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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini, peneliti akan memaparkan tinjauan teoritis untuk 

melandasi atau memperkuat penelitian yang dikaji. Penelitian, ini menggunakan 

beberapa teori, di antaranya 1) novel; 2) sosiologi sastra; 3) konflik politik; 4) 

upaya penyelesaian konflik politik. Berikut merupakan paparan dari kajian 

teoritis. 

Sastra lahir dengan adanya dorongan dari manusia yang mengungkapkan 

kehidupan makhluk hidup, dapat berupa konflik, pengalaman, dan sebagainya 

Siswanto (dalam Jusriani, 2015). Secara etimologi sastra berasal dari 

kesusastraan, Teew (dalam Rokhmansyah, 2014: 1) menjelaskan kata sastra 

berasal dari penggalan sas yang berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi 

petunjuk, sedangkan tra yang berarti menunjukkan alat sarana, dengan demikian 

sastra merupakan alat berupa petunjuk atau buku interuksi atau buku pengajaran.    

Menurut Endaswara (dalam Periwitama, 2013) sastra merupakan 

gambaran kehidupan atau cermin kehidupan dari kehidupan makhluk hidup yang 

ditulis ke dalam sebuah karya sastra. Menurut Sumardjo dan Saini (dalam 

Rokmansyah, 2014: 2) sastra merupakan ungkapan pikiran atau imajinasi 

seseorang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang dapat membangkitkan 

pesona.  Sastra juga memiliki fungsi, yaitu dapat memberi gambaran kepada 

pembaca maupun hiburan, dapat menjadi pendidik dan memberi pengetahuan 

akan nilai-nilai yang terkandung (nilai-nilai kebaikan dan kebenaran), dan lain 

sebagainya.   
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 Karya sastra merupakan hasil karya dari pengarang, penyair, pujangga, 

sastrawan yang melibatkan cipta rasa dan daya imajinasi kehidupan makhluk 

hidup serta sebagai cerminan kehidupan makhluk hidup yang dijadikan sebagai 

objek karya sastra yang memiliki dampak tersendiri bagi para pembaca. Karya 

sastra dibagi menjadi tiga macam, yaitu prosa, drama, dan puisi. Pada penelitian 

kali ini peneliti menggunakan prosa yaitu novel.   

Berbagai macam jenis prosa di antaranya legenda, cerpen, dongeng, mitos, 

novel dan lain sebagainya. Menilik dari latar belakang di atas, bahwa pada 

penelitian ini akan menggunakan novel. Novel Kali Code Pesan-Pesan Api karya 

Mustofa W. Hasyim, karena pada novel tersebut mengisahkan berbagai macam 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Lembah Code. Berbagai macan 

tempat mempunyai konflik tersendiri, dengan tidak memandang waktu, keadaan, 

dan sebagainya.   

2.1 Novel 

Tujuan peneliti mengangkat novel sebagai salah satu teori yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu mengacu pada novel sebagai sumber data dalam 

penelitian yang dilakukan. Novel merupakan karangan prosa yang mengandung 

rangkaian kisah kehidupan manusia dengan orang lain disekelilingnya dengan 

menonjolkan tokoh dan watak. Secara umum novel merupakan kisah lengkap 

tentang seorang tokoh atau beberapa tokoh, dengan berbagai konflik yang 

dihadapi, serta perjalanan tokoh. Novel berasal dari kata “novella manusia” yang 

memiliki pengertian sebuah barang baru berbentuk kecil, kemudian disebut 

sebagai cerita pendek. Dalam istilah bahasa Indonesia “novella” merupakan karya 
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sastra berupa prosa fiksi yang memiliki kisah yang tidak terlalu panjang dan tidak 

terlalu sedikit, sehingga novel disebut sebagai hasil karya sastra yang utuh, serta 

mempunyai unsur-unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstinsik 

(Nurgiantoro, dalam Jusriani, 2015: 3).  

Unsur-unsur pendukung dalam karya sastra terutama karya sastra prosa 

fiksi sebagian bersar sama. Unsur-unsur pendukung, yaitu unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Menurut Nurgiantoro (dalam Jusriani, 2015: 3) unsur intrinsik 

merupakan unsur pembangun prosa fiksi dari dalam, karena unsur-unsur intrinsik 

ini yang membuat sebuah karya sastra prosa fiksi dapat terwujud. Unsur intrinsik 

pula sering dijumpai oleh pembaca dalam prosa fiksi, seperti pada novel. Unsur 

intrinsik terdiri dari, tokoh dan penokohan, latar, alur cerita, gaya bahasa, amanat, 

sudut pandang, tema. Unsur ekstrinsik menurut Andriani (dalam Pepatusdu, 2016: 

23) merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, unsur ekstrinsik 

secara tidak langsung mendukung karya sastra dari luar, dengan maksud dalam 

pembuatan karya sastra pengarang melihat keadaan sekitar masyarakat, misalnya 

keadaan sosial, agama, budaya, politik, dan sebagainya dengan demikian unsur 

ekstrinsik juga berperan penting dalam pembuatan karya sastra. Pada penelitian 

kali ini, peneliti mengambil beberapa unsur intrinsik, di antaranya tokoh, latar, 

dan alur cerita. Dari semua unsur intrinsik yang telah disebutkan, hanya beberapa 

yang akan dipaparkan dalam penelitian ini untuk memperkuat kajian teoritis 

dalam penelitian yang diangkat. Adapun yang akan dipaparkan di antaranya 1) 

tokoh dan penokohan; 2) setting atau latar; 3) dan plot atau alur cerita, berikut 

merupakan paparannya. 
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2.1.1 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dalam dunia sastra sangat berperan penting dalam menghidupkan 

kisah yang ada, dengan sifat-sifat  yang berbeda pada setiap tokohnya. Pada 

umumnya masyarakat hanya mengenal beberapa tokoh, di antaranya antagonis, 

dan protagonis. Sedangkan pengertian tokoh menurut Rokhmansyah (2014: 34) 

tokoh merupaka perwujudan atau lukisan tokoh atau seseorang yang ada di dalam 

prosa fiksi dengan memiliki sifat baik maupun jahat, dengan demikian tokoh 

sangat berkaitan erat dalam karya sastra. Menurut Nurgiantoro (2013: 258). 

Berikut merupakan paparan jenis-jenis tokoh dan penokohan. 

Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Tokoh-tokoh pada karya sastra, terutama prosa fiksi dibedakan atau dilihat 

pada penting tidaknya peran yang dibawakan, misalnya tokoh utama dan tokoh 

tambahan. Menurut Nurgiantoro (2013: 259) tokoh utama merupakan tokoh yang 

diutamakan, dengan kata lain tokoh yang berperan penting, sering diceritakan 

dalam sebuah cerita prosa fiksi. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh 

yang dapat muncul beberapa kali. Tokoh tambahan juga sering diabaikan oleh 

pembaca karena peran yang tidak penting (Nurgiantoro, 2013: 259). 

Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Tokoh-tokoh dalam karya sastra terutama prosa fiksi dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu dilihat dari peran yang diperankan penting atau tidak. Menurut 

Nurgiantoro (2013: 260) peran penting yang dapat diperankan oleh tokoh utama 

ada dua yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan 

tokoh yang dikagumi oleh pembaca, karena tokoh protagonis memiliki sifat yang 
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baik hati, sikap sopan santun, yang sering diceritakan atau dapat sebagai pahlawan 

di akhir cerita prosa fiksi. Sedangkan tokoh antagonis berbanding terbalik dengan 

tokoh protagonis. Tokoh antagonis sering bertentangan, berbeda pendapat dengan 

tokoh protagonist, secara langsung maupun tidak langsung (bersifat fisik maupun 

batin) (Nurgiantoro, 2013: 261). 

Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Tokoh statis dan tokoh berkembang pada karya sastra dibedakan melalui 

kriteria. Menurut Nurgiantoro (2013: 272) tokoh statis merupakan tokoh yang 

memiliki sifat, watak, pendirian yang tetap, walaupun setiap hari diterpa masalah 

tokoh statis akan tetap pada pendiriannya, serta tidak terpengaruh oleh orang lain.  

Tokoh berkembang merupakan tokoh kebalikan dari tokoh statis, karena 

tokoh berkembang mengalami perkembangan dengan seiring waktu berjalan 

misalnya berinteraksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan oleh tokoh dapat 

mengubah pandangan tokoh akan perilaku dan sebagainya (Nurgiantoro, 2013: 

272). 

 

2.1.2 Latar atau Setting 

Setting dalam karya sastra juga sama pentingnya dengan tokoh dan 

perwatakan serta alur atau plot. Pada umunya setting lebih dikenal dengan latar. 

Latar merupakan tempat terjadinya sebuah peristiwa di dalam cerita karya sastra. 

Menurut Semi (dalam Rokhmansyah, 2014: 38) latar atau landasan tumpu 

(setting) dalam prosa fiksi bukan hanya    sebuah bacground, melainkan sebuah 
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tempat yang menunjukkan sebuah kejadian atau peristiwa di lingkungan atau 

tempat terjadinya. Sedangkan Aminuddin (2011: 67) berpendapat bahwa setting 

merupakan latar peristiwa di dalam prosa fiksi baik berupa tempat, waktu, 

maupun peristiwa, juga memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Pada 

dasarnya latar harus disamakan atau disesuaikan dengan kedaan tokoh, karena jika 

keadaan tokoh dan latar yang berbeda akan membuat pembaca kebingungan. 

Dengan demikian latar dalam prosa fiksi terutama novel harus dapat 

menggambarkan keadaan lebih rinci, jelas, luas, konkret dan pasti. Setting atau 

latar terbagi atas tiga macam, di antaranya latar tempat, waktu dan suasana. 

Berikut merupakan paparanannya. 

Latar Tempat 

Latar tempat pada prosa fiksi dibutuhkan untuk mengetahui atau 

menunjukkan tempat terjadinya sebuah peristiwa, menurut Nurgiantoro (2013: 

314) latar tempat yang digunakan harus menggunakan nama tertentu, serta nama 

yang digunakan harus jelas. 

Latar Waktu 

Latar waktu merupakan latar yang menunjukkan waktu terjadinya cerita 

karya sastra. Misalnya pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Latar waktu 

juga dapat berupa tanggal, hari, tahun, bulan, menunjukkan jam, dan sebagainya. 

Latar waktu juga memiliki tujuan yaitu untuk memberi tahu kepada pembaca 

kapan terjadinya cerita karya sastra. Latar waktu dalam prosa fiksi harus 

disesuaikan dengan latar tempat dan sosial, karena mau tidak mau waktu, tempat, 

akan berubah sejalan dengan perkembangan cerita fiksi (Nurgiantoro, 2013: 321) 
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Latar Suasana 

Latar suasana merupakan latar yang menunjukkan bagaimana keadaan 

suasana yang terjadi ketika peristiwa tersebut sendang berlangsung, apakah sedih, 

senang, menegangkan, dan sebagainya.  

Ketiga latar di atas dalam karya sastra sangat berkaitan erat, karena tanpa 

adanya salah satu dari latar tempat, waktu dan suasana, pembaca tidak akan 

mengetahui bagaimana tempat kejadian, waktu kejadian, ataupun suasana dalam 

cerita karya sastra. 

 

2.1.3 Alur atau Plot 

Sebuah cerita pada karya sastra juga harus mempunyai plot atau alur 

cerita. Plot juga sama pentingnya dengan tokoh dan perwatakan, plot juga 

termasuk ke dalam unsur intrinsik novel. Tanpa plot atau alur cerita dalam karya 

sastra tidak akan menarik. Sehingga plot perlu dalam pembuatan sebuah cerita 

karya sastra. Menurut Aminuddin (2011: 83) plot merupakan rangkaian cerita 

yang dibentuk dari beberapa tahapan peristiwa, sehingga menjadi sebuah cerita 

yang menarik. Terdapat beberapa tahapan dalam plot atau alur certia, yaitu 1) 

perkenalan; 2) munculnya masalah atau konflik; 3) klimaks; 4) anti klimaks; 5) 

penyelesaian. Pada pemaparan alur cerita, peneliti hanya mengambil beberapa alur 

cerita, di antaranya 1) perkenalan; 2) munculnya masalah atau konflik; 3) dan 

klimaks. Berikut merupakan paparannya.  

 



17 
 

 
 

Perkenalan 

Perkenalan dalam karya sastra prosa fiksi dapat di awali dengan 

perkenalan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita karya sastra. Perkenalan juga 

dapat memperkenalkan tempat terjadinya atau bermulanya sebuah cerita, misalnya 

menyebutkan nama, alamat rumah, dan sebagainya (Aminuddin, 2011: 84). 

Munculnya Masalah atau Konflik 

Konflik dapat muncul dengan berbagai penyebab atau masalah-masalah 

kecil yang muncul, misalnya masalah kecil yang dialami oleh para tokoh di dalam 

cerita karya sastra. Konflik sendiri bermula dari ketidak senangan tokoh terhadap 

beberapa hal. Konflik dapat berupa konflik sosial, konflik keluarga, konflik 

agama, konflik budaya, konflik politik, dan sebagainya (Nurgiantoro, 2013: 179). 

Klimaks 

Klimaks merupakan purkembangan dari konflik (permunculan masalah), 

tetapi tidak semua konflik dapat perkembang menjadi klimaks. Terdapat beberapa 

konflik pendukung yang berperan penting dalam terjadinya klimaks (Nurgiantoro, 

2013: 184). Sedangkan menurut Stanton (dalam Nurgiantoro, 2013: 184) klimaks 

merupakan tingkatan tertinggi dari terjadinya masalah, klimaks tidak bisa 

dihindari, karena klimaks dapat menentukuan arah dari plot atau alur cerita. 
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2.2 Sosiologi Sastra 

Teori tentang sosiologi sastra dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengenali masalah-masalah dalam novel sebagai sumber data. Seperti yang 

diketahui bahwa masyarakat tidak lepas dari aktivitas-aktivitas sosial, 

pemasalahan sosial, kehidupan sosial dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas maupun 

permasalahan sosial yang ada di masyarakat sering diteliti dengan menggunakan 

sosiologi. Sosiologi dalam arti luas merupakan pengetahuan atau ilmu tentang 

sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu tentang struktur sosial 

mengenai proses sosial dan perubahan masyarakat (Parawiratama, 2013: 2). 

Sosiologi berasal dari kata sosio atau society yang artinya masyarakat, dan logi 

atau logos yaitu ilmu. Dengan demikian sosiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari masyarakat atau kehidupan masyarakat (Saraswati, 2003: 2). 

Menurut Swingewood (dalam Faruk, 2013: 1) bahwa sosiologi merupakan sebuah 

studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, serta studi-

studi mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Ilmu sosiologi muncul 

karena adanya perkembangan pada masyarakat dalam menghadapi ancaman 

terhadap hal yang selama ini dianggap benar, dan nyata (Sunarto, 2004: 1). 

Tidak berbeda dengan ilmu interdisipliner, sosiologi juga dapat dikaitkan 

dengan ilmu-ilmu interdisipliner lainnya, misalnya dengan sastra, politik, agama, 

budaya, dan sebagainya. Penelitian kali ini, peneliti menggunakan sosiologi sastra 

sebagai acuan dalam teori sosiologi yang dipergunakan dalam penelitian. 

sosiologi sastra adalah cabang ilmu interdisipliner sosiologi. Tidak hanya 

pada kehidupan nyata yang dapat menggunakan sosiologi sebagai pendekatan, 
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tetapi pada karya sastra sosiologi juga dapat dipergunakan sebagai pendekatan. 

Sosiologi dalam ranah sastra mempunyai pengertian ilmu yang mempelajari 

kehidupan masyarakat, seluk-beluk masyarakat, perubahan sampai perkembangan 

masyarakat yang ada di dalam karya sastra.  Menurut Sipayung (2016: 25) 

sosiologi sastra merupakan penelitian yang menfokuskan pada kehidupan 

masyaraka berdasarkan imajinasi, perasaan dan instuisi. Endraswara (2013: 79)  

berpendapat hal yang sama, yaitu sosiologi sastra merupakan penelitian yang 

menfokuskan pada konflik yang terjadi pada masarakat, karena sastra sering 

mengungkapkan peristiwa masa lalu, masa sekarang maupun masa depan, dengan 

menambahkan gambaraan peristiwa, perasaan, dan instuisi. Pengertian sastra 

dalam ranah sosiologi menurut Wellek dan Warren (2014: 98) merupakan isntitusi 

sosial yang memakai medium bahasa, teknik-teknik sastra tradisional seperti 

simbolisme dan mantra bersifat sosial, karena konvensi dan norma masyarakat. 

Sastra  juga “menyajikan kehidupan”, dan “kehidupan” sebagian besar terdiri dari 

kenyataan sosial, namun karya sastra juga “meniru” alam dan dunia subjektif 

manusia. Dengan kata lain karya sastra terutama prosa fiksi merupakan cerminan 

dari kehidupan nyata. Namun sosiologi dan sastra memupunyai hubungan yang 

erat, menurut Ratna (2015: 334) sosiologi dan karya sastra  merupakan sebagai 

hubungan hakiki, karena karya sastra masih mewarnai kehidupan masyarakat 

dengan penilaian-peneliaian masyarakat secara terus menerus membawa karya 

sastra ke luar dari kehidupan yang sesungguhnya. 

Tidak hanya itu sosiologi sastra juga dapat dikaitkan dengan konflik yang 

terjadi pada masyarakat dunia nyata maupun karya sastra, karena konflik sebagai 

unsur penting dalam perkembangan masyarakat maupun dalam pembuatan karya 
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sastra (Susan, 2014: xxiii).  Menurut Anwar (2010: 51) selain sebagai cerminan 

kehidupan sosial, sastra mengandung berbagai perstiwa-peristiwa sosial, terutama 

konflik yang dialami tokoh cerita, serta memuat pandangan-padangan mengenai 

kehidupan sosial pada karya sastra. Dengan kata lain konflik yang terjadi pada 

masyarakat atau tokoh karya sastra dapat diteliti menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra, serta dapat memberi tahu peneliti mengenai perkembangan 

masyarakat atau tokoh karya sastra akan perkembangan masyarakat yang lebih 

baik atau tidak.  

Sosiologi dan sastra sebagai ilmu interdisipliner mempunyai kaitan erat, 

menurut Kurniawan (2012: 5-9) Sosiologi dan sastra memiliki hubungan atau 

relasi dalam ilmu interdisipliner, yaitu  1) Karya sastra juga mempertimbangkan 

aspek-aspek kemasyarakatan; 2) Aspeks-aspeks masyarakat juga terkandung di 

dalam pemahaman karya sastra; 3) Masyarakat juga melatarbelakangi serta 

berhubungan dalam pemahaman karya sastra; 4) Terdapat hubungan dialek di 

antara masyarakat dengan sastra; 5) Sosiologi dengan sastra dimediasi oleh 

pengarang; 6) Sosiologi dengan sastra dimediasi oleh fakta sastra; 7) Sosiologi 

dengan sastra dimediasi oleh pembaca; 8) Sosiologi dengan sastra dimediasi 

dengan kenyataan; 9) Sosiologi dengan sastra dimediasi oleh bahasa sebagai 

media bahasa.  

 

2.3 Konflik Politik 

 Konflik tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, berbagai macam 

konflik dapat terjadi dimanapun berada, serta tidak mengenal waktu, situasi, 
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individu kaya atau miskin, kelompok-kelompok organisasi, lembaga-lembaga, 

masa lalu, masa sekarang, masa depan dan sebagainya. Konflik yang terjadi pada 

masyarakat umum sangat wajar, karena konflik merupakan unsur kehidupan di 

dalam masyarakat umum. Tidak hanya di dalam dunia nyata konflik juga 

termasuk unsur penting di dalam karya sastra. Konflik pada karya sastra termasuk 

pada bagian plot atau alur cerita pada unsur intrinsik, misalnya novel.  

 Konflik yang terjadi pada masyarakat, sangat beragam, misalnya konflik 

budaya, konflik agama, konflik organisasi, konflik pedidikan, konflik sosial, 

konflik politik. Konflik-konflik tersebut sering juga dipakai sebagai latar utama 

pada pembutan karya sastra, misalnya novel, tanpa konflik pada karya sastra 

sebuah cerita tidak akan menarik. Pada penelitian ini konflik yang difokuskan 

oleh peneliti yaitu konflik politik, yang ditemukan dalam sosiologi sastra sebagai 

salah satu konflik yang jarang diangkat dalam kajian sastra. Sebelum itu peneliti 

akan memaparkan pengertian konflik dan politik secara terpisah. Berikut 

merupakan pengertian konflik dan politik menurut para tokoh.  

 Konflik secara etimologi berasal dari bahasa latin configere yaitu saling 

memukul, selanjutnya diadaptasi ke dalam bahasa Inggris menjadi conflict, 

kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik (Wirawam, 

2013: 4). Sedangkan menurut Setiadi dan Usman (2013:54) konflik secara  

etimologi berasal dari bahasa latin con dan fligere yang memiliki arti benturan 

atau tabrakan.  Selanjutnya menurut KBBI konflik merupakan masalah yang  

terjadi di antara individu, kelompok-kelompok organisasi, lembaga-lembaga, dan 

sebagainya pada dunia nyata maupun pada karya sastra  misal novel, yang 

memiliki dampak bagi yang terlibat maupun tidak dalam konflik. Terakhir 
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pengertian konflik dalam ilmu politik yaitu konflik yang berhubungan dengan 

keributan, pembunuhan, terorisme, serta berkaitan dengan kekerasan yang terjadi 

pada masyarakat umum maupun pada karya sastra, seperti novel, yang memiliki 

dampak akibat dalam perbedaan, persaingan, serta pertentangan antara individu, 

kelompok organisasi, lembaga-lembaga, dan sebagainya, kemudian memiliki 

kepentingan serta tujuan yang berbeda atau sebaliknya (Setiadi dan Usman, 2013: 

56).  

Pengertian politik secara etimologi berasal dari bahasa latin (Yunani) yaitu 

polis, yaitu kota yang memiliki status sebagai negara. Semua aktifitas yang 

dijalankan oleh negara untuk kelestarian dan perkembangan. Selanjutnya menurut 

Hidayat (2012: 2) politik disebut sabagai seni (seni dalam berbagai kegiatan) dan 

ilmu pemerintahan. Sedangkan pengertian politik menurut KBBI yaitu 

pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau dasar Negara seperti sistem 

pemerintahan, dasar pemerintahan. 

Dari beberapa pengertian konflik dan politik di atas dapat disimpulkan 

bahwa konflik politik merupakan permasalahan yang terjadi di antara dua individu 

atau lebih, kelompok-kelompok organisasi, lembaga-lembaga, pengusaha dan 

sebagainya yang berselisih paham dan bertentang, serta mempunyai tujuan dan 

cita-cita yang sama  tetapi cara untuk mewujudkannya berbeda-beda. Selanjutnya 

pengertian konflik politik menurut para tokoh yaitu. Menurut Wirawan (2013: 67) 

konflik politik merupakan permasalahan yang terjadi pada dua individu, 

kelompok-kelompok organisasi, lembaga-lembaga pemerintahan atau manusia 

yang secara bersama-sama mengumpulkan kekuatan untuk tujuan yang 

diinginkan. Selanjutnya menurut Setiadi dan Usman (2013: 59) konflik politik 
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yaitu pertentangan, persaingan, perbedaan pendapat dalam mewujudkan dan 

mempertahankan apa yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian menurut 

Prawiratama (2013: 3) konflik politik merupakan permasalahan yang terjadi di 

atara dua individu atau lebih, kelompok organisasi, lembaga pemerintahan, dan 

sebagainya yang memiliki perbedaan pada tujuan, kepentingan dan sebagainya.  

Seperti halnya karya sastra konflik juga tidak terlepas dari unsur 

pendukung. Sebagian besar unsur yang terdapat pada konflik secara umum sama 

tidak terkecuali dengan konflik politik. Menurut Susan (2014: xxiv) terdapat 

unsur pendukung di dalam konflik seperti konflik politik, yaitu. 

1) Persepsi 

Merupakan Tanggapan masyarakat umum maupun pada karya 

sastra, seperti novel berupa konflik atau hal-hal kecil maupun 

sebaliknya. 

2) Aspirasi 

Merupakan harapan masayarakat umum mapun pada karya sastra 

seperti novel  berupa sebuah  keberhasilan.  

3) Tokoh  

Merupakan masyarakat umum atau seseorang yang berperan pada 

karya sastra, seperti novel yang berpartisipasi dalam terjadinya konflik 

maupun keberhasilan dalam mengatasi konflik. 

Konflik politik dalam wujudnya terbagi atas dua wujud, yaitu konflik yang 

berwujud kekerasan dan konflik yang tidak berwujud kekerasan. Menurut 

Surbakti (2010: 191) konflik berwujud kekerasan merupakan konflik yang tidak 
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memiliki kesepakan akan dasar-dasar, aturan, maupun tujuan dan cita-cita negara, 

adapun konflik yang berwujud kekerasan yaitu, kudeta, pembunuhan, 

pemberontakan, dan sebagainya, sedangkan konflik yang tidak berwujud 

kekerasan merupakan konflik yang pada umumnya dapat ditemui pada 

masyarakat umum, serta telah memiliki kepakatan akan dasa-dasar, aturan 

maupun tujuan dan cita-cita negara, adapun konflik yang tidak berwujud 

kekerasan di antaranya, demonstrasi, pemogokan, pengajuan petisi dan protes, 

dialog, dan polemik di surat kabar.   

Wujud dari konflik politik tersebut, juga tergambar dalam novel Kali Code 

Pesan-Pesan Api, yang di dalamnya terdapat berbagai konflik yang serupa, seperti 

di jelaskan oleh Saraswati (2003: 121) konflik politik dapat menjadi latar utama 

dalam karya sastra, karena konflik politik dapat menggambarkan perasaan 

manusia, perilaku manusia, serta emosi manusia, karena sebagai cerminan 

kehidupan nyata maka konflik politik yang menjadi latar utama juga dapat 

mengambarkan keadaan masa itu, bagaimana perjuangan para tokoh cerita ketika 

berjuang dalam menghadapi konflik politik.  

Konflik yang terjadi pada masyarakat umum maupun pada karya sastra, 

seperti novel mempunyai faktor penyebab. Berbagai macam faktor penyebab 

dapat terjadi pada masyarakat umum maupun masyarakat pada karya sastra, 

seperti novel. Tidak hanya faktor penyebab konflik umum yang dapat terjadi pada 

masyarakat umum maupun pada karya sastra, seperti novel, melainkan juga 

terdapat faktor penyebab pada konflik politik (Wirawan, 2013: 7-14). Sebagian 

besar faktor penyebab konflik secara umum maupun pada konflik politik hampir 

sama dengan faktor-faktor penyebab konflik pada umumnya, hanya saja 
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masyarakat yang mengembangkan faktor tersebut menjadi konflik yang seperti 

apa.  Menurut Surbakti (2010: 193-194) penyebab konflik politik terdiri dari dua 

hal. Pertama kemajemukan horizontal, yaitu terdiri majemuk kultural, misalnya 

ras, bangsa, agama; dan majemuk sosial yaitu perbedaan dalam mata pencaharian, 

misalnya petani, buruh, pegawai negeri sipil, wartawan, dokter, dan sebagainya. 

kedua kemajemukan vertikal yaitu ragam masyarakat yang memiliki pengetahuan, 

kekayaan, serta kekuasaan yang juga dapat memicu konflik politik, selanjutnya 

faktor penyebab konflik politik menurut Wirawan (2013: 7-14), di antaranya: 

1) Tujuan yang berbeda, setiap konflik yang terjadi di dalam perpolitikan 

mempunyai tujuan yang sama, tetapi dengan upaya pencapaian yang 

berbeda; 

2) Sistem imbalan yang tidak layak, yang dimaksud seperti sistem imbalan 

yang tidak adil dalam sebuah perusahaan, antara karyawan dan manajemen 

perusahaan; 

3) Komunikasi yang tidak baik, komunikasi juga dapat menjadi faktor dalam 

konflik politik, misalnya komunikasi yang tidak bebas, informasi yang 

tidak dapat dimengerti, dan sebagainya; 

4) Konflik juga terjadi karena perlakuan yang tidak manusiawi, melanggar 

hak asasi manusia, dan melanggar hukum; 

5) Pribadi orang, yaitu pribadi orang yang berbeda-beda, ada orang yang 

pribadinya suka membuat konflik, seperti selalu curiga, emosi dan 

sebagainya; 

6) Kebutuhan, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda; 

7) Budaya konflik dan kekerasan, dan lain sebagainya. 
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Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik politik di atas, juga dapat menjadi 

alasan tersendiri bagi pengarang untuk membuat sebuah karya sastra, serta sebagai 

faktor yang mewakili dari adanya wujud konflik politik. Konflik pada ranah sastra  

terutama karya sastra prosa fiksi, diperlukan untuk membangung sebuah cerita 

yang menarik, seperti kisah kehidupan makhluk hidup, konflik politik, konflik 

budaya, dan sebagainya. Dalam ranah sastra, konflik politik dapat menjadi latar 

utama dalam karya sastra, karena konflik politik dapat menggambarkan perasaan 

manusia, perilaku manusia, serta emosi manusia (Saraswati, 2003: 121). 

Konflik terutama konflik politik juga mempunyai dampak tersendiri bagi 

tokoh yang mengalami konflik politik. Dampak tersebut dapat berupa dampak 

positif maupun dampak negatif, menurut Wirawan (dalam Kusuma, 2014: 66) 

terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan konflik terutama konflik politik pada 

masyarakat, yaitu bertambahnya solidaritas, hancurnya atau retaknya kelompok, 

adanya perubahan pada individu, adanya korban jiwa, dan sebagainya.  

Setiap wujud konflik politik juga melatarbelakangi terjadinya konflik 

politik, namun  dalam novel Kali Code Pesan-Pesan Api wujud konflik politik 

sebagian besar ada, tetapi peneliti mengambil beberapa konflik yang dapat 

mewakili wujud konflik politik, yaitu; 1) Demonstrasi politik; 2) Intrik-intrik 

politik; 3) suap-menyuap dan korupsi. Berikut merupakan paparan dari bentuk 

konflik politik yang diambil untuk penelitian. 

2.3.1 Demonstrasi Politik 

Demontrasi atau unjuk rasa merupakan sebuah pertentangan mengenai 

beberapa hal yang tidak menguntungkan salah satu pihak, misalnya pendememo 
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(masyarakat, buruh, dan sebagainya) dengan kebijakan pemerintah. Namun 

pertentangan di dalam demonstrasi dapat dilakukan oleh berbagai dewan partai, 

antar partai, organisasi, pemerintah dan sebagainya. Selanjutnya unjuk rasa dapat 

pula sebagai dukungan kepada pemerintah dan sebagainya. Demonstrasi pada 

praktiknya dapat berbentuk lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk 

mengeluarkan pendapat mereka mengenai berbagai permasalahan yang ada di 

lingkungan umum. Tujuan demonstrasi yaitu, agar pendapat mereka dapat 

didengar dan diterima oleh pemerintah maupun sebaliknya (Rahman, 2015).  . 

2.3.2 Intrik-Intrik Politik 

Intrik-intrik politik merupakan penyebaran kabar berupa isu-isu yang 

sengaja untuk menjatuhkan pihak lawan dengan memberi kabar ke orang lain 

(berinteraksi) serta dapat menimbulkan dampak tersendiri bagi orang yang 

dituduh, diserang, dan sebagainya . Sedangkan menurut Wirawan (2013: 59) 

intrik-intrik politik masih berkaitan dengan isu-isu atau prasangka terhadap lawan 

ketidaksepahaman pencapaian tujuan atau cita-cita yang diinginkan. 

2.3.3 Suap-menyuap atau Korupsi 

Praktek suap menyuap atau korupsi juga sering terjadi pada dunia nyata 

maupun pada karya sastra, seperti novel. Menurut Wirawan (2013: 57-59) praktek 

suap-menyuap atau korupsi yaitu permasalahan yang terjadi pada individu yang 

mementingkan diri sendiri, serta menggunakan uang atau barang, yang 

mempunyai tujuan untuk kepentingan diri sendiri. 


