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Novel merupakan pengejawantahan kehidupan hasil pengamatan 
sastrawan atas kehidupan sekitarnya. Oleh karena itu, kehadiran karya sastra 
merupakan bagian kehidupan dari masyarakat. Dalam hal ini berarti bahwa karya 
sastra tidak dapat dilepaskan dari pengalaman hidup pengarangnya. Tanah Api 
merupakan reportase singkat pengarang di wilayah Jakarta sebagai pusat 
pemerintahan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik sosial dan politik yang 
menegangkan.  

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini mencakup (1) 
Bagaimana konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel Tanah Api 
karya S. Jai? (2) Faktor apa yang menyebabkan konflik sosial dan politk dalam 
novel Tanah Api karya S. Jai? 

Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan 
didukung teori-teori konflik dan teori-teori politik. Sumber data penelitian ini 
berasal dari novel Tanah Api karya S. Jai. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik deskriptif. Dalam hal ini penggunaan teknik deskriptif lebih 
ditekankan pada analisis konflik sosial dan konflik politik dalam novel Tanah Api 
karya S. Jai dengan mengkorelasikan kehidupan masyarakat. Kemudian, 
penelitian ini mencoba memberi gambaran dan uraian yang lebih rinci tentang 
hubungan-hubungan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik. 

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui konflik sosial 
dan politik dalam novel Tanah Api karya S. Jai serta mengetahui faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dan politik dalam novel Tanah Api 
karya S. Jai. 

Di dalam novel Tanah Api  terdapat fase-fase penting dalam kesejarahan 
politik Indonesia, yaitu: dari masa pemerintahan Kolonial Belanda sampai 
Reformasi. Dalam fase tersebut, pergulatan politik Indonesia mengalami pasang 
surut dan perubahan yang cukup signifikan. Perubahan-perubahan tersebut 
terutama dipengaruhi oleh konflik-konflik politik yang terjadi pada masa-masa 
itu. Lebih lanjut, di dalam novel tersebut, tema-tema mengenai pergolakan politik 
golongan sangat dikedepankan. Pergolakan ini muncul sebagai akibat dari 
perbedaan ideologi kelompok-kelompok politik yang ada di Indonesia. 
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Pergolakan-pergolakan politik yang ditampilkan dalam novel Tanah Api 
merupakan konflik antara kaum elit politik dan pemerintahan yang cenderung 
memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk mementingkan kedudukanya 
sendiri dengan kekuasaan yang otoriter. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin 
Soeharto pada saat itu harus tumbang karena adanya pergerakan reformasi. 
Tumbangnya pemerintahan Orde Baru tidak serta merta mengubah Indonesia 
menjadi lebih baik, akan tetapi praktik-praktik korupsi masih saja ada pada era 
reformasi hal inilah yang dianggap tradisi buruk bangsa Indonesia, bahwa korupsi 
sepertinya sudah menjadi budaya di Indoesia.  

 Dengan adanya hasil penelitian ini, semoga bisa menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang dinamika sosial dan politik yang ada di Indonesia. Selain itu, 
penelitian ini hendaknya bisa dijadikan dasar untuk penelitian mengenai masalah 
sosial dan politik selanjutnya, dan bisa dikembangkan lagi dengan cara penelitian 
langsung ke lapangan. 
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