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ABSTRAK 

Kenyataan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat banyak yang tidak 

sesuai dengan harapan. Masyarakat sering merasakan ketidakadilan, kekecewaan, 

dan ketidakpuasan terlebih terhadap penguasa yang berdampak pada kehidupan 

masyarakat luas bahkan juga terpuruknya kondisi bangsa. Sebagai salah satu 

wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap bangsa ini, masyarakat 

terdorong untuk menyampaikan kritikan yang konstruktif untuk membangun 

bangsa ini. Karya sastra merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kritik 

terhadap kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian berjudul „kritik 

sosial dan nasionalisme dalam novel gading-gading ganesha karya dermawan 

wibisono‟ merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kritik 

sosial dan nasionalisme yang terdapat dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G) 

karya  Dermawan Wibisono. Objek penelitian ini adalah bentuk-bentuk kritik 

sosial dan nasionalisme yang ada di dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G). 

Sumber data penelitian ini adalah novel Gading-Gading Ganesha (3G). Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode studi kepustakaan, merupakan 

upaya menemukan sumber data yang akan dijadikan sebagai acuan melalui 

pengkajian yang dilakukan terhadap sejumlah kepustakaan yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini buku tersebuat adalah karya sastra novel 

berjudul Gading-Gading Ganesha (3G) karya Dermawan Wibisono. Sementara, 

metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif bersifat deskriptif. 

Pendeskripsian data pada novel (3G) dapat dipahami dengan memahami watak 

pelaku atau tokoh yang ditelusuri lewat (1) tuturan pengarang terhadap 

karakteristik pelakunya, (2) penggambaran pengarang lewat gambaran lingkungan 

hidupnya dan cara berpakaiannya, (3) menunjukkan bagaimana perilakunya (4) 

melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri (5) memahami 

bagaimana jalan pikirannya,(6) melihat bagaimana tokoh lain berbicara 

tentangnya, (7) melihat bagaiman tokoh lain berbincang dengannya, (8) melihat 

bagaiman tokoh lain memberikan reaksi terhadpanya, (9) melihat bagaiman tokoh 

itu dalam mereaksi tokoh lainnya.dengan lagkah-langkah analisis sebagai berikut: 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kritik sosial yang terdapat 

dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G) dibagi menjadi beberapa bagian 

sebagai berikut: (a) Kritik sosial masalah moral terdiri atas: kritik sosial terhadap 

tingkah laku masyarakat dalam hal ini adalah tingkah laku masyarakat yang tidak 

baik dan kritik terhadap sikap tidak jujur dan kritik terhadap perilaku suap, (b) 

kritik sosial masalah politik terdiri atas: kritik terhadap rezim yang represif, (c) 

kritik sosial masalah pendidikan terdiri atas: kritik terhadap kinerja pendidikan 

dan kritik terhadap lemahnya sistem pendidikan, (d) kritik sosial masalah keluarga 

terdiri atas: kritik terhadap orang tua yang otoriter. Sedangkan, bentuk-bentuk 

nasionalisme yang terdapat dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G) sebagai 

berikut: (a) nasionalisme kenegaraan yang terdiri atas: kepedulian terhadap tanah 

air, (b) nasionalisme budaya. 

 

Kata kunci: kritik sosial, nasionalisme, novel 



viii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ..............................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI  ...............................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  ................................................  iii 

MOTTO dan PERSEMBAHAN .............................................................  iv 

KATA PENGANTAR  ...........................................................................  v 

ABSTRAK  .............................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  ..........................................................................................  viii 

BAB I  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  ..........................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  .....................................................................  4 

1.3 Tujuan Penelitian  ......................................................................  4 

1.4 Manfaat Penelitian  ....................................................................  4 

1.4.1 Manfaat Teoritis  ................................................................  4 

1.4.2 Manfaat Praktis  .................................................................  5 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

2.1  Penelitian Terdahulu  ................................................................  6 

2.2  Landasan Teori  .........................................................................  9 

2.2.1 Sosiologi Sastra  ...............................................................  9 

2.2.2 Kritik Sosial  ....................................................................  12 

2.2.3 Bentuk Penyampaian Kritik  ............................................  26 

2.2.4 Nasionalisme  ...................................................................  28 

2.2.5 Novel  ...............................................................................  31 

BAB III METODE PENELITIAN  

3.1  Jenis Penelitian  .........................................................................  33 



ix 
 

3.2  Data dan Sumber Data  .............................................................  33 

3.3 Metode Pengumpulan Data  .......................................................  35 

3.4 Metode Analisis Data  ................................................................  35 

BAB IV PEMBAHASAN  

4.1  Bentuk-bentuk Kritik Sosial yang terdapat dalam Novel Gading- 

Gading  Ganesha (3G) Karya Dermawan Wibisono ................  37 

a.   Kritik Sosial Masalah Moral  ..............................................  37 

b.   Kritik Sosial Masalah Politik  .............................................  49 

c.   Kritik Sosial Masalah Pendidikan  ......................................  53 

d.   Kritik Sosial Masalah Keluarga  .........................................  57 

4.2  Bentuk-bentuk Nasionalisme yang terdapat dalam Novel Gading- 

Gading Ganesha (3G) Karya Dermawan Wibisono  .................  59  

a. Nasionalisme Kenegaraan  ..................................................  59 

 

b. Nasionalisme Budaya .........................................................  62 

BAB V PENUTUP  

5.1 Simpulan  ...................................................................................  64 

5.2 Saran  .........................................................................................  66 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kenyataan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat banyak 

yang tidak sesuai dengan harapan. Masyarakat sering merasakan 

ketidakadilan, kekecewaan, dan ketidakpuasan terlebih terhadap penguasa 

yang berdampak pada kehidupan masyarakat luas bahkan juga terpuruknya 

kondisi bangsa. Sebagai salah satu wujud dari rasa tanggung jawab 

masyarakat terhadap bangsa ini, masyarakat terdorong untuk menyampaikan 

kritikan yang konstruktif untuk membangun bangsa ini. Ada berbagai cara 

untuk menyampaikan, mengungkapkan, menuangkan kritik terhadap situasi 

sosial tersebut, misalnya dengan berkirim surat, demonstrasi, sms, e-mail, 

twitter, facebook, dan media lainnya. Namun, sesungguhnya ada satu media 

lagi yang berperan penting dalam penyampaian kritik sosial dan 

menyelusupkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yakni melalui karya 

sastra. 

Menyampaikan kritik melalui sastra memang bukanlah hal baru. 

Junaidi (dalam Nadia, 2013:1) menyatakan bahwa di Indonesia, sejak zaman 

Belanda, Jepang, revolusi, Orde Baru, dan Reformasi selalu saja ada karya 

sastra yang diarahkan untuk mengkritik pemerintahan yang berkuasa. Hal ini 

bisa terjadi lantaran sastra memang seringkali hadir sebagai refleksi atau 

cerminan kondisi sosial masyarakat.  
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Karya sastra lahir karena adanya keinginan dari pengarang untuk 

mengungkapkan eksistensinya yang berisi ide, gagasan, dan pesan tertentu 

yang diilhami oleh imajinasi dan realitas sosial budaya pengarang serta 

menggunakan media bahasa sebagai penyampainya. Karya sastra merupakan 

fenomena sosial budaya yang melibatkan kreativitas manusia. Karya satra 

lahir dari pengekspresian endapan pengalaman yang telah ada dalam jiwa 

pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi (Aminuddin, 2011:57). 

Karya sastra, sebagai sebuah karya sangat berkaitan dengan 

masyarakat, memiliki fungsi salah satunya adalah kritik terhadap masalah 

sosial yang terjadi. Menurut Soekanto (2007: 314) masalah-masalah sosial 

timbul karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan 

lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalamnya, sehingga menyebabkan 

kesulitan-kesulitan dalam bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan 

berbagai macam hubungan sosial. Masalah sosial tersebut akan terus 

berkembang sesuai perubahan zaman, cara pandang masyarakat dan interaksi 

di antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Masalah sosial tentu akan membuat munculnya kritik sosial dalam 

masyarakat. Kritik sosial adalah ungkapan terhadap masalah sosial dari 

pihak-pihak tertentu yang tujuannya untuk memperbaiki tatanan sosial yang 

sedang bermasalah. 

Novel merupakan salah satu karya sastra yang memiliki peran dalam 

menggambarkan ketimpangan-ketimpangan, kondisi sosial, dan sekaligus 

melontarkan kritik terhadap keadaan sosial, seperti masalah ekonomi, politik, 
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korupsi, hukum, kemiskinan, pendidikan, agama dan sosial budaya. Salah 

satu novel yang bermuatan kritik adalah novel Gading-Gading Ganesha (3G) 

karya Dermawan Wibisono yang menceritakan kisah perjuangan enam anak 

bangsa meraih impian yang dipenuhi cerita-cerita mengharukan, kocak, 

sekaligus inspiratif. Dalam perjalanan perjuangan mereka dari mulai 

menginjakkan kaki di ITB hingga lulus kuliah dan menjalani kehidupan 

masing-masing, banyak lika-liku kehidupan yang mereka hadapi, terutama 

kejadian-kejadian yang mengarah pada kritik sosial dan nasionalisme. 

Misalnya, kritik terhadap masalah moral yakni masyarakat yang sulit 

mematuhi aturan, ketidakjujuran, perselingkuhan dan penipuan. Kritik 

masalah politik berupa seringnya terjadi permainan ekonomi biaya tinggi 

(suap) dan korupsi dalam dunia bisnis. Kritik terhadap budaya orang 

Indonesia yang sudah terkenal sampai mancanegara yag sulit menghargai 

ketepatan waktu. Adapun bentuk nasionalisme dalam novel ini adalah dalam 

bentuk cinta terhadap tanah air, menghargai pahlawan dan mencintai budaya 

serta etnis. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan judul “Kritik Sosial dan Nasionalisme dalam Novel Gading-Gading 

Ganesha (3G) Karya Dermawan Wibisono”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kritik sosial dalam novel Gading-gading 

Ganesha karya Dermawan Wibisono ? 

2. Bagaimanakah bentuk nasionalisme yang terdapat dalam novel Gading-

gading Ganesha karya Dermawan Wibisono ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kritik sosial dalam novel Gading-gading 

Ganesha karya Dermawan Wibisono. 

2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk nasionalisme yang terdapat dalam novel 

Gading-gading Ganesha karya Dermawan Wibisono. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori sosiologi  

sastra, yaitu kritik sosial dalam karya sastra. Sumbangan tersebut 

dimaksudkan untuk kemajuan kesusatraan Indonesia pada khususnya, 

serta kesusastraan dunia pada umumnya.  

b. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasikan teori sastra dan teori-teori sosiologi dalam 
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mengungkapkan kritik sosial dan nasonalisme dalam novel Gading-

gading Ganeshaa karya Dermawan Wibisono. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada 

pembaca tentang analisis karya sastra dengan pendekatan sosiologi 

sastra. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat tentang masalah-masalah sosial yang diungkapkan dalam 

novel Gading-gading Ganesha karya Dermawan Wibisono. 

c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan 

penelitian-penelitian lain yang telah ada sebelumnya, khususnya 

dalam menganalisis kritik sosial dan nasionalisme dalam sebuah karya 

sastra. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui keaslian karya ilmiah diperlukan tinjauan 

pustaka. Pada dasarnya, suatu penelitian telah ada acuan yang 

mendasarinya. Hal ini bertujuan sebagai tolak ukur untuk mengadakan suatu 

penelitian. Oleh karena itu, perlu sekali ditinjau penelitian yang sudah ada. 

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini akan dipaparkan beberapa tinjauan 

pustaka yang telah dibuat dalam bentuk skripsi, seperti uraian berikut. 

Khairi (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Kritik Sosial 

dalam Tiga Sajak W.S Rendra”, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kritik sosial dalam Tiga sajak W.S Rendra antara lain: 1) Kritik sosial dalam 

bidang ekonomi terdapat dalam sajak “Ciliwung yang Manis” dan 

“Aminah”. Isi dari sajak tersebut adalah tentang kehidupan kota yang 

banyak diwarnai oleh ketimpangan-ketimpangan sosial. 2) Kritik sosial 

dalam bidang hukum terdapat dalam sajak “Pisau di Jalan” yang isinya 

menggambarkan tentang pembunuhan yang terjadi di mana-mana. Nyawa 

tidak begitu berharga dan pembunuhan adalah yang biasa. 3) Kritik dalam 

bidang sosial terdapat dalam sajak “Ciliwung yang Manis” dan “Aminah”, 

kedua sajak ini berisi gambaran tentang seorang perempuan yang tertipu 

oleh laki-laki yang dianggap bisa merealisasikan impiannya. Perempuan 
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tersebut berambisi untuk memiliki harta dan kekuasaan yang tinggi, akan 

tetapi ia salah meniali laki-laki itu sampai akhirnya ia mengorbankan 

hidupnya demi impian tersebut, ia menjadi wanita jalang. 

Persamaan penelitian Khairi dan penelitian ini terletak pada aspek 

kajiannya yaitu aspek kritik sosial, sedangkan perbedaanya adalah dalam 

penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek kritik sosial saja namun juga 

nasionaisme. Selain itu, perbedaanya juga terletak pada objek kajian dan 

tinjauannya. Jika pada Khairi objek kajiannya adalah kumpulan puisi Tiga 

Sajak W.S Rendara dan tinjauan yang digunakan yaitu semiotik, sedangkan 

pada penelitian ini objek kajiannya adalah novel Gading-Gading Ganesha 

(3G) karya Dermawan Wibisono dengan tinjauan sosiologi sastra. 

Mulyana (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kritik Sosial 

dalam Cerpen Pelajaran Mengarang Karya Seno Gumira Ajidarma dan 

Aplikasinya dalam Pembelajaran Sastra Bahasa Indonesa”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kritik sosial dalam cerpen Pelajaran Mengarang 

karya Seno Gumira Ajidarma adalah kritik sosial dalam bidang ekonomi 

yakni menceritakan kisah seorang ibu yang rela menjual dirinya menjadi 

seorang pelacur demi sesuap nasi untuk menghidupi seorang anak.  Bidang 

pendidikan yang terdapat dalam cerpen ini adalah menceritakan kisah 

seorang anak yang kesulitan dalam mengerjakan tugas mengarang yang 

diberkikan oleh ibu guru Tati. Bidang moral yang terdapat dalam cerpen ini 

adalah menceritakan kisah seorang anak yang tidak pernah mendapat 

perlakuan baik dari orang tua dan orang-orang sekitarnya. 
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Persamaan penelitian Mulyana dengan penelitian ini terletak pada 

tinjauan dan sapek kajian yang digunakan yaitu tinjauan sosiologi sastra 

dengan aspek kritik sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek 

kajiannya yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Mulyana objek 

kajiannya adalah cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira 

Ajidarma, sedangkan objek kajian dalam penelitian ini adalah novel 

Gading-Gading Ganesha (3G) karya Dermawan Wibisono dan dengan 

tambahan satu sapek kajian yakni nasionalisme. Adapun dalam penelitian 

Mulyana Aspek kajian dikaitkan pula dengan aplikasinya dalam 

pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia. 

Penelitian selanjutnya adalah karya Honi (2015) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Kritik Sosial dalam Cerpen Gerimis Logam Karya Indro 

Tranggono dan Kitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA”, hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa kritik sosial dalam cerpen Gerimis 

Logam Karya Indro Tranggono dan Kaitannya dalam Pembelajaran Sastra di 

SMA antara lain: 1) Kritik terhadap kesewenang-wenangan pejabat 

pemerintah. 2) Kritik terhadap kesewenang-wenangan pejabat pabrik kepada 

warga disekitar pabrik. 3) Kritik terhadap ketidakpedulian pemerintah 

kepada nasib warga disekitar pabrik. 4) Kritik terhadap budaya suap. 

Persamaan penelitian Honi dengan penelitian ini terletak pada 

tinjauan dan sapek kajian yang digunakan yaitu tinjauan sosiologi sastra 

dengan aspek kritik sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek 

kajiannya yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Honi objek kajiannya 
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adalah cerpen Gerimis Logam karya Indro Tranggono, sedangkan objek 

kajian dalam penelitian ini adalah novel Gading-Gading Ganesha (3G) 

karya Dermawan Wibisono dan dengan tambahan satu sapek kajian lagi 

yakni nasionalisme. Adapun dalam penelitian Honi Aspek kajian dikaitkan 

pula dengan aplikasinya dalam pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa novel Gading-

gading ganesha karya Dermawan Wibisono ditinjau dari pendekatan 

sosiologi sastra khususnya mengenai kritik sosial nasonalisme belum pernah 

diteliti. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggung 

jawabkan.  

2.2   Landasan Teori 

2.2.1 Sosiologi Sastra 

Sosiologi secara etimologi berasal dari kata „sosio‟ atau „society‟ 

yang bermakna masyarakat dan „logi‟ atau „logos‟ yang artinya ilmu. Jadi, 

sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau ilmu tentang kehidupan 

masyarakat. Sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang bersifat 

reflektif. Penelitian ini banyak diminati oleh peneliti yang ingin melihat 

sastra sebagai cermin kehidupan mayarakat. Asumsi dasar penelitian 

sosiologi sastra adalah kelahiran sastra tidak dalam kekosongan sosial. 

Kehidupan sosial akan menjadi pemicu lahirnya sebuah karya sastra.  

Sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada penelitian 

manusia. Karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia 
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dalam menentukan masa depannya, berdasarkan imajinasi, perasaan, dan 

intuisi. Pendapat ini tampak bahwa perjuangan panjang hidup manusia 

akan selalu mewarnai teks sastra. Dalam perjuangan panjang tersebut, 

menurut Goldmann (dalam Faruk, 1994: 7) memiliki tiga ciri dasar, yaitu: 

(1) kecenderungan manusia untuk mengadaptasikan dirinya terhadap 

lingkungan, dengan demikian ia dapat berwatak rasional dan signifikan 

dalam korelasinya dengan lingkungan, (2) kecenderungan pada koherensi 

dalam proses penstrukturan yang global, dan (3) dengan sendirinya ia 

mempunyai sifat dinamik serta kecenderungan untuk merubah struktur 

walaupun manusia menjadi bagian dari struktur tersebut. 

Dalam pandangan Wolff (dalam Faruk, 1994: 3) sosiologi sastra 

merupakan disiplin yang tanpa bentuk, tidak terdefinsikan dengan baik, 

terdiri atas sejumlah studi-studi empiris dan berbagai percobaan pada teori 

yang agak lebih general. Dan masing-masingnya hanya mempunyai 

kesamaan dalam hal bahwa semuanya berurusan dengan hubungan sastra 

dan masyarakat. 

Menurut Junus (1986: 1), teori sosiologi sastra mencakup empat 

pokok masalah, yaitu (1) sosiologi dan sastra, (2) teori-teori sosial tentang 

karya sastra untuk mengetahui latar belakang sosial yang menimbulkan 

karya sastra, (3) sastra dan strukturalisme, dan (4) persoalan metode. 

Sedangkan Wellek dan Warren (melalui Faruk, 1994: 5) menemukan 

setidaknya tiga jenis pendekatan yang berbeda dalam sosiologi sastra, 

yaitu sosiologi pengarang yang memasalahkan status sosial, ideology 
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sosial dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya 

sastra; sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri; 

dan sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial 

karya sastra. 

Sementara itu, Ratna (2009: 60) mengatakan dasar filosofis 

pendekatan sosiologis adalah adanya hubungan hakiki antara karya sastra 

dengan masyarakat. Hubungan-hubungan yang dimaksudkan disebabkan 

oleh (a) karya sastra dihasilkan oleh pengarang, (b) pengarang itu sendiri 

adalah anggota masyarakat, (c) pengarang memanfaatkan kekayaan yang 

ada dalam masyarakat, dan (d) hasil karya sastra itu dimanfaatkan kembali 

oleh masyarakat.  

Lebih lanjut Ian Watt (melalui Damono, 1979: 4) menyatakan 

bahwa sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. 

Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau 

menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. 

Penjelasan tersebut menunjukkan fungsi karya sastra sebagai refleksi dari 

kenyataan yang ada pada masyarakat tempat sebuah karya sastra lahir. 

Fokus perhatian sosiologi sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta 

hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan 

dengan masalah sosial. 

Sasaran sosiologi sastra menurut Pradopo (2003: 159) dapat 

diperinci ke dalam beberapa bidang pokok seperti berikut. 1) Konteks 
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sosial pengarang. Konteks sosial pengarang membicarakan hubungannya 

dengan status sosial sastrawan dalam masyarakat, masyarakat pembaca, 

serta keterlibatan pengarang dalam menghasilkan karya sastra. 2) Sastra 

sebagai cermin masyarakat. Maksudnya, sastra dianggap sebagai 

gambaran keadaan masyarakatnya. 3) Fungsi sosial sastra. Pada bidang ini 

terdapat hubungan antara nilai sastra dan nilai sosial. Pandangan yang 

amat populer dalam studi sosiologi sastra adalah pendekatan cermin.  

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam pendekatan sosiologi sastra pada dasarnya berawal dari dua titik 

tumpu. Titik tumpu yang pertama beranggapan bahwa teks sastra 

merupakan subjek dalam kerja analisis yang berupa pemahaman tentang 

struktur. Hal ini digunakan untuk memahami gelaja sosial di dalam karya 

sastra yang akan ditelaah. Titik tumpu yang kedua adalah anggapan bahwa 

sastra merupakan cermin proses interaksi sosial. 

2.2.2 Kritik Sosial 

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam 

masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap 

jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Kritik sosial juga 

dapat berarti sebagai inovasi sosial, menjadi sarana komunikasi gagasan-

gagasan baru untuk suatu perubahan sosial. Sedangkan konsep sosial dapat 

diartikan sebagai : (1) berkenaan dengan masyarakat dan (2) suka 

memperhatikan kepentingan umum seperti : suka menolong, menderma, 

dan sebagainya (Adiwiranata dkk, dalam Retnasih, 2014:24). 
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Kritik sosial merupakan sesuatu yang positif karena ia mendorong 

sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat untuk kembali kepada kriteria 

yang dianggap wajar dan telah disepakati bersama (Mahfud, 1999: 71). 

Sementara itu, Wilson (melalui Tarigan, 1984: 210) menyatakan bahwa 

kritik sosial adalah suatu penilaian atas pertimbangan terhadap segala 

sesuatu mengenai masyarakat. Segala sesuatu tersebut berupa norma, 

etika, moral, budaya, politik dan segi-segi kehidupan kemasyarakatan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, kritik sosial dapat diartikan sebagai 

bentuk penyampaian sebuah penilaian atas permasalahan yang ada di 

dalam masyarakat, untuk kemudian dipahami sebagai sebuah masalah 

yang harus diselesaikan. 

Damono (1979: 25) menyatakan bahwa kritik sosial dalam sastra 

dewasa ini tidak lagi hanya menyangkut hubungan antara orang  kere dan 

orang kaya, kemiskinan dan kemewahan, ia mencakup segala macam 

masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Soelaiman (1995: 6) 

menyebutkan bahwa masalah sosial merupakan hambatan-hambatan dalam 

usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Masalah-masalah tersebut 

dapat terwujud sebagai masalah sosial dan budaya, masalah politik, 

masalah ekonomi, masalah agama, dan masalah moral. Dari pemaparan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kritik sosial dalam karya sastra dapat 

berupa kritik terhadap masalah-masalah sosial dalam kehidupan 

masyarakat di bidang politik, ekonomi, budaya, agama maupun moral. 
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Pada penelitian ini pengkalsifikasian bentuk-bentuk kritik sosial 

berlandaskan pada konsep sosiologi sastra Marx. Dengan pengembangan 

konsep konflik sosial berdasarkan konsep lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang meliputi politik, moral, pendidikan, agama, rumah 

tangga, ekonomi dan kebiasaan. Sehingga peninjauan kritik dilakukan 

berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam lembaga  masyarakat 

tersebut. 

Menurut Soekanto (2007: 395) pada hakekatnya masalah-masalah 

sosial yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala-gejala yang tidak 

dikehendaki atau gejala patologis. Gejala-gejala tersebut akan 

menyebabkan kekecewaan dan penderitaan bagi warga masyarakat. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa masalah-masalah sosial yang terjadi akibat adanya 

ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang 

membahayakan kehidupan kelompok sosial.  

Berdasarkan uraian di atas maka kritik sosial pada penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi sembilan aspek, meliputi politik, ekonomi, 

kebiasaan, pendidikan, keluarga, moral, gender, agama, dan teknologi. 

Pembagian ini didasarkan pada pembagian lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang meliputi: politik, moral, pendidikan, agama, rumah 

tangga, ekonomi dan kebiasaan. Aspek-aspek ini kemudian dikembangkan 

lagi menjadi sembilan aspek dengan membagi aspek kebiasaan menjadi 

dua, yaitu aspek kebudayaan dan aspek gender, karena gender dan budaya 

merupakan aspek yang sama-sama berakar pada kebiasaan masyarakat. 
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Aspek ekonomi dikembangkan menjadi dua, yakni ekonomi dan teknologi. 

Sebab teknologi terlahir seiring dengan perkembangan ekonomi dan 

industri. 

Masalah-masalah yang ada sebenarnya adalah bagian dari 

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang muncul karena ketidakstabilan 

kondisi baik itu individu maupun kelompok. 

Bentuk-bentuk kritik yang muncul akibat adanya masalah sosial 

dalam masyarakat sebagai berikut: 

a. Kritik Sosial Masalah Moral 

Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima 

umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya: akhlak, 

budi pekerti, susila (Poerwodarminto, dalam Retnasih, 2014:36). 

Penilaian terhadap baik dan buruk sesuatu bersifat relatif, artinya suatu 

hal yang dianggap benar seseorang, belum tentu dianggap benar juga 

oleh orang lain atau bangsa lain (Nurgiyantoro, 2005: 321). Moral 

merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik 

sebagai manusia. Sistem nilai tersebut terbentuk dari nasihat, 

wejangan, peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara 

turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu tentang 

bagaimana manusia harus hidup (Salam, 1997:10).  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa moral pada prinsipnya mengacu pada penilaian baik dan buruk 

terhadap sesuatu. Ukuran dan penilaian tentang hal baik dan buruk 
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tidak dapat ditentukan begitu saja. Penilaian tersebut juga dipengaruhi 

oleh etika yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Etika 

merupakan sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat dalam 

merealisasikan moralitas itu (Salam, 1997:11). Sikap etis yang berbeda 

antara satu orang dengan orang lain dalam masyarakat memungkinkan 

adanya perbedaan pendapat dalam memandang moral.  

Melaui karyanya sastrawan atau pengarang ingin 

menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam masyarakat, 

selain itu juga mengkritik nilai-nilai moral yang tidak memperhatikan 

segi kemanusiaan dan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. 

Penilaian terhadap masalah moral tersebut didasarkan pada etika yang 

dianut oleh pengarang sebagai anggota masyarakat. Dari uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa kritik sosial masalah moral adalah kritik 

yang bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran dan 

mengkritik nilai-nilai moral yang tidak sesuai dengan segi 

kemanusiaan, serta norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. 

b. Kritik Sosial Masalah Politik 

Sistem politik adalah aspek masyarakat yang berfungsi untuk 

mempertahankan hukum dan keterlibatan di dalam masyarakat dan 

untuk mengetahui hubungan-hubungan eksternal di antara dan 

dikalangan masyarakat Sanderson (dalam Retnasih, 2014: 28). 

Manusia adalah makhluk yang dapat mengatur pemerintahan dan 

kenegaraannya. Dalam usaha mengatur pemerintahannya, manusia 
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harus menjalankan suatu mekanisme yang sesuai sehingga tidak terjadi 

ketimpampangan-ketimpangan yang akan merugikan masyarakat. 

Dalam hal ini Sanderson membagi mekanisme politik menjadi tiga 

aspek, yaitu pengaruh, kekuasaan dan kewenangan (authority).  

Pengaruh merupakan suatu proses informal kontrol sosial yang 

ketat yang terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi sosial yang erat. 

Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai 

kemampuan untuk memaksa orang lain untuk mematuhi perintahnya, 

melainkan hanya bisa menghimbau dan menganjurkan. Mekanisme 

lain yang harus dijalankan dalam pemerintahan adalah kekuasaan 

(power). Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan orang 

lain, dalam hal ini kekuasaan memiliki unsur yang tidak dimiliki oleh 

pengaruh, yaitu kemampuan untuk memadamkan perlawanan dan 

menjamin tercapainya keinginan penguasa itu. Aspek terakhir yang 

dalam mekanisme politik adalah kewenangan (authority). Kewenangan 

dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan kekerasan. 

Kekuasaan dapat melawan keinginan orang dan membuatnya patuh 

pada peraturan atau kebijakan yang ditetapkan penguasa pemerintahan, 

walaupun dengan menggunakan jalan-jalan kekerasan.  

Ketiga aspek dalam mekanisme politik tersebut harus 

dijalankan sesuai dengan porsi skala prioritas masing-masing aspek. 

Apabila ada satu aspek yang mendominasi, maka akan terjadi suatu 

ketimpangan. Misalnya, apabila aspek kekuasaan lebih mendominasi 
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dari pada aspek lain, maka akan mengarah pada bentuk pemerintahan 

yang otoriter. Apabila dibiarkan terus-menerus, ketimpangan tersebut 

akan berkembang menjdi masalah-masalah sosial yang merugikan 

rakyat sebagai anggota masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan dan 

masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat dapat mendorong 

sastrawan untuk menciptakan karya sastra yang bermuatan kritik.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kritik 

sosial masalah politik merupakan kritik yang muncul seiring dengan 

terjadinya ketimpangan pada aspek-aspek politik yang meliputi 

pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Ketimpangan bisa terjadi 

apabila mekanisme politik tidak dijalankan sesuai dengan porsi skala 

prioritas masing-masing aspek. 

c. Kritik Sosial Masalah Pendidikan 

Pendidikan secara luas merupakan pembentukan kepribadian, 

kemajuan ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial 

pada umumnya (Sumaadmadja, 1980:89). Definisi lain mengenai 

pendidikan dikemukakan oleh Ahmadi, dkk (2001: 70), bahwa 

pendidikan pada hakekatnya suatu kegiatan secara sadar dan disengaja, 

serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang dewasa 

kepada anak, sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak 

tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung 

terus- menerus. Dengan pendidikan, manusia dapat menghadapi 

masalah-masalah yang terjadi pada dirinya sendiri dan masyarakat. 
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Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan, sehingga pendidikan tidak dapat dipisahkan sama sekali 

dengan kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan 

bangsa dan negara (Ahmadi. dkk, 2001: 98). 

Lebih lanjut dikemukakan mengenai masalah-masalah 

pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah-masalah tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu factor pendidik, baik pendidik 

dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat serta faktor masalah yang 

bersumber pada anak didik itu sendiri. Masalah-masalah yang 

disebabkan oleh faktor pendidik antara lain: masalah kemampuan 

ekonomi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman, kemampuan skill, 

kewibawaan, kepribadian, attitud (sikap), sifat, kebijaksanaan, 

kerajinan, tanggung jawab, kesehatan, dan sebagainya. Adapun 

permasalahan yang berasal dari faktor peserta didik sendiri meliputi, 

masalah kemampuan ekonomi keluarga, intelegensi, bakat dan minat, 

pertumbuhan dan perkembangan, kepribadian, sikap, sifat, kerajinan 

dan ketekunan, pergaulan, dan kesehatan (Ahmadi, 2001: 256). 

Dengan adanya karya sastra, diharapkan pesan dan kritik sosial yang 

disampaikan pengarang melalui karyanyadapat mengurangi bahkan 

menghapus kesenjangan-kesenjangan terutama masalah pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kritik 

sosial masalah pendidikan merupakan kritik yang disebabkan adanya 
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masalah yang disebabkan oleh faktor pendidik dan anak didik itu 

sendiri. 

d. Kritik Sosial Masalah Keluarga 

Keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat. Dalam 

interaksinya dengan sesama anggota keluarga, terdapat hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi dan dihargai. George P Murdock 

(Charon, dalam Retnasih, 2014:38) membagi peran keluarga menjadi 

empat fungsi pokok, antara lain: 1) reproduksi, 2) pengaturan dalam 

hubungan seksual, 3) kerja sama ekonomi dalam produksi dan 

konsumsi barang-barang dan pelayanan, 4) mendidik anak-anak. 

Apabila salah satu anggota keluarga tidak dapat memenuhi fungsi dan 

kewajibannya dengan baik, maka akan terjadi disorganisasi 

keluarganya. 

Menurut Soekanto (2007: 44), disorganisasi keluarga adalah 

perpecahan keluarga sebagai suatu unit, karena anggotanya gagal 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan peranan sosialnya. 

Disorganisasi keluarga dapat terjadi dalam masyarakat kecil yaitu 

keluarga, ketika terjadi konflik sosial atas dasar perbedaan pandangan 

atau faktor ekonomi. Melalui kritik yang disampaikan dalam sebuah 

karya sastra, diharapkan konflik disorganisasi keluarga dapat teratasi 

dan tercipta keluarga yang serasi dan harmonis.  
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e. Kritik Sosial Masalah Ekonomi 

Menurut Karl Marx (dalam Retnasih, 2014: 30), ekonomi 

merupakan instansi determinan yang paling berpengaruh terhadap 

masyarakat, meskipun sebagai determinan, namun ia tidak dominan. 

Ekonomi menjadi sangat penting dalam masyarakat apabila tingkat 

ekonomi di masyarakat belum setara. Akan tetapi, ketika keadaan 

ekonomi dalam suatu masyarakat telah mapan, maka faktor yang 

menjadi prioritas bagi masyarakat bukan lagi faktor ekonomi, 

melainkan factor lain, misalnya faktor budaya, moral, dan sebagainya. 

Masalah-masalah ekonomi merupakan persoalan-persoalan yang 

menyangkut cara bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya 

dari sumber daya yang terbatas jumlahnya, bahkan dari sumber daya 

yang langka adanya (Sumaadmadja, 1980: 77). Dalam memenuhi 

kebutuhan materinya, masih banyak terdapat ketimpangan-

ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, misalnya 

masalah pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, dan 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kritik 

sosial masalah ekonomi adalah kritik yang muncul akibat adanya 

ketimpangan ekonomi di masyarakat, misalnya pengangguran, 

tingginya harga bahan pokok, dan kurangnya lapangan pekerjaan. 
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f. Kritik Sosial Masalah Kebudayaan 

Menurut Koentjaraningrat (dalam Retnasih, 2014:34), 

kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik bersama dengan belajar. Timbulnya kebudayaan disebabkan 

karena interaksi manusia sebagai anggota masyarakat dengan 

lingkungan sosialnya.  

Bronislaw Malinowski (dalam Soekanto, 2007: 153) sebagai 

salah seorang pelopor teori fungsional membagi unsur pokok 

kebudayaan menjadi empat komponen, antara lain: sistem norma, 

organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, 

serta organisasi kekuatan. Kebudayaan yang berkembang di dalam 

masyarakat dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan seperti di atas, 

salah satunya unsur norma. 

Kebudayaan yang berkembang di suatu daerah tertentu akan 

berbeda dengan daerah lainnya, karena pengaruh unsur norma. 

Misalnya, dalam budaya masyarakat barat, perilaku seks bebas 

dianggap suatu hal yang lazim. Akan tetapi tidak semua orang Barat 

setuju dengan pendapat tersebut. Masyarakat yang tinggal di pedesaan 

justru masih menganggap hal tersebut sebagi sesuatu yang tabu dan 

larangan. Hal ini dipengaruhi oleh norma-norma yang masih berlaku di 

daerah tersebut, termasuk norma agama. Berbagai pendapat, baik yang 

pro maupun kontra terhadap suatu hasil kebudayaan tersebut dapat 
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menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Dapat disimpulkan 

bahwa kritik sosial masalah budaya merupakan kritik yang muncul 

akibat adanya masalah-masalah yang terjadi akibat penyimpangan 

terhadap unsur-unsur kebudayaan. 

g. Kritik Sosial Masalah Agama 

Selain melakukan hubungan secara horizontal, yaitu hubungan 

dengan sesama manusia, manusia juga melakukan hubungan secara 

vertikal, dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan Tuhannya 

sebagai pencipta alam semesta. Hubungan tersebut diwujudkan dalam 

bentuk agama. Agama adalah suatu kepercayaan yang berisi norma-

norma atau peraturan-peraturan yang menata bagaimana cara 

berhubungan antara manusia dengan Tuhannya. Norma tersebut 

bersifat kekal (Salam, 1997: 179). 

Agama berfungsi mengisi, memperkaya, memperhalus, dan 

membina kebudayaan manusia, tetapi kebudayaan itu sendiri tidak 

dapat memberi pengaruh apa-apa terhadap pokok-pokok ajaran yang 

telah ditetapkan oleh agama (Salam, 1997: 182). Maksudnya, agama 

sebagai norma yang abadi dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

budaya dalam masyarakat, akan tetapi kebudayaan tidak dapat 

mempengaruhi ajaran agama. Ajaran agama digunakan sebagai 

petunjuk dalam mengembangkan kebudayaan dan aspek kehidupan 

lainnya. Pada dasarnya sifat dan sasaran agama adalah meletakkan 

dasar ajaran moral, supaya manusia dapat membedakan mana 



24 
 

perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tercela. Ajaran tersebut 

bersifat memberi peringatan dan tidak memaksa (Salam, 1997: 183).  

Manusia atau umat yang memiliki pondasi iman yang kuat akan 

berusaha untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-

Nya. Sebaliknya manusia yang tidak memiliki pondasi iman yang 

cukup kuat akan melakukan penyelewengan terhadap ajaran agama 

tersebut. Penyelewengan ini bisa menimbulkan masalah-masalah 

sosial. Upaya mengurangi masalah-masalah agama dapat 

dimanifestasikan pengarang dalam karyanya yang berupa kritik.  

Kritik sosial masalah agama adalah kritik yang muncul akibat 

lemahnya pondasi iman manusia, sehingga manusia tidak mampu 

untuk menjalankan perintah tuhan dan menjauhi larangannya, 

ketidakmampuan ini dapat menimbulkan penyelewengan yang 

mengakibatkan masalah masalah sosial. 

h. Kritik Sosial Masalah Gender 

Menurut Mansour (dalam Retnasih, 2014:41), perbedaan 

gender merupakan interpretasi sosial dan kultural terhadap perbedaan 

jenis kelamin. Jadi, gender mengacu pada peran dan kedudukan wanita 

di masyarakat dalam rangka bersosialisasi dengan masyarakat lain. 

Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah ketika tidak menyebabkan 

ketidakadilan gender. Salah satu aspek yang dapat dilihat untuk 

mengetahui adanya ketidakadilan gender adalah dengan 

memandangnya melalui menifestasi subordinasi. 
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Pandangan gender yang bias ternyata dapat mengakibatkan 

subordinasi terhadap wanita. Wanita dianggap lemah dan tidak bias 

memimpin. Anggapan ini kemudian memunculkan sikap untuk 

menomorduakan wanita. Kedudukan wanita dianggap inferior, dalam 

artian posisinya selalu berada di bawah laki-laki yang dianggap 

superior. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kritik sosial 

masalah gender merupakan kritik yang muncul akibat adanya 

subordinasi terhadap wanita, yakni wanita diangggap lemah dan tidak 

bisa memimpin, serta wanita diposisikan di bawah laki-laki.  

i. Kritik Sosial Masalah Teknologi 

Secara umum, teknologi dapat disimpulkan sebagai entitas, 

benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui 

perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam 

penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. 

Denganadanya teknologi manusia memperoleh serangkaian 

kemudahan. Akan tetapi apabila manusia terlalu bergantung pada 

teknologi dan kurang memberdayagunakan diri sendiri, maka manusia 

dapat mengalami penurunan performa. Hal ini lah yang menarik 

seseorang untuk melakukan kritik terhadap masalah teknologi. 
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2.2.3 Bentuk Penyampaian Kritik 

Dalam menyampaikan kritiknya, pengarang menggunakan 

berbagai macam bentuk. Penggunaan bentuk tersebut tentunya harus 

disesuaikan dengan tema dan sasarannya. Nurgiyantoro (2005: 335-339) 

membagi bentuk penyampaian pesan (kritik) menjadi dua, langsung dan 

tidak langsung. Bentuk penyampaian secara langsung dilukiskan melalui 

watak tokoh yang bersifat uraian (telling), atau penjelasan (expository). 

Hal tersebut memudahkan pembaca dalam memahami pesan yang 

terkandung. Bentuk penyampaian secara tidak langsung bersifat tersirat di 

dalam cerita, berpadu secara koherensif dengan unsur-unsur cerita lainnya. 

Pesan yang terkandung melalui bentuk penyampaian ini bergantung pada 

penafsiran pembaca. 

Sarwadi (1975:42) menyatakan bahwa sastrawan dapat 

menyampaikan kritiknya terhadap kehidupan sosial menggunakan 

berbagai macam cara. Cara tersebut meliputi lima hal berikut ini: 

1. Sastra Kritik yang Bersifat Lugas 

Sastra kritik yang bersifat lugas yaitu sastra kritik yang 

penyampaiannya secara langsung. Tidak dengan lambang atau kiasan 

dan tidak bersifat konotatif. Namun, kata langsung dalam kritik ini 

bukan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari, melainkan kritik 

langsung dalam cipta sastra, yaitu sebagai kata tidak langsung dalam 

kehidupan sehari-hari sebab kritik ini dijelmakan dalam wujud 

keindahan. 
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2. Sastra Kritik yang Bersifat Simbolik  

Sastra kritik yang bersifat simbolik, yaitu sastra kritik yang 

dalam penyampaiannya menggunakan bahasa kiasan atau lambang-

lambang mewakili makna sebenarnya. Penyampaian kritik secara 

simbolik sifatnya lebih terbuka. 

3. Sastra Kritik yang Bersifat Humor  

Sastra kritik yang bersifat humor, yaitu sastra kritik yang 

mengemukakan kritik-kritiknya secara humor. Pembaca akan 

tersenyum bahkan mungkin tertawa saat membaca karya sastra yang 

sarat humor tersebut. Penyampaian kritik dengan humor sekaligus 

berfungsi untuk menghibur para pembaca. 

4. Sastra Kritik yang Bersifat Interpretatif  

Sastra kritik yang bersifat interpretatif, yaitu sastra kritik yang 

menyampaikan kritiknya dengan cara halus. Pemaknaan kritik dengan 

cara interpretatif membutuhkan pengalaman, wawasan, dan 

pengetahuan pembaca. 

5. Sastra Kritik yang Bersifat Sinis  

Sastra kritik yang bersifat sinis, yaitu sastra kritik yang 

mengemukakan kritikkritiknya dengan bahasa yang mengandung 

makna atau ungkapan kemarahan, kejengkelan, jijik, atau tidak suka 

terhadap kehidupan yang dipandang pahit, penuh penderitaan, 

penindasan, atau penyelewengan. 
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2.2.4 Nasionalisme 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme diartikan 

sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial 

atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan 

identitas, integritas, dan kekuatan bangsa itu. 

Nasionalisme berasal dari kata „nation‟ yang berarti bangsa. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki arti: (1) kesatuan 

orang yang bersama asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta 

pemerintahan sendiri; (2) golongan manusia, binatang atau tumbuh-

tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifatnya khas yang 

sama atau bersamaan; (3) kumpulan manusia yang biasanya menempati 

wilayah tertentu dimuka bumi. Nasionalisme satu paham yang 

menciptakan dan mempertahankan kedaulatan Negara (dalam bahasa 

Inggris “nation”) dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama 

untuk sekelompok manusia.  

Anderson (dalam Saleh, 2011:206) memberikan defenisi tentang 

nasion dengan menggunakan semangat antropologis bahwa bangsa atau 

nasion adalah komunitas politik dan dibayangkan sebagai suatu yang 

bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Dalam pengertian 

bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan (animagined 

political community) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat.  

Makna nasionalisme secara politis merupakan kesadaran nasional 

yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk 
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merebut kemerdekaan atau mengusir penjajah maupun sebagai pendorong 

untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan 

negaranya (Yudohusodo, dalam Saleh, 2011:206). Monigue (dalam Saleh, 

2011:206) mendefiniskan nasionalisme sebagai gerakan politik yang 

berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tujuan yang disebut 

integrasi nasional. Senada dengan Monigue, Mas'oed (2000), memberi 

definisi nasionalisme sebagai gerakan politik yang berusaha memperoleh 

dan menerapkan kekuasaan negara dan memberi pembenaran terhadap 

tindakan tersebut dengan argument kepentingan nasional. 

Sementara itu, Menurut Rauf (dalam Saleh, 2014:207) 

nasionalisme adalah penguatan faham kebangsaan, dan Saifuddin (dalam 

Saleh, 2014:207) mengemukakan bahwa nasionalisme tidak lain adalah 

rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan yang berwujud rasa cinta tanah air dan 

bangsa dapat ditumbuhkan melalui penguatan faham kebangsaan. 

Menguatnya nilai-nilai kebangsaan pada akhirnya menjadi modal penting 

bagi terbentuknya keutuhan dan persatuan bangsa dan negara.  

Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan 

mempertahankan kedaulatan sebuah Negara dengan mewujudkan satu 

konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis 

menganggap Negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik. 

Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam satu wilayah 

tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri 
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sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan 

negerinya, tempat hidup dan menggantungkan diri. 

Nasionalisme terdiri dari berbagai macam bentuk yang ada didunia. 

Macam-macam bentuk nasionalisme adalah sebagai berikut: 

1. Nasionalisme kenegaraan, merupakan variasi nasionalisme 

kewarganegaraan, yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme 

etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu komunitas 

yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan 

negara. Contoh nasionalisme kenegaraan adalah fasisme italia yang 

menganut slogan Mussolini: Tutto nello stato, niente al di fuori dello 

stato, nulla contro lo stato (semuanya di dalam negara, tidak ada 

satupun yang di luar negara, tidak ada satupun yang menentang 

negara). Tidaklah mengherankan jika nasionalisme ini bertentangan 

dengan cita-cita kebebasan individual dan prinsip demokrasi liberal.  

2. Nasionalisme budaya, adalah nasionalisme yang menunjukkan bahwa 

negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak 

bersifat turun temurun misalnya warna kulit atau ras atau bahasa. 

Contohnya adalah rakyat cina yang menganggap negara berdasarkan 

budaya bersama. 

3. Nasionalisme kewarganegaraan (Nasionalisme Sipil) adalah, 

nasionalisme yang terjadi karena negara memperoleh kebenaran politik 

dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat 

sukarela. 
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4. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme, adalah nasionalisme yang 

terjadi karena negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal 

atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotan suatu bangsa bersifat secara 

turun temurun. Contohnya, joko merupakan orang dari Jawa karena 

orang tua dan nenek moyangnya berasal dari suku Jawa. Joko 

menggunakan bahasa Jawa karena bahasa itu dipakai oleh orang 

tuanya dan orang-orang sebelumnya.   

5. Nasionalisme romantik, adalah bentuk nasionalisme etnis karena 

negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah 

(organik) dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme 

romantik menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan 

idealisme romantik. Contohnya adalah cerita rakyat (folklore) "Grimm 

Bersaudara" yang diambil dari tulisan Herder merupakan koleksi 

kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.  

6. Nasionalisme agama, adalah nasionalisme yang menunjukkan bahwa 

negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Seperti 

semangat nasionalisme di Irlandia yang bersumber dari agama Hindu. 

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis. agama hanya 

merupakan simbol dan bukanlah motivasi utama. 

2.2.5 Novel 

Novel berasal dari kata latin “novellus” yang diturunkan dari kata 

novies yaitu kata baru : cerita yang baru muncul kemudian sesudah drama, 

puisi, dll. (Tarigan, 1984:66). Menurut Alenbernd dan Lewis dalam 
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Nurgiyantoro (2005: 2) novel dapat diartikan sebagai prosa naratif yang 

bersifat imajinatif, namun biasanya masuk akal dan kebenaran yang 

mendramatisasi hubungan-hubungan antar manusia. Stanton (2007: 90), 

mengatakan bahwa novel mampu menghadirkan perkembangan satu 

karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak atau 

sedikit karakter, dan berbagai peristiwa ruwet yang terjadi beberapa tahun 

silam secara lebih mendetail. Ciri khas novel ada pada kemampuannya 

untuk menciptakan satu semesta yang lengkap sekaligus rumit. 

Novel merupakan bentuk karya sastra yang paling popular di 

dunia. Bentuk sastra ini paling banyak beredar karena daya komunikasinya 

yang luas pada masyarkat. Selanjutnya, novel adalah bentuk karya sastra 

yang di dalamnya terdapat beragam nilai di antaranya nilai budaya, sosial, 

moral dan pendidikan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa novel 

adalah cerita panjang yang menampilkan kisah kehidupan seseorang atau 

tokoh dengan masyarakat sekitarnya yang sesuai dengan fakta namun 

terkadang di dramatisasi dengan menonjolkan watak dan sifat setiap tokoh. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif naratif. Menurut 

Czarniawska (dalam Cres Well, 2015:96) penelitian naratif sebagai tipe 

desain kualitatif yang spesifik yang “narasinya dipahami sebagai teks yang 

dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan tentang peristiwa/aksi atau 

rangkaian peristiwa/aksi, yang terhubung secara kronologis. Penelitian naratif 

memiliki banyak bentuk, menggunakan beragam praktik analisis, dan berakar 

pada beragam disiplin sosial dan humaniora (Daiute & Lightfoot, dalam Cres 

Well, 2015:96). 

3.2   Data dan Sumber Data 

3.2.1   Data 

Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif bersifat deskriptif. 

Penelitian yang deskriptif artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau 

gambar-gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendeskripsian data 

pada novel (3G) dapat dipahami dengan memahami watak pelaku atau 

tokoh yang ditelusuri lewat (1) tuturan pengarang terhadap karakteristik 

pelakunya, (2) penggambaran pengarang lewat gambaran lingkungan 

hidupnya dan cara berpakaiannya, (3) menunjukkan bagaimana 

perilakunya (4) memahami bagaimana jalan pikirannya,(6) melihat 
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bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya. Dengan demikian, data dalam 

penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, atau wacana yang menunjukkan 

bentuk-bentuk kritik sosial dan nasionalisme dalam novel Gading-Gading 

Ganesha (3G) karya Dermawan Wibisono. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam studi sastra terletak pada bacaan yang berupa 

karya sastra (Sangidu, 2004: 63). Sumber data dalam penelitian ini adalah 

novel berjudul Gading-Gading Ganesha (3G) karya Dermawan Wibisono. 

           

Adapun identitas leng1kap novel sebagai berikut : 

 Novel dengan judul  : Gading-Gading Ganesha (3G) 

 Pengarang    : Dermawan Wibisono 

 Penerbit    : Mizan Pustaka 

http://majalahsekolah.files.wordpress.com/2010/04/gading-6.jpg
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 Tahun terbit   : 2009 

 Jumlah halaman   : 384 

 Dimensi    : 130 mm x 200 mm x 20 mm 

3.3   Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakuakan dengan metode 

studi kepustakaan. Menurut Nazir (1988:111) studi kepustakaan  merupakan 

metode pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap 

buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.  Dalam hal ini buku 

yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah karya sastra novel 

berjudul Gading-Gading Ganesha (3G) karya Dermawan Wibisono. 

3.4   Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Bogdan dan Tailor (Meloeng, 2003: 3) mendefinisikan 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Data diolah secara rasional dengan pola pikir tertentu 

berdasarkan logika. Analisis kualitatif diungkapkan secara deskriptif yang 

penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan analisis, dan 

menafsirkan (Satoto,1995: 15). Analisis kualitatif mengacu pada pendekatan 

sosiologi sastra, khususnya tentang kritik sosial dan nilai nasionalisme pada 

novel 3G karya Dermawan Wibisono. Kritik sosial dimaksud meliputi norma, 



36 
 

etika, moral, budaya, politik, dan segi-segi kehidupan masyarakat, Wilson 

(melalui tarigan, 1984:210). Sedangkan nassionalisme yang dimaksud 

meliputi nasionlisme kenegaraan, budaya, kewarganegaraan, etnis, romantik, 

dan agama, (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme).    

Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi kata-kata, kalimat, atau wacana yang menunjukkan 

bentuk-bentuk kritik sosial dan nasionalisme yang terdapat dalam novel 

Gading-Gading ganesha (3G) karya Dermawan Wibisono. 

2. Mengklasifikasikan data yang sudah ada ke dalam bentuk-bentuk kritik 

sosial dan nasionalisme. 

3. Menganalisis data yang berindikasi bentuk-bentuk kritik sosial dan 

nasionalisme 

4. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara 

keseluruhan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk-Bentuk Kritik Sosial yang Terdapat dalam Novel Gading-Gading 

Ganesha (3G) 

 

Kritik sosial merupakan sebuah tanggapan yang disampaikan oleh anggota 

masyarakat. Tanggapan-tanggapan tersebut muncul karena dijumpai adanya 

penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat. Kritik sosial dapat disalurkan 

melalui berbagai media, misalnya koran, televisi, dan dalam sebuah karya sastra. 

Dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G), kritik sosial yang terkandung 

di dalamnya digambarkan secara apik dan rapi. Untuk memudahkan 

mengidentifikasi terhadap kritik-kritik sosial yang terdapat dalam novel Gading-

Gading Ganesha (3G) maka dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun bagian-

bagian kritik sosial adalah sebagai berikut. 

a) Kritik Sosial Masalah Moral 

1. Kritik Sosial terhadap Tingkah Laku Masyarakat 

Masyarakat merupakan suatu kelompok yang hidup bersama dalam 

suatu tempat. Dalam kehidupan masyarakat sering dijumpai suatu perilaku-

perilaku sosial yang baik maupun yang buruk. Hal tersebut juga digambarkan 

dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G). Dalam novel ini, digambarkan 

sikap atau tingkah laku buruk masyarakat yakni perilaku tidak disiplin 

terhadap waktu. Sikap disiplin merupakan sikap mental dari dalam diri 

manusia yang harus dipupuk sejak kecil. Salah satu sikap disiplin adalah 
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menghargai waktu. Setiap orang mempunyai waktu yang sama dalam setiap 

harinya, yaitu 24 jam, jadi tidak ada istilah kurang waktu. Namun, kenyataan 

yang sering terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia adalah lestarinya 

perilaku terlambat. Hal tersebut juga digambarkan dalam novel Gading-

Gading Ganesha (3G), melalui tokoh Ria dan Elly digambarkan kebiasaan 

orang-orang Indonesia yang masih memelihara perilaku terlambat.  Dan 

perilaku tersebut dibawa sampai ke luar negeri, sehingga Indonesia terkenal 

dengan perilaku terlambat sampai ke luar negeri. Hal tersebut digambarkan 

dalam kutipan berikut: 

“Mereka berdua tiba di bandara tepat satu menit setelah counter 

chek in ditutup. Terlamabat walau hanya satu menit!. “Sorry, 

Madame, you are late,” ujar petugass bandara, wanita gemuk 

yang kulit wajahnya penuh totol-totol, jelek. “We just late for 

one minute! Please help us, we have to attend in the very 

important business meeting tomorrow, please,” rayu Elly. “No!” 

sahut petugas yang di mata Elly semakin jelek kalau marah itu, 

pendek. “Please!” pinta Elly bertahan. “No, Madame! Where 

are you from?” bentak petugas itu marah. “Indonesia!” jawab 

Elly cepat, berharap bahwa hubungan bilateral Indonesia-

Australia yang semakin hangat sejak dirintis Paul Keating itu 

akan berpengaruh positif dan memudahkan urusan tiket di 

bandara ini. “Ha-ha-ha!” Petuga bandara itu malah tertawa 

ngakak. “Ha-ha-ha!” Elly dan Ria ikut tertawa untuk sesuatu 

yang tidak mereka mengerti sebenarnya. Sekedar tertawa untuk 

menunjukkan solidaritas, dan dimudahkan urusannya saja. 

“What are you laughing at?” tanya Elly. Petugas itu 

menghentikan tawanya, memandang tajam ke arah Elly. “You, 

Indonesian always come late!”. “Not always!” Sergah Elly tak 

terima. “Sho what?”. “Just sometimes!” jawab Elly. Ria segera 

menarik tangan Elly sebelum keributan yang tak perlu berlanjut 

menjadi huru-hara. Ria merasa meraka di pihak yang salah dan 

tak mungkin bernegosiasi untuk ketepatan waktu penerbangan 

dan aturan. Ini bukan Indonesia, yang segala sesuatunya bisa di 

atur. 
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Berdasarkan kutipan di atas, di luar negeri, yakni di Negara  Australia, 

Indonesia sudah terkenal dengan jam karetnya. Hal ini digambarkan melalui 

tokoh Madame, Ria dan Elly. Dalam novel tersebut digambarkan melalui 

tokoh Ria dan Elly yang terlambat sampai di bandara di Australia, meskipun 

keduanya ingin memaksa masuk dengan segala rayuan kepada petugas 

bandara namun tetap saja sikap terlambat di Negara Australia tidak dapat 

ditolerir. Meskipun keduanya (Ria dan Elly) berusaha merayu dengan 

menyebutkan Negara asal mereka dengan berharap hubungan bilateral yang 

baik antar kedua Negara dapat membantu meloloskan mereka, namun hal yang 

mereka lakukan membuat tertawa petugas bandara dan berkata “Indonesian 

always come late”. Kutipan ini menggambarkan betapa orang-orang Indonesia 

yang digambarkan melalui tokoh Ria dan Elly sudah terkenal dengan jam 

karetnya (terlambat).  

Tidak hanya kutipan di atas, beberapa kutipan di bawah ini juga 

menunjukkan kebiasaan orang Indonesia yang masih banyak terbiasa dengan 

jam karetnya. Melalui tokoh Slamet, digambarkan sebuah instansi Kereta Api 

di Indoensia yang masih senang menganut jam karet (terlambat). Melalui 

kutipan di bawah ini digambarkan bahwa instansi Kereta Api di Indonesia 

tidak pernah datang tepat waktu.   

Kutipan 1: “Bergegas Slamet turun dari gerbong. Jam dilorong 

platform stasiun menunjukkan pukul 09.30. Kereta terlambat 

tiba. Mestinya dia sampai di Bandung pada pukul 07.45. Tapi 

memang dalam sejarah republik ini, belum pernah kereta api 

datang tepat waktu. Begitu kata koran yang pernah dibacanya di 

Bale Desa. 
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Kutipan 2: “Sudah terlabat ya Pak? Tanya Ria khawatir. 

“Belum, tenang saja, masih ada waktu,” jawab petugas kalem. 

“Bukanya kita mesti boarding 30 menit sebelum pesawat take of 

?” Sambung Ria. “Aturannya memang begitu.” “kok aturannya 

? Emang benerannya bagaimana?”. “Ya, Nona chek in saja 

dulu, dan tunggu di ruang tunggu sana. Nanti kalu pesawatnya 

sudah datang, akan dipanggil.” “Akan dipanggil ? Baru akan ? 

Jadi ? Jadi ? Pesawatnya saja belum datang ? 

Alaaaamaaakk....!” Ria menepuk jidat. “Aaaahhhh.... jangan 

begitu dong, kayak bukan orang Indonesia saja!”. “Bukan 

begitu, Pak! Kok, nggak pernah sih peswat landing dan take of 

tepat waktu ?” Sergah Ria jengkel. “Emang sudah berapa kali 

naik pesawat ?” tanya petugas masih dengan emosi yang 

terkendali. “Sudah berkali-kali, Pak. Kalau Cuma sepuluh kali, 

sudah lewat!” Jawab Ria. “Dan semuanya tak pernah tepat 

waktu ?”. “Ya!”. “Nah, itu sudah hafal. Jadi, jangan kaget 

dong, kalau kali ini juga terlambat!!” 

  

Berdasarkan kutipan nomer dua di atas, keterlambatan di Indonesia di 

setiap intansi merupakan suatu yang lumrah terjadi, hal tersebut digambarkan 

melalui tokoh Ria yang tergopoh-gopoh bersusah payah mengejar waktu yang 

tertera di tiketnya, namun sesampainya di bandara, pesawat bahkan belum 

take of dari jadwal yang ditentukan.  

Kedisiplinan tidak hanya tentang menghargai waktu, tapi menghargai 

pekerjaan dan disiplin terhadap apa yang menjadi tanggung jawab merupakan 

sikap yang harus dimiliki seseorang. Dalam dunia kerja kedisiplinan 

merupakan hal yang harus selalu diperhatikan oleh seorang karyawan atau 

pekerja. Sebuah perusahaan atau instansi akan bagus dan berkembang di lihat 

dari kedisiplinan dan tanggung jawab karyawannya. Sebaliknya, karyawan 

yang tidak dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya dapat merusak citra 

dan nama baik instansi tersebut. Hal tersebut juga digambarkan dalam novel 
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Gading-Gading Ganesha (3G), melalui tokoh Slamet digambarkan tingkah 

laku para karyawan sebuah kantor bea cukai di Tanjung Priok yang tidak 

disiplin dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal tersebut di 

gambarkan dalam kutipan berikut: 

“Tiga jam lebih Slamet duduk mencangkung di bangku luar 

Gedung Bea Cukai biru langit. Duduk di bangku yang tak 

terawat dalam kepungan udara panas pantai Tanjung Priok. Tak 

ada standar waktu yang diterapkan dalam pemrosesan dokumen. 

Bahkan, tak ada standar prosedur oprasi. Sesuatu yang sangat 

dasar bagi efisiensi dan efektivitas organisasi. Apa yang di 

pelajari di bangku kuliah, berbagai macam teori organisasi, 

manajemen, dan ekonomi dari para pakar Eropa, Amerika, dan 

Jepang,  di buku-buku kuliahnya dulu semuanya kandas tak 

berbekas saat diterapkan di Indonesia. 

Otak itu mengirimkan sinyal-sinyal kemarahan ke segenap 

pembuluh darah dan membuat hati Slamet panas mendidih. 

Menggelegak menyaksikan di dalam kantor, orang bekrja sambil 

lalu. Membaca koran, bersenda gurau, membaca dokumen 

sekadarnya, mengambil cap, dan minta uang. Tak ada sense of 

service sedikitpun. Asap rokok mengepul di seantero ruangan 

tanpa tenggang rasa, walaupun ruangan itu ber-AC. Benar-

benar keterlaluan!. Ingin rasanya Slamet menghantam jendela 

kaca kantor agar pecah berkeping-keping sambil meneriakkan 

syair yang ditulis Chairil Anwar, “Serang! Terjang!” ketika 

menyaksikan dan mengalami sendiri perilaku korup dan 

interdisipliner ini. 

 

Berdasarkan kutipan di atas, melalui tokoh Slamet digambarkan sikap 

para karyawan yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan. Para karyawan 

yang bekerja di kantor Tanjung Priok, tidak memperdulikan orang yakni 

Slamet yang sedang mengurusi dokumen di kantor tersebut. Meskipun Slamet 

sudah menunggu berjam-jam. Dokumen yang sudah Slamet letakkan tidak 

juga diproses oleh karyawan kantor tersebut padahal para karyawan terlihat 

tidak sedang sibuk mengrusi dokumen lain. Para karyawan terlihat santai di 
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dalam kantor, ada yang sedang membaca koran, bersenda gurau, membaca 

dokument sekadarnya, mengambil cap, dan minta uang, bahkan ada pula 

karyawan yang tanpa tenggang rasa merokok walaupun di dalam ruangan ber-

AC.  

Tidak hanya tentang kedisiplinan, tingkah laku manusia yang juga 

perlu dijaga adalah kesopanan. Dalam masyarakat tertentu, kesopanan di 

tetapkan sebagai peraturan yang mengatur apa yang tidak boleh dilakukan dan 

apa yang boleh dilakukan oleh seorang anggota masyaraka. Manusia akan 

dikatakan baik jika ia bisa berlaku sopan kepada manusia lainnya. Sebaliknya, 

manusia akan dikatakan tidak baik jika ia tidak memiliki kesopanan dan tidak 

menghormati manusia lainnya, sikap atau tingkah laku manusia yang buruk 

seperti ini juga terdapat dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G), melalui 

tokoh Slamet digambarkan sikap atau tingkah laku orang yang tidak tahu 

aturan dan bersikap tidak sopan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang 

kampung dari desa Slamet yakni desa Sukorejo, Slamet yang saat itu sebagai 

satu-satunya putra dari kampung yang bisa memasuki kampus ITB, sehingga 

orang-orang kampungnya sangat senang dan ikut mengantarkan Slamet ke 

terminal. Namun, yang terjadi di terminal adalah orang-orang kampung 

tersebut ngotot ingin masuk terminal tanpa menggunakan tiket, meskipun 

petugas berusaha mencegah dan memberitahu aturan mereka tetap keras dan 

bahkan mengajak petugas adu mulut. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan 

dibawah ini: 
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 “Seisi kampung merangsek masuk terminal tanpa peduli 

dengan aturan yang memang tak mereka ketahui. “Hey! Hey! 

Tunggu dulu! Bayar karcis dulu untuk masuk…!” Suara 

petugas yang berusaha menahan laju rombongan tak lagi di 

gubris. 

“Bayar! Bayar! Emang sampeyan yang punya terminal!” 

seorang pengantar menyahut, emosi tersulut. 

 “Ya bayar! Emang terminal mbahmu apa?” 

“Dasar orang kampung gak tahu diri!” 

“Jangan mentang-mentang, ya! Baru jadi penjaga terminal saja 

sudah sok-sokan!. Kamu perlu tahu ya, kami ini semua masih 

anak keturunan Empu Sendok. Terserah mau keterunan Empu 

Sendok, Empu Garpu, Empu Centong, aku gak perduli! Aku 

hanya melaksanakan tugas. Titik!” penjaga terminal masih terus 

berusaha bertahan. 

“Wooo… dasar wong ndeso! Ndeso kluthuk, keras kepala, nggak 

tahu aturan, wudele bodong!” 

Adu mulut terus berlangsung. Namun, masing-masing masih 

menahan diri untuk tak beradu otot. 

 

Berdasarkan kutipan di atas, digambarkan keadaan orang-orang 

kampung asal Sukorejo yang tidak mengerti aturan. Meskipun petugas sudah 

berusaha menjelaskan aturan yang berlaku di terminal yakni setiap yang ingin 

masuk terminal harus membayar tiket kepada petugas, namun rombongan 

orang-orang kampung yang mengantar Slamet tersebut tidak memperdulikan 

apa yang dikatakan oleh petugas. Bahkan orang-orang kampung tersebut 

mengajak adu mulut dengan petugas yang sudah berusaha memberitahukan 

dengan baik aturan yang berlaku di terminal. Adu mulut tersebut terjadi 

karena orang-orang kampung tersebut tidak berbicara sopan kepada petugas 

terminal. 
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2. Kritik terhadap Sikap Tidak Jujur 

Kejujuran merupakan sebuah sikap yang dibentuk dalam proses 

kehidupan. Setiap orang melewati proses kehidupan yang berbeda-beda. 

Segala kejadian dalam kehidupan yang dilewati akan membentuk sifat dan 

karakter seseorang, apakah seseorang tersebut akan menjadi orang yang baik 

dan jujur atau akan menjadi seseorang yang tidak baik dan senang melakukan 

kecurangan. Dalam novel ini mengkritik seorang karyawan yang tidak jujur 

dalam melakukan tugasnya, melalui tokoh Slamet yang bertemu dengan Dany 

dan pegawai asuransi, mengkritik tentang ketidakjujuran dan kecurangan 

karyawan dalam bekerja. Dalam menjalani sebuah pekerjaan, kejujuran 

merupakan aset terpenting yang harus dimiliki oleh seorang karyawan, karena 

modal kejujuran ini dapat membawa seseorang kepada kesuksesan dan 

ketidakjujuran dapat membawa seseorang pada kehancuran. Sebagaimana 

dalam kutipan novel di bawah ini, menceritakan tentang praktek kecurangan 

yang dilakukan oleh Dany seorang karyawan suatu perusahaan dengan 

seorang petugas asuransi.  Dany dan petugas asuransi bekerja sama untuk 

mendapatkan keuntungan dari kerusakan barang perusahaan yang akan 

dikalim ke kantor asuransi. Padahal menurut aturan yang berlaku, Dany tidak 

dapat melakukan klaim ke pihak asuransi terhadap kerusakan barang tersebut, 

karena kerusakan barang disebabkan oleh kesalaha pemasangan mur dan baut 

oleh karyawan kator bukan karena faktor dari luar. 

Kutipan 1: “Slamat siang. Ada yang bisa saya bantu?” tanya 

Slamet dengan bahasa dan logat standar pegawai baru, dan 

masih di level rendahan. “Saya dari perusahaan asuransi, akan 
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memproses claim yang diajukan perusahaan Bapak via pager 

dini hari tadi.” 

“Siapa, ya, yang kirim pesan lewat pesawat pager kepada 

bapak?”. “Bapak Dany.” 

“Oke, ayo kita ke gudang bahan baku,” ajak Dany kepada 

petugas asuransi dan Slamet. Semua CKD tertata rapi, 

bertumpuk lima tingkat ke atas hingga hampir menyundul langit-

langit gudang. “hey, Mul, turunkan kotak CKD yang paling 

atas!” perintah Dany kepada Mulyadi, sopir forklif gudang. 

Mulyadi, lelaki gemuk, hitam, dan berkumis lebat, dengan sigap 

menyetir forklipnya dan menurunkan CKD tepat dihadapan 

mereka. Dany mengambil kapak yang tersemat di dinding ruang 

administrasi gudang dan serta-merta mengayunkan ke CKD 

dihadapan mereka. Kapak yang tajam segera membentur ujung-

ujung kotak CKD dan merusaknya dengan bentuk yang tak 

beraturan. Beberapa komponen di dalam kontak diturunkannya 

diganti dengan beberapa komponen yang telah rusak yang 

rupanya telah disiapkannya di ujung gudang. Slamet tak 

mengerti apa yang dilakukan Dany. “Dan, Dany! Apa yang 

kamu lakukan? Kamu merusak kotak-kotak CKD yang akan 

segera masuk ke proses produksi berikutnya!” teriak Slamet 

berusah mencegah Dany bertindak lebih gila lagi. “Dan, Dany, 

aku nggak ngerti apa yang kamu lakukan?”.“Kamu kira apa? 

Kita, kan, claim kerusakan barang kita ke asuransi, toh?”. 

“Barang apa?” tanya Slamet heran. “Tidak ada barang kita 

yang rusak, kan?”. “Bukankah kemarin dalam stock opname, 

pemeriksaan dan penghitungan barang tiap unit CKD kita yang 

mestinya dapat mengeset barang menjadi 20 unit, tinggal 15 unit 

karena adnya beberapa komponen yang rusak sehingga tidak 

bisa genap berpasangan membentuk satu unit? “Iya, betul. Tapi 

itu tidak bisa lengkap bukan karena barang rusak akibat 

kecelakaan atau jatuh atau salah handle saat barang itu dalam 

proses pengapalan dari Jepang sana, tapi karena memang 

beberapa salah proses di tempat kerja kita. Beberapa mur, baut 

bengkok karena salah pasang oleh operator yang baru kerja 

praktek. Beberapa valve retak karena terlalu keras 

mengencangkan dengan screw driver electric. Pada pokoknya, 

itu rusak oleh kesalahan pekerja kita. Jadi tidak bisa kita claim 

ke asuransi!” 

 

Kutipan 2: Rupanya Dany dan prtugas asuransi bersekongkol 

dany akan mendapakan uang claim dari perusahaan asuransi 

dan membagi dua dengan petugas itu. Persekongkolan yang 

konyol. Semakin muak aku medapati praktik-praktik semacam 

ini. Tak ada celah bekerja di negeri ini untuk memperoleh nafkah 

yang halal dan mencukupi. Keduanya seolah pilihan: jika halal, 
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maka tidak akan mencukupi. Jika mencukupi, sering kali dicari 

dengan cara yang tidak halal. Ini baru urusan yang sangat 

sepele dan di level rendahan yang aku jalani. Bagaimana jika 

sampai level tertinggi? Tentu lika-likunya semakin sulit 

dimengerti.  

Berdasarkan kutipan di atas, digambarkan sifat tidak jujur seorang 

karyawan yang digambarkan melalui tokoh Dany dan  pegawai asuransi. 

Keduanya bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan dari kerusakan 

barang perusahaan yang sebenrnya tidak perlu utntuk mendapatkan ganti rugi 

dari pihak asuransi, karena kerusakan barang tersebut diakibatkan oleh 

perusahaan sendiri bukan karena faktor luar. Namun, karena kecenderungan 

sikap tidak jujur yang ada dalam diri Dany dan petugas asuransi, sehingga 

mendorong mereka untuk mendapatan uang atau keuntungan dari kecurangan 

dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Kerusakan barang tersebut akan 

diklaim oleh Dany ke pihak asurasi bahwa barang tersebut rusak sebelum 

sampai ke perusahaan tempat mereka bekerja. Sehingga, Dany akan 

mendapatkan uang dari klaim kerusakan barang dan akan dibagi dengan 

pegawai asuransi yang memperlancar klaim tersebut.  

3. Kritik terhadap Perilaku Suap  

Negara Indonesia dikenal oleh dunia luar terutama karena 

keanekaragaman budaya dan kekayaan adat istiadatnya. Selain itu orang 

Indonesia dikenal ramah-tamah. Itu merupakan salah satu nilai positif bangsa 

Indonesia di mata dunia. Namun, Indonesia juga punya nilai negatif yang 

sangat disayangkan. Apalagi kalau bukan praktek suap dan korupsi di 

kalangan para pejabat dan petinggi negara. Praktek suap di Indonesia 
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sepertinya sudah menjadi perilaku yang sangat sulit untuk diberantas. Bahkan 

dalam urusan kehidupan sehari-hari pun hampir semuanya melibatkan suap 

atau sogok. Hal tersebut juga terdapat dalam novel Gading-Gading Ganesha 

(3G), melalui tokoh Slamet yang saat itu masih bekerja sebagai karyawan, 

digambarkan proses rill dari pengadaan barang di gedung department 

perindustrian, perpajakan dan bea cukai, tidak lepas dari proses suap. Untuk 

memperlancar urusan pengadaan barang di instansi tersebut, maka  harus 

melalui sogok atau suap terhadap karyawan yang bertugas memperlancar 

urusan pengadaan barang di kantor tersebut. Hal tersebut digambarkan dalam 

kutipan berikut: 

Kutipan 1: Sebuah kalimat terus terngiang-ngiang saat menuruni 

tangga gedung departemen: “Bikin produk baru terus, mana, 

dong, kiriman ke kita-kita yang memperlancar urusannya?” 

Semula Slamet menyangka untaian kalimat itu adalah rangkaian 

joke atau pernyataan retoris yang tidak membutuhkan jawaban 

atau tindak lanjut. Tapi ternyata, jika tidak ada tindak lanjut 

yang signifikan, Slamet bahkan tidak dapat meneruskan proses 

berikutnya di Tanjung Priok ini. Semua orang di birokrasi 

menganut falsafah “tidak ada talang air yang tak basah”. Jika 

bisa dipersulit, mengapa dipermudah? 

 

Kutipan 2: Slamet celingak-celinguk tak mengerti. Arifin 

tersenyum melihat kebingungannya. Perlahan Arifin 

menghampiri Slamet yang berdiri mematung dengan geraham 

mengejang. Arifin menyodorkan amplop putih. “Apa ini?” tanya 

Slamet bego. “Kasih ke petugas itu.” “iya, apa isinya?” tanya 

Slamet menegaskan. “Uang,” jawab Arifin kalem menyimpan 

senyum. “Untuk apa? Kejar Slamet. “Untuk beli rorok,” jawab 

Arifin sambil mengangkat tangan kanannya dan menempelkan 

kedua jarinya di bibir, memperagakan orang yang sedang 

merokok. “Astagafirullah, kita nyuap lagi?” tanya Slamet lugu. 

“Iya,” jawab Arifin kalem tanpa dosa. Betul-betul keterlaluan. 

Batin Slamet menangis. Arifin mengangkat bahu dan 

mengatakan bahwa dokumen tidak akan diproses jika tidak ada 

angpau yang dimasukkan ke lacinya walaupun di ujung sana tadi 



48 
 

Arifin sudah memasukkan dokumen beserta ubo rampenya itu, 

seamplop uang suap. Benar-benar gila, uang-uang siluman ini 

menjadikan ekonomi biaya tinggi. Pantas saja negeri ini tak 

berkompetisi karena ekonomi biaya tinggi seperti ini. Batin 

selamet berteriak dalam geram dan amarah yang membuncah. 

Hari ini Slamet mempelajari proses riil dalam pengadaan 

barang tersebut: izin dari Departemen Perindustrian, 

pengurusan pajak, dan pengurusan dokumen dari Bea Cukai. 

Satu lesson learned, hal yang dapat dipelajari dari ketiga proses 

tersebut adalah no money no succes. Tak ada uang, tak ada yang 

bisa dilakukan. 

Berdasarkan kutipan di atas, melalui tokoh Slamet digambarkan 

perilaku suap yang masih diterapkan di kantor bea cukai Tanjung Priok. 

Karyawan di kantor tersebut, enggan mengurusi dokumen pengadaan barang 

perusahaan jika tidak dibarengi dengan seamplop uang suap. Seperti yang 

terjadi pada Slamet dan Arifin, meskipun dokumen sudah mereka letakkan  di 

meja para pegawai namun pegawai tidak mau memproses tanpa adanya uang 

suap terlebih dahulu.   

Tidak hanya kutipan di atas, kutipan di bawah ini juga 

menggambarkan praktek suap dalam memperlancar urusan. Melalui tokoh 

Poltak digamabarkan perilaku suap dalam memenangkan tender para pejabat. 

Hal tersebut digambarkan dalam kutipan berikut: 

Kutipan 3: “Kau sebagai apa dalam delegasi ini?” tanya Slamet 

to the point. “Aku delegasi pengusahalah, masa aku pejabatnya. 

Nggak mungkinlah itu!” Sahut Poltak mencairkan suasana. 

“Buat apa mesti naik limousine segala? Siapa yang membayar 

ini semua ?” tanya Slamet tajam. “Kau men-service para 

pejabat itu dengan semua kemewahan ini, dan kau berharap 

akan memenangi tender, menjadi supplier atau apalah yang di 

kelola pejabat itu. Begitu, kan?” sambar Slamet. “Kau mesti 

paham, Met. Tanpa itu, bisnis tak bisa jalan! Beratus orang 

harus kutanggung kehiduannya!”. “Ini namanya kolusi, Tak! 
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Kolusi, nepotisme, dan korupsi membuat ekonomi biaya tinggi 

dan pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak. Bukankah 

itu yang dulu kita yakini dan kita pegang untuk kita perangi?”. 

“Itu dulu, Met, dulu! Itu alam mimpi. Idealisme zaman susah. 

Pada kenyataannya semua hanya ada di dalam teori. Tak bisa 

dipraktekkan!” bantah Poltak. 

 

Berdasarkan kutipan nomer tiga di atas, melalui tokoh Poltak 

digambarkan budaya suap yang terjadi dikalangan pejabat tinggi Negara, 

demi memenangkan tender, Poltak rela menghabiskan uang untuk menservice 

para pejabat tinggi yang disebutkan dalam kutipan novel tersebut dengan 

berbagai kemewahan untuk mendapatkan hati para pejabat tersebut sehingga 

dapat dengan mudah memenangkan tender tanpa harus bersaing ketat. 

b) Kritik Sosial Masalah Politik 

1.  Kritik terhadap Rezim yang Represif 

Kekuasaan memang sebuah anggur memabukkan yang semakin 

banyak diteguk semakin hilang kesadaran penenggaknya. Sebagaiman sifat 

dasar manusia yakni tidak pernah luput dari kesalahan, manusia kadang 

membuat kesalahan dengan kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan yang dimiliki 

digunakan untuk menindas orang lain. Hal tersebut juga terdapat dalam novel 

Gading-Gading Ganesha (3G), melalui tokoh Fuad sebagai seorang aktivis 

kampus, digambarkan dalam novel ini kekuasaan atau rezim yang represif 

terhadap rakyat. Rakyat tidak diberikan hak untuk berpendapat terhadap 

kesalahan-kesalahan penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pandita 

Raja. Hal tersebut digamarkan dalam kutipan berikut: 
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Kutipan 1: “ini waktu penggarukan. Pandita Raja marah besar 

degan berbagai protes kita!” 

Kutipan 2: “Kampus dicekam ketakutan walau mahasiswa masih 

terus saja berteriak-terika melontarkan protes terhadap rezim 

yang represif. Koran nasional dan lokal membuat berita 

penangkapan aktivis mahasiswa dalam kolom-kolom yang tidak 

terlalu besar. Berita yang tidak dianggap penting karena kalah 

besar dibandingkan dengan headline naiknya harga sembilan 

bahan pokok dan barang konsumsi sehari-hari. Kemerdekaan 

berpendapat dan keselamatan jiwa manusia kalah derajat 

dibandingkan dengan harga bawang putih, cabai merah keriting, 

dan kol gepeng. Koran malu-malu kucing dan ketakutan 

menerima sanksi diberedel jika memberitakan aktivis mahasiswa 

terlalu besar dan terlalu memihak. Sanksi yang sudah jamak dan 

lazim diberlakukan sejak Pandita Raja berkuasa. Pemerintah tak 

menyadari atau lebih tepatnya tak mahu tahu bahwa 

pemberedelan media massa akan menarik gerbong penderitaan 

bagi anggota keluarga para kru dan media masssa, distributor, 

dan pengecernya, termasuk anak-anak balita dan wanita tidak 

berdosa.” 

Kutipan 3: “Hari-hari berikutnya Fuad meringkuk dalam 

tahanan di kepolisian. Teamn-teman tak berani menjenguknya 

kecuali akan ikut digaruk dan dimasukkan ke sel sebelah. Betul, 

aku pidato dengan nada, warna suara, dan intonasi menirukan 

gaya, nada, warna suara, dan intonasi pandita Raja bila 

berpidato. Tak lebih dari itu, tapi aku langsung dijebloskan ke 

dalam penjara.  

 

Berdasarkan kutipan di atas, novel ini mengkritik pemerintah yang 

bertindak represif terhadap rakyat. Tak ada rakyat yang berani menentang 

kebijakan pemerintah, sekalipun kebijakan tersebut dirasa menyengsarakan 

bagi rakyat. Melalui tokoh Fuad digambarkan kekuasaan rezim pada masa itu 

yang menindas rakyat, bahkan Fuad yang hanya protes dengan menirukan 

nada suara Pandita Raja langsung di jebloskan dalam penjara selam 10 hari.  

Dalam masa pemerintahan Pandita Raja yang disebutkan dalam novel 

tersebut, rakyat tidak diberikan hak untuk mengungkapkan pendapatnya secara 
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bebas. Bahkan, jika ada masyarakat yang berani melawan apa yang menjadi 

keputusan dan kemauan pemerintah pada masa itu, maka orang-orang yang 

melawan tersebut tidak akan segan-segan untuk dipenjara sebagaimana yang 

terjadi pada Fuad.  

Manusia selalu menganggap kekuasaan sebagai satu-satunya sumber 

terjaminnya kekayaan dan kehormatan diri dan keturunannya. Kebutuhan 

primitif manusia turun temurun yang tak pernah terpuaskan dengan yang telah 

dimiliki. Selalu kurang, selalu ingin lebih dan berlebihan. Manusia yang rakus 

dengan kekuasaan dan kekayaan bisa menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan kekayaan dan kekuasaan tersebut. Hal tersebut juga terdapat 

dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G), dalam novel ini mengkritik para 

diktator kampus yang rakus dengan kekuasaan, kedudukan, dan harta 

kekayaaan. Melalui peran Fuad sebagai seroang aktivis mahasisiwa yang ingin 

memperjuangkan kebenaran, keadailan, dan hak rakyat, penulis 

menggambarkan kerakusan para elit politik yang tidak bertanggungjawab, 

mengkambing hitamkan orang lain yakni Fuad dan empat teman lainnya demi 

kenaikan pangkat dan mendapatkan harta kekayaan. Hal tersebut di 

gambarkan dalam kutipan di bawah ini: 

Kutipan 1: “Kita yang murni bergerak karena nurani, tanpa 

backing yang kuat secara jaringan baik sosial maupun finansial, 

hanya akan menjadi kambing hitam dan batu loncatan kenaikan 

pangkat tadi.”. “Artinya?” kejar Gun gun. “Artinya, bagi orang 

melarat seperti kita, lebih baik tidak coba-coba melawan 

diktator fisik vs fisik!” 

Kutipan 2: “Apa motivasinya?” tanya Poltak. “Secara persis, 

aku tak tahu. Tapi ini dugaanku saja lho, ya, penugasan dalam 



52 
 

perang, penumpasan pemberontakan, dan penangkapan aktivis 

mahasiswa sebagai salah satu labolatorium sebagai kenaikan 

pangkat. Para bawahan memerlukan kasus-kasus yang jika 

sukses dipecahkan dan diatasinya, maka jenjang kepangkatan 

akan ada ditangan.” 

Kutipan 3: “Pihak luar bisa jadi „takut‟ dengan mahasiswa kita, 

tapi kadang justru birokrat dikampus ini suka menghabisi 

mahasiswanya sendiri,” Gun Gun menimpali. “Apa 

contohnya?” kejar Slamet memanaskan situsi diskusi. “Kamu 

ingat nggak, waktu penerimaan mahasiswa baru, kita 

kedatangan pejabat dari jakarta itu?” Fuad memutar kembali 

jarum „pikiran teman-temannya mundur beberapa saat. “Aku 

melihat dengan mata kepala sendiri, tiga mahasiswa yang lewat 

di depan gedung, dan berteriak „bohong, bohong‟ saat akan 

dibuka penataran P4 yang waktu itu sangat disakralkan, kan 

ditangkap oleh dosen muda kita sendiri,” sahut Fuad cepat. “Ya, 

ya, aku ingat, ketiga mahasiswa itu diskors satu semester dan 

sang dosen diangkat menjadi pembantu dekan yang mengurusi 

kemahasiswaan karena prestasi „penangkapan itu, kan?” Poltak 

tersenyum telah mendapat jawaban atas keingintahuannya. 

“Bahkan, ada rekan aktivis kita yang mau dikirim ke 

Nusakambangan segala. Kalau tidak keburu distop oleh 

almarhum pendekar hukum kita, barangkkali tamatlah masa 

depan mahasiswa itu,” Fuad memulai memanaskan memori 

mereka. “Iya ya, makin sulit sekarang melihat siapa lawan siapa 

kawan. Makin banyak musuh dalam selimut. Orang menggunting 

dalam lipatan,” kata Gun Gun. “Ini akibat ukuran sukses bagi 

kebanyakan orang Indonesia selalu dilihat dengan harta dan 

takhta, sangat matrealistis, sangat duniawi pendekatannya,”kata 

Slamet berfilosofi. 

  

Berdasarkan kutipan 3 di atas, digambarkan para birokrat 

kampus yang mengejar pangkat dan kekuasaan melalui mengkambing 

hitamkan mahasiswanya sendiri. Mahasiswa yang bergerak dengan 

nurani untuk memprotes kekuasaan yang represif, tidak segan 

ditangkap dan oleh birokrat kampus sendiri. Dalam kutipan di atas 

disebutkan bahwa mahasiswa yang hanya memprotes pemerintah pada 

waktu itu dengan kata “bohong” di tangkap oleh dosen muda di 
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kampus ITB sendiri, setelah beberapa hari dari proses penangkapan 

mahasiswa yang melakukan protes tersebut, dosen tersebut diangkat 

jabatannya menjadi pembantu dekan yang mengurusi bagian 

kemahasiswaan. 

 

 

c) Kritik Sosial Masalah Pendidikan 

1. Kritik terhadap Kinerja Pendidikan 

Dalam dunia pendidikan, guru/pendidik merupakan seseorang yang 

harus menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Setiap tindakan, tingkah laku, 

perbuatan dan ucapan yang dilontarkan oleh seorang pendidik/guru 

merupakan cermin bagi peserta didiknya dalam bertindak. Itulah sebabnya 

guru wajib menunjukkan sifat dan tingka laku yang baik di depan para peserta 

didiknya. 

Dalam dunia pendidikan dewasa ini, lebih-lebih pendidikan di 

perguruan tinggi atau universitas, banyak terjadi penyelewengan-

penyelewengan. Penyelewengan tersebut antara lain, dosen tidak memberikan 

nilai secara subjektif kepada mahasiswanya dan dosen mengajar sekedarnya 

saja, mereka lebih banyak waktu mengerjakan proyek di luar daripada 

menjalankan kewajibannya dengan benar sebagai seorang dosen. Hal tersebut 

juga terdapat dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G), melalui tokoh Gun-
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Gun seorang mahasiswa ITB, digambarkan sikap pendidik dalam hal ini dosen 

yang sering bertindak otoriter kepada mahasiswanya, dosen bertindak sesuai 

apa yang ia kehendaki bukan bertindak berdasarkan apa yang seharusnya 

mereka lakukan untuk membentuk mahasiswa atau almamater yang 

berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan di 

bawah ini:  

Kutipan 1: “Misteri 12 beraksi kembali!” teriak Fadel geram 

sambil mengepalkan tangan hampir memukul kaca penutup 

pengumuman nilai. “Apa itu misteri 12?” tanya Gun Gun tak 

mengerti. “Ini, dosen sontoloyo!” sahut Fadel marah. “Selalu 

ada 12 orang di tiap semester yang tidak lulus di mata kuiah dia! 

Gua udah tiga kali ngambil mata kuliah dan tiga kali pula masuk 

golongan dua belas ini! Bener-bener keterlaluan!” 

“Gimana loe, Gun, lulus kuliah ini?”. “Alhamdulillah, Bang, 

lulus, tapi nyangkut, nih, satu, di Ilmu Logam.” 

“Ilmu logam? Waaa.... biasa, tuh, paling yang lulus 40-an anak 

dari 120, kan ? Yang luluspun cuman dapat nilai C semua, 

kan?” sambung Fadel. “Iya, Kok, tahu?” 

“Tahu, dong, senior! Itu dosen memang koclok, sedeng, sarap, 

psikopat!” berondong Fadel mencari pelepasan kegeramannya 

yang masih tersisa. 

“Maksudnya? Tanya Gun Gun bengong. 

“Yang lulus itu, itu yang sempat dikoreksi aja berkas ujiannya,” 

jelas Bernhard. “Jadi yang gak lulus, ya sisanya, karena dia 

nggak sempat ngoreksi. Dia juga bilang, nilai „A‟ itu hanya 

untuk Allah Subahanahuwataala, nilai „B‟ buat dirinya. Nah, 

kalian kebagian „C‟ lah, yang beruntung itu! Begitu, kan, yang 

selalu dia kemukakan sebelum semester dimulai?”. Gun Gun 

mengangguk. “Bagaimana negeri ini bisa maju kalau dosennya 

pada kayak gitu?” keluh Gun Gun idealis. 

“Cukupi dulu pendapatan dosen,” sambung Bernhard. “Biar 

ndak pada ngompreng tuh, meroyek kemana-mana, Cuma ngajar 

lima-enam kali, habis itu kabur,datang-datang kasih ujian yang 

sulitnya gak ketulungan!” 

 

Kutipan 2: “Pak, boleh menghadap sekarang?” tanya Gun Gun 

kepada dosen pembimbingnya di ruang kerjanya yang mirip 

bengkel, berantakan. Sang dosen tak menoleh sedikitpun. “Taruh 

aja di meja!” katanya dingin. “Kapan boleh diambil, pak?” 
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tanyanya sopan dan takut-takut. “Kamu taruh dan kamu ambil 

lagi sekarang juga boleh!”. Gun Gun kaget. Dosen samin! Buat 

apa ditaruh terus diambil lagi tanpa dikoreksi?. “Maksudnya 

saya, setelah dikoreksi, Pak?”. “Oo... kalau itu terserah saya, 

kumaha engke!” 

Kumaha engke? Gimana nanti saja. Artinya, dia harus 

menunggu untuk waktu yang tak pasti, setiap hari harus 

mengecek ke kantor ini. “Terimaksih, Pak, permisi!” ucap Gun 

Gun lemah tak berdaya, tak memiliki bargaining power apapun. 

Seminggu kemudian setelah menyerahkan kemajuan laporan 

tugas akhir. “Selamat pagi, Pak, mau menanyakan apakah 

berkas saya sudah selesai diperiksa?” tannya Gun Gun, masih 

takut-takut. “Berkas apa, ya?” tanya dosen pembimbingnya, 

pura-pura bengong. “Berkas Tugas Akhir, Pak”. Dosen itu sibuk 

membongkar-bongkar tumpukan berkass di mejanya yang  awut-

awutan, menggelengkan kepala, dan berkata ringan, “Nggak 

ada, kamu bikin lagi aja deh!” “Baik, Pak,” sahut Gun Gun 

lemah, sedih, kecewa, marah. Sesampai dirumah kontrakanny, 

Gun Gun langsung mengunci pintu kamarnya, telungkup dan 

menangis. Kerja dia selama satu bulan penuh sia-sia. Berkas 

hilang begitu saja, dan dengan ringannya sang dosen hanya 

berkata “Kamu bikin lagi aja, deh.” Terlalu! Sungguh terlalu, 

sama seklai tak menghargai kerja kerasnya dan tak mahu tahu 

bahwa dia tak memiliki copy laporan itu. Dunia runtuh, kiamat! 

 

Berdasarkan kutipan di atas, hal tersebut memang sering terjadi di 

dunia pendidikan perguruan tinggi. Sebagaimana kutipan nomer satu, dosen 

tidak menilai dan meluluskan mahasiswa secara objektif, ia menilai 

berdasarkan kemaunya sendiri, seperti yang terjadi pada Fadel dan Gun-Gun. 

Fadel sudah tiga kali tidak lulus pada salah satu mata kuliah yang diampu oleh 

dosen tersebut, ini bukan karena ia tidak bisa menjawab soal ujian, hal ini 

terjadi karena dosen yang mengajar tidak memberikan penilaian secara 

objektif, disetiap akhir mata kuliahnya, selalu ada 12 orang yang tidak lulus 

dalam mata kuliah dosen tersebut tanpa tahu apa alasan ketidaklulusan 

mereka, dan „misteri 12‟ ini selalu terjadi diakhir semester.  
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Hal serupa juga terjadi pada Gun-Gun, ia tidak lulus pada mata kuliah 

ilmu logam bukan karena ia tidak bisa menjawab soal ujian atau jarang masuk 

kuliah, namun ia tidak lulus karena kertas ujiannya tidak mendapatkan jatah 

koreksi dari dosen tersebut. Dosen tersebut hanya meluluskan mahasiswa yang 

kertas ujiannya sempat ia koreksi, dan kertas ujian mahasiswa yang tidak 

sempat ia koreksi maka akan masuk daftar tidak lulus. Hal ini terjadi karena 

dosen tersebut sibuk dengan urusannya sendiri yakni melakukan proyek 

diberbagai tempat sehingga kewajibannya sebagai dosen yang harus mengajar 

mahasiswa ia kesampingkan. Tidak hanya itu, hal yang paling sering 

disepelekan oleh dosen adalah mahasiswa semester akhir yang tengah 

menggarap skripsi, sebagaimana yang terjadi pada Gun-Gun yang putus asa 

karena berkas laporannya yang ia kerjakan dengan susah payah dihilangkan 

begitu saja oleh dosen pembimbingnnya, dan dengan ringan dosen itu berkta 

untuk membuatnya kembali, sementara Gun-Gun tidak memiliki salinan 

berkas laporan akhirnya. Karena perilaku dosen yang menyepelekan hasil 

kerja mahasiswanya tersebut Gun-Gun sempat merasa tertekan dan putus asa. 

2. Kritik terhadap Lemahnya Sistem Pendidikan  

Dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G) digambarkan tetang 

sistem pendidikan di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan. Melalui 

tokoh Fuad yang saat itu tengah meneruskan studinya di Australia, 

digambarkan keadaan sistem pendidikan di Indonesia yang masih 

memprihatinkan dibandingkan dengan Australia. Hal tersebut digambarkan 

dalam kutipan berikut: 
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Kutipan 1: Sambil menunggu acara dimulai, Gun Gun 

mengambil katalog dan membaca sekilas sejarah Australia dan 

Melbourne, yang tersedia di atas meja di pintu masuk setelah 

sekian menit bengong melihat-lihat dan menebarkan 

pandangannya ke segenap penjuru ruangan yang dindingnya 

terbuat dari batako. Ruangan yang amat sederhan sebetulnya. 

Jauh lebih sederhana daripada tongkrongan gedung-gedung 

perguruan tinggi swasta di Pulau Jawa yang justru kelihatan 

begitu mentereng fisiknya, tapi payah sistem pendidikannya.  

 

Dari kutipan di atas, dijelaskan bahwa keadaan sistem pendidikan di 

Indonesia dibandingkan dengan Australia masih jauh dari kata baik. Gun-Gun 

yang saat ini menghadiri acara penyambutan mahasiswa baru di Melbourne 

Australia terkesima melihat keadaan fisik bangunan kampus yang sangat 

sederhana namun sistem pendidikan di Negara tersebut sangat maju. Berbeda 

dengan Indonesia yang berlomba-lomba membangun gedung pendiidkan yang 

mentereng namun sistem pendidikan didalamnya lemah.  

d) Kritik sosial Masalah Keluarga 

1. Kritik terhadap orang Tua yang Otoriter 

Hal yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah membimbing, 

menjaga, merawat, dan mengarahkan anak-anak mereka ke arah hal-hal yang 

baik untuk masa depan anak-anak mereka. Orang tua sangat di tuntut peran 

serta dalam memberikan pendidikan dan arahan terhadap anak-anak mereka. 

Namun, bukan berarti segala kemauan orang tua harus di turuti oleh anak-

anak, sebab apa yang menjadi kemauan orang tua kadang tak mampu di ikuti 

oleh anak-anak. Orang tua kerap kali memaksakan kehendak mereka terhadap 

anak-anak. Hal itulah yang terjadi pada tokoh Beny dalam novel Gading-

Gading Ganesha (3G). Beny sebagai seorang anak tidak dapat menikmati 
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kehidupan seperti yang dia inginkan. Dari kecil sampai ia dewasa, ia hanya 

mengikuti sekenario kehidupan yang dirancang oleh orang tuanya meskipun 

sebenarnya ia tak mau. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan di bawah ini: 

Kutipan 1: “Benny tersenyum di kulum mendengar papa-

mamanya sibuk dengan pikiran dan rencana massa depan buat 

dirinya. Sejujurnya, dia malas tiap hari mendengar dan harus 

melaksanakan sekenario yang disusun orangtuanya sejak balita 

sampai saat ini. Harus les piano klasiklalh, les gitarlah, les 

bahasa inggrislah, belajar dengan guru privatlah, serasa otak 

terperas habis dan hilang masa mudanya. Tak ada satu halpun 

yang dapat dilakukannya dengan kehendak sendiri. Dukungan 

orangtuanya akan niatnya kuliah di Bandung dengan serta-

merta disambutnya dengan gembira yang tak terkira. Bukan 

masalah ITB-nya karena sesungguhnya dia tidak tertarik masuk 

ITB! Orangtuanyalah yang memaksanya masuk ke sana.    

Kutipan 2: “Ben, Papa tahu, kamu terpaksa kuliah di ITB,kuliah 

karena menuruti keinginan papa dan mama. Tapi bolehkan 

papamu minta satu hal lagi saja kepadamu? Selesaikanah 

studimu di ITB, untuk papa dan mama. Setelah itu, kamu boleh 

melakuka apa saja yang kamu senangi, jawab papanya 

bijaksana. Sekembalinya ke Bandung, Beny betul-betul 

berkonsentrasi menyelesaikan tugas akhirnya yang sudah sekian 

lama terbengalai. Ia tak lagi dapat berhela-hela karena deadline 

tinggal satu semester saja bagi kelangsungan studinya.   

 

Berdasarkan kutipan di atas, Beny sebagai anak semata wayang 

diperlakukan begitu ketat oleh orang tuanya. Beny tidak punya kehendak 

melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri, ia harus melakukan apa yang 

menjadi kemauan orang tuanya seperti les piano, les gitar, les bahasa inggris, 

dan belajar pada guru privat. Meskipun hal tersebut baik menurut orang 

tuanya namun secara tidak sadar orang tua Beny sudah memaksakan kehendak 

mereka terhadap anaknya. Beny tidak bisa menikmati masa mudanya seperti 

anak-anak pada umumnya, ia selalu di sibukkan dengan berbagai macam 
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sekenario pendidikan yang sudah direncanakan oleh orang tuanya meskipun ia 

tidak menginginkannya. Begitu juga dengan rencana ia bersekolah ke ITB, ia 

melanjutkan pendidika ke ITB karena kemauan orang tuanya bukan karena 

keinginannya sendiri. Beny menjalani aktivitas kuliahnya sekedarnya saja, ia 

lebih banyak mengikuti ekstrakulikuler musik sebagai tempat pelepasan rasa 

penatnya. Ia juga tidak dapat menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya, 

ia bisa menyelesaikan kuliahnya satu semester sebelum ia di drop out dari 

kampus. 

4.2 Bentuk-Bentuk Nasionalisme yang Terdapat dalam Novel Gading-Gading 

Ganesha (3G) Karya Dermawan Wibisono   

 

Nasionalisme bukanlah suatu pengertian yang sempit bahkan mungkin 

masih lebih kaya lagi pada zaman sekarang ini. Nasionalisme menjadi syarat 

mutlak bagi hidupnya sebuah negara, karena nasionalisme membentuk 

kesadaran rakyat bahwa loyalitas ditujukan kepada Negara. Dalam novel 

Gading-Gading Ganesha (3G), di gambarkan sikap nasionalisme sebagai 

berikut: 

a) Nasionalisme Kenegaraan  

1. Kepedulian terhadap Tanah Air 

Sikap cinta dan kepedulian terhadap tanah air atau Negara merupakan 

sikap nasionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh warga Negara Indonesia. 

Sebab, dengan adanya rasa cinta tanah air, akan menimbulkan keinginan untuk 
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menjaga dan melindungi Negara dari ancaman dalam bentuk apapun, serta 

keinginan untuk mau membangun Negara ke  arah yang lebih baik. Hal 

tersebut juga terdapat dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G), melalui 

tokoh Fuad digambarkan seorang mahasiswa yang memiliki rasa nasionalisme 

yang sangat besar terhadap tanah airnya, ia merasa bertanggung jawab atas 

nasib bangsa yang dicintainya. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan di 

bawah ini: 

Kutipn 1: Aktivitas politik bukan merupakan kegiatan unit 

manapun, melainkan menjadi terminal bertemunya mahasiswa 

dari berbagai unit. Sebuah rasa dan keinginan untuk menapak 

tilas jejak sang Proklamator tak tertahankan dalam dada yang 

dipenuhi gejolak darah muda. Sang Proklamator menjadi idola, 

seorang enginer yang masuk dalam ranah politik dan akhirnya 

menjadi negarawan yang disegani seluruh dunia__ membuat 

bangsa Indonesia lebih bermartabat! Sebagian besar nuraninya 

terpanggil untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jiwanya 

untuk sebuah keadilan yang semakin mahal didapat di negeri ini.  

Fuad merasa masa depan bangsa ada di pundak dan dalam 

genggaman tangan mereka: putra-putri terbaik bangsa 

Indonesia!  

 

Berdasarkan kutipan di atas, sikap cinta tanah air di gambarkan oleh 

Fuad juga ditunjukkan melalui rasa cinta dan hormatnya kepada sang 

proklamator yakni Ir. Soekarno yang telah memberikan seluruh hidupnya 

untuk memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia. Karena rasa cintanya, 

ia meniru dan mengamalkan jiwa nasionalisme sang proklamator, sehingga 

menuntunnya untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara 

Indonesia ayang dicintainya.  
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Tidak hanya kutipan di atas, beberapa kutipan di bawah ini juga 

menggambarka sikap nasionalisme yang dimiliki oleh para mahasiswa ITB. 

Berdarakan kutipan nomer dua, digambarkan sikap nasionalisme para 

mahasiswa ITB yang ingin memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia. 

Para mahasiswa tersebut melakukan berbagai aksi moral untuk 

memperjuangkan keadilan bagi rakyat. Para mahasiswa ITB merasa 

pemerintah sudah tidak lagi bertindak untuk memperjuangkan nasib rakyat 

dan Negara, melainkan mereka bertindak hanya untuk memperjuangkan 

kesejahteraan hidup mereka sendiri. Dengan rasa nasionalisme dan cinta tanah 

air yang dimiliki dalam hati mereka sehingga mereka merasa bahwa tanggung 

jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ada pada diri para 

mahasiswa ITB tersebut.   

Kutipan 2: Para mahasiswa ITB pada tahun 1978 telah melihat 

bahwa pemerintahan Presiden Suharto sudah mulai keluar dari 

idealisme membangun sebuah bangsa dan negara yang baik dan 

benar. Karena media massa saat itu sangat di kontrol oleh 

pemerintah dan DPR tidak bisa mengutarakan pendapat, maka 

mahasiswalah yang akhirnya berperan memperjuangkan 

kepentingan rakyat dan berusaha mengembalikan pengelolaan 

negara pada alur yang benar. Dengan bersatu padu, seluruh 

mahasiswa ITB saat itu melakukan berbagai kegiatan untuk 

mengoreksi Presiden Suharto melalui berbagai gerakan moral.  

 

Kutipan 3: “Sekenerionya kira-kira begini, “sambung Slamet”. 

Selain acara reuni yang seperti biasa kita lakukan, di malam 

puncak acara kita hadirkan 400 orang di aua barat. Orang-

orang yang potensial kita undang, para pengusaha sukses dari 

ITB, para eks maupun yang masih menjadi menjadi menteri dari 

ITB, para profesional dan edukatif top dari ITB, para 

budayawan penggerak LSM yang integritas dan kredibilitasnya 

tak diragukan lagi. Kita gugah kesadaran mereka untuk 

memberi, bukan lagi nunggangi, nggaruki, dan ndodosi negara 

dan institusi untuk kepentingan pribadi. Role model-nya 
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semacam yang dilakukan oleh Muhamma Yunnus dari Grameen 

Bank Bangladesh. Membangun jaringan usaha riil dengan dasar 

trust untuk menggerakkan produksi dan ekonomi rakyat banyak. 

 

Kutipan 4: “Kawan-kawan sealmamater yang masih memiliki 

kepedulian akan nasib bangsa dan tekad untuk memberi. Datang 

dan buktikan niat saudara dalam pertemuan akbar yang akan 

diadakan pada”. 

 

Kutipan 5: “Film selesai. Lampu-lampu di Aula Barat menyala 

terang. Seorang laki-laki maju ke panggung. Fuad berorasi 

penuh wibawa, Saudara-Saudara, telah kita saksikan betapa 

penderitaan telah mendera bangsa ini untuk sekian lama, bahkan 

sebagian dari saudara kita belum pernah merasakan sekalipun 

bahwa bangsa ini telah merdeka selama 64 tahun, sepanjang 

usia sebuah generasi. Marilah kita membuat master plan untuk 

mencapai Indonesia Jaya. Inilah opportunity yang mungkin tidak 

akan pernah datang dua kali dalam hidup kita!” 

 

Kutipan 6: “Hadirin tak beranjak dari tempat duduk mereka, 

masih termangu, terbakar rasa nasionalismenya dan 

mengucapkan niat dalam hati untuk berkontribusi secara nyata 

bagi perbaikan negeri demi anak-cucu mereka sendiri agar 

mereka tak hidup terlunta-lunta dan agar tak terus menjadi 

bangsa korup yang paria di mata dunia”. 

 

Berdasarkan kutipan 2-6 di atas, melalui tokoh Slamet yang 

menggagas sebuah acara yang bertema memberi untuk tanah air, 

menggambarkan kecintaan para almamater ITB terhadap nasib Negara yang di 

cintainya, mereka merasa turut bertanggungjawab utuk mengembalikan 

keadaan Negara pada alur yang benar. Kecintaan dan kepeduliannya terhadap 

rakyat dan Negara mereka buktikan dengan bersatu padu membentuk dan 

membuat berbagai kegiatan moral untuk memberikan konstribusi mereka 

kepada rakyat, bangsa dan Negara.  

b) Nasionalisme Budaya 

1. Cinta terhadap Budaya Tanah Air 
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Dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G), digambarkan sikap  

nasionalisme budaya melalui sikap cinta terhadap budaya tanah air, para 

mahasiswa ITB menunjukkan rasa cinta terhadap budaya melalui pementasan-

pementasan kebudayaan daerah di setiap akhir semester. Para  mahasiswa ITB 

menggelar sebuah acara pertunjukan di akhir semester, mempertontonkan 

tarian daerah sebagai bentuk rasa cinta terhadap budaya sendiri. Hal tersebut 

digambarkan dalam kutipan berikut: 

Kutipan 1: Gamelan Bali yang rancak, riang, dan meriah 

langsung menggema di angkasa. Dua pasang penari Bali 

perempuan membawakan tari merak yang sedang memadu 

asmara. “Pentas berikutnya akan dimeriahkan oleh unit 

lingkung seni Sunda, yang akan mempersembahkan tari Jaipong! 

Empat penari dengnan pakaian tradisional Sunda, kebaya warna 

biru muda dari bahan satin mengilap dengan belahan dada yang 

menyembulkan gunung kembar Sindoro-Sumbing, kain batik 

yang membalut ketat, dan sanggul tinggi bulat yang 

memperlihatkan leher jenjang putih mulus penarinya. 

 

Berdasarkan kutipan di atas, para mahasiswa ITB menggelar acara tari 

sebagai bentuk rasa cinta mereka terhadap budaya tanah air. Sebagai 

mahasiswa yang sudah mengetahui berbagai macam pergaulan, tentu banyak 

tarian atau dance yang dapat mereka pertontonkan saat acara. Namun, karena 

rasa cinta para mahasiswa ITB tersebut terhadap budaya tanah air, sehingga 

mendorong mereka untuk membawakan tarian daerah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian mengenai 

kritik sosial dan nasionalisme dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G) 

karya Dermawan Wibisono dapat disimpulkan sebagai berikut: 

e) Kritik sosial masalah moral terdiri atas: (1) kritik sosial terhadap tingkah 

laku masyarakat, tingkah laku masyarakat yang dikritik dalam hal ini 

adalah tingkah laku masyarakat yang negatif (buruk), di antara tingkah 

laku tersebut adalah kritik terhadap tingkah laku masyarakat dan instansi 

yang tidak disiplin terhadap waktu (terlambat) yang digambarkan melalui 

tokoh Ria yang sudah berpuluh kali menaiki pesawat, namun pesawat yang 

dinaiki tidak pernah landing dan take of tepat waktu. Kritik terhadap 

karyawan/pegawai yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab 

terhadap pekerjaannya, dan kritik terhadap masyarakat yang tidak berlaku 

sopan kepada manuisa lainnya, (2) kritik terhadap karyawan yang tidak 

jujur dalam bekerja, (3) kritik terhadap perilaku suap. 

f) Kritik sosial masalah politik terdiri atas: (1) kritik terhadap rezim yang 

represif, dalam hal ini digambarkan pemerintahan yang tidak adil terhadap 

rakyat yakni rakyat tidak diberikan hak untuk mengungkapkan 

pendapatnya secara bebas. Melalui peran Fuad sebagai seroang aktivis 
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mahasisiwa yang ingin memperjuangkan kebenaran, keadailan, dan hak 

rakyat, penulis menggambarkan kerakusan para elit politik yang tidak 

bertanggungjawab, mengkambing hitamkan orang lain demi kenaikan 

pangkat dan mendapatkan harta kekayaan. ada unsur suap terhadap 

pegawai kantor tersebut. 

g) Kritik sosial masalah pendidikan terdiri atas: (1) kritik terhadap kinerja 

pendidikan, yakni digambarkan tentang penyeleweangan dosen terhadap 

kewajibanya, yakni dosen tidak melaksanakan kewajibannya mengajar 

mahasisiwa sesuai dengan jadwal yag sudah disepakati oleh kampus dan 

juga dosen yang memberikan nilai atau meluluskan mahasiswa semaunya. 

(2) kritik terhadap lemahnya sistem pendidikan, dalam hal ini digambarkan 

sistem pendidikan di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan, 

system pendidikan di indoensia sibuk membangun gedung yang mentereng 

namun sistem pendidikan di dalamnya lemah. 

h) Kritik sosial masalah keluarga terdiri atas: (1) kritik terhadap orang tua 

yang otoriter, dalam hal ini digambarkan orang tua yang selalu 

memaksakan kehendak dan kemauannya terhadap anak. Melalui tokoh 

Beny digambarkan sikap orang tua Beny yang selalu meminta anaknya 

untuk mengikuti kemauan mereka. Tanpa memikirkan anak mampu dan 

mau terhadap keinginannya. 

i) Nasionalisme kenegaraan ditunjukkan melalui sikap cinta dan kepedulian 

terhadap tanah air, melalui tokoh Fuad digambarkan seorang mahasiswa 
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yang memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar terhadap tanah airnya, 

ia merasa bertanggung jawab atas nasib bangsa yang dicintainya. 

j) Nasionalisme budaya dalam novel Gading-Gading Ganesha (3G), 

digambarkan melalui sikap cinta terhadap budaya tanah air, para 

mahasiswa ITB menunjukkan rasa cinta terhadap budaya melalui 

pementasan-pementasan kebudayaan daerah di setiap akhir semester. Para  

mahasiswa ITB menggelar sebuah acara pertunjukan di akhir semester, 

mempertontonkan tarian daerah sebagai bentuk rasa cinta terhadap budaya 

sendiri 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data serta simpulan yang telah penulis 

kemukakan di atas, pada bagian ini penulis ingin menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Penelitian mengenai kritik sosial dan nasionalisme yang terdapat dalam 

karya sastra diharapkan semakin sering dilakukan. Dengan demikian, 

masyarakat sebagai pembaca akan lebih mengerti dan mampu 

membedakan antara kritik dalam karya sastra yang bersifat cerdas dan 

kritik yang sebatas provokatif.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan sosiologi karya sastra. 

Padahal  keterkaitan antara novel Gading-Gading Ganesha (3G) dan 

pengarangnya jika dilihat dari segi kritiknya sangat erat. Oleh karena itu, 
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alangkah baiknya jika ada peneliti lain yang meneliti kritik sosial dalam 

novel tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi pengarang.  

3. Novel Gading-Gading Ganesha (3G) terdapat fakta sejarah pada masa 

Orba. Oleh karena itu, peneliti menyarankan adanya penelitian lain 

terhadap novel tersebut dengan menggunakan telaah fakta sejarah atau 

pun pendekatan new historicism. Semoga penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya.   
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