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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Novel 

Novel sebagai bagian dari genre sastra berupa prosa, menampilkan 

gambaran kehidupan masyarakat dan mampu memberikan makna tertentu bagi 

pembaca karena karya sastra ini menceritakan kehidupan tokoh yang ada di 

dalamnya secara lebih detail dan mendalam. Selain itu, karya sastra berupa novel 

dihasilkan dari masyarakat yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan 

masyarakat. Eagleton (2010: 22) menyatakan bahwa sastra bukan hanya mengacu 

pada selera pribadi melainkan pada asumsi yang dimainkan kelompok sosial 

tertentu (masyarakat) dan dilestarikan kekuasaan terhadap yang lain. Novel 

menggambarkan kehidupan sosial melalui pengisahan cerita-cerita yang terjadi 

melalui masyarakat. Oleh karena itu, membaca novel mampu memperluas wawasan 

pembaca mengenai interaksi-interaksi sosial melalui cerminan kehidupan sosial 

yang dibuat oleh pengarang dalam novel tersebut. Unsur pembangun karya sastra, 

pada novel terdiri dari unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ikstrinsik terdiri 

dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, amanat, serta gaya bahasa yang 

digunakan pengarang. Dalam penelitian ini hanya diungkapkan salah satu unsur 

yakni tokoh dan penokohan demi fokusnya permasalahan penelitian. 

2.2 Tokoh dan Penokohan 

Di dalam ruang lingkup masyarakat selalu terdiri dari individu-individu atau 

anggota-anggota yang berinteraksi dan melakukan komunikasi, itulah yang terjadi 

di lingkungan masyarakat secara nyata. Hal ini setara dengan yang terjadi dalam 
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novel yakni di dalamnya terdiri dari berbagai tokoh yang melakukan interaksi dan 

bersosialisasi secara aktif. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam 

cerita sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita (Nurgiyantoro, 2010:176-177). 

Tokoh merupakan gambaran pelaku atau perwujudan dari karakter yang 

digambarkan pengarang, tokoh berperan sebagai individu yang diceritakan maupun 

individu pendukung.  

Penokohan merupakan cara pengarang dalam menentukan dan memilih 

tokoh-tokohnya seperti memberi nama tokoh tersebut. Yuliana, Salem, dan 

Wartiningsih (2018) menyebutkan bahwa watak tokoh dan penciptaan citra tokoh 

yang disajikan disebut penokohan. Berdasarkan definisi tersebut, penokohan 

merupakan proses serta cara pengarang dalam menggambarkan perilaku serta watak 

tokoh. 

2.3 Pendekatan Sosiologi Sastra 

Sosiologi sastra sebagai pendekatan dalam penelitian ini, merupakan suatu 

disiplin ilmu yang membahas karya sastra dan kaitannya dengan lingkup sosial. 

Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan 

disebut sosiologi sastra (Damono dalam Murpratama 2012:6). Muslimin (2011: 

130) berpendapat, pada pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat 

hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan 

kenyataan yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra 

dan yang diacu oleh karya sastra. 

Fokus penelitian dengan pendekatan sosiologi sastra adalah aspek sosial 

dalam masyarakat yang direfleksikan dalam karya sastra. Pendekatan sosiologi 

sastra menaruh perhatian pada aspek dokumenter sastra, dengan landasan suatu 
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pandangan bahwa sastra merupakan gambaran atau potret fenomena sosial 

(Muslimin, 2011: 132). Karya sastra merupakanluapan dari pengalaman atas 

pengamatan serta imajinasi pengarang yang disampaikan melalui bahasa.  

Pengamatan atas realitas yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat.  Objek 

karya sastra merupakan realitas kehidupan, meskipun dalam menangkap realitas 

tersebut sastrawan memilih dan menyusun materi yang mengacu pada asas dan 

tujuan tertentu (Muslimin, 2011: 131).  

Realitas sosial yang digambarkan pengarang dalam suatu karya sastra dapat 

dilihat dari narasi pengarang serta dialog antar tokoh yang menggambarkan 

interaksi tokoh dalam sebuah karya satra. Dari interaksi antar tokoh, pembaca dapat 

melihat cerminan dari realitas sosial dalam sebuah karya sastra. 

2.4 Interaksi Sosial 

Interaksi sosial terjadi di setiap aspek kehidupan manusia. Melalui interaksi 

manusia dapat mencapai tujuan hidupnya. Purwahida (2017: 119) menyebutkan, 

interaksi sosial menjadi pendorong terwujudnya pola kehidupan manusia atau 

kelompok secara utuh sehingga setiap berperan dalam kehidupan sosialnya serta 

meningkatkan kualitasnya. 

Interaksi sosial sebagai kebutuhan, menjadi acuan untuk memelihara 

tingkah laku manusia. Interaksi sosial menjadi salah satu cara dalam menjaga 

tingkah laku individu, agar mampu bertingkah laku sosial dengan individu lain 

(Santoso, 2010:157). Interaksi sosial dapat terjadi karena pemenuhan kebutuhan 

hidup fisik dan rohani (Utari dan Prawironegoro, 2017: 26). Santoso (2010: 157) 

menyebutkan bahwa pembahasan interaksi sosial meliputi latar belakang interaksi 

sosial, definisi dan ciri interaksi sosial, dasar-dasar interaksi sosial, teori-teori 
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interaksi sosial, tahap-tahap interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, faktor-

faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Penelitian ini memfokuskan 

pembahasan pada bentuk interaksi sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

interaksi sosial. 

2.5 Betuk Interaksi Sosial 

Interaksi sosial yang terjadi memiliki tujuan tersendiri dari setiap pelaku 

sosial. Hal itu lah yang mempengaruhi terwujudnya bentuk-bentuk interaksi sosial. 

Bentuk-bentuk interaksi sosial menjadi dua, yakni bentuk interaksi sosial asosiatif 

dan disosiatif.  Selain itu, Purwahida (2017:61) memperoleh gambaran bentuk 

interaksi sosial yang berupa asosiatif dibagi menjadi tiga yaitu, kerjasama (co-

peration), akomodasi (accomodation), asimilasi (assimilation). 

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial berupa tolong menolong 

untuk mencapai tujuan tertentu, di kalangan masyarakat Indonesia dikenal bentuk 

kerjasama tradisional yang disebut gotong-royong. Cooley dalam Soekanto 

(2004:72) menyatakan kerjasama terjadi jika orang menyadari bahwa mereka 

berkepentingan samadan saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan 

pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut; 

kepentingan akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya 

organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna. 

Dari kerjasama maka akan menghasilkan akomodasi. 

Akomodasi merupakan bentuk interaksi sosial berupa menciptakan 

kesetabilan, melerai suatu pertentangan tanpa menghancurkan salah satunya. 

Soekanto (2004: 76) menyebutkan bahwa akomodasi merupakan jalan untuk 

menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan 
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tidak kehilangan kepribadian dengan tujuan berbeda-beda sesuai dengan situasi 

yang dihadapi. Akomodasi memungkinkan adanya kerja sama agar tidak terjadi 

ledakan pertentangan anatar kelompok yang berbeda pemikiran. Untuk 

mewujudkan suatu keseimbangan dalam lingkup sosial maka proses penyesuaian 

dan peleburan diperlukan. 

Bentuk interaksi sosial berupa penyesuaian atau peleburan budaya dengan 

budaya di lingkungan sekitarnya disebut dengan asimilasi. Soyomukti (2016: 347) 

menyebutkan bahwa asimilasi ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi 

perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-

kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan 

tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-

kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Jika dalam proses sosial terdapat proses 

asosiatif yang mengacu pada kesatuan dan keharmonisan maka ada pula proses 

disosiatif yang mengarah sebaliknya. 

Proses disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial berupa pertentangan dan 

ketidak harmonisan. Bentuk interaksi ini dapat berupa persaingan (competition), 

pertentangan (conflict), maupun kontravensi (contravention) (Purwahida, 2017:62). 

Persaingan merupakan bentuk unjuk diri dari individu satu kepada individu lain 

yang dianggap lawannya untuk menunjukkan keunggulannya. Soekanto (dalam 

Utari dan Prawiranegoro, 2017: 29) berpendapat bahwa persaingan adalah bentuk 

interaksi sosial yang tujuannya untuk mencari keuntungan (dalam bidang bisnis dan 

ekonomi) dan kekuasaan (dalam bidang politik dan organisasi). Sejalan dengan itu 

Soyomukti (2016:349) menyebutkan bahwa persaingan adalah suatu proses sosial, 
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ketika individu atau kelompok-kelompok manusia saling berebut untuk mencapai 

tujuan demi memenuhi kebutuhan masing-masing di berbagai bidang kehidupan. 

Bentuk proses sosial yang berada diantara persaingan dan pertentangan 

disebut kontravensi. Kontravensi lebih kepada perasaan tidak suka atau tidak setuju 

terhadap orang lain. Soyomukti (2016: 365-366) menggolongkan bentuk-bentuk 

kontravensi menjadi lima, secara umum perbuatan-perbuatan seperti penolakan, 

keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-

gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak lain; secara 

sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, memaki 

melalui selembar surat, mencerca, memfitnah, melempar beban pembuktian kepada 

pihak lain, dan sebagainya; secara intensif: mencangkup penghasutan, 

menyebarkan desas-desus, mengecewakan pihak lain, dan lain sebagainya; secara 

rahasia, seperti mengumumkan rahasia pihak lain, perbuatan khianat, dan lain-lain; 

dan terakhir taktis, misalnya mengejutkan lawan, mengganggu, atau 

membingungkan pihak lain, seperti dalam kampanye parpol dan pemilihan umum. 

Pertentangan berada setelah kontravensi. Pertentangan merupakan bentuk 

interaksi individu dengan lainnya, yang saling memaksakan pemikiran atau 

kepentingannya agar dapat diterima orang lain dan menentang pemikiran orang lain 

secara fisik. Soyomukti (2016: 360) menyatakan bahwa pertentangan atau 

pertikaian adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha 

memenuhi tujuannya dengan jalan menetang pihak lawan dengan ancaman atau 

kekerasan. 
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2.6 Faktor yang Mendasari Interaksi Sosial 

Proses dari interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Bonner dalam 

Gerungan (2010:62) menyebutkan faktor yang mendasari interaksi sosial yakni 

faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Imitasi 

merupakan proses individu dalam belajar berperilaku, dengan keinginan untuk 

mengikuti atau meniru orang lain, tanpa berpikir kritis. Dalam hal ini individu 

tersebut berperilaku tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari imitasi 

tersebut. Imitasi tidak berjalan begitu saja, melainkan melalui proses-proses yang 

dilakukan oleh individu. Bladvin (dalam Santoso, 2010:168) menyebutkan tahapan 

dalam proses imitasi yaitu, tahap proyeksi, tahap subjektif, serta tahap efektif. 

Bladwin (dalam Santoso, 2010:169) menyebutkan akibat dari proses imitasi, yakni 

akibat positif yang antara lain: (1) dapat diperoleh kecakapan dengan segera, (2) 

dapat diperoleh tingkah laku yang seragam, (3) dapat mendorong individu untuk 

bertingkah laku; adapun dampak negatifnya yaitu: (1) jika objek yang diimitasi 

salah, kesalahan masal juga akan terjadi, (2) dapat membuat individu tidak berpikir 

kritis. 

Proses individu dalam menerima dorongan yang berkaitan dengan cara 

berpikir atau pandangan tentang tatacara berperilaku disebut dengan sugesti. Hal 

ini dilakukan tanpa berpikir kritis mengenai dampak yang akan ditimbulkan. 

Sejalan dengan itu, Gerungan (2010: 65) menyatakan bahwa, sugesti dalam ilmu 

psikologi sosial dapat dirumuskan sebagai suatu proses individu menerima suatu 

cara pandang terhadap tingkah laku dari orang lain tanpa kritik. Selain itu, sugesti 

di sini ialah pengaruh rohani, yang datang dari diri sendiri maupun orang lain, dan 

umumnya diterima tanpa daya kritik (Ahmadi, 2007: 53). 
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Berbeda dengan imitasi dan sugesti. Identifikasi merupakan proses memilah 

dan memilih perilaku orang lain yang dianggap ideal untuk kemudian diikuti atau 

ditiru. Proses memilihlah yang menjadikan identifikasi berbeda dengan imitasi. 

Ahmadi (2007: 57) menyebutkan bahwa, imitasi dapat terjadi antara orang yang 

tidak saling kenal, sedangkan identifikasi merupakan hubungan sosial yang 

berlangsung lebih mendalam, perlu dimulai lebih dahulu dengan teliti sebelum 

mengidentifikasikan dirinya. Identifikasi dilakukan individu kepada individu lain 

yang dianggapnya ideal untuk memperoleh sistem norma, sikap, dan nilai yang 

dianggapnya ideal dan yang masih kekurangan pada dirinya (Gerunggan, 2010: 72). 

Sargent (dalam Santoso, 2010: 175) memberi pengertian identifikasi adalah suatu 

proses untuk menjadi penunjuk atau contoh dalam situasi sosial secara luas. Tujuan 

proses identifikasi yang dilakukan oleh individu adalah individu tersebut ingin 

mempelajari tingkah laku individu lain walaupun mungkin secara rasional kurang 

mampu dan kurang disadari (Santoso, 2010: 176).  

Terakhir yakni simpati. Simpati merupakan suatu proses ketertarikan 

individu terhadap individu yang lain dengan dorongan atas keinginan kerja sama 

dan ingin mengerti yang didasarkan pada perasaan. Gerungan (2010: 74) 

berpendapat bahwa, simpati merupakan sebagai perasaan tertarik dari orang satu 

dengan orang lain, yang timbul tidak didasarkan pada logis rasional, tetapi 

berdasarkan penilaian perasaan, seperti juga pada proses identifikasi. Dougall dan 

Spencer (dalam Santoso, 2010: 178) menyatakan bahwa, simpati berasal dari 

bahasa Latin Sympater yang berarti turut merasakan. Lebih lanjut, dasar kerja 

simpati lebih besar pada emosi daripada pikiran sehingga simpati tidak semata-mata 

mengejar keuntungan pribadi individu, tetapi simpati memperhitungkan individu 
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lain untuk mencapai tujuan bersama yakni memperoleh kesenangan bersama 

(Santoso, 2010: 178). 
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