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SARI 

Naufal, Muhamad. 2015. Pergeseran Pola Pikir Tokoh Utama dalam Novel 
Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Mukh. Doyin, M.Si. 

Kata Kunci: kajian sosiologi, tokoh utama, novel 

Novel merupakan sebuah cerita fiksi yang di dalamnya mengandung 

tujuan memberikan hiburan kepada pembacanya, disamping adanya unsur 

manfaat. Dalam novel dapat ditemukan berbagai macam pengalaman kehidupan, 

persoalan-persoalan yang terdapat dalam lingkungan sosial masyarakat, dan 

sistem nilai serta norma-norma. Novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. 

Ina Huda merupakan salah satu novel yang mengangkat kehidupan dan 

permasalahan di dalam lingkungan sosial masyarakat. Novel tersebut 

menceritakan tokoh remaja yang mempunyai pergeseran pola pikir dari 

masyarakat kebanyakan di tempat tokoh utama tinggal. Pergeseran tersebut bukan 

kearah negatif namun kearah positif. Pergeseran pola pikir yang dilakukan tokoh 

utama merupakan akibat dari lingkungan sosial yang melingkupinya. 

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini membahas permasalahan yaitu 

(1). Bagaimanakah pergeseran pola pikir tokoh utama dalam novel Ketika Elang 
Kembali ke Sarang, (2). Faktor sosial apa saja yang mempengaruhi pergeseran 

pola pikir tokoh utama dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pergeseran pola pikir tokoh utama 

dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang, serta mendeskripsikan faktor sosial 

apa saja yang mempengaruhi pergeseran pola pikir tokoh utama dalam novel 

Ketika Elang Kembali ke Sarang. Adapun secara teoretis penelitian ini bermanfaat 

untuk mengembangkan ilmu sastra terutama yang berhubungan dengan teori 

sastra, menambah pengetahuan kepada pembaca terhadap novel khususnya yang 

berhubungan dengan pergeseran pola pikir dan latar belakang sosial yang 

mempengaruhinya serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami 

novel karya Nr. Ina Huda. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra sebagai bagian 

dari pendekatan objektif. Sasaran atau objek penelitian ini adalah pemikiran yang 

bergeser yang dialami tokoh utama yang mencakup dimensi sosiologis yang 

terdapat dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda. 

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer 

yang digunakan yaitu novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda, 

sedangkan data sekundernya adalah buku-buku sastra yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Wujud data yaitu berupa dialog antartokoh, pikiran tokoh lain 

terhadap terhadap tokoh utama, dan penggambaran suasana oleh pengarang. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis struktural.  
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Berdasarkan analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa tokoh 

utama dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda 

mempunyai pergeseran pola pikir yang berbeda dengan masayarakat dia tinggal 

yaitu di desa. Bentuk pergeseran yang ditemukan antara lain menolak perjodohan 

dan pernikahan dini, serta mempunyai pendirian yang kuat sebagai wanita. 

Semuanya dilakukan sebagai salah satu bentuk protes diri akan lingkungan sekitar 

tempat tokoh tinggal yang bersikap semena-mena dan mengekang kebebasan 

wanita.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran (1) 

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi 

mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sejenis, terutama yang 

berhubungan dengan pergeseran pola pikir maupun penyimpangan perilaku yang 

dilatar belakangi oleh faktor sosial, (2) Hendaknya novel Ketika Elang kembali ke 
Sarang karya Nr. Ina Huda ini dapat dijadikan sebagai objek kajian dengan 

menggunakan teori-teori yang lain seperti teori psikologi sastra ataupun kajian 

feminisme, teori tersebut sangat cocok bila diterapkan dalam mengkaji novel ini. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat serta 

keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan . Dan pengetahuan adalah 
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disertai cinta. (Kahlil Gibran)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi 

pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. Oleh 

karena itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian kehidupan dari masyarakat. 

Pengarang sebagai subjek individual mencoba menghasilkan pandangan dunianya 

(vision de monde)kepada subjek kolektivitasnya. Signifikansi yang dielaborasikan 

subjek individual terhadap realitas sosial di sekitarnya menunjukkan sebuah karya 

sastra berakar pada kultur masyarakat tertentu. (Pradopo dalam Jabrohim, 

2001:59). 

Roekhan (1990:91) juga menyatakan bahwa karya sastra yang dihasilkan 

oleh pengarang lahir dari pengekspresian endapan pengalaman yang telah lama 

ada dalam jiwa seorang pengarang. Pengalaman jiwa yang terendap dalam diri

pengarang dikreasikan dan ditambah dengan imajinasi pengarang sendiri sehingga 

pengalaman jiwa yang ditangkap pengarang melalui pengamatannya terhadap 

hakikat hidup dan kehidupan tadi telah beralih ke dalam karya sastra yang 

diciptakan pengarang, tercermin melalui ciri dan kejiwaan tokoh-tokoh 

imajinernya.  

Dengan melihat pernyataan Pradopo dan Roekhan diatas, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa karya sastra pada hakikatnya merupakan hasil cerminan dari 
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apa yang ada di dalam masyarakat. Karya yang dihasilkan pengarang adalah karya 

fiktif belaka. Melalui proses kreatif seorang pengarang, maka lahirlah karya sastra 

yang banyak mengacu pada realitas kehidupan sehari-hari pada suatu tempat dan 

waktu. Realitas di dalam karya sastra buka merupakan realitas yang 

sesungguhnya, melainkan realitas rekaan pengarang. 

Dari karya sastra ini kita mengenal pula berbagai jenis karya, salah 

satunya adalah novel. Novel sebagai karya fiktif tidak bernilai kosong, melainkan 

mengandung nilai-nilai didalamnya yang dapat diambil. Hal itu sesuai dengan 

fungsi dulce et utile: menyenangkan dan berguna (Wellek dan Austin Warren 

1989:25). Berguna karena kita bisa menambah kekayaan batin, memberi inovasi. 

Menyenangkan karena cara menyampaikannya dengan menggunakan bahasa yang 

indah, sehingga tidak membosankan dan bisa memberikan perasaan 

menyenangkan kepada pembacanya baik secara eksplisit maupun implisit dalam 

menangkap serta memahami maknanya. 

Manusia selalu memperlihatkan pola-pola pemikiran maupun perilaku 

yang beragam. Kita bisa melihat dan mengenal kehidupan manusia lebih dalam 

kalau pola-pola pemikiran serta perilaku tersebut diamati dan dijelmakan oleh 

pengarang melalui karya sastra yang diciptakannya (Semi, 1990:76). Bila ingin 

melihat dan mengenal manusia beserta kultur sosialnya lebih dalam dan lebih jauh 

lagi diperlukan sosiologi. 

Pola pikir merupakan cara berfikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap 

seseorang untuk bertindak yang akan menentukan level keberhasilan hidupnya. 

Pola pikir seseorang akan berbeda bergantung banyak faktor, diataranya faktor 
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pergaulan, faktor pendidikan, faktor peranan orangtua, maupun faktor lingkungan 

tempat dia tinggal (Susilo, 2013:4). 

Pola pikir seseorang juga bisa berubah atau mengalami pergeseran dari 

waktu ke waktu karena pengaruh suatu hal, misalnya pergaulan seseorang serta 

pengaruh lingkungan masyarakat. Seseorang yang sudah mempunyai pola pikir 

tertentu akan dengan mudah bergeser ketika seseorang tersebut menemukan 

pengaruh yang kuat yang dapat mempengaruhi pemikirannya. Seperti ketika 

seorang wanita desa yang merantau ke kota dengan adat serta pola pikir 

kedesaannya, maka pola pikir serta adat kedesaannya akan berubah menjadi 

pemikiran yang lebih modern. 

Menurut Watson dalam Faruk (1999:93) Pola pikir orang desa yang telah 

lama tinggal di kota akan mengalami pergeseran, baik yang besifat baik atau 

buruk. Masyarakat kota lebih homogen serta tidak terpaku pada kekolotan orang 

tuanya (anak-anak dalam keluarga bebas dalam berpendapat). Sedangkan orang 

desa masih terpaku pada kultur serta pemikiran yang masih terbelenggu dengan 

aturan-aturan tertentu. Misalnya saja di desa masih terjadi kawin paksa atau 

perjodohan wanita desa karena keinginan orangtuanya untuk menikahkan anaknya 

dengan pria pilihan orangtuanya. Wanita desa yang sudah lama tinggal di kota 

atau memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan merubah pola pikirnya dengan 

tidak menerima perjodohan dengan pria yang tidak dicintainya tesebut. Hal ini 

menjadi bukti bahwa pergaulan seseorang akan berdampak pada perubahan 

pemikirannya.  
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Secara apik, Nr Ina Huda juga mengungkapkan persoalan-persoalan yang 

terjadi di dalam masyarakat pedesaan termasuk di dalamnya terdapat kehidupan 

wanita desa. Tokoh utama dalam novel ini adalah Septi, dia adalah seorang wanita 

yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana namun kedua orangtuanya memiliki 

sifat pekerja keras. Oleh karena itu ketika Septi kecil, dia selalu membantu ibunya 

di pasar setelah pulang sekolah dan selalu menengok ayahnya ketika di ladang 

ketika sore hari tiba.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka topik 

tentang pegeseran pola pikir tokoh utama dalam novel Ketika Elang Kembali ke 

Sarang karya Nr. Ina Huda memang pelu diteliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut menimbulkan 

permasalahan sebagai berikut:  

1) Bagaimanakah pergeseran pola pikir tokoh utama dalam novel Ketika 

Elang Kembali ke Sarang?

2) Faktor sosial apa saja yang mempengaruhi pergeseran pola pikir tokoh 

utama dalam novel Ketika Elang Kembali ke sarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
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1) Mendeskripsikan pergeseran pola pikir tokoh utama dalam novel Ketika 

Elang Kembali ke Sarang.

2) Mengemukakan faktor sosial yang mempengaruhi pergeseran pola pikir 

tokoh utama dalam novel Ketika Elang Kembali ke sarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1) Memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu 

Sastra Indonesia, khususnya mengenai penerapan teori sosiologi sastra di 

Universitas Negeri Semarang. 

2) Memberikan masukan pengetahuan kepada pembaca mengenai pergeseran 

pemikiran wanita desa yang telah lama tinggal di kota, sehingga pembaca 

dapat membuka wawasan yang luas dan menghapuskan stereotipe negatif 

wanita desa yang selalu terkekang dengan aturan-aturan yang 

membelenggunya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian dengan menggunakan sosiologi sastra banyak digunakan oleh 

para peneliti, karena penelitian ini sangat berkaitan dengan kehidupan nyata yang 

bercermin dengan kehidupan masyarakat serta kehidupan penulisnya sendiri. Eka 

(2007) dengan judul Telaah Perubahan Sosial Masyarakat Kota dalam Novel 

“Biru” Karya Fira Basuki (Sebuah Pendekatan Sosiologi Sastra), menggunaakan 

pendekatan sosiologi sastra untuk menelaah permasalahan yang berhubungan 

dengan perubahan sosial masyarakat dan dapat menyimpulkan bahwa adanya 

perubahan sosial masyarakat kota yang meliputi:(1) perubahan kepercayaan yang 

diyakini sehingga timbul kepercayaan lain untuk dijadikan keyakinan dalam 

melakukan sesuatu, karena setiap masyarakat pasti mengalami perubahan karena 

tidak ada sesuatu masyarakat yang berhenti pada suatu tradisi tertentu sepanjang 

hidupnya. Penggambaran nilai kepercayaan pada novel ini terlihat pada tokoh 

Mario yang hidup di kehidupan serba modern seperti sekarang ini, ia masih 

mempercayai adanya suatu kekuatan mantra-mantra,(2) adanya perubahan nilai 

etika yang dilihat dari sisi positif dan negatif seseorang dalam menjalani 

kehidupan sehari, hal ini karena masyarakat kurang memahami dan mengerti 

tentang tata cara dan batasan-batasan beretika terhadap orang lain. (3) perubahan 

pola pikir yang membentuk saling percaya dan mementingkan kepentingan orang 

lain. Oleh sebab itu pola pikir positif sangat dominan dalam menciptakan 

kerukunan dalam lingkungan. 
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Relevansi penelitian Eka dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Selain itu perubahan sosial 

menjadi fokus atau objek penelitian yang diteliti. Perbedaan antara penelitian Eka 

dengan penelitian peneliti terletak pada masalah yang diangkat. Penelitian Eka 

menitikberatkan pada perubahan sosial yang memiliki efek negatif pada 

masyarakat kota. Sementara peneliti memfokuskan pada perubahan pemikiran 

(positif) yang dialami oleh tokoh utama (wanita desa). 

Penelitian mengenai pergeseran pola pikir masih sangat jarang untuk 

dikaji. Yuliastri (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Penyimpangan 

Perilaku Seksual Tokoh Utama Novel Supernova: Ksatria, Putri dan Bintang 

Jatuh Karya Dee melakukan penelitian mengenai pergeseran pemikiran yang 

memiliki efek negatif dengan objek yang dikaji yaitu bentuk pergeseran pemikiran 

tokoh utama yang berimbas kepada perilaku seksual yang menyimpang, faktor-

faktor yang mempengaruhi pergeseran pemikiran tokoh utama, dan bagaimana 

sikap tokoh lain terhadap penyimpangan perilaku seksual tokoh utama. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengungkap efek negatif yang ditimbulkan akibat 

pergeseran pemikiran tokoh utama. Hasil analisis menunjukkan bentuk negatif 

pergeseran pemikiran tokoh utama ada tiga yaitu perilaku homoseksual tokoh 

Dhimas dan Ruben, perzinahan yang dilakukan oleh Rama, dan pelacuran yang 

dilakukan oleh Diva. Sementara faktor sosial yang mempengaruhi pergeseran 

pemikiran tokoh utama adalah faktor lingkungan (sosial dan kebudayaan), faktor 

ekonomi, serta faktor psikologis. 

Persamaan penelitian Yuliastri dengan penelitian peneliti terletak pada 

permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pergeseran pemikiran yang 
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menyebabkan penyimpangan perilaku. Namun perilaku yang diangkat dalam 

penelitian Yuliastri lebih condong ke perilaku yang memiliki efek negatif 

(homoseksual). Perbedaan penelitianya terletak pada teori atau kajian yang 

diapakai. Yuliastri menggunakan kajian sosiopsikosastra, sementara peneliti 

menggunakan kajian sosiologi sastra. 

Anggraeni (2008) juga melakukan penelitian mengenai pergeseran 

pemikiran yang berimbas kepada penyimpangan perilaku (negatif). Penelitian 

tersebut berjudul Penyimpangan Perilaku Tokoh Utama dalam Novel Detik 

Terakhir Karya Alberthiene Endah. Permasalahan yang diteliti adalah bentuk 

pergeseran pemikiran (negatif) yaitu berupa penyimpangan perilaku tokoh utama, 

serta latar belakang sosial tokoh yang mempengaruhi pemikiran serta perilaku 

tokoh utama. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa tokoh utama mempunyai 

pemikiran yang menyimpang (negatif) dan berimbas kepada penyimpangan 

perilaku dari tata aturan serta norma sosial yang ada dalam masyarakat. Bentuk 

penyimpangan (negatif)nya adalah perokok berat, lesbian, dan pecandu narkoba. 

Semuanya dilakukan oleh tokoh utama sebagai protes diri akan sikap orangtuanya 

yang telah membiarkannya kesepian atau acuh terhadap dirinya. Sementara latar 

belakang sosial yang mempengaruhi pemikiran tokoh utama yaitu kebosanan yang 

dirasakannya serta ketertarikannya terhadap sesama jenis. Sedangkan dari dalam 

lingkungan tokoh utama yaitu kekerasan dan ketidaksetiaan yang tidak dapat 

dipahaminya dari keluarganya. Dari pergaulan, tokoh utama menemukan teman 

yang mempunyai masalah yang sama dengan dirinya sehingga terjebak dalam 

dunia narkoba yang membawa ke komunitas pengguna. Dari komunitas pengguna 
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inilah tokoh utama mendapatkan makna kebersamaan yang tidak pernah ia 

dapatkan dari keluarganya. 

Hubungan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dengan 

penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan teori sosiologi sastra Talcott 

Parsons. Permasalahan yang diangkat juga hampir sama yaitu pergeseran pola 

pikir yang berimbas adanya perbedaan tingkah laku dengan lingkungan sekitar. 

Namun perbedaannya yaitu penelitian Anggraeni lebih condong ke efek negatif 

yang ditimbulkan dari pengaruh perceraian keluarga dengan tingkah laku. 

Sementara peneliti lebih condong ke pergeseran pemikiran tokoh utama wanita 

desa yang positif dan lebih maju. 

Lain halnya dengan Susilo (2013) yang melakukan penelitian langsung ke 

masyarakat mengenai dampak perceraian terhadap pola pikir anak. Dalam judul 

Dampak Perceraian Terhadap Pola Pikir dan Perilaku Anak di Lingkungan

Masyarakat Desa Deles Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tersebut, Susilo 

menitikberatkan permasalahan penelitiannya terhadap perubahan pola pikir dan 

perilaku anak setelah orangtuanya bercerai. Dampak yang ditimbulkan ada 

berbagai macam hal, diantaranya adalah tingkat kenakalan anak yang kedua 

orangtuanya bercerai cenderung lebih nakal dibandingkan anak yang orangtuanya 

masih bersama. Perubahan pola pikir dan perilaku tersebut dilakukan di 

lingkungan tempat tinggalnya dan di sekolahnya. Kenakalan itu terjadi karena 

kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari kedua orangtuanya yang 

sibuk bekerja. Sementara dampak positif yang ditimbulkan yaitu adanya 

kemandirian pada diri anak, yaitu seperti anak yang orangtuanya bercerai 

menyiapkan kebutuhan sehari-harinya sendiri (menyiapkan seragam sekolah dan 
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menyiapkan buku-buku pelajaran). Pemikiran anak akan cenderung lebih tertutup 

dan sulit membuka diri untuk menerima pemikiran dari orang lain. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dengan penelitian 

peneliti  yaitu sama-sama mengangkat pergeseran pola pikir tokoh. Namun 

perbedaannya yaitu penelitian Susilo langsung terjun ke masyarakat (penelitian 

langsung) sementara penelitian peneliti hanya berfokus pada teks (novel). 

Perbedaan yang kedua yaitu penelitian Susilo menghasilkan dua pola pikir yang 

bergeser, yang memiliki efek negatif dan positif. Sementara penelitian peneliti 

hanya menitikberatkan pergeseran pola pikir yang memiliki efek positif saja. 

Thomas Burger (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Talcott 

Parsons, the Problem of Order in Society, and the Program of an Analytical 

Sociology. Hasil yang didapat dari penelitian Burger adalah adanya pengaruh 

pengaruh sosialisasi diri dengan kepribadian dan problem sosial yang ada di 

dalam masyarakat. Seorang anak atau remaja akan memiliki perilaku negatif jika 

dia bergaul dengan komunitas sosial yang memiliki efek negatif, begitu juga 

sebaliknya. Pengaruh sosial negatif juga dapat dihindari jika ada komunikasi yang 

baik dan pendidikan sosial yang baik di lingkungan keluarga satu rumah. 

Setelahmelihathasilpenelitiandarijurnalinternasional yang dilakukanoleh 

Burger mengenai permasalahan sosial, peneliti melihat adanya relevansi dengan 

penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu pergaulan seseorang akan berakibat 

pada pemikiran orang tersebut. Sosialisasi terhadap lingkungan sekitar dan 

keluarga menjadi sangat penting untuk membangun pola pikir yang positif dalam 

diri seseorang seperti yang peneliti temukan di dalam novel Ketika Elang Kembali 

ke Sarang. 
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Kemudianpenelitijugamenambahkan data jurnalinternasional yang 

keduauntukmemperkuattinjauanpustaka.Bryan S. Turner (2006) dalam 

penelitiannya Talcott Parsons’s Sociology of Religion andthe Expressive 

Revolution: The Problem of Western Individualism.Menyimpulkan  bahwa 

pengaruh lingkungan sosial dalam hal keagamaan dapat menjadi pemecah 

problem negera barat akan suatu agama lain selain Kristen. Negara barat masih 

aneh dalam menganggap agama lain karena belum terbiasa mendengarnya, 

sehingga perlu adanya revolusi mental dari komunitas keagamaan agar pemikiran 

negara barat mengenai agama tertentu dapat netral dan tidak mudah curiga. Turner 

menjadikan teori sosiologi Talcott Parsons menjadi landasan kajiannya. 

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Turner 

dengandengan penelitian  yang akan peneliti lakukan dengan judul Pergeseran 

Pola Pikir Tokoh Utama dalam Novel Ketika Elang Kembali ke Sarang: Kajian 

Sosiologi Sastra adalah Turner meneliti dengan metode sampel, sedangkan 

peneliti meneliti dengan metode teks sastra. Turner melihat permasalahan 

langsung di masyarakat dan mengkajinya sedangkan peneliti hanya melihat 

permasalahan yang ada dalam cerita novel sebagai pokoh masalahnya.

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sosiologi Sastra 

Menurut Damono (dalam Jabrohim 2001) mengatakan sosiologi sastra 

merupakan pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan. Istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian 

sosiosastra, pendekatan sosiologis, ataupun pendekatan sosio-kultural terhadap 
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sastra Pendekatan sosiologis ini pengertiannya mencakup berbagai pendekatan, 

masing-masing didasarkan pada sikap dan pandangan teoretis tertentu, tetapi 

semua pendekatan tersebut menunjukkan satu ciri kesamaan yaitu mempunyai 

perhatian terhadap sastra sebagai institusi sosial yang diciptakan sastrawan 

sebagai anggota masyarakat.Dengan kata lain pendekatan terhadap sastra yang 

mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan itu disebut sosiologi sastra dengan 

menggunakan analisis teks untuk mengetahiu strukturnya, untuk kemudian 

dipergunakan memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang di luar sastra. 

Hal senada juga dikatakan oleh Wolff (dalam Suwardi 2011) bahwa 

sosiologi sastra merupakan penilaian terhadap karya sastra yang tanpa bentuk, 

tidak terdefinisikan dengan baik, terdiri dari sejumlah studi-studi empiris dan 

berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general yang masig-masingnya 

hanya memiliki kesamaan dalam hal bahwa semuanya berhubungan dengan 

masyarakat. Levin (dalam Suwardi 2011) juga menekankan bahwa sosiologi 

sastra merupakan pendekatan yang terfokus pada masalah manusia. Karena sastra 

sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan masa 

depannya berdasar imajinasi, perasaan dan intuisi. 

2.2.2 Teori Sosiologi Sastra Talcott Parsons 

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam 

teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti 

halnya pertumbuhan pada mahkluk hidup (Dwi Susilo, Rahmat K, 2008:107). 

Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons 

berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang 
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berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi 

masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat 

tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi 

permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang 

memandang optimis sebuah proses perubahan.  

Dalam teori struktural fungsional Parsons ini, terdapat empat fungsi untuk 

semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditujukan pada 

pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan demikian, dalam 

perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional 

yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian 

mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar 

sebuah sistem bisa bertahan, yaitu: 

1. Adaptasi (Adaptation) 

Sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terus berlangsung 

hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, harus 

mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung. 

Contohnya, suatu sistem akan menyaring budaya barat yang masuk ke dalam 

suatu masyarakat melalui aturan – aturan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, 

antara lain aturan tentang kesopanan berpakaian , maupun kesopanan berbicara 

terhadap orang yang lebih tua . Aturan-aturan itu akan mempengaruhi tindakan 

suatu masyarakat. 

2. Pencapaian Tujuan (Goal Attaintment) 

Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. 

Artinya,  sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat 
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membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri . 

Contohnya, orang yang ada dalam sistem pendidikan akan mengarahkan dirinya 

untuk suatu tujuan, antara lain, guru akan membimbing muridnya menuju 

kelulusan dengan nilai memuaskan, dan seorang murid akan mengarahkan dirinya 

untuk menuju kelulusan dengan kepatuhan maupun kerajinan dalam dirinya. 

3. Integrasi (Integration) 

Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya. Ia pun harus mengatur hubugan antar ketiga imperative fungsional, 

yakni adaptation, goal, dan latensi. 

4. Pemeliharaan Pola (Latensi) 

Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi 

individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi 

tersebut. 

 

Keempat fungsi tersebut dikenal dengan sebutan AGIL yaitu Adaptasi 

(A [adaptation]), pencapaian tujuan (G [goal attainment]), integrasi 

(I [integration]), dan latensi atau pemeliharaan pola (L [latency]). Lalu 

bagaimanakah Parson menggunakan empat skema diatas, mari kita pelajari 

bersama. 

Pertama adaptasi dilaksanakan oleh organisme perilaku dengan cara 

melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah 

lingkungan eksternal. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan atau Goal attainment 

difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan 

memolbilisai sumber daya untuk mencapainya. 
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Fungsi integrasi di lakukan oleh sistem sosial, dan laten difungsikan 

sistem cultural. Bagaimana sistem kultural bekerja? Jawabannya adalah dengan 

menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk 

bertindak. Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara, pertama : masing-masing 

tingkat yang paling bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan 

yang dibutuhkan untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang diatasnya berfungsi 

mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya. 

Sementara menurut Menurut Salim (2007), Parsons melihat sosok manusia 

sebagai produk dari sistem sosial dan budaya masyarakat yang telah diakrabinya 

sejak ia dilahirkan. Parsons melihat tingkah laku manusia sebagai wujud dari 

dorongan-dorongan yang bersumber dari sistem-sistem budaya, sosial dan 

kepribadiannya. Untuk mengungkap lebih jauh dorongan pribadi perilaku, Parsons 

kemudian mendalami teori psikologi Freud. Jika Freud hanya memperkenalkan 

tiga unsur kepribadian yaitu id, ego dan superego, Parsons menambahkan satu 

unsur lagi yaitu identitas. Unsur identitas ini nanti ustru menonjol peranannya 

dalam membentuk kepribadian seseorang khususnya dalam mengembangkan 

kebersamaan dan solidaritas kelompok. 

Parsons juga mengadakan beberapa modifikasi teori Freud, 

sehinggansuperego menadapatkan kedudukan yang fungsional dalam siste sosial, 

yaitu dengan dihubungkannya setiap unsur kepribadian dengan unsur-unsur dari 

kebudayaan umum (common culture) yang ditempatkan diatas ego dan alter dalam 

kolektifitas yang hadir dalam diri individu. Dengan kata lain, superego merupakan 

wujud internalisasi common culture yang telah menyatu dalam diri individu 

tersebut. 
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Inti dari kerangka pemikiran Talcott Parsons ialah hadirnya sistem-sistem 

yang melingkungi, mempengaruhi namun sekaligus juga menjadi bagian dan 

wujud dari manusia sebagai individu yang berkepribadian dan menjadi anggota 

masyarakat yang berbudaya. 

2.2.2.1 Sistem Budaya 

Dalam sistem budaya, Parsons membaginya manjadi 4 kelompok lambang 

sebagai berikut:  

1. Lambang konstitusi, lambang yang mengacu pada hal-hal yang berkaitan 

dengan kepercayaan manusia akan adanya kekuatan di luar dan di atas dirinya 

yang mengatur dan menentukan hidup serta kehidupan. Dalam 

perkembangannya, lambang ini kemudian menjadi berbagai kepercayaan 

seperti agama, yang kemudian dikaitkan dengan keburukan dan penderitaan, 

keterbatasan hidup manusia dan sebagainya. 

2. Lambang kognisi, adalah simbol yang dihasilkan manusia dalam upayanya 

untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang kenyataan yang ada 

dalam alam semesta, sehinggan kenyataan-kenyataan yang ditemui di 

sekeliling manusia akan dapat dimengerti dengan lebih baik. 

3. Lambang evaluasi, lambang ini berkaitan dengan nilai-nilai baik-buruk, betul-

salah, pantas-tidak pantas, indah-tidak indah, dan sebagainya menurut 

pertimbangan anggota-anggota masyarakat atau kelompok yang 

bersangkutan. Adat istiadat masyarakat adalah perwujudan dari sistem 

lambang evaluasi ini. 
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4. Lambang ekspresi, yaitu lambang yang dikaitkan dengan segala ungkapan 

beraneka macam perasaan dan emosi manusia. Rasa hormat, kasih sayang, 

benci, kecewa, rasa terimakasih, dan sebagainya. 

2.2.2.2 Sistem Sosial 

Dari sistem sosial, Parsons membedakan dua faktor utama, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Status, merupakan sejumlah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dan 

dibebankan pada seseorang dalam hubungannya dengan status-status yang 

didapatkan seseorang dalam hubungannya dengan status-status lain yang 

dimiliki oleh anggota-anggota lain dalam kehidupan sosial. 

2. Peranan, merupakan aspek dinamis dari status, perwujudan dari pola kegiatan 

tertentu yang diperlihatkan seseorang sesuai dengan statusnya dalam 

kehidupan sosial tersebut. Sama seperti status, setiap orang akan mempunyai 

peran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan status yang dimilikinya 

dengan perangkatnya. 

2.2.2.3 Sistem Kepribadian 

Pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai seorang anggota suatu 

masyarakat dengan sistem sosial-budaya tentu telah mengajari seseorang 

bagaimana melihat, menafsirkan, dan mengambil sikap terhadap berbagai gejala, 

peristiwa maupun hal-hal lain di sekelilingnya. Persepsi, sikap, motivasi, emosi 

dan sebagainya adalah pewujudan dari sistem kepribadian. Sistem kepribadian 

adalah penjelmaan dari: 
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1. Id, kekuatan naluriah untuk hidup dan mempertahankan diri melestarikan 

jenisnya. 

2. Ego, kesadaran diri akan keberadaannya diantara id-id yang lain. 

3. Superego, unsur kebudayaan umum yang telah ada dalam dirinya, yang akan 

memimpin dan mendominasi tingkah laku sesuai norma yang berlaku. 

4. Identitas, unsur yang paling menonjol peranannya dalam mengembangkan 

kebersamaan dan solidaritas. 

2.3 Tokoh 

Tokoh ialah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan 

di dalam cerita (Sudjiman, 1991: 16). Selanjutnya, Aminudin (1987: 70) 

mengatakan pendapat yang hampir sama bahwa tokoh merupakan pelaku yang 

mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin 

sebuah cerita. 

Sedangkan tokoh cerita menurut Abrams (dalam Nurgiyanto 1995:165) 

adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya sastra naratif atau dramatik oleh 

pembaca ditafsirkan melelui kausalitas moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan di dalam ucapan dan dilakukan dalam tindakan. Menurut 

Sudjiman (1991:16) tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau 

berlakuan di dalam berbagai peristiwa. Sementara itu, Sayuti (1996:17) 

menegaskan bahwa tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau 

berlakuan dan tindakan. 

Dalam sebuah karya sastra, tokoh hanya bersifat rekaan atau khayalan dari 

pengarang. Sifat-sifat yang dimiliki tokoh hendaklah sifat-sifat yang sudah 
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dikenal oleh pembaca, yang tidak asing bahkan ada dalam diri pembaca. Tokoh 

kadang berwujud manusia, namun kadang berwujud binatang (Mido, 1994: 21). 

Tokoh dalam sebuah karya sastra dapat dibedakan menjadi bermacam-

macam berdasarkan dari segi tinjauannya, antara lain berdasarkan peranannya, 

perwatakannya, dan berdasarkan berkembang atau tidaknya perwatakan, serta 

berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok 

manusia dari kehidupan nyata. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi 

dua yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama adalah tokoh yang 

memegang peranan terpenting dalam cerita dan menjadi pendukung ide utama 

dalam cerita, merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai 

pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama dalam sebuah novel 

tidak selalu satu orang saja, ada juga yang lebih dari satu. Novel yang terdiri lebih 

dari satu tokoh utama, tokoh utamanya tidak memiliki peranan yang sama, yang 

satu pasti memiliki peran lebih penting dibangding yang lainnya. Sementara tokoh 

bawahan adalah tokoh yang mendukung perwatakan tokoh utama yang 

kehadirannya lebih sedikit dibandingkan dengan tokoh utama. Kehadirannya 

hanya ada jika berkaitan dengan tokoh utama secara langsung maupun tidak 

langsung (Nurgiyantoro, 1995: 176). 

Altenbernd dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 1995: 178) mengatakan 

bahwa tokoh dapat ditinjau berdasarkan fungsi penampilannya, yaitu tokoh 

protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang 

salah satu jenisnya secara populer disebut hero, tokoh yang merupakan 

pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Tokoh antagonis 

adalah tokoh penyebab terjadinya konflik. Tokoh antagonis dapat disebut tokoh 
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yang beroposisi dengan tokoh protagonis, baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung, bersifat fisik maupun batin. 

Berdasarkan perwatakannya, tokoh dibedakan menjadi tokoh sederhana 

dan tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki kualitas pribadi 

tertentu dan sifat watak tertentu. Sifat dan tingkah laku seorang tokoh sederhana 

bersifat datar, monoton, dan hanya mencerminkan satu watak tertentu. Tokoh 

bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi 

kehidupannya, sisi kepribadiannya, dan sisi jati dirinya. Tokoh ini memiliki watak 

tertentu yang dapat diformulasikan, tetapi dapat pula menampilkan watak dan 

tingkah laku bermacam-macam, bahkan mungkin bertentangan dan sulit diduga. 

Oleh karena itu, perwatakannya pada umumnya sulit dideskripsikan (Abrams 

dalam Nurgiyantoro, 1995: 181). 

Ditinjau dari kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan, tokoh terdiri 

atas tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis adalah tokoh cerita yang 

secara esensial tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan 

sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh berkembang adalah 

tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan 

dengan perkembangan atau perubahan peristiwa dan plot yang dikisahkan 

(Altenbern dan Lewis dalam Nurgiyanto, 1995: 188). 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok 

kehidupan manusia dan kehidupan nyata, tokoh terdiri atas tokoh tipikal dan 

tokoh netral. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan 

individualnya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau 

kebangsaannya. Tokoh ini merupakan penggambaran terhadap orang atau 



21 
 

sekelompok orang yang terikat dalam sebuah lembaga atau seorang individu 

sebagai bagian dari suatu lembaga yang ada di dunia nyata. Tokoh netral adalah 

tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Tokoh ini merupakan tokoh 

imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia fiksi. Ia hadir semata-

mata demi cerita atau bahkan dialah sebenarnya yang mempunyai cerita dan 

pelaku cerita yang diceritakan (Alterbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoto, 1995: 

190). 

2.4 Alur atau Plot

Alur atau plot adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang 

disusun secara logis (Baribin, 1985: 61). Sedangkan menurut Aminudin (1987: 

83) alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa 

sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu 

cerita. 

Sedangkan Stanton dalam Baribin (1985: 113) mengemukakan bahwa plot 

adalah cerita yang berisi urutan kejadian , namun tiap kejadian itu hanya 

dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan 

terjadinya peristiwa yang lain. Masih dalam Baribin (1985: 113) Keny 

mengemukakan plot sebagai peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita 

yang tidak bersifat sederhana, karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa itu 

berdasarkan kaitan sebab-akibat. Jauh sebelumnya Foster juga mengemukakan 

bahwa plot adalah peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada 

adanya hubungan kausalitas. 
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Abrams dalam Nurgiyantoro (1994: 113) mengemukakan bahwa plot 

sebuah karya fiksi merupakan struktur peristiwa-peristiwa, yaitu sebagaimana 

yang terlihat dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa tersebut untuk 

mencapai efek emosional dan efek artistik tertentu. 

Pada umumnya plot atau alur diciptakan melalui perbuatan, tingkah laku, 

dan sikap dari tokoh-tokohnya. Alur merupakan cermin perjalanan kehidupan 

tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, dan bersikap dalam menghadapi berbagai

masalah kehidupan (Nurgiyantoro 1994: 114). 

Loban dalam Aminudin (1987: 84) menggambarkan gerak tahapan alur 

cerita seperti halnya gelombang. Gelombang itu berawal dari (1) eksposisi, (2) 

komplikasi atau intrik-intrik awal yang akan berkembang hingga menjadi konflik, 

(3) klimaks, (4) relevansi atau penyingkapan tabir suatu problem, dan (5) 

denoument atau penyelesaian akhir yang membahagiakan, yang dibedakan 

menjadi catastrophe yakni penyelesaian yang menyedihkan, dan solution yakni 

penyelesaian yang masih bersifat terbuka karena pembaca sendirilah yang 

dipersilakan menyelesaikan lewat daya imajinasinya. 

2.5 Latar 

Abrams mengatakan bahwa latar atau setting menyasar pada pengertian 

tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosialtempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan (Nurgiyantoro, 1998: 216). Latar dapat dibedakan 

kedalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Ketiga unsur tersebut 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

1. Latar Tempat 
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Latar tempat merupakan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan adalah berupa tempat-

tempat dengan nama tertentu, inisialtertentu, atau juga lokasi tertentu tanpa nama 

jelas. Keberhasilan latar lebih ditentukan oleh ketetapan deskripsi, fungsi, dan 

keterpaduannya dengan unsur latar yang lain sehingga semuanya bersifat saling 

mengisi. Keberhasilan penampilan unsur latar itu sendiri antara lain dilihat dari 

segi koherensinya dengan unsur fiksi yang lain dan dengan tuntutan cerita secara 

keseluruhan. 

2. Latar Waktu 

Latar wajtu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah tersebut biasanya 

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya dengan peristiwa 

sejarah. Pengetahuan dan persepsi pembaca terhadap waktu sejarah itu kemudian 

digunakan pengarang untuk mencoba masuk ke dalam suasana cerita. Adanya 

persamaan waktu juga dimanfaatkan untuk membuat kesan pembaca seolah-olah 

cerita itu sebagai cerita yang benar-benar terjadi di dunia nyata. 

3.  Latar Sosial 

Latar sosial berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial 

masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks, 

dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, kayakinan, cara berfikir dan 

bersikap, dan lainnya. Disamping itu latar sosial juga berhubungan dengan status 

sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rndah, menengah, atau atas. 
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2.6 Pola Pikir Manusia 

2.6.1 Pengertian Pola Pikir

Menurut Adi W. Gunawan (2008:35) pola pikir adalah sekumpulan 

kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, 

yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Kepercayaan 

menentukan cara berpikir, berkomunikasi dan bertindak seseorang. Dengan 

demikian jika ingin mengubah pola pikir, yang harus dirubah adalah kepercayaan 

atau sekumpulan kepercayaan. 

Pola pikir menurut Carol S. Dweck (2008:23), adalah pandangan yang 

orang adopsi untuk dirinya sangat mempengaruhi cara orang tersebut 

mengarahkan kehidupan. Artinya kepercayaan atau keyakinan seseorang memiliki 

kekuatan yang dapat mengubah pikiran, kesadaran, perasaan, sikap, dan lain-lain, 

yang pada akhirnya membentuk kehidupannya saat ini. 

Menurut Simon (2006: 35) pola pikir dibedakan menjadi dua, pola pikir 

negatif dan pola pikir positif. Pola pikir negatif berhubungan dengan cara pandang 

seseorang terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai suatu hambatan atau 

kegagalan, sementara pola pikir positif berhubungan dengan cara pandang 

seseorang terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai suatu peluang atau 

kesuksesan yang tertunda. 

Jadi dapat disimpulkan pola pikir adalah kepercayaan atau kumpulan 

kepercayaan yang dimiliki seseorang, yang menjadi acuan utamanya dalam 

berpikir, berbicara, dan bertindak. 
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2.6.2 Jenis Pola Pikir 

Carol S. Dweck, (2008), mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua jenis 

pola pikir, yang pertama, pola pikir tetap yaitu pola pikir yang tidak dapat 

ditingkatkan. Ini adalah pola pikir yang negatif, pesimis, tidak percaya diri, puas 

dengan keadaan yang sekarang. Dan yang kedua, pola pikir berkembang yaitu 

pola pikir (pandangan) yang dapat dikembangkan melalui praktik, pelatihan, cara 

atau metode yang tepat. Ini adalah pola pikir yang positif dan optimis, 

selalu ingin berusaha, berjuang terus, percaya bahwa bisa lebih maju. 

2.7 Pergeseran Pola Pikir 

2.7.1 Pengertian Pergeseran Pola Pikir 

Pergeseran pola pikir yaitu suatu perubahan sistem pemikiran seseorang 

yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang sangat kuat yang dapat mempengaruhi 

dirinya, akibat yang ditimbulkannya ada dua yaitu pergeseran pola pikir menjadi 

lebih baik atau maju dan pergeseran pola pikir menjadi negatif yang berdampak 

buruk bagi diri dan lingkungan sekitarnya (Ahmad, 2008: 35). 

Sementara menurut Anwar (2010), pergeseran pola pikir seseorang 

merupakan akibat dari pengaruh ego pribadinya dan pengaruh lingkungan sosial 

seseorang. Pengaruh yang ditimbulkan berupa perubahan sikap mental seseorang 

menjadi lebih baik maupun lebih buruk. 

Menurut Oliver (2007: 14) pergeseran pola pikir berarti berubah dari suatu 

pola pikir ke pola pikir yang lain yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yang 

mempengaruhi pemikiran seseorang. Hal ini bisa mengakibatkan peralihan pola 
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pikir yang menghalangi keberhasilan ke cara berpikir yang mendorong dan 

menarik keberhasilan. 

Sementara Simon (2006: 47) berpendapat bahwa pergeseran pola pikir 

merupakan suatu perubahan total dari keyakinan, pemikiran, nilai-nilai, kriteria, 

harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat diri kita dalam memandang 

diri sendiri, orang lain, dan kehidupan ini. Dengan arti lain pergeseran pola pikir 

membawa perubahan dari pola pikir negatif ke pola pikir positif, pola pikir 

pecundang menjadi pemenang, pola pikir statis menjadi kreatif, dan pola pikir 

pekerja menjadi pola pikir pencipta pekerjaan. 

2.7.2 Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Pola Pikir 

Faktor adalah sesuatu hal keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan 

atau mempengaruhi terjadinya sesuatu (KBBI, 2010: 312). Menurut Robert dalam 

Soekanto (1990: 397) pergeseran pemikiran seseorang pada dasarnya menyangkut 

masalah nilai-nilai sosial dan moral. Persoalan tersebut merupakan masalah, 

karena menyangkut tata kelakuan dan bertindak seseorang di dalam 

lingkungannya.  

Menurut Chomaria (2013: 22) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pergeseran pola pikir seseorang, antara lain yaitu : 

1. Faktor Bawaan 

Gen berkontribusi menurunkan berbagai sifat dari orang tua ke anaknya, 

sehingga sifat orang tua sedikit banyak akan merun ke anaknya. Rasulullah 

bersabda “Wanita ini dinikahi karena empat hal. Karena kecantikanya, 

keturunanya, hartanya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang bagus 

agamanya, niscaya engkau akan beruntung”( HR. Bukhari dan Muslim)
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2. Faktor Lingkungan 

Selain faktor bawaan, faktor lingkungan memeang mempunyai pengaruh 

yang besar. Lingkungan ini bisa mencakup pola pengasuhan yang diterapkan 

orang tua, lingkungan tempat tinggal, teman sepergaulan atau pemilihan sekolah 

bagi anak. Kita sering menyaksikan betapa seorang anak yang mempunyai nasab 

yang baik, namun berhubung tinggal dilingkungan yang buruk, akan membentuk 

perilaku yang buruk bagi anggota keluarganya. Perhatikan saja anak-anak kita, 

mereka dengan mudah meniru sikap dan perilaku temanya tanpa saringan. 

Misalnya kita sangat memperhatikan adab sopan santun, namun di lingkungan 

kita terdapat banyak anakanak yang dibiarkan orang tuanya bertindak kurang 

sopan terhadp orang tua. 

Tidak menutup kemungkinan anak kita akan meniru perilaku teman-

temanya tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua harus extra hati-hati 

dalam menentukan tempat tinggal, memilihkan teman sepergaulan anak (yang 

baik akhlaknya), memilihkan media serta meilih sekolah untuk anak. 

3. Interaksi antara bawaan dengan lingkungan 

Pendapat ketiga ini menyebutkan antara bawaan dan lingkungan 

mempunyai andil yang sama dalam membentuk perilaku seseorang. Banyak kita 

lihat di lingkungan sekitar, betapa seorang anak banyak dipengaruhi oleh 

lingkunganya. Namun demikian, dalam hal tertentu, masih ada kecenderungan 

karakter yang diturunkan dari orang tuanya muncul. Sikap adalah suatu ukuran 

tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu. 
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Sedangkan menurut Horald A. Phelp (dalam Syani, 1994: 183) 

berpendapat bahwa ada tiga sumber terjadinya pergeseran pola pikir seseorang, 

yaitu: 

1. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Faktor 

ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan seorang anggota 

masyarakat. Kepincangan dalam faktor ekonomi seperti kurang atau tidak adanya 

pendapatan yang dimiliki seseorang sehingga dapat menyebabkan tidak dapat 

terpenuhinya kebutuhan hidup, terutama pemenuhan kebutuhan pokok sehingga 

terjadi keresahan dalam masyarakat maka keadaan tersebut dapat menimbulkan 

pergeseran pemikiran seseorang menjadi lebih baik atau buruk. Pergeseran yang 

baik adalah dengan mencari pekerjaan atau memikirkan alternatif lain pemenuhan 

kebutuhan dengan cara yang baik, sedangkan pergeseran yang negatif yaitu 

dengan berbuat kejahatan untuk memenuhi faktor ekonominya. 

2. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis berkaitan dengan kejiwaan seseorang, jika kejiwaan 

seseorang terganggu dapat menimbulkan tindakan yang dapat meresahkan 

masyarakat. Maka keadaan tersebut dapat menyebabkan pemikiran yang 

terganggu, karena pemikiran aslinya diselimuti dengan masalah-masalah yang ada 

pada dirinya. 

3. Faktor Sosial dan Kebudayaan 

Sosial dan kebudayaan berfungsi untuk mengatur agar manusia dapat 

memahami bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dan berpikir, serta 

berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat. Disamping itu, 
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adanya benturan antara norma lama dan norma baru yang termasuk sebagai salah 

satu dalam unsur kebudayaan dapat menimbulkan tindakan serta pemikiran yang 

melanggar norma-norma yang ada sehingga dapat terjadi masalah sosial di 

masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penulisan skripsi ini dipusatkan pada analisis teks sastra yang 

menunjukkan latar belakang yang mempengaruhi perilaku tokoh utama sehingga 

pola pikirnya bergeser menjadi lebih maju dalam novel Ketika Elang Kembali Ke 

Sarang karya Nr. Ina Huda. Karena itu pendekatan yang dilakukan bersifat 

intrinsik, artinya pendekatan ini berfokus pada teks novel Ketika Elang Kembali 

ke Sarang sebagaimana dengan tema pada skripsi ini, sehingga secara otomatis 

penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan objektif dengan menggunakan 

kajian sosiolosi sastra. 

Analisis pada penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif, 

yaitu metode yang mendeskripsikan unsur-unsur dalam sebuah novel dengan 

disertai kutipan-kutipan teks novel yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar 

pembaca dapat langsung memperoleh gambaran tentang unsur atau permasalahan 

yang dibahas. Di lain pihak, dengan memberikan kutipan-kutipan teks novel 

diharapkan pembaca dapat ikut menikmati keindahan novel yang dibahas atau 

dikaji. 

Selain struktur novel, penulisan skripsi ini juga memusatkan diri pada latar 

belakang yang mempengaruhi pemikiran tokoh utama dalam novel Ketika Elang 

Kembali ke Sarang. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini juga digunakan 
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pendekatan sosiologis, yaitu memanfaatkan ilmu sosiologi untuk menganalisis 

dan mengupas latar belakang sosial yang mempengaruhi perilaku tokoh utama 

dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang. 

Kajian sosiologi bertolak dari asumsi bahwa sastra merupakan cerminan 

kehidupan masyarakat. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan 

sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Bahkan seringkali 

masyarakat sangat menentukan nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman, 

sementara sastrawan itu sendiri yang merupakan anggota masyarakat tidak dapat 

mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari lingkungan yang 

membesarkannya dan sekaligus membentuknya (Semi, 1993: 73). 

Penggunaan teori sosiologi sastra selain untuk menganalisis perilaku tokoh 

utama juga digunakan untuk mengungkap sejauh mana pengaruh sosial 

masyarakat terhadap pemikiran tokoh utama.  

3.2 Objek Penelitian 

 Sasaran atau objek penelitian skripsi ini adalah pergeseran pola pikir yang 

dialami oleh tokoh utama yang mencakup dimensi sosiologis yang terdapat dalam 

novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda. Secara lebih khusus, 

penelitian ini mengkaji tentang pergeseran pola pikir tokoh utama yang menjadi 

lebih maju ketika masa remajanya dihabiskan untuk menuntut ilmu di kota. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran pola pikir dalam novel 

Ketika Elang Kembali ke Sarang juga turut menjadi objek kajian lainnya. 
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3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

 Data menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu sumber data utama dalam suatu penelitian, sedangkan 

data sekunder adalah data yang merupakan data-data pendukung bagi data primer. 

Jadi, novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda merupakan data 

primer penelitian ini, sedangkan data sekundernya yaitu berbagai buku sastra yang 

berkaitan dengan materi atau kajian yang dibahas dalam skripsi ini. 

Wujud data penelitian ini adalah perilaku pergeseran pemikiran yang 

menjadi lebih maju yang terdapat dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang

karya Nr. Ina Huda. Karena novel tersebut merupakan sumber data tekstual, maka 

data-data penelitiannya adalah sebagai berikut: 

(1) Dialog antar tokoh 

(2) Pikiran tokoh lain terhadap tokoh utama 

(3) Tindakan tokoh lain terhadap tokoh utama 

(4) Penggambaran suasana oleh pengarang 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data sangat penting karena hasil 

penelitian bergantung pada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data, 

peneliti menggunakan beberapa macam metode, yaitu: 
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1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan 

dengan penelitian (Arikunto, 1998: 236). 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

pendukung yang berkaitan dengan novel Ketika Elang Kembali ke Sarang

melalui buku-buku maupun artikel yang ada di internet. 

2.  Metode pengamatan 

Metode pengamatan yaitu dengan mengamati atau menatap 

kejadian, gerak atau proses fokus yang diteliti, baik berupa pengamatan 

teks atau naskah atau berupa pengamatan langsung di masyarakat 

(Arikunto, 1998: 235). 

Metode pengamatan ini digunakan peneliti untuk mengamati 

kejadian dan dialog yang ada di dalam novel Ketika Elang Kembali ke 

Sarang. Metode ini juga digunakan untuk menentukan perilaku pergeseran 

pola pikir dan latar belakang sosial yang mempengaruhinya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian, menganalisis data merupakan suatu langkah 

yang sangat kritis. Untuk menganalisis data diperlukan prosedur pengambilan data 

yang tepat, karena hasil analisis sangat bergantung dengan kualitas data itu 

sendiri. Jadi dalam penelitian ini digunakan dua pustaka. Pertama pustaka primer 

yaitu novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda dan yang kedua 
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pustaka sebagai data sekunder yaitu berbagai literatur sastra yang berhubungan 

dengan kajian penelitian ini. 

Data yang sudah terkumpul kemudian diberlakukan prosedur analisis data 

deskriptif sebagai berikut: 

(1) Membaca novel Ketika Elang Kembali ke Sarang berulang-ulang 

secara holistik. 

(2) Menentukan tokoh utama. 

(3) Menganalisis perilaku dan pemikiran tokoh utama. 

(4) Menganalisis faktor sosial yang mempengaruhi pergeseran pola pikir 

tokoh utama. 

(5) Menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data 

penelitian. 
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BABIV 

PERGESERAN POLA PIKIR TOKOH UTAMA DAN 

FAKTOR  SOSIAL YANG MEMPENGARUHINYA 

DALAM NOVEL KETIKA ELANG KEMBALI KE SARANG 

4.1 Pergeseran Pola Pikir Tokoh Utama 

Bentuk-bentuk pergeseran pola pikir tokoh utama dalam novel Ketika 

Elang Kembali ke Sarang ada berbagai macam. Kesemua bentuk pergeseran pola 

pikir tersebut adalah positif, dan bukan bergeser ke pola pikir negatif. Pola pikir 

tokoh utama bergeser karena masa remaja tokoh utama dihabiskan di kota dan 

jauh dari kehidupan desa,salah satu faktor lingkungan tersebut menjadikan tokoh 

utama memiliki pola pikir yang lebih maju. 

Tokoh utama dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina 

Huda mempunyai pola pikir yang berbeda dari masyarakat atau orang 

disekelilingnya. Dalam pembahasan ini akan dibahas bentuk pola pikir tokoh 

Septi yang bergeser dari kebanyakan masyarakat tempat ia tinggal. Pergeseran 

pola pikir tokoh Septi dalam novel Ketika Elang Kembali Ke Sarang merupakan 

pergeseran pola pikir yang positif, walaupun jarang ditemukan dari pola pikir 

masyarakat desa pada umumnya.  

Bentuk pola pikir yang dilakukan oleh tokoh utama dalam novel Ketika 

Elang Kembali ke Sarang merupakan salah satu ketidakwajaran atau jarang 

ditemukan dengan norma-norma sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat 

khususnya masyarakat desa atau pelosok seperti dalam novel. Setiap anggota 
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masyarakat menerima aturan-aturan yang menurut penilaian mereka sebagai 

sesuatu yang baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Norma-norma tersebut 

biasanya oleh masyarakat dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tata kelakuan, 

pemikiran, dan adat istiadat. 

Alvin L. Bertrand (dalam Syani 1994:54) mendefinisikan norma sebagai 

suatu standar-standar pemikiran dan tingkah laku yang terdapat di dalam semua 

lapisan atau golongan masyarakat. Dia mengatakan bahwa pemikiran dan tingkah 

laku erat hubungannya dengan apa yang menurut pendapat seseorang itu benar 

atau baik.  

Menurut penilaian masyarakat, perilaku tokoh utama dalam novel Ketika 

Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda merupakan salah satu bentuk 

pergeseran pola dan pemikiran yang teratur sebagaimana norma-norma sosial 

yang berlaku dalam masyarakat dalam novel tersebut. Penyimpangan tersebut 

bukanlah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma atau aturan yang ada dalam 

masyarakat, karena tokoh utama memiliki bentuk pergeseran pemikiran yang 

positif atau maju, bukan bersifat negatif. Sehingga tokoh utama menjadi salah satu 

pelopor kemajuan pemikiran wanita desa di mana dia tinggal. 

Dalam mengkaji pergeseran pola pikir serta perilaku, sebelumnya 

ditentukan dahulu tokoh utama yang akan dikaji serta bagaimana perwatakannya. 

Selain itu alur dan setting menjadi unsur pelengkap dalam menentukan pokok 

kajian. Melalui tokoh dan unsur-unsur lainnya tersebut dapat diketahui bagaimana 

pergeseran pola pikir yang dialami tokoh utama, serta faktor penyebab dari 

pergeseran tersebut dapat diketahui. 
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Ada banyak tokoh dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. 

Ina Huda. Namun berdasarkan kadar keutamaannya dapat diambil bahwa Septi 

merupakan tokoh utama dari novel Ketika Elang Kembali ke Sarang. Karena 

meskipun ada beberapa tokoh yang muncul, namun kadar keutamaannya tidaklah 

mendominasi di dalam cerita. Dengan alasan diatas, maka dapat dikatakan Septi 

lebih utama dibandingkan tokoh yang lainnya. 

Dari awal penceritaan telah disebutkan bahwa Septi merupakan seorang 

yang terlahir dari keluarga desa yang terpencil dan jauh dari kota. Ibunya adalah 

seorang pedagang di pasar desa dan ayahnya hanyalah seorang petani biasa. Oleh 

sebab itu walaupun dia adalah seorang anak tunggal di keluarganya namun Septi 

tidak manja dan kemayu seperti wanita seusianya. Septi sudah rajin membantu 

berjualan di pasar ketika sepulang sekolah. Setiap sore Septi juga sering ke sawah 

menemui ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Hal inilah yang mendorong 

Septi untuk menjadi wanita yang mandiri dan kuat serta tidak bergantung kepada 

suaminya kelak.  

Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut:  

“Hidup memang butuh perjuangan, bahkan ketika aku kecil tak segan 

membantu ibu dan ayah bekerja, itulah mengapa aku harus berbeda. 

Pendidikan dan karir harus dinomorsatukan. Setelah dewasa nanti aku 

berjanji tak akan menyacewakan bapak dan ibu. Ya, aku ingin mandiri.” 

(KEKKS 2008: 5) 

Septi merupakan kriteria tokoh yang berkembang, karena dia mengalami

perubahan dan perkembangan pemikiran sejalan dengan perkembangan dan 

perubahan peristiwa di sekitar lingkungannya. Septi bahkan tak malu untuk 
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mengungkapkan pemikiran semasa kecilnya kepada Lanang bahwa dia dulu 

sebenarnya ingin menikah muda. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut:  

“Lan, sebenranya kamu tau? Aku sempat memikirkan untuk menikah 

muda, namun rasanya impianku masih sangat panjang untuk ku gapai 

Lan.” (KEKKS 2008: 23)

 Dalam novel ini ditemukan perubahan dan perkembangan perwatakan 

tokoh utama sejalan dengan perkembangan dan perubahan peristiwa yang terjadi 

dalam lingkungan keluarga. Meskipun terjadi perdebatan kecil di hati kecilnya, 

namun hal ini dapat menunjukkan bahwa sikap dan perwatakan telah mengalami 

perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga tokoh utama yang selalu 

mendukung kemajuan anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:  

“Bu, Septi ingin sekolah ke kota. Ingin jadi perawat.

Apa kamu yakin Sep? Kamu nanti akan hidup sendiri disana, jauh dari 

kami. 

Percayalah bu, Septi bisa menjaga diri Septi. Aku ingin mandiri bu, biar 

tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja nantinya.” (KEKKS 2008: 39)

Perkembangan pemikiran terjadi kembali setelah Septi lulus Sekolah 

Pendidikan Perawat (SPK), di kota dia menemukan banyak teman yang mengubah 

pola pikirnya. Dan akhirnya Septi memilih untuk melanjutkan kuliah di kota. 

Walau mendapat pertentangan dari orangtuanya namun Septi yakin dan bisa 

meyakinkan orangtuanya bahwa piihannya adalah jalan terbaik untuk menjadi 

wanita yang mandiri seutuhnya. 

“Setelah ini apalagi Sep?”.

“Aku ingin melanjutkan pendidikan ke AKPER Bu”.
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“Lagi? Jauh dari kami Sep?”

“Iya bu, Septi yakin bisa membahagiakan bapak dan ibu dengan cara Septi 

sendiri”.

“Teman-temanmu di desa sudah banyak yang memiliki anak Sep. 

Apa kata orang nanti kalau kamu belum menikah? 

Sementara usia ibu semakin menua.” (KEKKS 2008: 80)

Latar yang digunakan dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya 

Nr. Ina Huda bermacam-macam, seperti di pasar, sekolah, rumah, rumah kos, dan 

rumah sakit. Namun ada tempat atau latar yang disebutkan secara tersurat dalam 

novel ketika Elang Kembali ke Sarang. 

Kutipan berikut menunjukkan latar tersebut. 

“Sayang, ia jauh, bersekolah di kota, sekitar duapuluh kilometer dari 

tempat tinggalnya di sebuah pedukuhan kecil yang sunyi di lereng 

pebukitan Doro.” (KEKKS 2008: 9)

“Kita minum dulu di cafe sana? Dokter iman menunjuk ke deretan cafe di 

sepanjang jalan Gajah Mada Pekalongan” (KEKKS 2008: 65)

“Mau kalau saya antar Sep?

Kamu tinggal di jalan Pahlawan kan?  

Septi mengangguk masih dengan takjub. 

Saya seing lewat sana kok. Ayo naik saja.” (KEKKS 2008: 64)

Namun latar yang paling dominan adalah di Rumah Sakit karena masa 

remaja Septi ketika bekerja di Rumah Sakit lebih di ekspose lebih lengkap. 
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4.1.1 Memiliki Pendirian Kuat 

Wanita seusia Septi di lingkungan desa tempat Septi tinggal tidak 

mempunyai pendirian sekuat Septi. Wanita di desa tempat Septi tinggal cenderung 

mudah goyah dan tidak mau memperjuangkan cita-citanya .Apalagi jika keinginan 

wanita seusia Septi ditentang oleh orangtua maka mereka akan segera menuruti 

semua perintah orangtuanya. Hal ini membuat mereka menjadi terbelenggu dan 

tidak bias mengembangkan pemikiran yang lebih maju. Hal ini seperti dalam 

kutipan sebagai berikut: 

“Sum, habis lulus sekolah nanti kamu ingin melanjutkan dimana?”

“Inginnya melanjutkan SMA di kota Sep, tapi bapak ibuku 

menginginkanku untuk segera menikah dengan lelaki pilihannya. Ya, 

dengan terpaksa aku harus menuruti keinginan mereka Sep” (KEKKS 

2008: 7). 

Hal tersebut menjadi salah satu pelecut semangat Septi bahwa 

pendiriannya dan cita-citanya harus diperjuangkan. Septi mempunyai pendirian 

bahwa dia harus terus bersekolah agar menjadi wanita yang mandiri dan tidak 

bergantung dengan lelaki yang akan menjadi suaminya kelak. Sehingga selepas 

lulus dari SMP Septi memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke kota di SPK 

agar cita-citanya dapat tercapai yaitu menjadi seorang perawat. 

Sebelumnya tokoh Septi belum mempunyai pendiria sekuat itu, karena 

faktor lingkungan tersebut yang membuat tokoh Septi menjadi terdorong agar 

mempunyai pemikira yang lebih maju daripada wanita lain di desanya. 
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“Lan, dahulu aku sempat menyerah dan tak ingin memperjuangkan cita-

citaku, namun karena dorongan dan nasehat bapak, ibu dan kamu 

semangatku jadi menggelora dan ingin lebih maju daripada wanita lain di 

desa ini. Aku tak ingin seperti mereka Lan, yang hanya duduk dirumah 

menanti suaminya serta menggendong bayi dan memasak. Aku ingin 

memberikan sesuatu yang lebih. 

“Aku tau keputusanku ini akan menjadi bahan perbincangan masyarakat di 

desa ini, tapi aku ingin maju Lan. Aku harus tetap bersekolah dan 

memiliki karir yang lebih bagus nantinya.” (KEKKS 2008:10).

Berbeda dengan teman-temannya di desa, Septi merupakan seorang wanita 

yang mempunyai pendirian sangat kuat, bahkan jika ia menginginkan sesuatu 

maka ia akan berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan apa yang dia 

inginkan demi mencapai keinginanya itu. Hal ini tercermin ketika Septi memiliki 

angan-angan dan cita-cita yang harus dia raih yaitu menjadi seorang perawat. 

Kutipan berikut menunjukkan hal tersebut. 

“Ibu dan bapakmu apakah tak keberatan jika nanti kamu sekolah di kota 

sep?”

“Aku akan meyakinkan mereka, karena aku punya semangat dan cita-cita 

yang harus dikejar. Aku tak igin seperti wanita desa disini yang hanya bisa 

menggendong anak setelah menikah nanti.” (KEKKS 2008:14)

Bahkan ketika Kadis ingin mengajak Septi jalan-jalan, Septi menolak 

dengan keras dan mengatakan kepada Kadis kalau dia ingin fokus dengan 

ujiannya agar bisa masuk ke SPK di kota. Hal ini sangat berbeda dengan 
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kebanyakan wanita di lingkungan septi tinggal yang tidak memikirkan 

pendidikannya. 

“Kang Kadis ndak dengar ya? Aku harus terus belajar utuk ujian. Aku 

ingin bisa lulus dan sekolah lagi di AKPER, setelah lulus bisa bekerja di 

kota.”

“Bekerja di kota?” jawab Kadis

“Iya, setelah lulus nanti, aku bisa jadi perawat. Bekerja di puskesmas atu 

balai pengobata atau rumah sakit besar di kota. Aku ingin mandiri.”  

(KEKKS 2008: 20)  

Akibat keinginan yang sangat kuat tersebut orangtua Septi menyerah dan 

tak lagi memaksakan untuk menikah dini. Ibu dan bapak lebih lunak terhadap 

Septi. Hal ini tercantum dalam:  

Bapak dan ibu bersikap sangat lunak dan tak pernah memaksakannya 

untuk meminta menerima pinangan Kadis, lelaki yang sangat mereka 

senangi. Hanya sesekali ibu pernah bilang “ Kadis masih sangat 

mencintaimu Sep.”.

Namun karena Septi tak bereaksi, ibu tak pernah mengungkitnya lagi.’ 

(KEKKS 2008: 29) 

Pendirian yang kuat tak hanya diperlihatkan Septi terhadap cita-cita serta 

pendidikannya saja, namun pendirian kuat Septi juga tercermin dalam hal asmara. 

Ketika Lanang menyinggung Septi terhadap perlakuan Kadis yang menginginkan 

Septi utntuk menjadi isterinya, Septi mempunyai pendirian dan menjawab dengan 

tegas kepada Lanang jika jodoh itu tidak bisa dipaksakan. Septi memilih untuk 
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menolak tawaran Kadis karena ia  tidak merasa mencintai kadis. Septi tidak 

tergoda dengan harta yang dimiliki Kadis, bahkan ketika Kadis nekat untuk 

melamar Septi dia langsung menolak dan tidak merasa kasihan. Karena cinta tidak 

bisa dipaksakan dan hatinya tidak akan luluh dengan rasa iba kepada Kadis yang 

ditolak mentah-mentah oleh Septi.  

“Kayakya dia pigin kamu jadi isterinya.” 

“Tapi aku tak mau,” sahut Septi santai. 

“Kasihan dia.”

“Kenapa harus kasihan? Kan tidak setiap dia mencitai seseorang, orang itu 

harus mencintainya kan? Hati tak bias dipaksakan Lan”.(KEKKS 2008: 

13). 

4.1.2 Menolak Perjodohan dan Pernikahan Dini 

Salah satu adat  masyarakat desa adalah adanya perjodohan dan 

pernikahan dini, dan yang paling sering menjadi korban adalah anak wanita desa. 

Wanita desa dipaksa oleh orangtuanya untuk menikah muda karena jika tidak 

menikah muda akan menjadi gunjingan masyarakat serta dinilai tidak mempunyai 

kualitas. Hal tersebut membuat wanita desa sangat sulit untuk mencapai keinginan 

atau cita-citanya. 

Tokoh Septi seolah-olah menjadi pendobrak dan sangat gigih 

memperjuangkan cita-citanya, menunda untuk menikah  serta mempunyai cita-cita 

dan mimpi yang besar. Septi menolak mentah-mentah ketika Kadis datang 

kerumahnya dan menemui kedua orangtuanya untuk melamarnya. Ketika itu Septi 
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masih berusia sangat muda dan baru menginjak kelas 3 SPK. Walaupun kala itu 

usia Septi masih muda, namun dia sudah mempunyai pola pikir yang sangat 

berbeda dengan wanita desa pada umumnya. Septi dengan halus dan menjelaskan 

kepada ibunya jika dia ingin melanjutkan sekolah dulu dan belum memikirkan 

untuk menikah dini apalagi menikah dengan pria yang tidak dia cintai. 

Kutipan berikut menunjukkan hal tersebut. 

“Sep, di ruang tamu ada Kadis sedang ngobrol dengan Bapak, sepertinya 

Kadis berniat untuk melamarmu. Apakah kamu bersedia Sep?”.

“Bu, aku kan udah pernah bilang sama ibu kalau aku ingin sekolah dulu, 

belum mau memikirkan hal itu. Usiaku masih sangat muda bu, masih 

banyak mimpi yang belum bisa aku raih salah satunya menjadi seorang 

perawat. Ibu juga tahu kan kalau aku tidak pernah mencintai Kang Kadis.” 

(KEKKS 2008: 10) 

Semasa Septi awal SMP, banyak yang mencintai Septi. Sebelumnya Septi 

juga pernah berpikir untuk menikah muda. Hal ini tercantum dalam kutipan: 

“Septi bergumam dalam hati: Banyak yang mencintaiku, apakah aku harus 

seperti teman-temanku yang menikah setelah lulus SMP?” (KEKKS 

2008:3) 

Pemikiran tersebut mulai bergeser ketika faktor pemikiran tokoh Lanang 

menjadi pendobraknya. Septi menjadi terpacu dan ingin mendobrak tradisi 

pernikahan dini di desanya agar tidak bernasib sama dengan wanita seusianya 
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yang menikah karena terpaksa, bukan dengan lelaki yang dicintainya dan 

mengesampingkan faktor masa depannya kelak. Hal ini tercantum pada kutipan 

sebagai berikut: 

“Sepertinya aku harus terus maju Lan, terimakasih kamu telah memberiku 

nasehat dan telah membuka pemikiranku. Aku akan fokus dengan 

pendidikanku Lan. Tidak akan memikirkan tentang pernikahan karena aku 

ingin maju Lan. Aku akan menikah dengan orang yang aku cintai nanti 

dan itupun setelah aku lulus kuliah nanti.” (KEKKS 2008: 16).

Septi sangat sibuk dengan pekerjaannya, hal ini dikawatirkan oleh ibunya 

jika anaknya sudah tidak memikirkan tentang pernikahan lagi. Namun Septi 

menjawabnya dengan santai karena menurut Septi jodoh itu tidak bisa dipaksakan 

dan akan datang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Dan 

menurut Septi usia sekarang belum saatnya ia untuk memikirkan hal itu, namun 

Septi juga sempat bersedih karena belum bisa membahagiakan orangtuanya yang 

ingin segera meminang cucu. 

 Hal tersebut terdapat dalam kutipan. 

“Nah karena sibuk terus, kamu tak sempat mikir kawin.”

Septi tertawa. “Ibu ini dari dulu mikirnya kawin terus.”

“Ibu ingin meminang cucu.” 

“Tenang saja bu, Belanda masih jauh.”Ibu menjewer kupingnya. (KEKKS 

2008: 92) 

Septi juga sangat menentang dan sangat geram ketika dia mendengar 

bahwa lelaki yang dicintainya sejak kecil menikah bukan dengan wanita 
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idamannya. Lanang menikah karena keadaan yang sulit. Dia dijodohkan oleh 

orangtuanya. 

“Aku tak pernah memutuskan untuk menikah.”

“Maksudmu kamu dipaksa?” lalu tawanya mengeras.

Terdengar pahit dan kering. “Benar Lan? Kamu dipaksa menikah? Lelaki 

berpendidikan macam kamu masih mau menjalankan kawin paksa?” 

(KEKKS 2008: 132). 

4.1.3 Mandiri 

Wanita desa seusia Septi di tempat Septi tinggal kebanyakan menjadi ibu 

rumah tangga. Hal ini dikarenakan mereka memilih untuk tidak bekerja agar bias 

mengurus suami serta anak-anaknya. Hal ini tercermin seperti kutipan dibawah 

ini: 

“Sekarang pasar yang jualan sepi Sep, teman-teman seusiamu banyak yang 

menjadi ibu rumah tangga mengurus suami dan anaknya. Jarang yang mau 

turun ke pasar”. (KEKKS 2008: 22).

Ibu juga sempat mengeluhkan kepada Septi bahwa wanita sekarang malas 

yang berbelanja kepasar. Akibatnya pasar menjadi sepi dan ibu Septi selalu 

pulang lebih awal tidak seperti dulu. 

Hal ini seperti kutipan sebagai berikut: 

“Ibu cuma bicara kenyataan. Wong jaman susah begini, ibu-ibu sekarang 

pada malas kepasar. Untung panen bapakmu selalu bagus.” (KEKKS 

2008: 24). 
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Berbeda dengan Septi yang merupakan sosok wanita mandiri, dia 

mempunyai pemikiran yang berbeda akibat pengaruh lingkungan keluarga 

maupun masyarakat. Sejak lulus SMP, Septi memilih untuk hidup di kota sendiri 

tanpa campur tangan bapak dan ibu. 

Kemandirian Septi tak lepas dari pengaruh keluarganya yang mempunyai 

sifat sangat mandiri dan pekerja keras. 

“Aku anak ibu kan? Nah, ibu itu orangnya pemberani, pekerja keras, dan 

mandiri. Karena itu aku mewarisi sikap ibu. Jadi ibu dan bapak tidak usah 

kawatir membiarkanku hidup sendiri di kota”. (KEKKS 2008: 24)

Setelah Septi lulus dari AKPER, dia memutuskan untuk bekerja di kota 

agar menjadi wanita yang mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. 

Keputusan Septi ini membuat bapak dan ibunya pasrah. Hal ini seperti tercantum 

pada:  

“Aku akan segera bekerja dan menjadi wanita mandiri, sahutnya yakin”.

“Disini? Jauh dari kami lagi?” (KEKKS 2008: 36).

Kemandirian dan jiwa pekerja keras Septi ditunjukkan kepada bapak dan 

ibunya bahwa Septi pasti bisa menjadi wanita yang mandiri, tidak seperti teman-

teman seusianya di desa. Septi meyakinkan kepada bapak dan ibunya selama masa 

pencarian kerja dia akan bekerja di klinik bidan secara paruh waktu agar tidak 

menganggur setelah lulus. Septi juga tidak ingin menyusahkan orangtuanya ketika 

sudah lulus nanti. 
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“Katamu kamu bias menjadi pegawai negeri di rumah sakit pemerintah.”

“Suatu saat nanti.”

“Kapan?”

“Setelah tiba saatnya. Semua melalui proses. Kalau ada lowongan disana, 

aku bias bekerja sebagai pegawai honorer sambil bekerja paruh waktu. 

Setelah ada lowongan tes sebagai pegawai negeri, aku akan ikut 

mendaftar, siapa tahu ada tempat untukku.” (KEKKS 2008: 37).

4.2 Faktor Sosial Tokoh yang Mempengaruhi Pola Pikir Tokoh Utama 

Setelah membahas perilaku tokoh utama dan bentuk-bentuk 

penyimpangan perilakunya, maka selanjutnya akan dibahas mengenai latar 

belakang sosial tokoh yang mempengaruhi pola pikir tokoh utama. Latar belakang 

tokoh yang dimaksud disini baik dari dalam diri tokoh maupun dari lingkungan. 

Dari segi lingkungan dapat berupa pengaruh pergaulan, keluarga ataupun 

masyarakat sekitar tokoh.  

4.2.1 Faktor Keluarga 

Lingkungan tokoh utama juga dapat menjadi latar belakang yang 

menyebabkan tokoh utama berperilaku tidak wajar atau menyimpang. Lingkungan 

disini bukan hanya dari masyarakat, namun juga dalam keluarga dan pergaulan. 

Karena lingkungan keluarga dan pergaulan juga telah menjadikan sosok Septi 

memiliki pola pikir yang jauh lebih baik dengan wanita desa seusianya. 
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Di keluarga, Septi dididik oleh Ayah dan Ibunya agar tidak menjadi wanita 

yang manja. Septi kecil sudah terbiasa membantu ibunya di pasar ketika hari 

minggu atau saat libur sekolah tiba. Dari kebiasaan tersebut memunculkan 

pengaruh yang positif bagi pemikiran Septi bahwa untuk mendapatkan sesuatu 

harus menempuh jalan yang berat dan perlu kerja keras yang maksimal. 

Hal ini tercantum dalam kutipan: 

“Mumpung kamu disini Sep, teman-teman ibu sudah kangen padamu. 

Semenjak kamu sekolah di kota kan kamu jarang kepasar Sep. mereka 

kangen melihat kamu seperti melihatmu dulu sewaktu membantu ibu 

berjualan di pasar.” (KEKKS 2008: 23)

 Ayah Septi juga mendidik Septi untuk terus tekun belajar, buktinya ketika 

malam hari datang orangtuanya selalu mematikan televisi dan selalu 

mengingatkan Septi untuk terus belajar dengan rajin. 

“Ketika malam datang, tak ada suara apapun semuanya hening, bapak 

selalu memberikan ketenangan dan waktu untuk berkonsentrasi dalam 

belajar.” (KEKKS 2008: 10).

Faktor didikan keluarga inilah yang menjadikan Septi memiliki tingkat 

kecerdasan diatas rata-rata wanita desa seusianya. Hal tersebut menjadikan Septi 

satu-satunya wanita di desanya yang dapat mengenyam pendidikan tinggi hingga 

bangku perkuliahan di kota.  
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4.2.2 Faktor Pergaulan 

Septi merupakan seorang wanita yang pandai bergaul, di desa Septi 

mempunyai banyak teman. Namun teman terdekatnya adalah Lanang. Lanang 

mempunyai pemikiran yang sama dengan Septi. Oleh karena itu mereka sangat 

dekat dan seperti seorang kekasih. Septi selalu menceritakan kegundahan hatinya 

ketika mendapat masalah baik masalah pendidikannya maupun masalah apapun 

diceritakan oleh Septi kepada Lanang. 

Lanang juga selalu memberikan kata-kata yang bijak serta nasihat yang 

baik bagi Septi, sehingga menjadikan pemikiran Septi menjadi berkembang untuk 

berpikir jauh kedepan.  

“Lan, aku sangat pusing ketika Ibu selalu menyinggung mengenai masalah 

pernikahan.”

“Tenang Sep, tenangkanlah hatimu. Kamu masih ingat kan apa cita-cita 

yang harus kamu gapai?, Kelak ibumu akan tau dan bangga mengapa 

kamu memilih untuk tetap bersekolah dan bukan memilih untuk menikah 

dini seperti teman-temanmu”. (KEKKS 2008: 11).

Dari kutipan diatas, Lanang menjadi salah satu bentuk pergaulan yang 

berpengaruh dalam membentuk pola pikir Septi. Lanang menjadikan Septi 

menjadi wanita yang memiliki pemikiran bahwa hidup itu bukan hanya tentang 

pernikahan, namun hidup harus diperjuangkan dan salah satu bentuk perjuangan 

adalah dengan memperjuangkan cita-cita setinggi mungkin. Ketika Septi mulai 

goyah, Lananglah yang selalu memperingatkan Septi agar tidak goyah. 
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Tak hanya di desa, Septi juga mempunyai banyak teman di kota sewaktu 

ia menempuh pendidikan keperawatannya dan saat ia bekerja di salah satu rumah 

sakit di kota. Septi pandai dalam bergaul, dia juga memilih teman yang 

menurutnya baik dan bias berpengaruh positif dalam kehidupannya. Amel 

menjadi salah satu tokoh sahabat baik Septi ketika bekerja di salah satu rumah 

sakit di kota. Dia merupakan figure sahabat yang sangat berpengaruh karena 

sering membuat Septi menjadi semangat ketika sedang lelah. 

4.3.3 Faktor Masyarakat 

Masyarakat tempat tinggal septi semasa kecil memiliki budaya pernikahan 

dini, Septi adalah orang yang Supel dan pintar dalam bergaul. Oleh sebab itu dia 

memiliki banyak teman di desa. Namun Septi merasa temannya berkurang satu 

persatu karena satu persatu teman-temannya harus rela dijodohkan oleh 

orangtuanya dengan lelaki pilihan orangtua tersebut. Maka dari itu Septi lantas 

mengubah pola pikirnya dan tidak ingin mengikuti jejak para teman-temannya 

yang telah menikah dini. 

Hal tersebut seperti ketika saat Septi berada di pasar ketika sedang 

membantu ibunya:  

“Waduh nduk Unyil sekarang sudah perawan!.

Sudah punya calon suami? 
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Alah Kang Juhri baru tujuhbelas tahun kok sudah mikir suami, sahut Septi. 

Lha ibumu dulu kawin waktu umur tigabelas tahun. 

Itu sih kuno, sekarang bukan jamannya lagi. (KEKKS 2008: 25) 

Masa remaja Septi dihabiskan untuk menempuh pendidikan di kota, ia 

hanya pulang ke desa ketika liburan semester saja. Hal ini membuat septi sering 

bergelut dengan modernitas yang ada di kota dan mempengaruhi pola pikir 

dirinya. Di kota Septi belajar menjadi seorang wanita yang tidak hanya bisa 

mengurus dirinya saja. Septi menjadi seorang yang mandiri ketia ia hidup 

sebatangkara di kota.  

Di kota, septi seperti menemukan hal baru yang jarang ia temukan di desa. 

Diantaranya pergaulan masyarakat yang lebih bebas dan tidak adanya jam malam 

seperti yang ada di desa. Namun hal tersebut tak membuat septi mengikuti semua 

arus urbanisasi di kota. Hal yang dianggap baik bagi Septi ia ambil dan hal yang 

buruk dan tidak pantas ia cerna langsung dibuang jauh-jauh dari pikirannya. 

Hal ini tercantum dalam:  

Dikota pergaulannya bebas kan Sep? 

Ndak kang, tergantung. Teman-temanku semuanya baik, rajin, disiplin. 

Ndak suka hura-hura.” (KEKKS 2008: 25)
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“Wah, sekolah di kota ikut-ikutan modern ya? 

Ya jelas dong kang, semakin tambah usia harus semakin berpikiran maju. 

Kalau pikirannya masih sama itu namanya kemunduran!”. (KEKKS 2008: 

25) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa novel Ketika 

Elang Kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda menceritakan tentang kehidupan 

seorang remaja desa yang mengalami perubahan pemikiran karena tidak mau 

terbelenggu dengan adat serta kebiasaan yang tidak disukainya. Tekanan dari 

pihak luar justru menjadikannya menjadi wanita yang tangguh dan pemikirannya 

berubah menjadi sangat berbeda dengan kebanyakan wanita desa di desanya. 

Adapun hasil analisis pada baba IV dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Tokoh utama dalam novel Ketika Elang Kembali ke Sarang karya Nr. 

Ina Huda mempunyai pemikiran yang berbeda dan bisa dikatakan 

menyimpang dari tata aturan atau norma sosial yang ada dalam 

kehidupan masyarakat desa. Bentuk pergeseran pola pikir yang 

dilakukannya antara lain mempunyai pendirian yang kuat dan mau 

memperjuangkan pendiriannya, menolak perjodohan dan menolak 

pernikahan dini. Semuanya dilakukan sebagai bentuk protes diri akan 

sikap wanita di desanya yang selalu didekte atau harus menuruti sikap 

serta perilakunya orangtuanya.  

2. Latar belakang sosial tokoh yang mempengaruhi pemikiran tokoh 

utama dari dalam diri tokoh utama yaitu adanya ketidak adilan yang 
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dirasakan setelah melihat teman-temannya tak memiliki pendidikan 

yang layak serta harus menuruti orangtuanya yang harus rela kawin 

muda. Faktor lingkungan keluarga tokoh utama sangat berperan 

menjadikannya sebagai wanita yang berbeda di desanya, karena secara 

umum orangtua tokoh utama adalah orangtua yang mandiri dan ekerja 

keras serta tidak terlalu mengekang anaknya. Keluarga tokoh utama 

juga sangat mementingkan pendidikan anaknya, oleh sebab itu tokoh 

utama menjadi orang pertama di desanya yang mempunyai pendidikan 

yang sangat tinggi. Dari pergaulan, tokoh utama juga menemukan 

pergaulan yang lebih modern yang didapatkannya sewaktu menempuh 

pendidikan di kota, oleh karena itu pemikiranya semakin kuat dan 

ingin semakin melepaskan diri dari belenggu wanita desa yang 

dianggap kuno. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi 

bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sejenis, terutama 

yang berhubungan dengan pergeseran pola pikir maupun 

penyimpangan perilaku yang dilatar belakangi oleh faktor sosial. 

2. Hendaknya novel Ketika Elang kembali ke Sarang karya Nr. Ina Huda 

ini dapat dijadikan sebagai objek kajian dengan menggunakan teori-
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teori yang lain seperti teori psikologi sastra ataupun kajian feminisme, 

teori tersebut sangat cocok bila diterapkan dalam mengkaji novel ini. 

Hal lainnya adalah karena novel ini sangat menarik dijadikan sebagai 

objek penelitian. 
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LAMPIRAN I 

SINOPSIS NOVEL 

Septi merupakan anak tunggal dari keluarga sederhana. Dia merupakan 

anak yang madiri. Sedari kecil Septi rajin membantu ibunya  berjualan di pasar 

dan sering mengantarkan makanan untuk bapaknya di sawah. Sejak kecil septi 

dididik oleh orangtuanya agar menjadi anak yang berhasil. Septi gemar membaca 

buku sehingga membuat pengetahuannya luas, berbeda dengan anak seusianya di 

tempat septi tinggal. Septi tinggal di desa, desanya merupakan desa yang cukup 

terpencil di sebuah lereng pegunungan di Pekalongan.  

Wanita di desa tempat Septi tinggal banyak yang menikah dini dan tidak 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Adat serta budaya di tempat Septi 

mengharuskan jika sudah lulus SD atau SMP langsung dijodohkan oleh 

orangtuanya. Lain halnya dengan Septi, dia mempunyai pemikiran yang luas, 

sehingga setelah lulus SMP dia langsung melanjutkan ke SPK dan AKPER yang 

letaknya di kota. Hidup mandiri sudah menjadi hal yang tak dianggap tabu oleh 

Septi. 

Lanang merupakan salah satu sosok panutan yang membuat pemikiran 

Septi terbuka. Lanang dan Septi merupakan sahabat sejak kecil, banyak waktu 

yang mereka habiskan untuk bermain dan bertukar pikiran selain dengan teman 

sebaya lainnya. Lanang pula yang telah membuka hati dan pikiran Septi gundah 

gulana karena ada perasaan yang bergejolak dihatinya. 
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 Setelah lulus AKPER, Septi memutuskan untuk bekerja sebagai perawat di 

sebuah rumahsakit di kota. Hal inilah yang membuat perdebatan antara Septi dan 

orangtuanya yang sangat ingin agar Septi menikah dan meminang cucu. Teman 

seusianya di desa sudah banyak yang mempunyai anak. Septi tak ingin cintanya 

dipaksakan dan ingin madiri serta tidak mau merepotkan suaminya kelak. 

Keinginan kuat inilah yang membuat orangtua septi akhirnya luluh dan menuruti 

semua jalan pikiran Septi. 

Banyak pria yang mendekati Septi, diantaranya Dokter Iman dan Kang 

Kadis. Namun mereka semua kalah dan tak ada yang bisa mengalahkan cinta 

Septi kepada Lanang. Lanang sudah pernah menikah, hal ini diketahui Septi 

ketika tak sengaja Septi bertemu di rumahsakit tempat ia bekerja pada saat  lanang 

dirawat. Takdirlah yang menemukan mereka hingga akhirnya perasaan Septi yang 

selama ini ditutupi terungkap ke Lanang. 
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