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ABSTRAK 

 

Febri Ekky Ardianto, Sosiologi pada Novel “Pulang” Karya Leila S. Chudori, Skrpsi, 

Universitas Nusantara PGRI Kediri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2017. 

 

Kata Kunci: Sosiologi dan novel 

 

 Masyarakat merupakan makhluk sosial yang ditandai dengan adanya interaksi satu 

individu dengan individu lain maupun dengan kelompok. Di dalam interaksi sosial tersebut 

dapat diketahui aspek sosiologi. Aspek sosiologi yaitu ilmu mengenai kemasyarakatan untuk 

mengungkapkan fenomena yang ada dalam masyarakat.  

 Dasar pemikiran dalam penelitian “Sosiologi pada Novel Pulang Karya Leila S. 

Chudori” adalah upaya pemahaman kedudukan dan peran masyarakat seperti tercermin dalam 

karya sastra dan pandangan pengarang terhadap tokoh dengan interaksi sosialnya dalam suatu 

karya. Masalah penelitian ini secara umum untuk mengetahui aspek sosiologi pada novel 

“Pulang” karya Leila S. Chudori. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan: 1) 

mendeskripsikan aspek struktural meliputi tema, penokohan dan perwatakan, dan konflik 

dalam novel “Pulang” karya Leila S. Chudori, 2) mendeskripsikan aspek sosiologi interaksi 

sosial meliputi imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati dalam novel 

“Pulang” karya Leila S. Chudori, 3) mendeskripsikan aspek sosiologi masalah sosial meliputi 

kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, dan pelanggaran norma-norma dalam novel 

“Pulang” karya Leila S. Chudori. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

analisis dengan kajian utama aspek sosiologi dengan cakupan: 1) mendeskripsikan aspek 

struktural meliputi tema, penokohan dan perwatakan, dan konflik dalam novel “Pulang” karya 

Leila S. Chudori, 2) mendeskripsikan aspek sosiologi interaksi sosial meliputi imitasi, 

identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati dalam novel “Pulang” karya Leila S. 

Chudori, 3) mendeskripsikan aspek sosiologi masalah sosial meliputi kemiskinan, kejahatan, 

disorganisasi keluarga, dan pelanggaran norma-norma dalam novel “Pulang” karya Leila S. 

Chudori. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini aalah novel “Pulang” 

karya Leila S. Chudori yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta. 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

interaktif yang meliputi analisis isi, terhaap dokumen dan arsip. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis model mengalir (flow model of analysis). 

 Keterkaitan yang erat antar tokoh dengan interaksi sosialnya dalam masyarakat pada 

novel “Pulang” terletak pada tokoh Dimas Suryo. Pendominasian tokoh tersebut terletak pada 

saat Dimas Suryo tidak bisa kembali ke Indonesia setelah mengikuti konferensi di Santiago 
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karena dianggap terlibat dengan kegiatan Partai Komunis Indonesia. Dimas berusaha untuk 

kembali ke Indonesia namun ia ditolak oleh Pemerintah Indonesia. Lintang Utara, Dimas 

Suryo yang berusaha menamatkan tugas akhir kuliahnya yang mengharuskan dia untuk datang 

ke Indonesia sekaligus menelusuri latar belakang ayahnya di Indonesia. Kehadirannya di 

Indonesia bertepatan dengan sebuah peristiwa sejarah terbesar yaitu mundurnya Soeharto dari 

jabatan presiden. 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan penelitian 

sebagai berikut. (1) aspek struktural meliputi tema, penokohan dan perwatakan, dan konflik 

dalam novel “Pulang” karya Leila S. Chudori. (2) aspek sosiologi interaksi sosial meliputi 

imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati dalam novel “Pulang” karya Leila 

S. Chudori. (3) aspek sosiologi masalah sosial meliputi kemiskinan, kejahatan, disorganisasi 

keluarga, dan pelanggaran norma-norma dalam novel “Pulang” karya Leila S. Chudori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Febri Ekky Ardianto| 13.1.01.07.0051 
FKIP – Bahasa dan Sastra Indonesia 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Sastra merupakan bagian seni yang 

berusaha menampilkan nilai-nilai 

kehidupan yang bersifat aktual dan 

imajinatif, sehingga mampu memberikan 

hiburan dan kepuasan rohaniah 

pembacanya (Aminuddin, 2010: 37). 

Melalui sastra, pola pikir seseorang atau 

kelompok masyarakat dapat terpengaruh. 

Karena di dalam sebuah karya sastra tentu 

akan terdapat gambaran-gambaran yang 

merupakan sistem nilai. Karya sastra lahir 

di tengah-tengah masyarakat tidak hanya 

sebagai alat penghibur tetapi juga menjadi 

sarana untuk menyampaikan pesan. 

Seorang pengarang menciptakan karya 

sastra dengan perasaan dan keahlian yang 

luar biasa tentang penggambaran 

kehidupan nyata. Pengarang mengisahkan 

kejadian-kejadian dalam sastra seperti 

dalam sastra yang diangkat dari realita 

kehidupan dunia yang kemudian diolah 

kembali dengan imajinasi pengarang 

(Tarigan, 2000: 173). 

Salah satu hasil karya sastra 

berbentuk prosa adalah novel. Novel 

adalah karangan prosa yang panjang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan 

seseorang dengan orang di sekelilingnya 

dengan menonjolkan watak dan sifat setiap 

pelaku.  

Novel “Pulang” karya Leila S. 

Chudori ini merupakan novel jenis fiksi 

yang berisi tentang sebuah drama keluarga, 

persahabatan, cinta, dan penghianatan yang 

berlatar belakang tiga peristiwa bersejarah, 

yaitu Indonesia Gerakan 30 September 

PKI tahun 1965, revolusi mahasiswa di 

Paris Perancis tahun 1968, dan tragedi 

kerusuhan Indonesia Mei 1998.  

Dalam novel “Pulang” karya Leila S. 

Chudori,  terdapat cerita tentang 

penangkapan dan penyiksaan terhadap 

orang yang terlibat PKI, serta nasib tragis 

yang dialami keluarga yang ditinggalkan. 

Semua orang yang pernah terlibat dengan 

PKI dipenjara dengan status tapol (tahanan 

politik). Bahkan sanak keluarga dan orang-

orang yang dekat dengan para tapol ini 

tidak lolos dari kejaran dan diinterogasi 

secara terus menerus oleh aparat pada saat 

itu. Begitu besar dampak yang diberikan 

atas terjadi peristiwa sebesar ini. Hingga 

dampak tersebut masih membekas pada 

benak masyarakat Indonesia. 

Penelitian ini membahas aspek 

struktural dalam karya sastra (novel). 

Aspek struktural merupakan aspek yang 

meliputi tema, penokohan dan perwatakan, 

dan konflik. Selain itu, penelitian ini juga 

membahas tentang aspek sosiologi. 

Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan, 

untuk memahaminya diperlukan sebuah 

analisis dari mulai kehidupan individual, 

interaksi kelompok, sampai kepada 

fenomena sosial. Permasalahan yang dikaji 
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yaitu interaksi sosialyang meliputi imitasi, 

identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan 

empati; serta masalah sosial meliputi 

disorganisasi keluarga dan pelanggaran 

norma-norma. Sehingga peneliti 

mengambil judul “Aspek Sosiologi pada 

Novel Pulang Karya Leila S. Chudori”. 

Berdasarkan latar belakang dan 

ruang lingkup, maka pokok permasalahan 

penelitian ini berupa: (1) Bagaimanakah 

deskripsi aspek struktural meliputi tema, 

penokohan dan perwatakan, dan konflik 

dalam novel “Pulang” karya Leila S. 

Chudori? (2) Bagaimanakah deskripsi 

aspek sosiologi interaksi sosial meliputi 

imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, 

simpati, dan empati dalam novel “Pulang” 

karya Leila S. Chudori? (3) Bagaimanakah 

deskripsi aspek sosiologi masalah sosial 

meliputi disorganisasi keluarga dan 

pelanggaran norma-norma dalam novel 

“Pulang” karya Leila S. Chudori?  

Tujuan penelitian ini (1) untuk 

endeskripsikan aspek struktural meliputi 

tema, penokohan dan perwatakan, dan 

konflik dalam novel “Pulang” karya Leila 

S. Chudori. (2) Mendeskripsikan aspek 

sosiologi interaksi sosial meliputi imitasi, 

identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan 

empati dalam novel “Pulang” karya Leila 

S. Chudori. Dan (3) mendeskripsikan 

aspek sosiologi masalah sosial meliputi 

disorganisasi keluarga dan pelanggaran 

norma-norma dalam novel “Pulang” karya 

Leila S. Chudori. 

II. METODE 

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah 

dituntut efektif dan efisien. Oleh karena 

itu, suatu penelitian memerlukan metode. 

Metode berfungsi untuk menyederhanakan 

masalah, sehingga lebih mudah untuk 

dipecahkan dan dipahami. Selain itu, 

metode penelitian diperlukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif. Pendekatan 

deskriptif menyarankan pada pengkajian 

yang dilakukan semata-mata hanya 

berdasarkan pada fakta atau fenomena 

yang secara empiris hidup pada penuturnya 

(sastrawan). Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif dengan kajian 

sosiologi. 

Tahapan penelitian dapat dikatakan 

sebagai prosedur penelitian atau langkah-

langkah penelitian. Tahapan penelitian 

merupakan rangkaian kegiatan dalam suatu 

penelitian untuk mempermudah kegiatan 

penelitian tersebut. Tahapan atau langkah-

langkah dalam penelitian ini ada tiga, 

yaitu: 1) Pembuatan rancangan penelitian 

(Tahap Perencanaan), 2) Pelaksanaan 

penelitian (Tahap Pelaksanaan), 3) 

Pembuatan laporan penelitian (Tahap 

Penyelesaian). 
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Waktu penelitian adalah waktu 

yang digunakan untuk penelitian yang 

menunjuk pada proses pelaksanaan 

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan 

sejak bulan Juni 2017 hingga Desember 

2017.  

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu bersumber dari data 

primer dan data sekunder. Data primer 

dalam penelitian berupa kutipan-kutipan, 

kata-kata, kalimat dan wacana dalam novel 

Pulang karya Leila S Chudori, sedangkan 

data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa artikel dari internet 

yang sesuai dengan penelitian ini.  

Langkah-langkah pengumpulan 

data dalam penelitian ini yakni membuat 

instrumen berupa tabel, membuat literatur 

yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang akan diteliti, membaca novel 

“Pulang” karya Leila S, Chudori secara 

berulang-ulang sampai dapat memahami 

isi dari novel dan mendapatkan data yang 

di inginkan, dan mengklasifikasikan data-

data yang diperoleh dalam novel “Pulang “ 

karya Leila S. Chudori. 

Dalam penelitian ini digunakan 

teknik baca dan teknik catat saat 

pengumpulan data. Karena ditelaah secara 

sistematis atas catatan-catatan. Teknik 

catat digunakan untuk mencatat data-data 

yang diperlukan. Dalam penelitian ini 

membaca dan mencatat data yang 

diperlukan dalam novel “Pulang” Karya 

Leila S. Chudori. 

Langkah-langkah dalam analisis data 

meliputi kegiatan sebagai berikut: 

(1) membaca novel Pulang dengan 

memahami benar isi cerita yang telah 

ditulis oleh pengarang dengan membaca 

secara keseluruhan isi dari novel;  

(2) membaca kembali data-data yang telah 

terkumpul; (3) mengklasifikasikan data-

data sesuai dengan aspek yang akan 

diteliti. Dalam hal ini data akan 

dikelompokkan mana yang termasuk aspek 

struktural dan aspek sosiologi yang 

meliputi interaksi sosial dan masalah 

sosial; (4) menganalisis data-data yang 

terkumpul. Dalam hal ini peneliti 

menyeleksi data mana yang sesuai dan 

yang tidak sesuai dengan teori dan aspek 

yang diteliti. 

Menurut Sugiyono (2015:17), 

dalam penelitian kualititaf kriteria utama 

terhadap data hasil penelitian adalah 

“valid, reliable, dan objektif”. Untuk 

menetapkan keabsahan data atau temuan 

memerlukan teknik pemeriksaan. Teknik 

pemeriksaan atau pengecekan keabsahan 

data penelitian kualitatif adalah triangulasi. 

Dalam penelitian ini menggunakan  empat 

macam triangulasi, yaitu triangulasi 

dengan sumber, metode, penyidik, dan 

teori. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dari hasil analisis aspek sosiologi 

dalam novel yang berjudul Pulang karya 

Leila S. Chudori dapat disimpulkan bahwa 

tema  dalam mayor novel Pulang karya 

Laila S Chudori adalah politik, mengenai 

keberhasilan perjuangan empat eksil 

politik untuk kembai ke Indonesia. 

Sedangkan untuk tema minor dalam novel 

Pulang karya Leila S Chudori meliputi 

percintaan, dan persahabatan dan 

kebudayaan.  

Berdasarkan fungsi dan 

kedudukannya , tokoh dalam novel Pulang 

karya Leila S Chudori terdiri dari tokoh 

utama, tokoh pendamping, tokoh bayangan 

dan tokoh bawahan. Penelitian ini 

medeskripsikan perwatakan bulat dan 

perwatakan datar yang terdapat dalam 

novel “Pulang” karya Leila S. Chudori. 

Tokoh yang berwatak bulat yaitu Rama, 

sedangkan untuk tokoh yang berwatak 

datar yaitu Andini dan Lintang .   

Konflik dalam novel “Pulang” karya 

Leila S. Chudori dibagi menjadi dua yaitu 

konflik batin yang meliputi: percintaan dan 

kasih sayang. Konflik sosial yang meliputi: 

cinta serta perbedaan pendapat. Masing-

masing unsur intrinsik dalam novel Pulang 

karya Leila S Chudori memiliki 

sumbangan yang menghasilkan makna atas 

keterkaitan dan keterjalinannya, sehingga 

tidak dapat dipisahkan antara satu sama 

lainnya.  

Sosiologi interaksi sosial yang terjadi 

meliputi imitasi, identifikasi, sugesti, 

motivasi, simpati, dan empati dalam novel 

yang berjudul “Pulang” karya Leila S. 

Chudori. Sedangkan untuk sosiologi 

masalah sosial meliputi kemiskinan, 

kejahatan, disorganisasi keluarga, dan 

pelanggaran norma-norma. 

Dengan demikian peneliti 

menyimpulkan bahwa novel “Pulang” 

karya Leila S. Chudori mengandung nilai 

Sosiologi atau banyak berhubungan 

dengan lingkungan sosial yang digunakan 

pengarang dalam menuliskan gagasannya 

melalui peristiwa-peristiwa di dalamnya. 
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