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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Sastra ada dalam peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu. 

Kehadiran sastra diterima sebagai realitas sosial, budaya, dan keindahan. Dalam 

karya sastra, selalu ada perkembangan yang terjadi, baik pada isi atau bentuk 

karya tersebut. Karena itu, pembaca akan mengetahui realitas sosial budaya dan 

keindahan sastra sebenarnya yang ditentukan oleh masyarakat penghasil karya 

sastra tersebut.  

Sastra merupakan karya imajinatif dengan menggambarkan kehidupan 

bermasyarakat yang dapat dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan kalangan 

masyarakat. Hasil imajinasi yang dilakukan pengarang akan dituangkan ke dalam 

bentuk karya sastra. Bentuk karya sastra tersebut, antara lain, drama, cerpen, 

puisi, dan novel. Penciptaan karya sastra bukan hanya melalui imajinasi yang 

dilakukan oleh pengarang, tetapi dapat juga dari pengalaman batin pengarang. 

Pengalaman batin pengarang berupa peristiwa atau problem dunia yang menarik 

sehingga muncul gagasan dan imajinasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan.  

Pradopo (1994:26) memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia 

dan kehidupan manusia. Suatu karya sastra terlahir sebagai hasil pengalaman, 

pemikiran, refleksi, dan rekaman budaya pengarang terhadap suatu hal yang 

terjadi dalam dirinya sendiri dan masyarakat. Sementara itu, kriteria utama yang 

dikenakan atas karya sastra adalah “kebenaran” penggambaran atau apa yang 
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ingin digambarkan pengarang ke dalam karyanya. Melalui penggambaran 

tersebut, pembaca dapat menangkap penggambaran seorang pengarang mengenai 

dunia sekitarnya, apakah itu sudah sesuai dengan hati nuraninya atau belum.  

Sastra yang telah dilahirkan oleh para pengarang diharapkan dapat 

memberikan kepuasan estetik dan intelektual bagi masyarakat penikmat sastra. 

Sebaliknya, sering terjadi suatu karya yang tidak dapat dipahami dan dinikmati 

sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat pembaca. Hal ini dikarenakan karya 

sastra adalah seni, di mana banyak unsur kemanusiaan yang masuk di dalamnya, 

khususnya perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran 

hidup, yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan 

dalam bentuk tulisan, sehingga diperlukan pengetahuan tentang sastra. Berkaitan 

dengan ini, perlu dilakukan penelitian agar hasil penelitiannya dapat memberikan 

kemudahan dalam memahami segala aspek yang ada dalam karya sastra itu 

sendiri, baik makna yang tersuarat maupun yang tersirat bagi masyarakat 

pembaca. Tugas penelitian sastra tentu tidak hanya terbatas pada penafsiran 

makna dan lambang dalam teks sastra, tetapi juga harus dapat membantu 

mempermudah masyarakat pembaca dalam memahami sastra, memberikan 

penilaian terhadap mutu penciptaan sastra, memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan sastra, dan selanjutnya dapat membantu 

menyediakan bahan-bahan dalam penyusunan teori-teori sastra. Beberapa 

pengkajian terhadap karya sastra seperti novel dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra, penelitian estetika, stilistika, psikologi 
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sastra, kritik sosial, kritik feminis, struktural, semiotik, resepsi, intertekstual, dan 

strukturalisme genetik. 

Satu hal yang tidak mungkin terlepas dari penciptaan karya sastra adalah 

latar belakang pengarang. Beberapa hal yang melatarbelakangi pengarang dalam 

melahirkan sebuah karya sastra, antara lain, kondisi kejiwaan si pengarang, faktor 

religi, pendidikan, ekonomi, sosial budaya atau keluarga. Semua faktor tersebut 

menjadi dasar terciptanya suatu karya sastra. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa karya sastra merupakan rekaman jiwa si pengarang dengan mediasi bahasa 

yang akan disampaikan kepada orang lain. 

Novel sebagai karya fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi model 

kehidupan yang diidealkan, dunia imajiner yang dibangun melalui berbagai 

unsurnya. Semua unsur tersebut sengaja oleh pengarang dibuat mirip, diimitasikan 

dengan dunia nyata lengkap dengan peristiwa-peristiwa dan latarnya, sehingga 

sering cerita yang ada dalam novel tersebut dianggap sebagai peristiwa yang 

benar-benar terjadi dan dialami oleh pengarang itu sendiri. Setelah membaca 

sebuah cerita novel, mungkin sekali pembaca akan merasakan sesuatu yang belum 

dirasakan sebelumnya, mungkin merasakan berupa keharuan, ikut merasakan 

penderitaan, atau merasakan kebahagian seperti yang dialami oleh tokoh Dini 

dalam novel La Grane Borne ini, sehingga berbagai reaksi emotif yang lain yang 

dapat menyebabkan pembaca mengalami perubahan dalam menyikapi kehidupan 

ini. 

Karya sastra yang tercipta pada kurun waktu tertentu dapat menjadi 

penggerak keadaan dan situasi yang terjadi pada penciptaan karya sastra itu, baik 
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sosial budaya, agama, politik ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, karya sastra 

dapat digunakan sebagai dokumen sosial budaya yang menangkap realitas dari 

masa tertentu. Novel yang berjudul La Grande Borne karya Nh. Dini ini masih 

mempunyai keterkaitan dengan novel-novel terdahulunya yang mengisahkan 

tentang perjalanan hidup Dini dengan segala problematika yang dihadapi baik 

dalam keluarganya maupun lingkungan masyarakat setempat. Dini sebagai salah 

satu bagian dari masyarakat memiliki pandangan tentang masyaraknya. Di balik 

masalah yang dihadapi antartokoh dalam novel ini.  

Dini melalui novel La Grande Borne ini menampilkan tokoh-tokoh yang 

penuh problematika dalam hubungannya dengan tokoh lain. Hal ini sangat jelas 

tergambar bahwa masalah-masalah sosial yang terjadi akibat adanya kehidupan 

tokoh yang dilingkupi ketidaknyamanan, pergolakan hidup tentang cinta, 

kepercayaan, dendam, persaingan, dan kedudukan dalam keluarga ataupun 

masyarakat yang terdapat di dalamnya. Problematika tokoh-tokoh tersebut 

mencerminkan pandangan pengarang dalam menyikapi realitas hubungan sosial 

yang terjadi. Dengan demikian, pengarang ingin menyuarakan aspirasinya 

terhadap kenyataan sosial yang terjadi. Masing-masing yang dihadapi tokoh 

dalam hubungan dengan antartokoh maupun lingkungannya dipandang sebagai 

hubungan yang membentuk totalitas makna. 

Penelitian sastra yang melihat struktur karya sastra sebagai totalitas dan 

menghubungkan antara pengarang dan sejarah masyarakat disebut penelitian 

strukturalisme genetik. Prinsip dasar strukturalisme genetik adalah bahwa karya 

sastra lahir karena proses sejarah suatu masyarakat. Penelitian dengan pendekatan 
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strukturalisme genetik senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang 

melatarbelakangi lahirnya karya sastra. Peneliti dalam menganalisis karya sastra 

yang diteliti dapat menghubungkanya dengan pengarang dan latar belakang 

masyarakat. Pemaknaan teks dapat dilakukan dengan menghubungkan hal-hal di 

luar teks. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa karya sastra lahir karena 

kegelisahan pengarang dalam melihat atau mengalami realita yang terjadi.  

Nh. Dini merupakan pengarang yang kreatif dan produktif. Kekreatifannya 

itu membuatnya menjadi pengarang berkualitas khususnya  dalam bidang 

kesusastraan Indonesia. Hal demikian dapat dibaca pada karya-karyanya di 

antaranya; Dua dunia, kumpulan cerpen (1956), novel pertamanya Hati yang 

Damai, (1961) disusul dengan Pada Sebuah Kapal (1972) yang 

menggambarkarkan perkawinan lintas negara. Novel-novel lainya, antara lain 

adalah La Barka, novel (1975), Namaku Hiroko, novel (1977), Sebuah Lorong di 

Kotaku, cerita kenangan (1978), Padang Ilalang di Belakang Rumah, cerita 

kenangan (1979), Langit dan Bumi Sahabat Kami, cerita kenangan (1988), 

Sekayu, cerita kenangan (1988), Kuncup Berseri (1996), Kemayoran (2000), 

Jepun Negerinya Hiroko (2001), Dari Parangakik ke Kampuchea, cerita 

kenangan (2003), serta Dari Fontenay ke Magalianes (2005); dan novel-novel 

lain yaitu Argenteuil, Hidup Memisahkan Dita, cerita kenangan (2008), Pondok 

Baca; Kembali ke Semarang, seri cerita kenangan (2011), dan termasuk novel La 

Grande Borne (2007) adalah novel terbaru karya Nh. Dini. Dini merupakan salah 

seorang sastrawan perempuan kelahiran 1936 di Sekayu, Semarang Jawa Tengah, 

dia telah memulai menulis sejak tahun 1951, ketika masih duduk di bangku kelas 



6 

 

II SMP. Pendurhaka adalah tulisannya yang dimuat di majalah Kisah dan 

mendapat sorotan dari H.B. Jassin; sedangkan kumpulan cerita pendeknya Dua 

Dunia diterbitkan pada tahun 1956 ketika masih SMA (Dini, 2007:283-284) 

Sementara itu, Diyanti (2013) menjelaskan bahwa Nh. Dini sebagai 

pengarang yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia 

sering memperoleh penghargaan dari dalam maupun luar negeri, di antaranya 

tahun 1989 mendapat “Hadiah Seni untuk Sastra” dari Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Jakarta, pada tahun 1991 menerima penghargaan “Bhakti 

Upapradana (bidang sastra) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mendapatkan 

beasiswa selama 4 bulan di Prancis guna menyiapkan terjemahan karya Jules 

Verne: Vinqt Mille Lieues Les Mers tahun 1994, pada tahun 2003 Dini menerima 

penghargaan bagi pengarang se-ASEAN (SEA Write Awards) di bidang sastra 

dari Pemerintah Bangkok Thailand, pada tahun yang sama juga diundang ke 

Jepang oleh The Japan Foundation, berangkat dari Bangkok setelah menerima 

SEA Writers’ Award, dan memberikan ceramah di Nazan University, Nagoya. 

Pada tahun 2007 Dini diundang ke Korea Selatan menghadiri Festival Pengarang 

se-Afrika-Asia-Timur Tengah (Mesir-Yordania-Arab) di Jeonju. Ini merupakan 

sebagian dari karya dan prestasi-prestasi yang sudah diperoleh Nh. Dini pada 

dunia kepengarangan khususnya sastra Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka 

terbukalah peluang penelitian karya-karya Nh. Dini mengkaji dengan pendekatan 

strukturalisme genetik yang melihat hubungan karya sastra dengan realitas sosial 

pengarang. 
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Menurut Ratna (2004:91) strukturalisme berarti paham mengenai unsur-

unsur karya sastra yang dianalisis dengan pendekatan intrinsik. Strukturalisme 

dalam studi sastra berakar pada strukturalisme yang ada dalam linguistik yang 

dikembangkan oleh Saussure dan Levis Strauss. Kemudian, menurut pendapat 

New Criticism, kritik sastra harus berpusat pada karya sastra itu sendiri dengan 

memperhatikan penyair sebagai pencipta atau pembaca sebagai penikmat. 

Strukturalisme genetik adalah metode yang berusaha digunakan untuk 

menyatukan analisis struktural dengan materialisme historis dan dialektik. 

Goldmann (dalam Saraswati, 2003:75) menjelaskan bahwa strukturalisme genetik 

adalah pendekatan yang menggunakan disiplin sosiologi sastra, tetapi kemudian 

melengkapi kekurangan pendekatan sosiologi sastra yang hanya berpandangan 

bahwa karya sastra adalah cermin sosial budaya masyarakat. Cara menganalisis 

karya sastra dengan pendekatan strukturalisme genetik, adalah menganalisis 

struktur yang membangun novel. Dalam hal ini, peneliti tidak akan membahas 

secara keseluruah dari unsur-unsur karya sastra, akan tetapi secara parsial dan 

lebih menitikberatkan pada unsur-unsur yang dianggap memiliki hubungan, 

sehingga akan terbentuk pola penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Penelitian kemudian dihubungkan dengan kondisi sosial dan historis yang konkret 

dengan kelompok sosial dan kelas sosial pengarang kemudian pandangan dunia 

pengarang yang mengarah pada sejarah sebagai suatu proses lahirnya karya sastra. 

Penelitian sejenis pernah dilakukan sebelumnya oleh Kurniawati (2005) 

dengan judul “Perjuangan Hidup Tokoh Perempuan dalam Novel Merpati Ladang 

Kapas Karya Najib El-Kailani dan Pertemuan Dua Hati Karya Nh. Dini (Telaah 
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Strukturalisme Genetik)”, aspek yang dibahas adalah (1) aktivitas/perilaku hidup  

tokoh perempuan dalam masyarakat pada novel Merpati Ladang Kapas Karya 

Najib El-Kailani dan Pertemuan Dua Hati Karya Nh. Dini, (2) keberadaan tokoh 

perempuan dalam masyarakat pada novel Merpati Ladang Kapas Karya Najib El-

Kailani dan Pertemuan Dua Hati Karya Nh. Dini, (3) pandangan hidup tokoh 

perempuan terhadap masyarakat dalam novel Merpati Ladang Kapas Karya Najib 

El-Kailani dan Pertemuan Dua Hati Karya Nh. Dini. 

Selain itu, ada juga skripsi yang membahas novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata oleh Rini (2009) dengan judul “Telaah Tokoh Utama dalam Novel 

Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata (Telaah Pendekatan Strukturalisme 

Genetik)”, penelitian ini lebih difokuskan pada (1) aktivitas atau perilaku tokoh 

utama dalam novel Laskar Pelangi Karya Andera Hirata, (2) keberadaan tokoh 

utama dalam novel Laskar Pelangi Karya Andera Hirata, dan (3) pandangan 

hidup tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata.  

Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah terletak pada objek penelitian. Kemudian penelitian ini lebih 

menekankan pada aspek, yaitu (1) unsur-unsur yang membangun novel La 

Grande Borne karya Nh. Dini yang meliputi (tokoh, alur, dan latar/setting), (2) 

wujud kehidupan sosial pengarang dalam novel La Grande Borne karya Nh. Dini, 

dan (3) pandangan dunia pengarang dalam novel La Grande Borne karya Nh. 

Dini.   

Penelitian strukturalisme genetik memiliki kelebihan karena teks sastra 

diperlakukan sebagai sasaran utama penelitian dan dianggap sebagai suatu 



9 

 

totalitas yang tidak sekedar terdiri dari unsur-unsur yang lepas-lepas (Damono, 

1984:46). Teks sastra sebagai hasil proses sejarah manusia akan bermakna jika 

dipahami secara menyeluruh dalam hubungan antarbagian teks dan sejarah 

pengarang. Sementara itu, penelitian ini dianggap relevan dengan kajian 

strukturalisme genetik karena pada hakikatnya hendak menemukan pandangan 

pengarang dalam karya sastra.  

Pandangan pengarang akan kelihatan jika peneliti melakukan kajian 

terhadap tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah; (1) unsur karya sastra baik secara 

parsial maupun jalinan keseluruhan, (2) kehidupan sosial pengarang yang 

merupakan bagian dari komunitas kelompok tertentu, (3) latar belakang sosial dan 

sejarah yang melatarbelakangi pengarang saat karya sastra diciptakan. 

Berdasarkan telaah tiga hal tersebut, pandangan dunia pengarang dalam karyanya 

akan ditemukan.  

Ketika melakukan penelitian sebuah teks sastra, peneliti dihadapkan pada 

objek karya sastra itu sendiri dengan segala fenomena-fenomena sosial yang 

terdapat di dalam maupun di luar teks karya tersebut. Karya sastra dapat 

dipandang sebagai sebuah deskripsi pandangan pengarang tentang masalah-

masalah sosial yang dialami atau dirasakan oleh pengarang itu sendiri. Hal itulah 

yang menjadi dasar peneliti merasa tertarik untuk mengkaji novel La Grande 

Borne karya Nh. Dini dan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. 

Penelitian ini diangkat dengan judul “Analisis Strukturalisme Genetik dalam 

Novel La Grande Borne Karya Nh. Dini”.  
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1.2 Fokus Masalah 

Penelitian ini masih bersifat luas, maka untuk melakukan kajian yang lebih 

spesifik dalam penelitian ini perlu dikemukakan tentang fokus masalah yang 

dikaji. Penelitian ini lebih difokuskan bagaimana struktur atau unsur-unsur yang 

membangun novel La Grande Borne karya Nh. Dini dengan analisis 

strukturalisme genetik yang dibatasi pada; fakta kemanusiaan, subjek kolektif, dan 

pandangan dunia pengarang. Alasan peneliti memfokuskan pada tiga persoalan 

tersebut, karena banyak cerita yang terdapat dalam novel mengungkapkan tentang 

persoalan-persoalan kehidupan antartokoh, lingkungan keluarga ataupun 

masyarakat. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Penelitian ini lebih mengacu pada strukturalisme genetik novel La Grande 

Borne Karya Nh. Dini. Adapun masalah yang akan dikaji dirumuskan sebagai 

berikut. 

1) Bagaimanakah struktur yang membangun novel La Grande Borne Karya Nh. 

Dini yang mencerminkan problematika tokoh akibat hubungan antartokoh dan 

lingkungannya? 

2) Bagaimanakah kehidupan sosial pengarang yang melatarbelakangi lahirnya 

novel La Grande Borne Karya Nh. Dini? 

3) Bagaimanakah pandangan dunia pengarang dalam novel La Grande Borne 

Karya Nh. Dini? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan struktur yang membangun novel La Grande Borne Karya 

Nh. Dini yang mencerminkan problematika tokoh akibat hubungan antartokoh 

dan lingkungannya. 

2) Mendeskripsikan kehidupan sosial pengarang yang melatarbelakangi lahirnya 

novel La Grande Borne Karya Nh. Dini. 

3) Mendeskripsikan pandangan dunia pengarang dalam novel La Grande Borne 

Karya Nh. Dini. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujun penelitian, adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai studi 

analisis terhadap sastra di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian novel 

Indonesia yang memanfaatkan teori strukturalisme genetik. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasikan teori sastra dan teori strukturalisme genetik dalam 

mengungkap novel La Grande Borne Karya Nh. Dini.   

3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi penelitian yang 

sejenis. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 

peneliti dan ilmuwan, kalangan pendidikan, pembaca, dan penikmat karya sastra 

untuk memahami dan mengapresiasi novel La Grande Borne Karya Nh. Dini.   

1) Bagi peneliti dan ilmuwan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih 

mendalam oleh peneliti yang selanjutnya dapat digunakan dalam 

pengembangan kajian sastra khususnya novel. 

2) Bagi pembaca hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang sastra baik secara kritis maupun 

akademis terutama yang berhubungan dengan kajian teori strukturalisme 

genetik. 

3) Bagi peneliti sendiri sebagai tambahan pengetahuan tentang penelitian 

khususnya mengenai strukturalisme genetik dalam karya sastra khususnya 

novel. 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga untuk menghindari 

penafsiran yang keliru terhadap istilah-istilah penting yang digunakan. Untuk 

itulah perlu adanya penegasan istilah. Adapun beberapa istilah yang perlu 

ditegaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Struktur adalah bentuk keseluruhan yang kompleks (complex whole). Setiap 

objek atau peristiwa yang terdiri dari berbagai unsur, yang setiap unsurnya 

tersebut menjalin hubungan (Siswantoro, 2008:12). 
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2) Strukturalisme Genetik adalah suatu pendekatan yang memasukkan faktor 

genetik di dalam memahami karya sastra. Genetik karya sastra artinya asal-

usul karya sastra. Adapun faktor terkait dengan asal-usul karya sastra adalah 

pengarang dan kenyataan sejarah yang turut mengondisikan karya sastra saat 

diciptakan (Jabrohim, 1994:62). 

3) Fakta Kemanusiaan adalah hasil aktivitas atau perilaku manusia baik yang 

verbal maupun yang fisik, yang berusaha dipahami ilmu pengetahuan. Fakta 

kemanusiaan dalam strukturalisme genetik dibagi ke dalam dua bagian yaitu, 

fakta individual dan fakta sosial. 

4) Subjek Kolektif adalah kelas sosial  atau kelompok yang dalam sejarah telah 

menciptakan suatu pandangan yang lengkap dan menyeluruh mengenai 

kehidupan (pandangan dunia) dan yang telah mempengaruhi perkembangan 

sejarah umat manusia (Saraswati, 2003:78). 

5) Pandangan Dunia adalah kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, 

aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan, yang menghubungkan/mengikat 

anggota-anggota suatu kelomok sosial tertentu dalam suatu kesatuan dan yang 

membedakannya dari kelompok-kelompok sosial yang lain (Faruk, 2012:66). 

 

 

 


