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Munculnya kelas-kelas sosial menjadi isyarat nyata dari munculnya 
ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Perwujudannya adalah kelas-kelas 
tinggi dan kelas yang lebih rendah. Secara histori kontroversi utama atau konflik di 
dalam masyarakat adalah antara kelas buruh (faktor tenaga kerja) dan kelas majikan 
(faktor modal). Bermaksud untuk kemajuan zaman, nyatanya bentuk kapitalisme 
sangat tidak berpihak kepada rakyat miskin.  

Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa 
individu menguasai sumberdaya vital dan menggunakannnya untuk keuntungan 
sekelompok golongan semata. Maksimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi 
tenaga kerja murah. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling mudah 
direkayasa dibandingkan modal dan tanah. Sikap bertahan dan posisi melawan 
merupakan pengejewantahan dari sebuah kehidupan. Resistensi akan muncul seiring 
munculnya ketidakadilan. 

Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana unsur 
kapitalisme yang ada dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, dan yang 
kedua resistensi tokoh utama terhadap kapitalisme yang ada dalam novel laskar 
Pelangi karya Andrea Hirata. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi unsur 
kapitalisme yang ada dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan resistensi 
tokoh utama terhadap kapitalisme yang ada dalam novel Laskar Pelangi karya 
Andrea Hirata. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Tiga klasifikasi 
sosiologi sastra, yaitu (1) sosiologi pengarang yang memasalahkan status sosial, 
ideology sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. 
(2) sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri; yang menjadi 
pokok penelaahan adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi 
tujuannya. (3) sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial 
karya sastra. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian sastra tulis ini adalah dengan 
menggunakan teknik pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik kualitatif. Analisis kualitatif dapat digolongkan ke dalam metode 
deskriptif yang penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, 
menganalisis dan menafsirkan. 

Setelah penelitian dilaksanakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. 
Teks sastra merupakan cerminan kehidupan manusia yang memiliki kekuatan untuk 
menggambarkan dan memberikan kritik terhadap suatu kehidupan masyarakat 
tertentu. Ketimpangan sosial yang terjadi melahirkan sebuah strata sosial yang 
berkembang turun temurun Melawan kapitalisme tidak harus dengan kekuatan fisik 
atau finansial. Lewat karnaval dan perlombaan cerdas cermat mampu mengantarkan 
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sekolah Muhammadiyah menjadi juara. Cara yang ditempuh anak-anak anggota 
laskar pelangi dinilai berhasil melawan dominasi PN Timah yang kapitalis.  

Saran yang penulis rekomendasikan, yaitu hendaknya penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian 
sejenis, terutama yang berhubungan dengan sosiologi sastra.  Alangkah baiknya jika 
novel laskar pelangi ini dapat dijadikan sebagai objek kajian dengan menggunakan 
teori-teori lain. 




