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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisi tentang struktural sastra dan sosiologi sastra. Pendekatan 

struktural dilakukan untuk melihat keterjalinan unsur-unsur intrinsik yang 

membangun karya sastra itu sendiri. Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk 

menilai karya sastra dengan lingkup yang lebih luas sebagai upaya untuk 

mengungkap makna cerita secara keseluruhan. Hal ini dilakukan sebagai usaha 

untuk mengupas dan menjabarkan tentang apa yang tersirat, apa tujuannya, dan 

amanat apa yang hendak disampaikan dalam novel Sang Pramuria karya 

Sutirman Eka Ardhana. 

 

A. Pendekatan Struktural Sastra 

Pada penelitian ini, pendekatan struktural sastra digunakan sebagai alat 

untuk mengetahui isi yang terkandung di dalam novel Sang Pramuria karya 

Sutirman Eka Ardhana. 

 Karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks. Untuk dapat 

memahami sebuah karya sastra perlu dilakukan sebuah identifikasi kajian yang 

berhubungan dengan unsur-unsur yang membangun dalam sebuah karya sastra 

tersebut (Pradopo, 1987: 120). Setiap unsur dalam situasi tertentu tidak 

mempunyai arti dengan sendirinya. Dalam sebuah karya sastra yang padu, antara 

unsur-unsurnya selalu terjadi hubungan timbal balik dan saling menentukan. 

Unsur-unsur struktur tersebut tidak dapat dipandang sebagai hal-hal yang berdiri 
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sendiri, tetapi harus dilihat keterjalinannya satu dengan yang lainnya sehingga 

secara bersama-sama akan menghasilkan makna yang menyeluruh (Teeuw, 1984: 

135). Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut harus dipahami sepenuhnya atas dasar 

pemahaman dalam keseluruhan karya sastra. 

Stanton (2007:12), berpendapat ketika menganalisis sebuah cerita 

hendaknya dipahami terlebih dulu fakta cerita (alur, karakter, dan latar) dan tema 

yang menjadi elemen-elemennya. Hal ini bertujuan untuk memahami pengalaman 

yang digambarkan oleh cerita.  

a. Alur 

Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita, namun 

tiap peristiwa itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu 

disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain (Stanton, 2007:26). 

Dengan demikian unsur kausalitas (sebab akibat) sangat berperan penting karena 

tidak hanya keruntutan (kronologis) yang ada di dalamnya tetapi peristiwa satu 

yang menyebabkan dan berdampak terhadap peristiwa lain sehingga dari semua 

itu bisa berkembang dan mempengaruhi keseluruhan cerita. 

Alur merupakan tulang punggung cerita. Berbeda dengan 
elemen-elemen lain, alur dapat membuktikan dirinya sendiri 
meskipun jarang diulas panjang lebar dalam sebuah analisis. 
Sebuah cerita tidak akan perbah seutuhnya dimengerti tanpa 
adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang 
mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan 
keberpengaruhannya. Sama halnya dengan elemen-elemen lain, 
alur memiliki hukum-hukum sendiri; alur hendaknya memiliki 
bagian awal, tengah dan akhir yang nyata, meyakinkan dan logis, 
dapat menciptakan bermacam kejutan, dan memunculkan 
sekaligus mengakhiri keteganganketegangan (Stanton, 2007:28). 
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Dalam usaha pengembangan alur, pengarang memiliki kebebasan 

kreativitas. Namun dalam karya fiksi, kebebasan itu bukannya tanpa ”aturan”. 

Ada semacam aturan, ketentuan, atau kaidah pengembangan alur yang perlu 

dipertimbangkan. Kaidah-kaidah tersebut meliputi, plausibilitas dan kausalitas 

(Burhan Nurgiyantoro, 2005:130). 

Plausibilitas menyaran pada pengertian suatu hal yang dapat dipercaya 

sesuai dengan logika cerita. Sebuah karya sastra dikatakan plausibel atau masuk 

akal, jika tokoh-tokoh dan dunianya dapat dibayangkan dan peristiwa-peristiwa 

layak terjadi. Cerita dikatakan masuk akal jika tindakan-tindakan tokohnya benar-

benar mengikuti kepribadian yang telah diketahui pada bagian sebelumnya dan 

bertindak sesuai apa yang memang harus dilakukannya. 

Dalam alur terdapat dua unsur penting, yaitu konflik dan klimaks. Konflik 

dibagi atas konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik 

yang terjadi dalam hati, jiwa seorang tokoh cerita. Konflik eksternal adalah 

konflik antara tokoh yang satu dengan tokoh lain. Diantara banyaknya konflik 

yang terdapat dalam karya fiksi, yang paling penting adalah konflik sentral. 

Konflik sentral selalu merupakan pertimbangan antara dua nilai atau kekuatan 

yang mendasar, seperti kejujuran dan kemunafikan, individualitas dan pemaksaan 

untuk disetujui dan sebagainya. Konflik sentral merupakan inti struktur cerita 

yang dapat mengembangkan alur cerita. 

Konflik-konflik yang muncul dalam cerita mengarah pada klimaks. 

Klimaks terjadi pada saat konflik telah mencapai intensitas tertinggi dan pada saat 

itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari kejadiannya. Klimaks sangat 
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menentukan perkembangan alur. Klimaks merupakan pertemuan antara dua 

kekuatan yang dipertentangkan dan menentukan bagaimana konflik diselesaikan. 

b. Penokohan 

Karakter dapat berarti pelaku cerita dan dapat berarti ”perwatakan”. 

Antara seorang tokoh dengan perwatakan yang dimilikinya, memang merupakan 

suatu kepaduan yang utuh. Dalam pembicaraan sebuah fiksi, sering dipergunakan 

istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan atau karakter 

dan karakterisasi secara bergantian dengan menunjuk pengertian  yang hampir 

sama. Istilah-istilah tersebut sebenarnya menyaran pada pengertian yang persisi 

sama. Istilah ”tokoh” menunjuk pada orangnya, pelaku cerita. Watak, perwatakan 

dan karakter menunjuk pada sifat dn sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh 

pembaca, lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh.  

Ada dua konteks dalam karakter yaitu, yang pertama, karakter 

merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. 

Yang kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai 

kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-

individu tersebut dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan 

satu karakter utama yaitu karakter yang terkait dengan semua 

peristiwa yang berlangsung dalam cerita (Stanton, 2007:33). 

Dengan pembagian dua konteks tersebut setidaknya dapat menganalisis 

dan mengamati karakter cerita atau karakter dengan merujuk pada dua hal yakni 

antara individu-individu yang muncul dalam cerita dan pada pencampuran 
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berbagai kepentingan dari individu-individu terebut sehingga bisa ditemukan 

karakter utama. 

Tokoh mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah cerita. Tokoh 

memerankan suatu karakter dan menciptakan tindakan-tindakan tertentu yang 

mendukung jalannya cerita. Setiap cerita memiliki tokoh utama atau tokoh sentral. 

Tokoh sentral adalah tokoh yang selalu berhubungan dan relevan dengan setiap 

peristiwa yang terjadi dalam cerita. Peristiwa yang terjadi atau dialami tokoh ini 

akan membawa perubahan pada tokoh dan sikap pembaca terhadap tokoh. 

Dalam kaitannya dengan peristiwa yang dialami oleh tokoh, segala sesuatu 

yang menjadi dasar atau landasan bagi tokoh dalam mengerjakan sesuatu disebut 

motivasi. Stanton membedakan motivasi menjadi dua jenis yakni motivasi 

spesifik seorang tokoh adalah alasan atas reaksi spontan yang mungkin juga tidak 

disadari, yang ditunjukkan oleh adegan atau dialog tertentu. Motivasi dasar adalah 

suatu aspek umum dari satu karakter atau dengan kata lain hasrat dan maksud 

yang memandu sang karakter dalam melewati keseluruhan cerita. Dari kedua 

motivasi ini seorang karakter bisa dicermati atas tindakan yang dilakukan (Stanton, 

2007:33). 

Sudiro Satoto berpendapat bahwa analisis penokohan dapat ditinjau dari 

beberapa dimensi yaitu, fisiologis, sosiologis, dan psikologis. 

Dimensi fisiologis merupakan ciri fisik seperti usia yang 
menggambarkan kedewasaan, jenis kelamin, keadaan tubuh dan 
ciri fisik yang khas yang menguatkan karakter tokoh. Dimensi 
sosiologis meliputi ciri atau pola kehidupan sosial yang 
digambarkan seperti status, pekerjaan, jabatan, peranan dalam 
masyarakat serta tingkat pendidikan, penghasilan, pandangan 
hidup, agama dan ciri sosial yang mampu memberi nilai lebih 
terhadap dimensi ini. Dimensi psikologi meliputi latar belakang 
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kejiwaan yang memiliki ukuran mentalitas, moral untuk 
membedakan mana yang baik dan buruk, temperamen, 
kecerdasan, tingkah laku, keinginan, IQ, keahlian khusus dalam 
satu bidang dan ciri psikologis yang lain (Sudiro Satoto, 
1992:44). 
 

c. Latar 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 

Latar juga berwujud waktu-waktu tertentu (hari, bulan dan tahun), cuaca, atau satu 

episode sejarah. Biasanya latar deketengahkan lewat baris-baris kalimat deskriptif 

(Stanton, 2007:35). 

Di dalam beberapa cerita, latar menggambarkan warna perasaan atau 

suasana hati yang menyelubungi seorang tokoh. Penggambaran warna perasaan 

itu disebut suasana (atmosfire) (Stanton, 2007:36). Suasana mencerminkan 

perasaan para tokoh dan merupakan bagian dari dunia mereka. Oleh karena itu, 

untuk mengerti sepenuhnya tingkah laku para tokoh, seorang pembaca harus 

menyadari pentingnya di dalam sebuah cerita. 

Burhan Nurgiyantoro (2005:227), membedakan latar menjadi tiga kategori. 

1) Latar tempat, yaitu lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. 

2) Latar waktu, yaitu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

3) Latar sosial, yaitu menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan 

dalam karya fiksi. 
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d. Tema dan Amanat 

Stanton menyatakan bahwa tema merupakan aspek cerita yang sejajar 

dengan ’makna’ dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu 

pengalaman begitu diingat (Stanton, 2007:36). Ada banyak cerita yang 

menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang dialami manusia seperti 

cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, keyakinan, pengkhianatan manusia terhadap 

diri sendiri, disilusi, atau bahkan usia tua. Beberapa cerita bermaksud menghakimi 

tindakan karakter-karakter didalamnya dengan memberi atribut ’baik’ 

atau ’buruk’. 

Dalam usaha menemukan dan menafsirkan tema sebuah novel secara lebih 

khusus dan rinci, Stanton mengemukakan beberapa kriteria seperti yang 

ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

Cara mengidentifikasi tema sebuah cerita yakni pembaca sastra 
akan membiarkan dirinya hanyut oleh cerita yang sedang dibaca. 
Tidak hanya itu, biasanya mereka akan membekali diri dengan 
berbagai pengetahuan terkait karya dari penulis bersangkutan. 
Harus diketahui bahwa kerangka-kerangka kasar akan sangat 
diperlukan sebagai pijakan untuk menjelaskan sesuatu yang 
lebih rumit. Usaha ini dapat dimulai dengan gagasan-gagsan 
murni, terkait karakter-karakter, situasi-situasi, dan alur dari 
cerita. Cara efektif mengenali tema sebuah karya adalah dengan 
mengamati secara teliti setiap konflik yang ada didalamnya. 
Kedua hal ini berhubungan sangat erat dan konflik utama 
biasanya mengandung sesuatu yang sangat berguna jika benar-
benar dirunut. Setiap aspek cerita turut mendukung kehadiran 
tema. Oleh karena itu, pengamatan harus dilakukan pada semua 
hal seperti peristiwa-peristiwa, karakter-karakter, atau bahkan 
objek-objek yang sekilas tampak tidak relevan dengan alur 
utama. Jika relevansi hal-hal tersebut dengan alur dapat dikenali, 
keseluruhan cerita akan terbentang gamblang (Stanton, 2007:41). 
 

Pada hakikatnya tema merupakan makna yang dikandung cerita atau 

makna cerita. Makna cerita dalam sebuah karya fiksi novel, mungkin saja lebih 
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dari satu interprestasi. Hal inilah yang menyebabkan tidak mudahnya menentukan 

tema pokok cerita atau tema mayor. Artinya makna pokok cerita yang menjadi 

dasar atau gagasan dasar umum karya itu. Makna pokok cerita tersirat dalam 

sebagian besar, untuk tidak dikatkan dalam keseluruhan cerita, bukan makna yang 

hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu cerita saja. Makna yang hanya terdapat 

pada bagian-bagian tertentu cerita dapat diidentifikasi sebagai makna bagian, 

makna tambahan. Makna tambahan inilah yang dapat disebut sebagai tema 

tambahan atau tema minor (Burhan Nurgiyantoro, 2005:82—83) 

 

B. Pendekatan Sosiologi Sastra 

Sebagai suatu karya sastra, novel tidak dapat dipisahkan begitu saja dari 

masyarakat. Hal ini disebabkan karya sastra—dalam hal ini adalah novel—

diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati, dipahami dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Di sisi lain, sastrawan merupakan anggota masyarakat; ia terikat oleh 

status sosial tertentu (Damono, 2002: 1). 

Keberadaan masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang menyangkut 

organisasi sosial, iklim, geografi, sumber alam dan sebagainya. Oleh karena itu, 

karya sastra—novel—hanya dapat dipahami dengan baik apabila diperiksa 

hubungan-hubungannya dengan faktor-faktor yang menjadi lingkungannya 

tersebut (Damono, 2002: iv). Pendekatan terhadap karya sastra—novel—yang 

mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan ini oleh beberapa penulis disebut 

sebagai sosiologi sastra (Damono, 1984: 2). 
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Uraian di atas menunjukkan bahwa studi terhadap karya sastra 

menyangkut studi sosial atau sosiologi. Antara sosiologi dan sastra keduanya 

saling melengkapi. Sastra sebagaimana sosiologi berurusan dengan manusia. 

Pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan inilah oleh para beberapa penulis disebut sosiologi sastra 

(Damono, 1984: 2). 

Sosiologi sastra adalah penelitian wilayah sosiologi sastra cukup luas. 

Rene Wellek dan Austin Warren dalam Melani (1990:111) membagi telaah 

sosiologis menjadi tiga klasifikasi. Pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi 

pengarang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain-lain 

yang menyangkut diri pengarang. Kedua, sosiologi karya sastra. Sosiologi karya 

sastra mempermasalahkan tentang suatu karya sastra; yang menjadi pokok telaah 

adalah tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan atau 

amanat yang hendak disampaikannya. Ketiga, sosiologi pembaca. Sosiologi 

pembaca mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh sosialnya terhadap 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengacu pada pendapat Renne 

Wellek dan Austin Warren dalam Melani (1990: 111) yang kedua, yaitu sosiologi 

sastra yang mempermasalahkan tentang karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan 

dengan masalah sosial. 

3. Problem-problem Sosial 

Problem sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur 

kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial 
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atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok 

sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial (Soerjono 

Soekamto, 1999: 399). Moeliono menyatakan “problem sosial adalah sesuatu atau 

soal yang berkenaan dengan masyarakat yang harus diselesaikan (dipecahkan)” 

(Moeliono, 1994: 633). 

Problem sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia 

atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, psikologis, 

dan kebudayaan/kultural. Soejono Soekamto (1999: 401-402) mengklasifikasikan 

sumber dari problem sosial secara umum menjadi empat golongan. 

Faktor ekonomi, antara lain termasuk kemiskinan, pengangguran, pelacuran, dan 

kejahatan. 

1. Faktor biologis, antara lain meliputi penyakit-penyakit jasmaniah dan 

cacat. 

2. Faktor psikologis, antara lain sakit saraf, jiwa, lemah ingatan, sukar 

menyesuaikan diri, bunuh diri, dan sebagainya. 

3. Faktor kebudayaan seperti masalah perceraian, kenakalan anak-anak muda, 

perselisihan agama, suku, dan ras. 

Problem-problem sosial yang dibahas dalam penelitian ini adalah problem-

problem sosial yang bersumber dari faktor ekonomis, yaitu kemiskinan dan 

kejahatan/kriminalitas. 

Kemiskinan secara umum seringkali dipahami sebagai suatu kondisi 

dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup 

yang bersifat primer (papan, sandang, pangan) secara wajar sesuai dengan 
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kebutuhan tersebut. Bagong Suyanto menyatakan kemiskinan sebagai kondisi 

masyarakat yang kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan 

untuk mencapai standar hidup yang layak atau kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (1995: vii).  

Bouman dalam Sugito (1976: 107) menyatakan bahwa 

kejahatan/kriminalitas adalah suatu perbuatan anti sosial yang dirasakan 

masyarakat dan pelakunya dihukum oleh negara. Kartini Kartono berpendapat 

mengenai definisi kejahatan sebagai berikut. 

Kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses 
sosial yang menyimpang dari norma sehingga menghasilkan 
perilaku-perilaku sosial lainnya. Pertama, yang disebabkan 
karena kondisi-kondisi, misalnya gerak sosial, persaingan serta 
pertentangan kebudayaan, ideologi, politik, agama, ekonomi dan 
seterusnya. Kedua, cenderung mengarah atau menekankan pada 
penentuan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi 
penjahat (Kartini Kartono, 1999: 125). 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


