. Bagaimana nilai sosial yang terdapat di dalam novel Jala karya Titis 

Basino dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra? 

3. Bagaimanakah implikasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran sastra di 

SMA? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan. 

1. mendeskripsikan struktur yang membangun novel Jala karya Titis Basino, 

2. mendeskripsikan nilai-nilai sosial dalam novel Jala karya Titis Basino  

3. mendeskripsikan implikasi hasil penelitian pada pembelajaran sastra SMA 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para 

pembaca, baik teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

perkembangan ilmu sastra, khususnya dalam kajian ilmu sastra. 
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b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya penggunaan 

teori-teori sastra secara teknik analisis terhadap karya sastra. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi pengarang penelitian ini dapat memberi masukan untuk dapat 

menciptakan karya sastra yang lebih baik. 

b. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah minat baca dalam 

mengekspresikan karya sastra. 

c. Bagi pembaca penelitian ini dengan pemahaman kajian sosiologi sastra 

dari tokoh-tokoh tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dari 

khususnya dalam menghadapi persoalan hidup. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya khasanah penelitian 

sastra sehingga bermanfaat bagi perkembangan sastra Indonesia. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah karya 

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

umumnya telah ada acuan yang sudah mendasarinya. Hal ini bertujuan sebagai 

titik tolak untuk mengadakan suatu penelitian, sehingga diperlukan sekali 

peninjauan penelitian yang telah ada untuk mengetahui relevansinya.  

Nur Cahyo (2010) melakukan penelitian untuk skripsinya dengan judul 

“Aspek Sosial Naskah Drama Orang-orang Bergegas karya Phutut EA: 

Tinjauan Sosiologi Sastra”. Hasil penelitian ini pemperlihatkan bahwa aspek 

sosial yang terdapat dalam naskah drama itu adalah (1) pengaruh globalisasi 
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dalam keluarga, (2) dampak modernisasi pada kehidupan keluarga, (3) 

perbedaan sikap liberal dalam keluarga, (5) adanya rasa kasih sayang dalam 

keluarga, (6) kegelisahan yang dialami para tokoh, (7) interaksi sosial dalam 

keluarga, (8) kedudukan dan peranan para tokoh.  

Penelitian sebelumnya telah dilakukan Octiyanti (2009) dengan judul 

“Nilai-nilai Edukatif dalam Novel Mengejar Matahari Karya Titian 

Wattimena: Tinjauan Sosiologi Sastra”. Dalam analisis struktural, unsur-unsur 

novel Mengejar Matahari terbentuk secara utuh dan terpadu. Tema, alur, dan 

penokohan sangat mendukung terjadinya cerita. Dari analisis nilai-nilai 

edukatif dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai edukatif yang terkandung dari 

novel mengejar matahari adalah 1) nilai cinta kasih sayang yang meliputi. a) 

kasih sayang terhadap sesama, b) kasih sayang terhadap keluarga, 2) nilai 

toleransi, 3) nilai kesabaran (mampu mengendalikan diri), 4) nilai tanggung 

jawab 

Sutri (2009) juga telah melakukan penelitian dengan judul “Dimensi 

Sosial dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi 

Sastra”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutri yaitu 1) struktur yang 

terjalin dalam novel Laskar Pelangi memiliki aspek yang sangat berkaitan dan 

menguatkan satu sama lain. Aspek-aspek struktural tersebut secara padu 

membangun peristiwa-peristiwa dan makna cerita novel, 2) analisis sosial 

dapat diketahui bahwa dimensi sosial kesenjangan perekonomian yang 

difokuskan pada masalah kemiskin dalam novel Laskar Pelangi mencangkup 

dua hal, yaitu a) kemiskinan ketahanan sejahtera, kemiskinan yang berdampak 



 
 

9

pada semua kehidupan, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan sehari-

hari sebagai kebutuhan pokok, b) kemiskinan struktural yang terdiri dari 

kebutuhan sosial, kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai berupa 

keterkucilan sosial ketergantungan, c) pandangan dunia Andrea Hirata sebagai 

pengarang terhadap Novel Laskar Pelangi mencangkup problematika 

kemiskinan yang menjerat masyarakat (sosial ekonomi), kesenjangan sosial, 

dan problematika pendidikan, semua terkaitan erat dengan subtansi cerita. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Deddy Setiawan A.N. (2010) 

dengan judul “Disorganisasi Keluarga dalam Novel Projo dan Brojo Karya 

Aswendo Amowiloto: Tinjauan Sosiologi Sastra”. Berdasarkan analisis 

structural, tema dalam novel Projo dan Brojo adalah cinta kasih yang 

merupakan faktor yang terpenting dalam keluarga. Alur dalam novel ini 

menggunakan alur maju atau progresif, tokoh utamanya adalah Projo dan 

Brojo, sedangkan tokoh tambahannya adalah Wisuni, Zul, Elok Savitri, Evi, 

Gaga, dan Syam. Latar tempat dalam novel ini menggunakan tempat di daerah 

Jakarta dan daerah Tegal. Latar waktu ketika Indonesia sedang mengalami 

kemajuan di bidang pembangunan, yaitu kurun waktu tahun 1995 sampai 

1997. Latar sosial yang digunakan dalam kehidupan masyatakat di kota 

Jakarta (dalam novel ini terdapat masalah-masalah sosial yang terjadi, 

termasuk disorganiasi keluarga). Wujud diorganisasi sosial dalam novel Projo 

dan Brojo karya Aswendo Atmowiloto adalah perpecahan dalam keluarga, 
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yang menyebabkan 1) tidak terpenuhinya fungsi melindungi, 2) tidak 

terpenuhinya fungsi cinta kasih, dan 3) tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan tinjauan sosiologi sastra, sedangkan perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pokok bahasan yang dikaji: 

dalam penelitian ini mengkaji nilai sosial, sedangkan penelitian-penelitian 

terdahulu meneliti nilai-nilai edukatif dalam novel Mengejar Matahari karya 

Titian Wetimena yang dilakukan Octiyanti Anadah, dimensi sosial dalam 

novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata oleh Sutri dan disorganisasi 

keluarga dalam Projo dan Brojo karya Aswendo Atmowiloto oleh Deddy 

Setiawan A.N, aspek sosial dalam naskah drama Orang-orang Bergegas karya 

Phutut EA oleh Farida Nur Cahyo. 

Berdasarkan uraian beberapa tinjauan pustaka di atas dapat 

disimpulkan bahwa penelitian mengenai nilai-nilai sosial dalam novel Jala 

karya Titis Basino belum pernah diteliti sebelumnya sehingga keaslian 

penelitian ini dapat saya pertanggungjawabkan. 

 

F. Landasan Teori 

1. Kajian Teori 

a. Sosiologi Sastra 

Pendekatan yang utama dalam penelitian novel Jala adalah 

sosiologi sastra. Sosiologi berasal dari kata sosio atau society yang 
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bermakna masyarakat dan logi atau logos yang artinya ilmu. Jadi, 

sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau ilmu tentang kehidupan 

masyarakat  (Saraswati, 2003:2). 

Menurut Sumarjan (dalam Saraswati, 2003:3) sosiologi adalah 

ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial 

termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Damono (dalam 

Saraswati, 2003) menjelaskan bahwa sosiologi merupakan telaah 

objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, setra telaah 

tentang lembaga dan proses sosial. Sosiologi berusaha mencari tahu 

bagaimana masyarakat berlangsung dan bagaimana mereka tetap ada 

dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah 

perekonomian, keagamaan, polotik, dal lain-lain yang merupakan 

struktur sosial. 

Menurut Wellek dan Waren (1993: 109) sastra adalah institusi 

sosial yang memakai medium bahasa. Sastra dikaitkan dengan situasi 

tertentu atau dengan sistem politik, ekonomi, dan sosial tertentu. 

Sesuai dengan pendapat Watt dalam Endraswara (2003: 81) yang 

menyatakan bahwa fungsi sosial sastra berkaitan dengan pernyataan. 

Seberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial dan sampai 

seberapa jauh nilai sastra dipengaruhi oleh nilai sosial. Dalam hal ini 

ada tiga yang perlu diungkap: (a) sudut pandang kaum romantik yang 

menganggap sastra sama derajatnya dengan pendeta atau nabi, dalam 

pandangan ini tercakup wawasan agar sastra berfungsi sebagai 
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pembaharu atau perombak; (b) sudut pandang bahwa karya sastra  

bertugas sebagai penghibur belaka; (c) semacam kompromi dapat 

dicapai dengan meminjam slogan klasik sastra harus mengajarkan ke 

suatu dengan jalan menghibur. 

Endraswara (2003: 77) menjelaskan sosiologi sastra adalah 

cabang penelitian yang bersifat reflektif. Penelitian ini banyak 

dinikmati oleh peneliti yang ingin melihat sastra sebagai cerminan 

kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial yang berhasil memicu 

lahirnya karya sastra. Karya sastra yang sukses adalah karya sastra 

yang mampu merefleksikan zaman. 

Wellek dan Warren (1993: 111) menyatakan hubungan sastra 

dan masyarakat memiliki cakupan yang luas, sehingga hubungan 

tersebut diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Sosiologi pengarang yang memasalahkan status sosial, ideologi 

sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sabagai penghasil 

sastra.  

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

menjadi pokok penelaan adalah apa yang tersirat dalam karya 

sastra dan apa yang menjadi tujuannya. 

3) Sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial 

karya sastra. 

Pendapat Wellek dan Warren tersebut menyatakan bahwa karya sastra 

bukan semata-mata dokumen sosial, melainkan sebagai bagian yang 



 
 

13

tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kenyataan yang ada dalam 

sosiologi bukanlah kenyataan objektif, tetapi kenyataan yang sudah 

ditafsirkan, kenyataan sebagi konstruksi sosial. Alat utama dalam 

menafsirkan kenyataan adalah bahasa, sebab bahasa merupakan milik 

bersama, di dalamnya terkandung persedian pengetahuan sosial. Lebih-

lebih dalam sastra, kenyataan bersifat interpretatif, sebagai kenyataan 

yang diciptakan. Pada giliran kenyatanya yang tercipta dalam karya 

model, lewat mana masyarakat pembaca dapat membayangkan dirinya 

sendiri. Karekteristik tokoh misalnya, tidak diukur atas dasar 

persamaanya dengan tokoh masyarakat yang dilukiskan. Sebaliknya, 

citra tokoh masyarakatlah yang mesti meneladani tokoh novel, karya 

seni sebagai model yang diteladani. Proses penafsiran bersifat bolak-

balik, dwiarah, yaitu antara kenyataan dan rekaan. 

Selanjutnya menurut Ratna (2003: 2) sosiologi sastra 

merupakan gabungan dan sistem pengetahuan yang berbeda. Sosiologi 

adalah bidang ilmu yang menjadikan masyarakat sebagai objek materi 

dan kenyataan sosial sebagai objek formal. Dalam perspektif sosiologi, 

kenyataan sosial dalam suatu komunitas masyarakat dipahami dalam 

tiga paradigma utama, yaitu 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) pola-pola produksi dan distribusi karya sastra 

dalam suatu masyarakat, 3) bentuk-bentuk kesusastraan yang dimiliki 

oleh suatu masyarakat, 4) hubungan antara teks dalam suatu karya 
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sastra dengan kenyataan sosial dalam masyarakat tempat karya sastra 

itu dibuat, 5) memahami secara timbal balik sastra melalui 

masyarakat melalui karya sastra. 

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa sosiologi sastra merupakan kehidupan dan 

kenyataan sosial yang mendasari lahirnya karya sastra. Penelitian ini 

menggunakan sosiologi sastra yang memasalahkan karya sastra itu 

sendiri yaitu mengungkapkan apa yang tersirat dalam karya sastra dan 

apa yang menjadi tujuannya. Artinya karya sastra bukan semata-mata 

dokumen sosial, melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat. 

 
b. Pendekatan Stuktural 

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).  

Menurut Pradopo dkk (dalam Jabrohim, 2003: 54) suatu 

konsep dasar yang menjadi ciri khas teori struktural adalah adanya 
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anggapan bahwa di dalam dirinya sendiri karya sastra merupakan suatu 

struktur otonom yang dapat dipahami sebagai suatu kesatuan bulat 

dengan unsur-unsur di dalam karya sastra menjadi kepaduan yang 

utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sehingga 

akan membentuk satu kesatuan yang padu. 

Nurgiyantoro (2007: 36-37) menyatakan pendekatan 

strukturalisme adalah salah satu pendekatan kesusastraan yang 

menekankan pada pengkajian hubungan antarunsur pembangun karya 

sastra. Unsur-unsur tersebut menurut Stanton (2007: 13-14) adalah 

tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Tema adalah makna sebuah cerita 

yang khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara 

sederhana. Fakta (fact) meliputi alur, latar, dan penokohan. Sarana 

sastra (literary devices) adalah metode pengarang memilih dan 

menyusun detail-detail cerita (peristiwa dan kejadian) agar tercapai 

pola-pola yang bermakna. Macam sarana kesastraan yang dimaksud 

antara lain berupa sudut pandang penceritaan, gaya (bahasa) dan nada, 

simbolisme, dan ironi. Setiap novel akan memiliki tiga unsur pokok, 

sekaligus merupakan unsur terpenting, yaitu tokoh utama, konflik 

utama, dan tema utama 

Dalam lingkup karya fiksi, Stanton (2007: 20) 

mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra sebagai berikut. 

Unsur-unsur pembangun struktur itu terdiri atas tema, fakta cerita, dan 

sarana sastra. Fakta cerita itu terdiri atas alur, tokoh, dan latar, 
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sedangkan sarana sastra biasanya terdiri atas sudut pandang, gaya 

bahasa, suasana, simbol-simbol imaji, dan cara-cara pemilihan judul. 

1) Alur 

Secara umum alur merupakan rangakaian peristiwa-

peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada 

peristiwa-peristiwa yang berhungan secara kasual saja. Dua elemen 

dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimak. Setiap 

karya sastra fiksi setidak-tidaknya memiliki konflik internal (yang 

tampak jelas) yang hadir melalui hasrat dua karakter atau hasrat 

seorang karakter dengan lingkungannya. Klimak adalah saat ketika 

konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari 

lagi. Klimaks merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-

kekuatan konflik dan menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat 

terselesaikan (Stanton, 2007: 26-32) 

2) Karakter (penokohan) 

Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks 

pertama, karakter merujuk pada individu yang muncul dalam 

cerita. Yang kedua, karakter yang merujuk pada campuran dari 

berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan perinsip moral dari 

individu-individu (Stanton, 2007: 33). Menurut Nurgiyantoro 

(2007: 166) istilah penokohan lebih luas pengertiannya pada tokoh 

dan perwatakan sebab hal itu sekaligus mencakup masalah sikap 

tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan 

dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup 
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memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Penokohan 

sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan pengembangan 

tokoh dalam cerita. Penokohan dapat juga dikatakan sebagai proses 

penciptaan citra tokoh yang terdapat dalam sebuah karya sastra, 

pembaca cenderung mengklasifikasikan tokoh dengan tokoh 

protagonis dan antagonis. 

3) Latar 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa 

dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa 

yang sedang berlangsung. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu 

tertentu (hari, bulan, dan tahun), cuaca, atau periode sejarah 

(Stanton, 2007: 35). 

Latar atau Setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, 

menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan (Nurgiyantoro 2007: 216 ). Artinya unsur latar dapat 

dibedakan ke dalam tiga unsur pokok yaitu tempat, waktu dan 

sosial. Ketiga unsur itu walau masing-masing menawarkan 

permasalahan yang berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, 

pada kenyataanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu 

sama lainnya. 

 

4) Tema  

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makan 

dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu 
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pengalaman begitu diingat. Banyak cerita yang menggambarkan 

dan menelaah kejadian atau emosi yang dialami manusia sperti 

cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, keyakinan, penghianatan 

manusia terhadap dirinya sendiri, atau bahkan lanjut usia. Sama 

seperti makna pengalaman manusia, tema membuat cerita lebih 

fokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan 

akhir cerita akan pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan 

tema. Adapaun cara yang paling efektif mengenali tema sebuah 

karya sastra adalah dengan mengamati secara teliti setiap konflik 

yang ada di dalamnya (Stanton, 2007: 37-42). 

Menurut Nurgiantoro (2007:37) langkah-langkah dalam menerapkan 

teori strukturalisme adalah sebagai berikut: 

a) mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang membangun karya 

sastra secara lengkap dan jelas meliputi tema, tokoh, latar, alur; 

b) menggali unsur-unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui 

bagaimana tema, tokoh, latar dan alur; 

c) mendeskripsikan fungsi masing-masing unsur sehingga diketahui 

tema, tokoh, latar, dan alur; 

d) menghubungkan masing-masing unsur sehingga diketahui tema, 

tokoh, latar, dan alur. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strukturalisme 

memberi perhatian terhadap analisis unsur-unsur sastra. Karya sastra 

merupakan suatu unsur otonom yang dapat dipahami sebagai suatu 

kesatuan bulat dan unsur-unsur pembangunnya yang saling berjalin. 
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Masing-masing unsur dalam karya sastra mempunyai kepaduan yang 

utuh yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya sehingga 

membentuk satu kesatuan yang padu. 

2. Kerangka Berpikir 

Kerangka penelitian dalam penelitian kualitatif hanya merupakan 

gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus 

akan dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel lain. Novel Jala 

dalam penelitian ini dikaji berdasarkan analisis struktur dan sosiologi 

sastra. Analisis struktur meliputi tema, penokohan, alur dan latar. Analisis 

sosiologi sastra meliputi nilai sosial. Kerangka berpikir dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.   Kerangka Pemikiran 

Novel Jala 

Analisis Struktural Sosiologi Sastra 

Tema, Penokohan, 
Alur, Setting 

Nilai Sosial  
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G.  Metode Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah 

selama 3 bulan, yaitu dimulai dari bulan September sampai dengan 

Nopember tahun 2012. 

 

2. Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari sumber data yang dapat 

diamati (Moleong, 2005:87). Metode deskripsi kualitatif artinya yang 

dianalisis dan hasil analisis berbentuk deskriptif tidak berupa angka-angka 

atau koefisien tentang hubungan antarvariabel (Aminuddin, 1990: 16). 

Analisis novel Jala karya Titis Basino dikatakan penelitian 

kualitatif karena data yang di kumpulkan berupa kata-kata, kalimat dan 

bukan angka-angka.  

Dalam penelitian kualitatif tingkatan penelitian hanya dibedakan 

dalam penelitian studi kasus terpancang (embedded case study research) 

dan studi kasus tidak terpancang (grounded reseach/ penelitian 

penjelajahan). Pada penelitian yang sifatnya terpancang (embedded 

research), batasan tersebut menjadi semakin tegas dan jelas karena 

penelitian jenis ini sama sekali bukan penelitian grounded yang bersifat 

penjelajahan, tetapi sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang 

dijadikan sasaran dalam penelitian (Sutopo, 2002: 112-114). Penelitian 

yang dilakukan ini termasuk penelitian studi kasus yang terpancang 
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(embedded case study research) untuk menggambarkan secara cermat 

nilai-nilai sosial dalam novel Jala karya Titis Basino. 

3. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah unsur yang sama-sama dengan sasaran 

penelitian yang membentuk data dan konteks data. Objek penelitian ini 

adalah nilai-nilai sosial dalam novel Jala karya Titis Basino. 

4. Data dan sumber data 

a. Data 

Data penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa 

kata-kata atau gambar, bukan berupa angka-angka (Aminuddin, 1990: 

16).  

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, 2002: 35 - 47). 

Data adalah semua informasi atau bahan yang disediakan oleh 

lama harus dicari dan dikulmpulkan pengkaji untuk memberikan 

jawaban terhadap masalah yang dikaji (Subroto dalam Al-Ma’ruf, 

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

paragraf yang terdapat dalam novel Jala karya Titis Basino yang 

diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya, edisi cetakan pertama Juli 

2002, setebal 247 halaman. 
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b. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber penelitian dari mana data tersebut 

diperoleh (Siswantoro, 2005: 63), sedangkan menurut Lofard (dalam 

Moeleong, 2005: 157) menyatakan bahwa sumber data dalam 

penelitian kualitatif berupa kata-kata, dan 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, 

2002: 49). Sumber utama penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumbernya tanpa lewat perantara (Siswantoro, 2005: 54). Sumber data 

dalam penelitian ini adalah novel Jala karya Titis Basino cetakan 

pertama, jumlah halaman 247, diterbitkan oleh yayasan Bentnag 

Budaya, Juli 2002. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

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

mempergunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Soebroto 

dalam Al Ma’ruf, 2009: 6).  

Teknik simak adalah suatu metode pemerolehan data yang 

dilakukan dengan cara menyimak suatu penggunaan bahasa (Sudaryanto 

dalam Mahsun, 2005: 90). 
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Teknik catat adalah suatu teknik yang menempatkan peneliti 

sebagai instrumen kunci dengan melakukan penyimakan secermat, terarah, 

dan teliti terhadap sumber primer (Subroto dalam Al Ma’ruf, 2010: 356). 

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Pembacaan secara intensif terhadap sumber data yang mengacu pada 

objek penelitian yaitu membaca novel Jala karya Titis Basino. 

b. Menyimak, yaitu penulis menyimak novel Jala secara cermat dan teliti 

sehingga memperoleh data yang diperlukan. 

c. Melakukan pencatatan data yang diperoleh dari referensi dan 

penelitian-penelitian sebelumnya sesuai dengan data penelitian. 

6. Validitas data 

Validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dengan berbagai teknik yang benar-benar 

sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi 

penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung pada ketepatan  

sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik 

pengembangan validitas datanya. 

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi 

merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat 

multiperspektif. Artinya, untuk menarik kesimpulan yang mantap, 

diperlukan tidak hanya satu cara pandang (Sutopo, 2002: 78).  Menurut 
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Patton (dalam Sutopo, 2002: 78-84) ada empat macam teknik trianggulasi 

data, yaitu sebagai berikut. 

a. Trianggulasi data (data triangulation), mengarahkan peneliti agar di 

dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber 

data yang berbeda-beda yang tersedia. 

b. Trianggulasi peneliti (investigator triangulation), yaitu hasil penelitian 

baik data maupun simpulan mengenai bagian tertentu atau 

keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. 

c. Trianggulasi metodologis (methodological triangulation), dilakukan 

peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis, tetapi menggunakan 

teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. 

d. Trianggulasi teoritis (theoretical triangulation), dilakukan peneliti 

dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 

permasalahan yang dikaji. 

Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah trianggulasi data. Trianggulasi data merupakan cara yang 

mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan beragam sumber 

yang tersedia sebab data yang sama atau sejenis akan lebih tepat 

kebenarannya. Data yang diperoleh dari sumber data yang satu dikontrol 

ulang pada sumber data lain. 

7. Teknik analisis data 

Moleong (2005: 103) mengemukakan bahwa teknik analisis data 

adalah proses mengatur urutan data dengan menggolongkannya ke dalam 
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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 Jala karya Titis 

Basino 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 Jala  yang 

mengandung unsur tema, alur, penokohan, serta latar. 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 Jala karya Titis Basino. 
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8. Sistematika Penulisan 

Prosedur penulisan ini adalah sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

penelitian. Bab II Latar sosial karya sastra. Bab III memuat analisis 

struktur novel Jala karya Titis Basino yang akan dibahas dalam tema, 

penokohan, alur, dan latar atau setting. Bab IV memuat analisis nilai-nilai 

sosial dalam novel Jala karya Titis Basino tinjauan sosiologi sastra. Bab V 

merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran, bagian terakhir 

skripsi terlampir serta daftar pustaka. 

 


