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ABSTRAK

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana interaksi
sosial dalam novel Bumi Cinta, (2) bagaimana relevansi interaksi sosial dalam
novel Bumi Cinta dengan pembelajaran sastra di SMA. Berdasarkan permasalah
tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan interaksi sosial dalam
novel Bumi Cinta, (2) mendeskripsikan relevansi interaksi sosial dalam novel
Bumi Cinta dengan pembelajaran sastra di SMA. Pengumpulan data
menggunakan metode kepustakaan, observasi dan catat. Analisis data dalam
peneletian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa bentuk interaksi dalam novel Bumi Cinta berupa interaksi subordinasi dan
superordinasi, interaksi hubungan seksual (prostitusi), interaksi pertukaran sosial,
interaksi konflik, dan interaksi gaya hidup. Interaksi sosial dalam novel Bumi
Cinta memiliki relevansi dengan materi pembelajaran bahasa dan sastra di SMA,
yaitu pada kompetensi dasar kelas XI semester I: Menganalisis unsur-unsur
intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ novel terjemahan. Dengan materi
pembelajaran adalah pengenalan novel, unsur-unsur ekstrinsik yang mengandung
interaksi subordinasi, hubungan seksual (prostitusi), pertukaran sosial, konflik,
dan gaya hidup. Kemudian interaksi-interaksi tersebut dijadikan sebagai bahan
ajar bagi siswa di SMA.

Kata kunci : Interaksi sosial, novel Bumi Cinta, dan pembelajaran sastra.
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SOCIAL INTERACTION IN NOVEL BUMI CINTA BY
HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY PERSPECTIVE GEORG SIMMEL

AND THE RELATION TO THE TEACHING OF LITERATURE IN
SENIOR HIGH SCHOOL

By

Sahibul Kahfi
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ABSTRACT

The problem investigation in this research is (1) how social interaction in the
novel Bumi Cinta, (2) how relevant of social interaction in the novel Bumi Cinta
with study of literature in senior high school. Base on that problem , the purpose
of this study is (1) describe social interaction in the novel Bumi Cinta, (2) describe
relevant of social interaction in the novel Bumi Cinta with study of literature in
senior high school. Collecting data using literature method, observation, and note.
Analysis of the data using descriptive method. Results of this study conclude that
the novel form of interaction in nove Bumi Cinta in the form of subordination, the
interaction of prostitution, the interaction of social exchanged, the interaction of
conflict, and the interaction of lifestyle. The social interaction in novel Bumi Cinta
the have relevant with language learning material and literature in senior high
school, on the basis of competence class XI semester I: analyzing elements of
literature ( intrinsic or extrinsic) of the novel Indonesia or novel translation. With
the introduction of learning materials was novel, the element that contain extrinsic
subordination, prostitution, social exchanged, conflict, and lifestyle. Then the
interaction are used as teaching materials for students in senior high school

Keyword: Social interaction,a novel Bumi Cinta, and instruction literature.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman dalam budaya, dan

suku bangsa. Keragaman ini memiliki dampak positif dan negatif di dalam

interaksi masyarakat. Dampak positifnya bagaimana masyarakat Indonesia

saling menghargai dalam setiap perbedaan yang ada di sekitarnya. Sedangkan

dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbedaan dalam masyarajat itu

sendiri yaitu rentan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi berasal dari diri manusia yang

mengelompokkan diri mereka pada kelompok masyarakat tertentu.

Bagaimana mereka memahami norma yang berlaku pada masyarakat itu dan

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah tersebut juga

sering kita temukan dalam karya sastra khususnya dalam cerita novel. Hal ini

terjadi karena pada dasarnya cerita yang ditulis oleh seorang pengarang di

dalam sebuah novel sebagian besar adalah cermin dari kondisi masyarakat si

pengarang pada saat karya itu diciptakan.

Salah satu karya sastra yang menggambarkan mengenai interaksi sosial

pada masyarakat multikultural ialah novel Bumi Cinta karya Habiburrahman

El-Shirazy. Novel ini menggambarkan bagaimana sulitnya beradaptasi dalam

keseharian pada budaya yang benar-benar berbeda dengan apa yang dikenal
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sebelumnya. Novel ini juga memberikan kita sebuah pelajaran bagaimana

bersosialisasi yang baik kepada orang yang berbeda keyakinan dan budaya.

Novel ini mengungkapkan tentang kehidupan dunia Barat khususnya di

Rusia yang terkenal dengan paham komunis. Novel ini menceritakan seorang

pemuda Indonesia bernama Ayyas yang datang ke Moskwa Rusia untuk

sebuah penelitian kuliahnya. Sebagai seorang muslim yang taat beragama, ini

adalah tantangan terbesar Ayyas dalam menjalankan ibadahnya, mengingat

Rusia adalah salah satu negara penganut seks bebas terbesar di dunia.

Kehidupan Ayyas di Rusia semakin berat ketika temannya menyewakannya

sebuah penginapan yang dihuni oleh dua perempuan muda Rusia. Persoalan

Ayyas tidak hanya masalah tinggal satu atap bersama dengan orang yang

tidak dikenalnya tetapi masalah bagaimana mereka berinteraksi sehari-hari.

Novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy ini adalah salah satu

novel yang inspiratif dan edukatif, seolah membawa pembaca masuk ke

dalam setiap masalah yang dialami oleh Ayyas di Moskwa Rusia.

Habiburrahman El-Shirazy adalah salah satu sastrawan Indonesia yang

terkenal akan karya-karyanya yang bertemakan Islam. Salah satu karyanya

yang fenomenal adalah novel Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2004 yang

memiliki kesamaan dengan novel Bumi Cinta ini yaitu kisah seorang pemuda

muslim yang berjuang menuntut ilmu di luar negeri dan berjuang untuk tetap

mempertahankan imannya dari segala godaan. Novel inilah yang akan

dianalisis dalam skripsi ini.



3

Dalam novel Bumi Cinta terdapat berbagai interaksi sosial yaitu masalah

yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan masyarakat sekitarnya.

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling

mempengaruhi antara orang perorangan, antara orang dengan kelompok, dan

antara kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya. Penelitian interaksi

sosial pada karya sastra khususnya pada novel berlandaskan kepada

keyakinan bahwa sastra tidak berasal dari alam kekosongan. Sastra diyakini

sebagai cerminan dari kehidupan nyata yang dituangkan oleh pengarang

dalam sebuah karya tulis. Di dalam karya sastra khususnya novel, seorang

penulis menyuguhkan kehidupan sosial masyarakat tertentu, gagasan,

peristiwa, dan nilai-nilai yang diamanatkan pengarang melalui tokoh-tokoh

dalam cerita.

Penelitian karya sastra yang dikaji dalam konteks interaksi masyarakat

yang ada di dalam ceritanya dapat diteliti dengan pendekatan teori sastra.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori sosiologi sastra perspektif Georg

Simmel. Secara umum teori sosiologi perspektif Simmel ini sangat relevan

dalam kaitannya dengan penelitian mengenai masalah-masalah interaksi

sosial dalam masyarakat. Pada dasarnya perspektif Georg Simmel ini lebih

menekankan teori tentang interaksi antarindividu di dalam masyarakat. Dalam

teorinya Simmel mengklasifikasikan interaksi sosial ke dalam lima bentuk

interaksi sosial.

Penelitian karya sastra khususnya novel ini sangat erat kaitan dengan

pembelajaran sastra di SMA. Kurikulum KTPS yang diterapkan di SMA pada
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mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki standar kompetensi (SK) dalam

pembelajaran sastra salah satunya memahami berbagai hikayat dan novel

Indonesia atau novel terjemahan. Dalam pembelajaran sastra di SMA ini

siswa diharapkan mampu menganalisis unsur ekstrinsik dalam hikayat atau

novel.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, dalam penelitian ini

mencoba mengkaji novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy ini

dengan menggunakan perspektif Georg Simmel dan kaitannya dengan

pembelajaran sastra di SMA.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang

akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran interaksi sosial

yang terjadi dalam novel Bumi Cinta. Untuk mengkaji novel ini penulis

menggunakan teori sosiologi sastra. Supaya pembahasannya tidak meluas dan

melebar, maka penulis membatasi masalah ini yakni dengan mengungkapkan

atau menggambarkan novel Bumi Cinta dengan perspektif sosiologi sastra.

Rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah interaksi sosial dalam novel Bumi Cinta karya

Habiburrahman El-Shirazy ditinjau dari perspektif Georg Simmel?

2. Bagaimanakah kaitan interaksi sosial dalam novel Bumi Cinta karya

Habiburrahman El-Shirazy dengan pembelajaran sastra di SMA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan interaksi sosial dalam novel Bumi Cinta karya

Habiburrahman El-Shirazy ditinjau dari perspektif Georg Simmel.

2. Mendeskripsikan kaitan interaksi sosial novel Bumi Cinta karya

Habiburrahman El-Shirazy dengan pembelajaran sastra di SMA.
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Pelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai

interaksi sosial dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat baca para

pembelajar sastra dalam mengapresiasi karya sastra khususnya novel dari

segi interaksi sosial, kemudian bagi para guru diharapkan penelitian ini

bisa dijadikan sumber atau referensi untuk pembelajaran sastra.

2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi

bagi para pembaca, terutama masyarakat Indonesia pada umumnya

mengenai interaksi sosial dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman

El-Shirazy. Hasil pelitian ini diharapkan bagi pembaca menimbulkan rasa

saling merhargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya sebuah penelitian terdahulu dapat merangsang timbulnya

penelitian baru. Hal ini juga menjadi salah satu dari tujuan sebuah penelitian.

Itulah salah satu alasan penulis dapat melakukan sebuah penelitian. Oleh

karena itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk

mengetahui relevansi dari penelitian ini. Ada banyak penelitian sastra yang

mengkaji tentang teori sosiologi sastra yang dapat dijadikan acuan pada

penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksudkan diantaranya

yaitu,1) penelelitian yang telah dilakukan oleh Zulaeli, 2), Khusnul Khatimah

3), Rusmininsah Rostama, dan 4) Sapto Aji Nugroho, berikut akan dijelaskan

masing-masing penelitian tersebut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Zulaeli (2004) Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Mataram yang berjudul “Nilai Sosial Novel

Mekar Karena Memar Karya Alex L. Tobing”. Zulaeli mendeskripsikan

nilai-nilai sosial dalam novel sebagai pokok permasalahan serta membahas

permasalahan mengenai system kekerabatan, nilai ekonomi, pendidikan,

moral (etika), dan agama sebagai sub permasalahan. Dalam penelitian ini

Zulaeli menggunakan penelitian kualitatif dan metode telaah pustaka dalam

mengumpulkan data.
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Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama

mengkaji nilai sosial dalam novel tetapi tidak dikaitannya dengan

pembelajaran sastra di SMA. Relevansi berikutnya adalah penggunaan

penelitian kualitatif dalam metode penelitian dan pada metode analisis data

menggunakan metode deskriptif. Perbedaan dari penelitian Zulaeli dengan

penelitian ini adalah jika dalam penelitian Zulaeli lebih menekankan pada

nilai sosial seperti nilai ekonomi, nilai pendidikan, nilai moral (etika), dan

nilai agama dalam novel.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Khatimah (2008) Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Penelitian ini berjudul

“Nilai Sosial Novel Hafalan Sholat Delisa Karya Tere Liye: Kajian Sosiologi

Sastra”. Penelitian ini membicarakan tentang sistem kekerabatan yang

terdapat dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Khatimah juga meneliti nilai

sosial, ekonomi, pendidikan agama, dan moral dalam novel tersebut.

Relevansi penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengkaji karya sastra dari perspektif sosiologi sastra. Namun, dalam

penelitian Khatimah lebih menekankan nilai sosial pada dalam nilai ekonomi,

pendidikan, agama, dan moral. Khatimah juga memaparkan sistem

kekerabatan dalam novel. Terakhir, dalam penelitiannya Khatimah tidak

mengaitkannya dengan pembelajaran sastra di SMA atau sekolah menengah.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rostama (2013) Fakultas

Kerguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram dengan judul skripsi
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“Nilai Sosial dalam Novel Wadu Ntanda Rahi Versi Alan Malingi: Kajian

Sosiologi Sastra dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA”. Dalam

penelitian ini Rostama menjelaskan tentang bagaimana nilai-nilai sosial

dalam novel Wadu Ntanda Rahi Versi Alan Malingi dan bagaimana kaitannya

dengan pembelajaran sastra di SMA. Dalam penelitiannya, Rostama mencoba

mengklasifikasikan nilai-nilai sosial satu persatu yang terdapat dalam novel

dengan  memberikan masing-masing contoh yang terdapat dalam novel

tersebut. Selanjutnya Rostama memaparkan bentuk keluarga yang terdapat

dalam novel. Terakhir, Rostama mengaitkan hasil penelitiannya dengan

pembelajaran di SMA.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menganalisis

novel dengan menggunakan kajian sosiologi sastra dan mengaitkannya

dengan pembelajaran sastra di SMA. Relevansi berikutnya adalah dalam

metode pengumpulan data yang sama-sama menggunakan teknik studi

pustaka dan teknik catat dalam pengumpulan datanya. Relevansi yang

terakhir adalah mengklasifikasikan interaksi-interaksi masyarakat dalam

novel. Hanya saja objek kajiannya atau novel yang berbeda.

Penelitian keempat dilakukan oleh Nugroho (2013) Fakultas Bahasa dan

Seni Universitas Negeri Semarang dengan judul “ Novel L’Asspmoir Karya

Emil Zola: Sebuah Kajian Sosiologi Mikro Georg Simmel”. Dalam

penelitiannya Nugroho membahas enam pokok perhatian dalam teori Simmel

antara lain kesadaran individu, interaksi sosial, kebudayaan objektif, uang dan

nilai, dan kerahasiaan tokoh utama dalam novel. Nugroho menjabarkan
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analisisnya dalam novel dengan metode deskriptif dengan pendekatan

sosiologi.

Relevansi penelitian Nugroho dengan penelitian ini adalah mengkaji

novel dengan pendekatan sosiologi sastra perspektif Simmel. Namun, pada

penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian interaksi sosial Simmel

sedangkan penelitian Nugroho mencakup enam pokok perhatian teori

Simmel. Pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode deskriptif

dalam menganalisis data.

Berdasarkan penjelasan keempat penelitian di atas, dapat disimpulkan

bahwa penelitian yang akan dilakukan ini sangat relevan dengan keempat

penelitian tersebut. Relevansinya adalah sama-sama mengkaji kesusastraaan

Indonesia dalam perspektif sosiologi sastra. Hanya saja dalam penelitian ini

interaksi sosial yang lebih ditekankan.

2.2 Definisi Istilah

Berikutnya penulis akan menyajikan penjelaskan mengenai istilah-istilah

atau definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini. Definisi istilah yang

dimaksud dalam penelitian ini antara lain: sastra, novel, dan sosiologi sastra.

2.2.1 Sastra

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012:752) sastra atau

kesusastraan diartikan sebagai karya kesenian yang diwujudkan dengan

bahasa seperti gubahan-gubahan prosa dan puisi yang indah-indah.
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Sastra dalam penelitian ini adalah sastra yang berbentuk tulisan

yaitu novel. Novel memiliki nilai-nilai kehidupan yang terkandung di

dalamnya yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan

kita. Novel yang diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu novel Bumi

Cinta akan dianalisis interaksi sosial yang terkandung didalamnya

seperti yang telah dipaparkan di atas.

2.2.2 Novel

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012:603)

mendefinisikan novel berisi cerita yang yang pelakunya mengalami

peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam hidup. Menurut Jassin

(dalam Rostama, 2013:11) novel adalah cerita yang bermain dalam

dunia manusia yang ada disekitar kita, tidak mendalam, lebih banyak

melukiskan suatu saat dari kehidupan seorang tokoh, novel juga

menyuguhkan suatu kisah yang realitas atau yang pernah dialami oleh

masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan definisi-definisi novel yang telah dijelaskan di atas

dapat disimpulkan bahwa novel adalah sebuah karya imajinatif yang

memiliki unsur tema, latar, tokoh, plot, dan sudut pandang yang bersifat

imajinatif dan diciptakan dari berbagai pengalaman pengarangnya di

dunia nyata. Oleh karena itu, novel sebagai cermin dari kehidupan

nyata memiliki banyak pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik untuk

dijadikan pedoman hidup bermasyarakat.



12

2.2.3 Sosiologi Sastra

Sosiologi sastra adalah ilmu multidisplin atau pluridisplin yang

dianggap baru lahir pada abad ke-18. Menurut Ratna (dalam Rostama,

2013:22) ada sejumlah definisi mengenai sosiologi sastra yang perlu

dipertimbangkan dalam rangka menemukan objektivitas hubungan

antara karya sastra dengan masyarakat, antara lain:

1. Pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan

aspek-aspek kemasyarakatan

2. Pemahaman terhadap totalitas karya yang disertai dengan aspek-

aspek kemasyarakatan yang terkandung didalamnya

3. Pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungannya dengan

masyarakat yang melatarbelakanginya

4. Sosiologi sastra adalah hubungan dwiarah (dialektik) antara sastra

dengan masyarakat

5. Sosiologi sastra berusaha menemukan kualitas interdependensi

antara sastra dengan masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra menurut pendapat Ratna

adalah sebuah pendekatan dalam penelitian sastra yang

mempertimbangkan kaitan-kaitan kemasyarakatan yang ada dalam

karya sastra. Kaitan-kaitan kemasyarakatan dalam hubungannya

dengan masyarakat, baik penciptanya, masyarakat yang diceritakan

dalam karya sastra itu dan pembacanya. Dalam penciptaan karya sastra,
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seorang pengarang harus memiliki pemahaman tentang sosiologi untuk

mengungkap masalah-masalah sosial dalam karya yang akan

diciptakannya.

2.3 Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan teori atau landasan teoretis

yang kuat sebagai pijakan bagi peneliti dalam melakukan analisis. Adapun

landasan teori dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

2.3.1 Sosiologi Sastra Pendekatan Georg Simmel

Pendekatan sosiologi sastra yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan Simmel yang menitikberatkan sosiologi pada

interaksi masyarakat. Simmel menganggap masyarakat adalah bentuk

interaksi sosial yang terpola seperti jaring laba-laba. Simmel

beranggapan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai jaringan yang liku-

liku. Menurutnya masyarakat hanyalah sebuah nama untuk berbagai

individu yang dihubungkan oleh interaksi. Struktur super-individual

yang lebih luas seperti halnya , keluarga, kota, Negara hanya sebagai

kristalisasi interaksi.

Johnson (dalam Faruk, 2012:35) mengatakan bahwa teori Simmel

tentang masyarakat merupakan pemaduan antara pandangan nominalis

dan realis. Bila pandangan nominalis melihat hanya individu yang nyata

(Weber), sedangkan yang di luarnya hanya abstraksi, pandangan realis

menganggap kenyataan sosial independen dari individu membentuknya
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(Durkheim), Simmel (dalam Faruk, 2012:35) menganggap masyarakat

terbentuk dari interaksi yang nyata antarindividu. Karena itu, bagi

Simmel pemahaman mengenai masyarakat pada level struktural yang

makro harus berpijak pada interaksi sosial yang teramati pada level

mikro, misalnya interaksi dalam silaturahmi atau pergaulan sehari-hari,

interaksi antar antar sepasang kekasih dan sebagainya.

Dalam penelitiannya mengenai interaksi sosial pada level mikro

Simmel (dalam Faruk, 2012:35) berusaha menemukan bentuk atau

pola-pola interaksi sosial yang terlepas dari isi interaksi itu.

Menurutnya, disiplin sosiologi secara spesifik dan terpisah dari disiplin

lain seperti filsafat atau sejarah, harus dapat keluar dari isi interaksi

untuk menemukan pola-pola atau bentuknya sebagaimana yang

dilakukan dalam linguistik (Faruk, 2012:35).

Bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Simmel (dalam Nugroho,

2013:16) antara lain sebagai berikut:

1) Subordinasi dan Superordinasi

Georg Simmel menjelaskan mengenai superordinasi dan

subordinasi dalam kerangka interaksi dalam masyarakat.

Subordinasi ini berupa ketaatan atau ketundukan pada

superordinat yang berkedudukan lebih tinggi. Ada tiga jenis

subordinasi yang menurut Simmel dapat menjelaskan fenomena

ini. Subordinasi tersebut adalah subordinasi di bawah seorang
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individu, subordinasi di bawah lebih dari satu individu, dan

subordinasi terhadap prinsip umum.

Subordinasi di bawah seorang individu menunjukkan

dominasi seorang pemimpin dan ketaatan terhadapnya. Hal ini

dapat dilihat dalam sebuah keluarga yang mempunyai banyak

pelayan. Majikan mereka memiliki pelayan yang biasa

membantu urusan rumah tangga, yang mengantar jemput sang

majikan, dan yang mengurus kebun. Subordinasi seperti ini

cenderung menyatukan pihak subordinat. Perasaan senasib dan

satu tujuan membuat subordinat merasa setara. Hal tersebut

menjadikan superordinat, dalam hal ini majikan, mudah

mengarahkan subordinatnya. Ini bisa berarti positif ataupun

negatif karena bisa saja subordinat bersatu untuk menentang

pemimpinnya itu. Saat gaji seorang pelayan tidak dipenuhi

misalnya, para pelayan yang sudah kompak akan melakukan

mogok kerja bersama pada majikannya. Namun, perilaku ini bisa

lebih kompleks dalam masyarakat yang heterogen sifatnya.

Penentangan terhadap pemimpin bisa saja tidak terjadi karena

sebagian besar subordinat merasa takut. Akhirnya, permusuhan

tersebut mereka belokkan ke anggota-anggota lainnya.

Lain halnya dengan subordinasi dengan satu orang,

subordinasi yang melibatkan lebih dari satu orang cenderung

lebih obyektif dan hubungan atau interaksi yang terjalin tidak
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intens serta kurang menjangkau ranah pribadi. Hal ini tidak

mutlak, karena dalam kenyataanya ditemukan kejadian dimana

subordinasi di bawah banyak orang tidak adil dan benar-benar

tidak obyektif tetapi terdapat pula keuntungan subordinat

terhadap superordinat lebih dari satu. Keuntungan tersebut dapat

diraih dengan peningkatan interaksi terhadap satu dari para

superordinat. Dengan interaksi yang lebih intens akan menjadi

modal bagi subordinat dalam menghadapi superordinat yang lain

atau subordinat dapat menggunakan kedekatan dengan

superordinat tersebut sebagi ‘tameng’ dalam menghadapai

kondisi tertentu dengan superordinat yang lain.

Pola subordinasi yang berikutnya adalah pola subordinasi

terhadap prinsip umum. Prinsip umum disini bisa berarti hukum

yang legal atau sekadar norma-norma yang diakui oleh anggota

masyarakat. Subordinasi model ini dinilai bebas dari kepentingan

maupun kesewenangan pihak-pihak lain sehingga dianggap

menguntungkan. Di sisi lain, subordinasi kepada prinsip

dianggap sebagai bentuk kebebasan yang paling tinggi. Dalam

hubungan ini, Simmel mendiskusikan subordinasi seorang

individu pada prinsip moral atau hati nurani. Hati nurani

selanjutnya adalah salah satu faktor yang turut berperan serta

dalam terciptanya nilai kemudian dituangkan ke dalam norma
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yang kemudian sebagian besar norma tersebut dilegalkan

menjadi undang-undang (https://luthfihutomi.wordpress.com).

2) Hubungan Seksual

Dalam pengertian yang lebih luas, seseorang yang menjual

jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut

melacurkan dirinya sendiri, sebagai sesuatu yang komersil. Hal ini

menunjukkan bahwa prilaku pelacur itu begitu buruk, hina, dan

menjadi musuh masyarakat. Selain meresahkan pelacuran juga

mematikan, karena merekalah yang ditengarai menyebarkan

penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas dengan bergonta-ganti

pasangan tanpa menggunakan pengaman.

Menurut teori bentuk interaksi sosial hubungan seksual tidak

hanya mencakup hubungan seksual dalam bentuk hubungan badan

akan tetapi daya tarik dan rangsangan yang ditimbulkan saat

melihat lawan jenisnya. Misalnya dalam berpacaran masing-

masing pihak akan menampilkan perilaku yang merangsang dan

memberi kesan daya tarik seksual yang ada pada saat itu, dan

sekaligus dengan caranya sendiri menahan untuk berbuat. Dengan

cara ini orang yang berpacaran dapat menikmati bentuk hubungan

seksual yang menarik tanpa memasukkan isi dari hubungan

seperti itu.
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3) Pertukaran Sosial

Interaksi sosial, menurut Simmel, selalu didasari oleh konsep

pertukaran (exchange). Sudah seharusnya setiap interaksi sosial

dilihat sebagai aktivitas pertukaran, di mana masing-masing pihak

saling memberi sesuatu sekaligus saling menerima sesuatu.

Pertukaran terjadi dalam setiap interaksi antar individu, baik yang

melibatkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, hingga hal-hal

yang non-materi seperti cinta dan ciuman

(https://indososio.wordpress.com).

Simmel (dalam Nugroho, 2013:17) melihat pertukaran sebagai

jenis interaksi yang paling murni dan paling maju. Pada umumnya

semua interaksi mungkin lebih atau kurang dapat dipahami

sebagai pertukaran. Salah satu karakteristik pertukaran adalah

bahwa jumlah nilai (dari pihak berinteraksi) lebih besar setelahnya

daripada sebelumnya, yaitu: masing-masing pihak memberikan

lebih selain yang dia miliki sendiri. Meskipun semua bentuk

interaksi membutuhkan pengorbanan, namun interaksi secara jelas

terjadi dalam hubungan pertukaran.

Meski pertukaran didefinisikan sebagai proses saling memberi

dan saling menerima, pada kenyataannya apa yang dihasilkan

dalam sebuah pertukaran melebihi hal tersebut. Senantiasa ada

sesuatu yang baru yang dihasilkan dalam sebuah pertukaran.

Proses menghasilkan sesuatu yang baru ini kemudian juga
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memiliki nilai baru, termasuk nilai ekonomi

(https://indososio.wordpress.com).

4) Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan

sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang

membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang

menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi

semula (id.wikipedia.org).

Simmel (dalam Faruk, 2012:36) menyatakan konflik bukanlah

sesuatu yang bersifat negatif, ancaman terhadap kebersamaan.

Konflik justru merupakan bentuk dasar dari interaksi, yang

memungkinkan interaksi terus berlangsung dan masyarakat dapat

dipertahankan. Yang mengancam kebersamaan, menurutnya,

bukanlah konflik, melainkan ketidakterlibatan yang membuat

interaksi sosial terhenti sepenuhnya.

Konflik dalam teori Simmel diidentifikasikan sebagai berikut:

1) kompetisi diartikan sebagai bentuk konflik tak langsung

dimana kemenangan harus terjadi akan tetapi bukan merupakan

tujan akhir dan setiap pelaku tertuju pada tujuan tanpa

menggunakan kekuatan dalam perlawanan dari partai selanjutnya

(konsumen) atau untuk semuanya, 2) untuk melindungi dirinya

sendiri dari konflik dalam kelompok yang lebih besar, konflik

dilokalisir pada kelompok kecil karena dalam kelompok kecil
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terdapat solidaritas yang lebih organis yang bisa mentolerir

konflik atau mencegah konflik yang lebih besar. Konflik dibatasi

oleh norma-norma dan hukum yang menjadikannya sebuah

kompetisi yang lebih murni. Kompetisi seperti ini secara tidak

langsung meningkatkan manfaat bagi yang lain, 3) konflik dalam

kelompok akan menciptakan rasa memiliki kelompok terhadap

anggota, sentralisasi terhadap struktur dan menciptakan

persekutuan. Kelompok akan membangun eksistensi sosialnya

terhadap musuh mereka ketika kelompok menghadapi adanya

perlawanan dari musuh (http://perilakuorganisasi.com).

5) Gaya Hidup

Dengan kualitasnya yang “menjadi alat tukar umum”, uang

muncul sebagai sebuah “alat universal” yang ditujukan untuk

semua pemakaian. Uang membuka berbagai kemungkinan

tindakan baru, dan memungkinkan masing-masing orang

merealisasikan tujuan akhir yang khas. Pemakaian uang akan

memberi masalah pada makna mendalam seperti yang kita

berikan kepada kehidupan.

Pertama uang memperkuat perkembangan kalkulasi dan

intelektualitas. Selanjutnya sebagai alat, uang akan menjadi

tujuan dan pada tataran kedua akan mengasingkan tujuan lain

seperti keluarga dan agama. Kedua, penggunaan uang juga akan

mendukung munculnya kecenderungan psikologis yang memiliki
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karakteristik seperti tamak, angkuh, kikir, suka berfoya-foya atau

hedonis, miskin dan kekkurangan. Uang menjadikan segala

benda bisa diperbandinkan.

Terakhir, uang ikut berpartisipasi dalam pembentukan

“gaya hidup” masyarakat yang oleh Simmel diberikan tiga buah

konsep, yaitu jarak, ritme, dan simetri. Karakter uang yang

bersifat mobile dan impersonal cenderung mendukung terjadinya

asosiasi yang berjarak dan berada dalam kepentingan yang sangat

terbatas. Uang memungkinkan terjadinya koeksistensi daerah-

daerah aglomerasi yang besar, dimana orang tidak perlu

melibatkan seluruh personalitasnya dalam pertukaran-pertukaran

sosial. Di sisi lain uang cenderung mempercepat dan mengatur

ritme masyarakat, terutama dalam masalah ekonomi karena

pembentukan sistem moneter akan mempercepat terjadinya

pertukaran. Selanjutnya dengan homogenisasi pasar kerena

penurunan harga barang mewah, berarti uang ikut berpartisipasi

dalam memperbandingkan kelas-kelas sosial, menumbuhkan

fenomena-fenomena peniruan (imitasi) dan membedakan serta

menekankan pengaruh cara tipikal masyarakat-masyarakat urban.

(http://www.mistersosiologi.com).

2.3.2 Pembelajaran Sastra di SMA

Romiszowki (dalam Rentarimasa, 2015:34) pembelajaran

merupakan proses perubahan perilaku dalam konteks pengalaman yang
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memang sebagian besar telah dirancang. Pembelajaran sastra secara

formal di sekolah bukan bermaksud menjadikan siswa sebagai ahli

sastra, melainkan agar siswa menjadi terampil sesrta mampu memahami

dan menikmati karya sastra.

a. Tujuan Pembelajaran Sastra

Tujuan pelaksanaan pembelajaran sastra menurut Gani (dalam

Rostama, 2013:24)  yaitu: (1) mengembangkan kenikmatan dan

keterampilan membaca dan menapsirkan karya sastra dan

memperkenalkan siswa dengan sejumlah karya sastra yang signifikan;

(2) pengenalan tradisi karya sastra dan peranannya dalam sejarah

kemanusiaa; (3) pengembangan standar dan cipta rasa terhadap karya

sastra; (4) perangsangan terhadap potensi-potensi karya sastra yang

sesuai dengan selera masyarakat; dan (5) peningkatan pengertian

siswa tentang pentingnya karya sastra sebagai sumber kemekaran

wawasan terhadap masalah pribadi dan sosial.

Menurut Moody (dalam Mulinda, 2014:20) tujuan pembelajaran

sastra dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1. Informasi, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pemahaman,

pengetahuan dasar tentang sastra, tercapainya tujuan ini dapat

ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan

yang berhubungan dengan sastra.
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2. Konsep, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pemahaman

terhadap pengertian-pengertian pokok mengenai suatu hal.

Dalam hal ini, siswa dapat mengenal terminologi dari setiap

aspek; misalnya memahami konsep wilayah kajian sastra dengan

berbagai genre atau wilayah jenis sastra, ciri-ciri pembeda dan

unsur-unsur pembentuknya. Konsep yang perlu dipahami siswa

antara lain adalah, bermacam-macam aliran dalam sastra,

bermacam-macam genre sastra, bagaimana genre sastra tersebut

diciptakan, serta ciri-ciri yang membedakannya.

3. Perspektif, yaitu tujuan yang berkaitan dengan kemampuan

untuk memandang bagaimana sebuah karya sastra itu diciptakan

menurut perspektif pikiran siswa. Baguskah imajinasi karya yang

dibacanya, menarikkah konflik yang dikemas dan disajikan

dalam cerita, bagaimana karakter tokoh-tokohnya, bagaimana

pula penokohannya dan lain sebagainya.

4. Apresiasi, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pemahaman,

penghayatan, penikmatan, dan penghargaan siswa terhadap karya

sastra.

b. Bahan Ajar Sastra

Dalam pembelajaran sastra, pemilihan bahan ajar sangat penting

dan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa yang

diajarkan dalam hal ini siswa SMA agar manfaat dan tujuan

pembelajaran sastra yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal.
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Beberapa bahan ajar dalam pembelajaran sastra yang dimaksud

berupa puisi, cerpen, naskah drama, dan novel. Bahan ajar tersebut

sudah sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

tingkat SMA yaitu dengan kompetensi dasar yaitu menemukan unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra.

c. Kriteria Pemilihan Karya Satra Sebagai Bahan Ajar di SMA

Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, seorang pengajar atau

guru tentunya harus melakukan pemilihan terhadap bahan ajar yang

akan digunakan. Ada beberapa kriteria dalam proses pemilihan bahan

ajar sastra yang tepat. Berikut adalah kriteria-kriteria yang dimaksud:

Menurut Litlewood (dalam Sumiati, 2015:37) memberikan lima

catatan leksi bahan karya sastra untuk pembelajaran yaitu: (1) sastra

dipandang sebagai bahan penyedia struktur bahasa; (2) teks sastra

sebagai penyedia bahan  stilistika; (3) kriteria sastra yang diambil

semestinya menciptakan dunia yang sesuai/relevan dengan subjek

didik dan sejalan dengan latar belakang sosial budaya; (4) kontrak

antara pengalaman pada karya subyek didik, dan (5) selalu

meperhatikan fakta yang memuat interes dan pengalaman.

Berdasarkan penjelasan kriteria pemilihan bahan ajar di atas,

seorang pengajar harus dapat memilih dengan baik bahan ajar yang

sesuai dengan peserta didik. Pemilihan bahan ajar ini tentunya akan

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya peserta didik. Kemudian



25

karya sastra yang dipilih juga harus mengandung nilai estetika,

maksudnya adalah karya sastra yang dipilih sesuai dengan tingkat

perkembangan jiwa siswa dan yang bersifat mendidik, seperti karya

sastra yang tidak bertentangan  dengan dasar dan tujuan pendidikan

nasional.

Dalam penelitian ini akan dianalisi nilai-nilai sosial dalam novel

Bumi Cinta yang ditinjau dari pendekatan sosiologi sastra dan

kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Siswantoro mengungkapkan penelitian sastra, sebagaimana penelitian

lainnya, berpijak pada cara yang sistematis dan logis yang mengantarkan

peneliti menghasilkan produk analisis yang objektif. Metode berarti merujuk

kepada alat dan hasil penelitian merujuk kepada tujuan. Metode dengan

demikian dapat diartikan sebagai prosedur atau tata cara yang sistematis yang

dilakukan seseorang peneliti dalam upaya mencapai tujuan seperti

memecahkan masalah atau menguak kebenaran atas fenomena tersebut

(2005:55). Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode

deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang

kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2013:53).

Menurut Nawawi (dalam Siswantoro, 2005:56) metode deskriptif dapat

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan atau

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang

tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan pengertian di atas, hasil

penelitian akan berupa gambaran-gambaran berdasarkan fakta-fakta atau data

yang ada dalam novel Bumi Cinta.
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3.2 Data dan Sumber Data

3.2.1 Data

Setiap penelitian berbasis data dan tidak  akan pernah ada

penelitian tanpa data. Penelitian sastra juga berbasis data, tetapi datanya

berwujud kata atau verbal data, bukannya angka atau numerical data

(Siswantoro, 2005: 62). Menurut Muhajir (dalam Siswantoro, 2005:63)

mengartikan data sebagai alat untuk memperjelas pikiran,

sesungguhnya merupakan sumber informasi yang diperoleh atau

dikumpulkan lewat (1) narasi, dan (2) dialog di dalam novel dan atau

cerita pendek dengan merujuk kepada konsep sebagai kategori. Data

adalah hal-hal yang diketahui atau diakui, baik berupa fakta atau

informasi Djojosuroto (dalam Mulinda, 2014: 22).

Berdasarkan pengertian di atas, data yang diambil dalam usaha

analisis interaksi sosial dalam novel Bumi Cinta harus merujuk kepada

seperangkat konsep teori sosiologi sastra. Jadi data adalah sebuah

informasi yang dikumpulkan dan sebagai bahan analisis dalam

penelitian ini berdasarkan teori yang akan digunakan. Wujud data

dalam penelitian ini berupa kalimat, dialog, dan wacana yang

mengindikasikan interaksi sosial yang terdapat dalam novel Bumi Cinta

karya Habiburrahman El-Shirazy.
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3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data itu diperoleh. Seperti yang

telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber data dalam penelitian sastra

adalah karya atau naskah. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

Novel dengan Judul : Bumi Cinta

Pengarang : Habiburrahman El-Shirazy

Penerbit : Pondok Pesantren Basmala

Cetakan : pertama (edisi revisi)

Tahun Terbit :  2013

Jumlah Halaman : 546 lembar

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui teknik catat dan

studi kepustakaan, berikut akan dijelaskan mengenai keduanya:

1. Studi Kepustakaan

Kepustakaan maksudnya adalah kumpulan buku yang berkaitan

dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini adalah Novel Bumi

Cinta. Kemudian buku yang menjadi referensi sebagai penunjang

penelitian ini antara lain buku tentang teori sastra, metodologi penelitian,

sosiologi sastra, teori pembelajaran sastra, dan lain sebagainya.
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2. Teknik Catat

Dalam penelitian ini, teknik catat digunakan untuk memperoleh

dan mengumpulkan data-data dalam novel dengan cara mencatat data-

data yang akan diteliti setelah melakukan pembacaan yang menyeluruh.

3.4 Instrumen Penelitian

Menurut (Siswantoro, 2005:65) nama lain dari instrumen adalah alat yang

merujuk kepada sarana pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kartu data. Peneliti menggunakan kartu data agar

mempermudah mengklasifikasi atau mengelompokkan data yang di dalamnya

mengandung permasalahan yang akan dikaji yaitu berupa interaksi sosial

dalam novel Bumi Cinta.

No. Data Halaman Data Kontek Analisis

Keterangan :

No. Data : Nomor urut data.

Halaman : Nomor halaman tempat ditemukannya data dalam novel Bumi

Cinta.

Data     : Data yang diperoleh dari sumber data (interaksi sosial dalam novel

Bumi Cinta).
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Kontek : Deskripsi interaksi sosial dalam novel Bumi Cinta.

Analisis  : Analisis yang dilakukan yaitu pada aspek implikasi yang terdapat

dalam kalimat-kalimat yang mengandung interaksi sosial yang

terjadi dalam novel Bumi Cinta.

3.5 Metode Analisis Data

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu Methodos, dan methodos berasal

dari akar kata meta dan hados. Meta yang berarti memulai, menuju, melalui,

mengikuti, sesudah, sedangkan hados berarti jalan, cara, dan arah. Dalam

pengertian yang lebih luas metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk

memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian

sebab akibat berikutnya (Ratna, 2013: 34). Jadi, dapat simpulkan bahwa

metode adalah suatu cara atau langkah-langkah sistematis untuk

menyelesaikan suatu masalah.

Dalam penelitian ini, proses analisis data menggunakan metode

deskrpsitif. Menurut Nawawi (dalam Siswantoro, 2005: 56) metode deskripsi

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan

atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga,

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang

tampak atau sebagaimana adanya. Kaitannya dengan penelitian ini berupa

mendeskripsikan bentuk interaksi sosial Georg Simmel yang terdiri dari

subordinasi dan superordinasi, prostitusi, pertukaran, konflik, dan gaya hidup

yang mengacu pada interaksi sosial Georg Simmel.
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Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data di dalam penelitian ini

antara lain:

1. Membaca novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy secara

cermat dan berulang-ulang. Kemudian mencatat data-data yang

diperlukan.

2. Mengidentifikasi data-data dalam novel berdasarkan interaksi sosial Georg

Simmel yang terdapat dalam novel Bumi Cinta.

3. Mengklasifikasikan data-data sesuai dengan bentuk interaksi sosial

4. Menganalisis data-data yang telah diperoleh tersebut dengan cara

memperhatikan setiap kata dan kalimat yang menunjukkan kalimat itu

termasuk dalam kategori bentuk interaksi sosial dan mengkaitkannya

dengan teori terkait.

5. Mengkaitkan hasil penelitian ini dengan pembelajaran sastra di SMA.

6. Kemudian menarik kesimpulan.

3.6 Penyajian Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan hasil penelitian dalam bentuk

teks (tekstual) yaitu menggunakan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah

sebuah teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu hal. Oleh sebab itu,

di dalam penelitian ini akan digambarkan secara detail novel Bumi Cinta yang

ditinjau dari perspektif sosiologi sastra yaitu interaksi sosial yang terdapat

dalam novel tersebut. Setelah itu akan dideskripsikaan bagaimana kaitanyya

dengan pembelajaran sastra di SMA.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Interaksi sosial merupakan dasar proses sosial yang terjadi karena

adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan

antarindividu, antarkelompok, atau antara individu dengan kelompok.

Masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang terpola seperti

halnya jaring laba-laba. Masyarakat terdiri dari jaringan yang banyak liku-

likunya dan masyarakat hanyalah sebuah nama untuk sejumlah individu-

individu yang dihubungkan oleh interaksi. Struktur super-individual yang

lebih luas seperti halnya Negara, keluarga, klan, kota, atau persekutuan

dagang hanyalah merupakan kristalisasi interaksi.

Dalam karya sastra juga terdapat interaksi sosial di dalamnya. Interaksi

sosial yang terjadi berupa interaksi atau hubungan sosial antara tokoh satu

dengan tokoh yang lain. Hal ini terjadi karena karya sastra khususnya

novel adalah sebuah cerminan kehidupan masyarakat seorang pengarang

yang di dalamnya menceritakan masalah tokoh dengan lingkungan

sosialnya. Karena masalah-masalah dengan lingkungan sosial inilah yang

mengakibatkan di dalam sebuah cerita novel terdapat interaksi-interaksi

sosial yang membangun cerita di dalamnya. Interaksi-interaksi ini berupa

interaksi tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan antara tokoh dengan

kelompok masyarakat tertentu.



33

Pada umumnya interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalam

masyarakat disebabkan oleh berbagai alasan masing-masing individu atau

kelompok yang mendorong mereka untuk memiliki sebuah relasi dengan

lingkungan sekitarnya. Sama halnya dengan yang terjadi di dalam cerita

novel bahwa setiap tokoh memiliki berbagai alasan untuk berinteraksi

dengan tokoh yang lain. Latar belakang interaksi-interaksi sosial ini dapat

berupa ekonomi, agama, adat istiadat, politik, hubungan keluarga dan lain

sebagainya yang mendorong setiap individu memiliki hubungan dengan

lingkungan sekitarnya.

Alasan-alasan manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan

sekitarnya ini diperkuat dengan adanya teori sosial yang menyatakan

bahwa manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan

berkembang sempurna tanpa hidup bersama dengan individu lainya.

Dalam teori sosial ini sangat jelas menyatakan bahwa manusia selalu

membutuhkan manusia lain di dalam segala aspek kehidupannya. Bahkan

secara langsung interaksi sosial dapat terjadi karena rasa tolong menolong

yang terdapat dalam diri manusia.

Dalam novel Bumi Cinta ini terdapat berbagai macam interaksi sosial

antartokoh. Salah satu contohnya adalah ketika bibi Margareta berusaha

untuk menolong Yelena yang sedang sekarat kesakitan dan kedinginan di

pinggir jalan. Perasaan ingin menolong ini mendorongnya untuk berusaha

mencari bantuan kepada orang yang berjalan di sekitar itu. Hingga pada

akhirnya dia bertemu dengan Ayyas yang sedang melintasi jalan tersebut.
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Bibi Margareta berusaha keras mengajak Ayyas untuk membantu Yelena

yang sedang sekarat dan pada saat yang bersamaan timbullah interaksi

sosial di antara keduanya.

Interaksi sosial juga memiliki kaitan yang erat dengan uang sebagai alat

tukar dalam kehidupan masyarakat modern. Uang membuka berbagai

kemungkinan tindakan baru, dan memungkinkan masing-masing orang

merealisasikan tujuan akhir yang khas. Dalam penggunaan uang juga akan

mendukung munculnya kecenderungan psikologis yang memiliki

karakteristik seperti tamak, angkuh, kikir, suka berfoya-foya atau hedonis,

miskin dan kekurangan. Hal ini membentuk gagasan tentang kelas atas

atau elit dalam masyarakat yang digunakan untuk menunjuk mereka yang

memiliki kemampuan melanggengkan hak-hak istimewa.

Dalam tatanan sosial modern membutuhkan perlengkapan yang

kompleks. Karena itulah saat ini banyak disebut bahwa kebutuhan manusia

semakin kompleks. Bukti lain ditunjukan dengan gedung-gedung serba

guna yang memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya dalam

berbagai hal. Contohnya seperti Mall yang menjual kebutuhan rumah

tangga dan kebutuhan hidup lainnya. Hal ini juga dapat menimbulkan

interaksi sosial seperti interaksi antara pedagang dan pembeli saat tawar-

menawar harga barang.

Dalam novel Bumi Cinta juga terdapat interaksi sosial yang ditimbulkan

karena adanya transaksi jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidup manusia. Hal ini terjadi ketika Ayyas dan pak Joko membeli baju
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hangat untuk Ayyas di toko penjual pakaian. Dalam kejadian tersebut

terjadi tawar menawar harga barang antara Ayyas dengan pemilik toko

pakaian tersebut. Ini membuktikan bahwa manusia selalu memiliki alasan

untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk data dalam

penelitian ini berupa wacana dan dialog antartokoh dalam novel Bumi

Cinta. Wacana dan dialog yang dimaksud adalah wacana dan dialog yang

mengindikasikan adanya bentuk interaksi sosial. Berikut adalah bentuk-

bentuk data dalam penelitian ini:

Linor berusaha mengangkat tubuhnya ke kasur. Ia menghempaskan
tubuhnya begitu saja di kasur nan empuk itu. Tubuhnya telah
kehabisan tenaga karena letih dan lelah, tapi pikirannya banar-
benar tidak bisa tenang.
Ia harus membunuh lagi. Kali ini ia ditugasi langsung oleh Ben
Solomon. Yang harus ia bunuh adalah seorang gadis yang masih
kuliah semester dua di MGU. Gadis itu bernama Rihem, putri salah
seorang diplomat Syiria. Jika Rihem mati, menurut Ben Solomon
itu bisa berpengaruh pada hubungan Syiria dan Rusia. Dan ia
diminta agar pembunuhan gadis itu sebagai kejadian kriminalitas
yang menggucang dunia (Shirazy, 2013:215).

Apa kabar Yelena? Mohon maaf kami tidak bisa menjengukmu.
Aku dengar kamu mengalami kecelakaan kecil. Itu hal yang biasa
bukan? O ya kalau kamu sudah sembuh, segera masuk kerja ya.
Kita sedang kewalahan. Ada banyak ikan istimewa yang harus
diolah dan dimasak. Kamu pasti merindukannya. Aku harap besok
kamu sudah kembali bekerja, sebab aku tadi sudah mengecek ke
tempat kamu dirawat, kamu sudah sembuh. Aku tunggu ditempat
biasa (Shirazy, 2013:248)

Linor langsung membungkam nuraninya, bahwa salahnya Ayyas
adalah satu; dia tidak Yahudi. Karena tidak Yahudi maka tidak ada
masalah apapun jika dikorbankan untuk kepentingan Yahudi.
Doktrin Gush Emunim kembali ia gumamkan. Nuraninya kembali
ingin bicara tapi cepat-cepat ia libas. Ada pergulatan dalam jiwa
Linor. Tetapi setan-setan yang mendukung doktrin Gush Emunim
tidak tinggal diam. Setan-setan itu sama sekali tidak memberi
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kesempatan bagi nurani dan akal sehat Linor untuk bersuara
(Shirazy, 2013:367).

Linor baru saja tiba dari tempat rapatkhusus bersama orang-orang
penting Israel yang ada di Moskwa. Dalam rapat itu menceritakan
keberadaan Ayyas di apartemennya. Rapat memutuskan tugas
tambahan bagi Linor Lazarenko, yaitu mengawasi Ayyas. Linor
diminta memasang alat penyadap dan kamera canggih di ruang
tamu dan kamar Ayyas. Dengan kecanggihan teknologi itu mereka
akan mudah mengetahui siapa sebenarnya Ayyas. Dan jika ingin
menjebak Ayyas juga, jalannya akan Nampak lebih terang. Mereka
tidak terlalu mengkhawatirkan Ayyas. Justru menurut mereka
keberadaan Ayyas harus bisa dijadikan alat untuk menciptakan satu
konspirasi yang menguntungkan anak-anak Yahwe (Shirazy,
2013:174).

“Kau memang pandai berbicara dan beretorika. Yang jelas maksud
ibu baik. Ibu ingin kau menikah dengan orang sangat
mengagumimu dan mencintaimu. Dan ibu ingin kau menuntun
domba yang tersesat ke jalan yang benar. Meskipun kau punya
pikiran yang seperti itu. Ibu berharap kau tetap bisa mencoba
berpandangan yang sedikit positif pada Boris. Jika Boris insyaf,
maka Yvonna adiknya juga akan insyaf. Dengan begitu kau akan
menyelamatkan banyak domba yang tersesat (Shirazy, 2013:260).

Ayyas membuka pintu dan terkejut bukan kepalang. Ayyas
menyaksikan adegan yang tidak boleh disaksikan oleh siapapun.
Ayyas langsung memalingkan mukanya dan beristighfar sejadi-
jadinya. Di atas sofa Linor bergumul dengan seorang lelaki bule
dan melakukan hal yang diharamkan oleh semua agama. Tubuh
Ayyas langsungnkaku. Ia tidak tahu harus berbuat apa (Shirazy,
2013:113).

Yelena duduk termangu di sofa kamar president suite Hotel
Tverskaya Inn. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat
professional. Kliennya menyampaikan rasa puasnya. Untuk kerja
empat jam itu ia mendapat enam ratus dolar, bersih. Ia sudah
mandi dan rapi. Ia melihat jam tangannya. Sudah saatnya ia
pulang. Kliennya sedang makan malam. Dan bukan tugasnya untuk
menemani makan malam. Kesepakatannya; ia hanya menemani
sampai jam tujuh malam (Shirazy, 2013:43).

“Dengan hormat aku minta kau keluar sekarang!”
“Setelah kau membantuku. Aku perlu bantuanmu!”
“Kau tidak harus memasuki kamarku kalau ingin aku
membantumu.”
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“Jusrtu aku ingin kau membantuku di kamarmu ini.”
“Aku tidak paham maksudmu?”
“Dengan melihatku berpakaian seperti ini, kau tidak paham juga?”
“Ya aku paham?”
“Apa aku harus melepas semua yang kukenakan sampai kau
paham?” (Shirazy, 2013:369).

“Saya telah berjanji untuk hanya mencintai perempuan yang
menjadi istri saya. Siapapun dia. Kalau ternyata yang menjadi istri
saya adalah gadis itu, maka dialah orang yang akan saya limpahi
segenap cinta dan kasih yang saya miliki.”
Hati Doktor Anastasia Palazzo bergetar mendengar ucapan Ayyas.
Belum pernah ia mendengar kalimat yang sedemikian kesatria dari
seorang pemuda mana pun sebelumnya. Tiba-tiba ia ingin menjadi
seorang perempuan yang mendapat kemuliaan cinta dari seorang
lelaki yang begitu menjaga cintanya seperti Ayyas (Shirazy,
2013:233).

Ia memperkuat analisanya itu dengan sebuah keyakinan yang
tumbuh di hatinya begitu saja, bahwa pada saat cinta itu terbit di
hatinya, cinta itu juga terbit di hati Ayyas. Ia tidak mungkin tidak
jujur pada dirinya sendiri. Bahwa ia entah kenapa bisa jatuh cinta
pada pemuda yang secara fisik tidak istimewa itu. Tetapi ia
mengakui, ia jatuh cinta padanya. Dan ia yakin cintanya tidak
bertepuk sebelah tangan. Ia ingat puisi Jalaluddin Rumi yang
pernah dibacanya (Shirazy, 2013:342).

Pintu terbuka. Seorang perempuan muda jelita masuk. Ayyas
memandang ke arah pintu. Ketika matanya bertemu pandang
dengan perempuan muda itu. Hati Ayyas berdesir, sebuah desiran
yang tidak kalah kualitasnya dengan desiran kala kali pertama
bertatapan muka dengan Yelena. Wajah Ayyas memerah. Ayyas
kemudian menundukkan muka untuk menutupi perubahan
wajahnya yang memerah seraya berdoa dalam hati. “Duhai Allah,
jauhkan hamba-Mu dari kejahatan dan fitnah yang ditimbulkan
oleh wajah jelita nonik-nonik muda Rusia.” Sementara itu,
Profesor Abraham Tomskii tersenyum tipis melihat perubahan
wajah Ayyas yang sempat memerah (Shirazy, 2013:81).

“Begini, Sergei Gadotov sudah mati. Aku yang membuang
mayatnya jauh di pinggir kota. Aku sudah bakar semua barang
yang melekat padanya dan menggantinya dengan pakaian yang
lain. Identitasnya akan kabur. Tetapi aku masih membawa ponsel
milik Sergei Gadotov. Kalau kau mau hidup nyaman. Kau
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binasahkan saja Olga Nikolayenko dan suaminya itu dengan tangan
bajaBoris Malkinov”(Shirazy, 2013:287)
“Saya ingin Bibi Margareta ini terus menemaniku. Dia akan aku
ajak tinggal di apartemen. Satu kamar denganku. Bagaimana
menurutmu? Apa kau keberatan kalau Bibi Margareta masuk
kamar kita?(Shirazy, 2013:227).

“Pasti bisa. Apa yang harus aku lakukan untukmu? ”
“Aku minta tolong, bibi Margareta membelikan sesuatu untukku di
Gastronom. Itu yang pertama. Yang kedua, aku  minta kau carikan
untukku penginapan yang layak di Kiev. Kau carikan lewat internet
dari komputermu. Ini laptopku lagi ada sedikit masalah. Bisa ? ”
“Itu tida susah. Segara akan dikerjakan dengan sempurna untukmu,
sehabatku.” ? (Shirazy, 2013:355).

Ayyas diam di tempatnya. Ia melihat dua setan saling bunuh. Ia
mendengar Linor meminta tolong padanya dengan suara tersengat.
Tapi ia tetap saja mematung di tempatnya. Namun tiba-tiba ia
tersadar, jika Linor mati urusannya akan panjang. Ia bisa terseret-
seret ke permasalahan hukum Rusia yang bisa mencelakakannya.
Bisa-bisa ia nanti yang dianggap membunuh Linor (Shirazy,
2013:118)

Ayyas yang sedang khusyuk dalam zikir paginya samasekali tidak
menyahut. Ia tidak mau diganggu. Tak lama kemudian ia
mendengar percekcokan kecil antara Yelena dan Linor. Linor
mengingatkan Yelena agar agar tidak mengetuk kamar orang lain.
Yang jadi masalah, di ujung kalimatnya Linor mengatakan, “Dasar
perempuan jalang!” lalu terjadilah cekcok mulut yang cukup panas
dalam bahasa Rusia. Dua perempuan itu saling mencaci dan
mengumpat dengan kata-kata tidak terpuji (Shirazy, 2013:96).

“Apa katamu, Sergei!?” wajah Linor Bertambah buruk.
Sekuat tenaga Sergei menampar lagi wajah Linor dan berkata
keras, “Diam!” Linor terpelanting. Ayyas diam di tempatnya. Ia
kini menyaksikan dua setan sedang bertengkar. Linor tidak terima
begitu saja diperlakukan seperti itu oleh Sergei. Ia mengambil
botol Vodka dan melemparnya ke arah Sergei yang telah
menghadapkan wajahnya kepada Ayyas (Shirazy, 2013:117).

Bule Rusia itu mengatupkan rahangnya. Giginya bergemeretek,
matanya semakin memerah. Amarahnya tidak tertahan lagi. Ia
langsung menyarangkan pukulan ke rahang Ayyas. Ia ingin
menghajar Ayyas sejadi-jadinya. Tapi ia terlalu menganggap
enteng Ayyas. Pemuda Indonesia yang pernah belajar karate
selama enam tahun sejak dari SMP itu dengan mudah mengelak,
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bahkan langsung menyarangkan pukulan ke ulu hati bule itu. Bule
itu tersungkur ke belakang (Shirazy, 2013:116).

“Sudah Dev,cepetan yuk jangan bercanda terus. Masya Allah,
dingin sekali Dev. Ini aku sudah rangkap empat lho. Plus jaket
tebal yang kubeli di New Delhi. Wuih ternyata masih tembus. Dev,
ayo cepatlah,mana taksi atau busnya! Bisa mati membeku aku kalo
agak lama di sini.” Ayyas menggigil dalam jaket hijau tuanya. Uap
hangat keluar dari mulutnya saat bicara. Ia kencangkan kuncian
sedekap kedua tangan di dadanya (Shirazy, 2013:11).

“Orang Rusia suka sekali makan kentang.” Guman Ayyas sambil
melihat ujung sendok Anastasia yang mengangkat kentang
kukusnya dari sup borsh-nya.
“Ya, kami orang Rusia sangat mencintai kentang. Satu hari tanpa
kentang adalah penderitaan bagi orang Rusia. Orang Rusia tidak
bisa hidup tanpa kentang. Kentang adalah kebanggaan orang Rusia,
bahkan nyawa orang Rusia.” Jawab Doktor Anastasia (Shirazy,
2013:203).

Berdasarkan kutipan-kutipan interaksi sosial dalam novel Bumi Cinta di

atas, peneliti akan mengategorikannya ke dalam lima bentuk interaksi

sosial menurut Simmel. Lima bentuk interaksi sosial Simmel ini berupa

subordinasi dan superordinasi, hubungan seksual, pertukaran sosial,

konflik, dan gaya hidup. Lima bentuk interaksi sosial inilah yang akan

dikaji dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil analisis bentuk-bentuk

interaksi sosial pada novel Bumi Cinta.

4.2 Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial dalam Novel Bumi Cinta

4.2.1 Subordinasi dan Superordinasi

Simmel (dalam Nugroho, 2013:16) menjelaskan mengenai

superordinasi dan subordinasi dalam kerangka interaksi dalam masyarakat,

menurutnya subordinasi ini berupa ketaatan atau ketundukan pada

superordinat yang berkedudukan lebih tinggi. Menurut Simmel (dalam
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Faruk, 2012:35) subordinat dan superordinat bukanlah karakteristik

pribadi individu yang terlibat dalam interaksi, melainkan produk dari

interaksi yang di dalamnya karakteristik individu menjadi lenyap.

Superordinasi dan subordinasi memiliki hubungan timbal balik.

Superordinasi tidak ingin sepenuhnya mengarahkan pikiran dan tindakan

orang lain, justru superordinasi berharap pihak yang tersubordinasi

bereaksi secara positif atau negatif. Bentuk subordinasi dan superordinasi

dalam interaksi sosial ini dapat ditemukan di berbagai latar kehidupan

bermasyarakat. Seperti dalam negara, komunitas keagamaan, dalam

keluarga dan lain sebagainya. Berikut adalah kutipan yang menunjukkan

bentuk interaksi subordinasi dan superordinasi dalam novel Bumi Cinta.

Linor berusaha mengangkat tubuhnya ke kasur. Ia menghempaskan
tubuhnya begitu saja di kasur nan empuk itu. Tubuhnya telah
kehabisan tenaga karena letih dan lelah, tapi pikirannya banar-
benar tidak bisa tenang.
Ia harus membunuh lagi. Kali ini ia ditugasi langsung oleh Ben
Solomon. Yang harus ia bunuh adalah seorang gadis yang masih
kuliah semester dua di MGU. Gadis itu bernama Rihem, putri salah
seorang diplomat Syiria. Jika Rihem mati, menurut Ben Solomon
itu bisa berpengaruh pada hubungan Syiria dan Rusia. Dan ia
diminta agar pembunuhan gadis itu sebagai kejadian kriminalitas
yang menggucang dunia (Shirazy, 2013:215).

Subordinasi dan superordinasi pada kutiapan novel di atas terjadi antara

Ben Solomon dan Linor. Subordinasinya berupa ketaatan Linor pada Ben

Solomon yang diperintahkan untuk membunuh seorang gadis bernama

Rihem. Ketaatan atau ketundukkan Linor pada Ben Solomon ini

disebabkan karena dalam organisasi rahasia Yahudi ini Ben Solomon

adalah ketua atau pemimpinnya sedangkan Linor sebagai bawahannya.
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Ketaatan Linor untuk membunuh ini juga disebabkan oleh ancaman Ben

Solomon jika Linor gagal menjalankan tugasnya maka dia akan dibunuh

oleh organisasi tersebut.

Interaksi sosial antara Ben Solomon dan Linor ini terjadi di dalam

konteks atasan dan bawahan dalam sebuah kelompok masyarakat yang

berkumpul karena memiliki pandangan hidup yang sama yaitu kelompok

garis keras Yahudi. Interaksi sosial antara keduanya sesuai dengan apa

yang dijelaskan oleh Simmel yang menyatakan bahwa superordinasi dan

subordinasi memiliki hubungan timbal balik yaitu superordinasi tidak

ingin sepenuhnya mengarahkan pikiran dan tindakan orang lain, justru

superordinasi berharap pihak yang tersubordinasi bereaksi secara positif

atau negatif. Dalam kasus ini hal positif yang diharapkan Ben Solomon

sebagai atasan agar Linor sebagai bawahannya melaksanakan tugasnya

dengan baik sedangkan dampak negatif yang didapat dengan adanya

tekanan dari Ben Solomon ini adalah bawahan yaitu Linor beranggapan

bahwa atasannya sangat arogan sehingga ia takut untuk membuat

kesalahan. Selain kutipan di atas, kutipan berikut ini juga menggambarkan

bentuk interaksi sosial subordinasi dan superordinasi.

Apa kabar Yelena? Mohon maaf kami tidak bisa menjengukmu.
Aku dengar kamu mengalami kecelakaan kecil. Itu hal yang biasa
bukan? O ya kalau kamu sudah sembuh, segera masuk kerja ya.
Kita sedang kewalahan. Ada banyak ikan istimewa yang harus
diolah dan dimasak. Kamu pasti merindukannya. Aku harap besok
kamu sudah kembali bekerja, sebab aku tadi sudah mengecek ke
tempat kamu dirawat, kamu sudah sembuh. Aku tunggu ditempat
biasa (Shirazy, 2013:248)
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Subordinasi dan superordinasi dalam kutipan novel kedua ini terjadi

antara Yelena dengan Olga Nikolayenko. Subordinasinya berupa ketaan

Yelena pada perintah Olga Nikolayenko untuk menyuruhnya kembali

bekerja. Interaksi keduanya ini terjadi secara tidak langsung karena

perintah ini disampaikan melalui pesan singkat telepon seluler. Interaksi

sosial antara keduanya terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan. Olga

Nikolayenko sebagai atasan di tempat prostitusi (superordinasi) sedangkan

Yelena sebagai seorang yang bekerja di tempatnya (subordinasi).

Sama halnya dengan kutipan novel yang pertama, pada kutipan ini

superordinasi tidak ingin sepenuhnya mengarahkan pikiran dan tindakan

orang lain dan berharap mereka bereaksi secara positif atau negatif. Dalam

hal ini Olga Nikolayenko berharap Yelena bereaksi secara positif atas

perintah yang diberikannya yaitu Yelena menganggap bahwa Olga sangat

mengandalkannya dalam pekerjaan ini. Kutipan berikutnya:

Linor langsung membungkam nuraninya, bahwa salahnya Ayyas
adalah satu; dia tidak Yahudi. Karena tidak Yahudi maka tidak ada
masalah apapun jika dikorbankan untuk kepentingan Yahudi.
Doktrin Gush Emunim kembali ia gumamkan. Nuraninya kembali
ingin bicara tapi cepat-cepat ia libas. Ada pergulatan dalam jiwa
Linor. Tetapi setan-setan yang mendukung doktrin Gush Emunim
tidak tinggal diam. Setan-setan itu sama sekali tidak memberi
kesempatan bagi nurani dan akal sehat Linor untuk bersuara
(Shirazy, 2013:367).

Subordinasi pada kutipan di atas adalah subordinasi pada prinsip umum.

Subordinasi prinsip umum ini bisa diartikan sebagai hukum yang legal

atau sekadar norma-norma yang diakui oleh anggota masyarakat.

Subordinasinya adalah Linor tunduk pada doktrin Gush Emunim sebuah
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organisasi rahasia Yahudi yang menyatakan atau memiliki pandangan

bahwa semua orang selain orang Yahudi tidak ada masalah apapun jika

dikorbankan untuk kepentingan Yahudi. Prinsip atau doktrin yang

ditanamkan di dalam benak semua anggota kelompoknya ini yang

mendorong Linor rela membunuh siapapun selain bangsa Yahudi untuk

melaksanakan kejahatannya.

Subordinasi prinsip umum yang dipegang teguh oleh Linor ini yang

mengantarkannya pada satu kelompok masyarakat yang secara otomatis

menimbulkan interaksi-interaksi sosial diantara anggota-anggota

kelompok di dalamnya. Prinsip ini juga secara tidak langsung

mengantarkan Linor untuk memiliki sebuah hubungan sosial dengan

Ayyas walaupun dalam hal ini sebuah hubungan sosial yang tidak baik.

Doktrin atau prinsip Gush Emunim itulah yang mendasari Linor secara

terang-terangan mengungkapkan rasa ketidaksukaannya pada Ayyas yang

beragama Islam dalam interaksi sehari-hari. Berikut adalah kutipan-

kutipan lainnya yang termasuk dalam kategori subordinasi dalam novel

Bumi Cinta:

Linor baru saja tiba dari tempat rapatkhusus bersama orang-orang
penting Israel yang ada di Moskwa. Dalam rapat itu menceritakan
keberadaan Ayyas di apartemennya. Rapat memutuskan tugas
tambahan bagi Linor Lazarenko, yaitu mengawasi Ayyas. Linor
diminta memasang alat penyadap dan kamera canggih di ruang
tamu dan kamar Ayyas. Dengan kecanggihan teknologi itu mereka
akan mudah mengetahui siapa sebenarnya Ayyas. Dan jika ingin
menjebak Ayyas juga, jalannya akan Nampak lebih terang. Mereka
tidak terlalu mengkhawatirkan Ayyas. Justru menurut mereka
keberadaan Ayyas harus bisa dijadikan alat untuk menciptakan satu
konspirasi yang menguntungkan anak-anak Yahwe (Shirazy,
2013:174).
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“Kau memang pandai berbicara dan beretorika. Yang jelas maksud
ibu baik. Ibu ingin kau menikah dengan orang sangat
mengagumimu dan mencintaimu. Dan ibu ingin kau menuntun
domba yang tersesat ke jalan yang benar. Meskipun kau punya
pikiran yang seperti itu. Ibu berharap kau tetap bisa mencoba
berpandangan yang sedikit positif pada Boris. Jika Boris insyaf,
maka Yvonna adiknya juga akan insyaf. Dengan begitu kau akan
menyelamatkan banyak domba yang tersesat (Shirazy, 2013:260).

Pada dasarnya interaksi sosial subordinasi dan superordinasi yang

terjadi di antara tokoh-tokoh dalam novel Bumi Cinta ini berupa interaksi

yang didasari oleh sebuah ketaatan kepada individu dan ketaatan pada

sebuah prinsip umum. Ketaatan ini sering terjadi dalam kelompok-

kelompok masyarakat yang mengelompokkan diri mereka sendiri karena

memiliki sebuah pandangan hidup yang sama. Interaksi sosial yang

dimaksud adalah antara pemimpin atau atasan dengan bawahannya yang di

dalamnya berupa sebuah perintah, larangan, teguran, dan hukuman.

Sedangakan subordinasi prinsip umum ini berupa ketaatan individu pada

suatu hukum, prinsip, dan peraturan yang ada di dalam kelompok

masyarakat dan mempengaruhi tingkah laku antarindividu.  Contohnya

dalam masyarakat Indonesia adalah terorisme yang memiliki paham

bahwa musuh Islam harus dibunuh dengan cara mengebom tempat-tempat

berkumpulnya para pemeluk agama lain.

4.2.2 Hubungan Seksual

Secara umum interaksi sosial bentuk hubungan seksual ini mencakup

segala hal yang berkaitan dengan berhubungan seksual secara langsung

atau hanya sekadar ketertarikan individu pada lawan jenisnya. Menurut
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teori bentuk interaksi sosial hubungan seksual tidak hanya mencakup

hubungan seksual dalam bentuk hubungan badan akan tetapi daya tarik

dan rangsangan yang ditimbulkan saat melihat lawan jenisnya.

Misalnya dalam berpacaran masing-masing pihak akan menampilkan

perilaku yang merangsang dan memberi kesan daya tarik seksual yang ada

pada saat itu, dan sekaligus dengan caranya sendiri menahan untuk

berbuat. Dengan cara ini orang yang berpacaran dapat menikmati bentuk

hubungan seksual yang menarik tanpa memasukkan isi dari hubungan

seperti itu. Berikut adalah kutipan yang menunjukkan bentuk interaksi

prostitusi dalam novel Bumi Cinta.

Ayyas membuka pintu dan terkejut bukan kepalang. Ayyas
menyaksikan adegan yang tidak boleh disaksikan oleh siapapun.
Ayyas langsung memalingkan mukanya dan beristighfar sejadi-
jadinya. Di atas sofa Linor bergumul dengan seorang lelaki bule
dan melakukan hal yang diharamkan oleh semua agama. Tubuh
Ayyas langsung kaku. Ia tidak tahu harus berbuat apa (Shirazy,
2013:113).

Hubungan seksual pada kutipan novel di atas terjadi antara Linor

dengan Sergei seorang teman prianya. Hubungan seksual dalam kutipan

ini adalah hubungan badan. Interaksi yang terjalin pada Linor dan Sergei

disebabkan oleh hubungan seksual yang mereka lakukan di apartemen.

Hubungan seksual yang mereka lakukan juga menimbulkan interaksi

sosial lain antara Sergei dengan Ayyas yang memergoki mereka. Di mana

Sergei tidak terima dengan tindakan Ayyas yang mengacuhkan ajakkannya

sehingga terjadi adu mulut di antara keduannya dan berujung perkelahian.
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Hubungan seksual pada kutipan ini ditandai dengan kata”bergumul”

yang berarti bergulat sebagai kata khiasan untuk mengganti kata

berhubungan badan yang dilakukan Linor dengan teman laki-lakinya di

ruang tamu apartemen. Hal ini juga diperkuat oleh frase “melakukan hal

yang diharamkan oleh semua agama”. Dalam hubungan seksual ini terjadi

interaksi sosial yang didasari oleh daya tarik masing-masing pihak yang

akan menampilkan perilaku yang merangsang dan memberi kesan daya

tarik seksual yang ada pada saat itu. Selain kutipan di atas, kutipan berikut

ini juga menggambarkan bentuk interaksi sosial hubungan seksual.

Yelena duduk termangu di sofa kamar president suite Hotel
Tverskaya Inn. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat
professional. Kliennya menyampaikan rasa puasnya. Untuk kerja
empat jam itu ia mendapat enam ratus dolar, bersih. Ia sudah
mandi dan rapi. Ia melihat jam tangannya. Sudah saatnya ia
pulang. Kliennya sedang makan malam. Dan bukan tugasnya untuk
menemani makan malam. Kesepakatannya; ia hanya menemani
sampai jam tujuh malam (Shirazy, 2013:43).

Hubungan seksual yang terdapat dalam kutipan novel di atas anatara

Yelena dengan kliennya. Interaksi ini disebabkan oleh profesi Yelena

sebagai seorang pelacur. Walaupun di dalam kutipan ini tidak terdapat

keterangan yang menggambarkan hubungan seksual, namun secara umum

interaksi sosial hubungan seksual juga mencakup segala jenis tindakan

yang berhubungan dengan prostitusi seperti yang terdapat dalam kutipan

tersebut tentang pembayaran jasa Yelena yang melayani kliennya dengan

baik. Dalam kutipan ini digambarkan bagaimana postitusi itu sendiri

membuat sebuah situasi yang mengakibatkan adanya interaksi sosial yang

terjadi antara seorang klien dan seorang PSK. Interaksi sosial dalam
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hubungan seksual ini pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah daya tarik

seksual yang membuat seseorang ingin memiliki sebuah hubungan dengan

orang lain atau lawan jenisnya.

“Dengan hormat aku minta kau keluar sekarang!”
“Setelah kau membantuku. Aku perlu bantuanmu!”
“Kau tidak harus memasuki kamarku kalau ingin aku
membantumu.”
“Jusrtu aku ingin kau membantuku di kamarmu ini.”
“Aku tidak paham maksudmu?”
“Dengan melihatku berpakaian seperti ini, kau tidak paham juga?”
“Ya aku paham?”
“Apa aku harus melepas semua yang kukenakan sampai kau
paham?” (Shirazy, 2013:369).

Hubungan seksual pada kutipan dialog dalam novel  di atas terjadi

antara Linor dengan Ayyas. Hubungan seksualnya adalah rayuan Linor

pada Ayyas untuk mau berhubungan badan dengannya. Interaksi sosial itu

terjadi didasari oleh Linor untuk berhubungan seksual dengan Ayyas.

Walaupun dalam kutipan ini dijelaskan bahwa Ayyas tidak tergoda dengan

ajakkan Linor dan berhasil menghindari perbuatan zinah tersebut, namun

pada kenyataannya rangsangan dan daya tarik seksual pada Linor inilah

yang menimbulkan interaksi sosial di antara keduanya. Dalam hal ini

Ayyas tetap berusaha menentang ajakan dan godaan Linor, sedangkan

Linor yang bersikerah untuk merayu Ayyas untuk mau menuruti

keinginannya.

“Saya telah berjanji untuk hanya mencintai perempuan yang
menjadi istri saya. Siapapun dia. Kalau ternyata yang menjadi istri
saya adalah gadis itu, maka dialah orang yang akan saya limpahi
segenap cinta dan kasih yang saya miliki.”
Hati Doktor Anastasia Palazzo bergetar mendengar ucapan Ayyas.
Belum pernah ia mendengar kalimat yang sedemikian kesatria dari
seorang pemuda mana pun sebelumnya. Tiba-tiba ia ingin menjadi
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seorang perempuan yang mendapat kemuliaan cinta dari seorang
lelaki yang begitu menjaga cintanya seperti Ayyas (Shirazy,
2013:233).

Hubungan seksual dalam kutipan novel di atas terjadi antara Ayyas

dan Anastasia Palazzo. Hubungan seksualnya adalah rasa ketertarikan

Anastasia Palazzo dengan sosok Ayyas yang berada di hadapannya.

Ketertarikan atau rasa cinta ini timbul ketika ia mengetahui pribadi Ayyas

yang sangat menghormati wanita dan memiliki kesetiaan kepada

pasangannya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa daya tarik dan

rangsangan yang ditimbulkan saat melihat lawan jenisnya. Misalnya dalam

berpacaran masing-masing pihak akan menampilkan perilaku yang

merangsang dan memberi kesan daya tarik seksual yang ada pada saat itu,

dan sekaligus dengan caranya sendiri menahan untuk berbuat. Dengan cara

ini orang yang berpacaran dapat menikmati bentuk hubungan seksual yang

menarik tanpa memasukkan isi dari hubungan seperti itu. Berikut adalah

kutipan-kutipan lainnya yang termasuk dalam kategori subordinasi dalam

novel Bumi Cinta:

Hati Doktor Anastasia Palazzo bergetar mendengar ucapan Ayyas.
Belum pernah ia mendengar kalimat yang sedemikian kesatria dari
seorang pemuda mana pun sebelumnya. Tiba-tiba ia ingin menjadi
seorang perempuan yang mendapat kemuliaan cinta dari seorang
lelaki yang begitu menjaga  cintanya seperti Ayyas (Shirazy,
2013:233).

Ayyas sudah memejamkan kedua matanya. Ia ingin segera lelap.
Tetapi bayangan Yelena dengan segala keindahan tubuhnya, yang
baru saja dilihatnya meskipun sekejap, seolah hadir di pelupuk
matanya. Bayangan wajah cantik Anastasia Palazzo juga menari-
nari di pelupuk matanya. Darah mudanya menghangat. Ayyas
berusaha menepis bayangan itu tetapi tidak mudah. Bayangan itu
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seperti talah ttersimpan  dan menempel erat di salah satu sudut
hatinya. Seperti virus di komputer yang tidak mudah dihilangkan.
Ayyas merasa ujian keimanannya ini terasa lebih berat dari musim
dingin yang paling menggigil sekalipun (Shirazy, 2013:92).

Ia memperkuat analisanya itu dengan sebuah keyakinan yang
tumbuh di hatinya begitu saja, bahwa pada saat cinta itu terbit di
hatinya, cinta itu juga terbit di hati Ayyas. Ia tidak mungkin tidak
jujur pada dirinya sendiri. Bahwa ia entah kenapa bisa jatuh cinta
pada pemuda yang secara fisik tidak istimewa itu. Tetapi ia
mengakui, ia jatuh cinta padanya. Dan ia yakin cintanya tidak
bertepuk sebelah tangan. Ia ingat puisi Jalaluddin Rumi yang
pernah dibacanya (Shirazy, 2013:342).

Pintu terbuka. Seorang perempuan muda jelita masuk. Ayyas
memandang ke arah pintu. Ketika matanya bertemu pandang
dengan perempuan muda itu. Hati Ayyas berdesir, sebuah desiran
yang tidak kalah kualitasnya dengan desiran kala kali pertama
bertatapan muka dengan Yelena. Wajah Ayyas memerah. Ayyas
kemudian menundukkan muka untuk menutupi perubahan
wajahnya yang memerah seraya berdoa dalam hati. “Duhai Allah,
jauhkan hamba-Mu dari kejahatan dan fitnah yang ditimbulkan
oleh wajah jelita nonik-nonik muda Rusia.” Sementara itu,
Profesor Abraham Tomskii tersenyum tipis melihat perubahan
wajah Ayyas yang sempat memerah (Shirazy, 2013:81).

Jadi, yang menjadi latar belakang terjadinya sebuah hubungan sosial

atau sebuah interaksi sosial dari masing-masing tokoh pada kutipan-

kutipan novel di atas adalah perasaan atau kebutuhan manusia untuk

berhubungan seksual. Hubungan seksual tidak hanya berupa hubungan

badan antara perempuan dan laki-laki tetapi juga berupa rasa ketertarikan

seseorang dengan lawan jenisnya. Misalnya dalam kasus berpacaran

masing-masing pihak akan menampilkan perilaku yang merangsang dan

memberi kesan daya tarik seksual yang ada pada saat itu, dan sekaligus

dengan caranya sendiri menahan untuk berbuat.
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4.2.3 Pertukaran Sosial

Pertukaran sosial dapat dilihat pada interaksi yang terjadi antara

minimal dua individu. Dalam teori pertukaran sosial ini ada tiga unsur

penting diantaranya 1) ganjaran, berupa akibat yang diperoleh seseorang

dalam suatu hubungan, 2) pengorbanan berupa beban atau biaya (waktu,

usaha, konflik, kecemasan) yang ditanggung saat pertukaran sosial, dan 3)

keuntungan berupa nilai ganjaran yang didapat lebih besar dari biaya

pengorbanan yang dikeluarkan. Berikut adalah kutipan yang menunjukkan

bentuk interaksi pertukaran sosial dalam novel Bumi Cinta.

“Begini, Sergei Gadotov sudah mati. Aku yang membuang
mayatnya jauh di pinggir kota. Aku sudah bakar semua barang
yang melekat padanya dan menggantinya dengan pakaian yang
lain. Identitasnya akan kabur. Tetapi aku masih membawa ponsel
milik Sergei Gadotov. Kalau kau mau hidup nyaman. Kau
binasahkan saja Olga Nikolayenko dan suaminya itu dengan tangan
bajaBoris Malkinov”(Shirazy, 2013:287).

Pertukaran sosial yang terjadi pada kutipan novel terjadi antara Linor

dengan Yelena. Pertukaran sosialnya adalah kerja sama antara keduanya

untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Yelena dan Linor bekerja

sama dalam mengadu domba Olga Nikolayenko dan Boris Malkinov untuk

saling membunuh. Keduanya diuntungkan jika Olga Nikolayenko dan

Boris Malkinov saling membunuh. Yelena memiliki masalah dengan Olga

Nikolayenko sedangkan Linor memiliki masalah dengan Boris Malkinov.

Mereka akan bebas dari permasalahan masing-masing jika Olga dan Boris

terbunuh.
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Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam pertukaran sosial selalu

terdapat tiga unsur yaitu ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan. Dalam

kutipan novel ini unsur ganjarannya adalah dalam hal ini Linor yang

berniat membantu Yelena untuk menyelesaikan masalahnya dengan Olga

Nikolayenko berharap sebaliknya yaitu Yelena juga bisa membantu Linor

lepas dari ancaman Sergei Malkinov. Unsur pengorbanannya adalah ketika

Linor bersusah payah membunuh Sergei Godatov lalu membuang

mayatnya ke pinggiriran kota dan membakar semua barang buktinya.

Karena dalam teori pertukaran sosial biaya yang dikorbankan dapat berupa

waktu, konlik, kecemasan, dan usaha. Unsur keuntungannya adalah jika

rencana Linor dan Yelena untuk melenyapkan Boris Malkinov dengan

Olga Nikolayenko ini berhasil, maka dia akan terbebas dari kecurigaan

dan tuduhan pembunuhan Sergei Godatov. Selain kutipan di atas, kutipan

berikut ini juga menggambarkan bentuk interaksi sosial pertukaran sosial.

“Saya ingin Bibi Margareta ini terus menemaniku. Dia akan aku
ajak tinggal di apartemen. Satu kamar denganku. Bagaimana
menurutmu? Apa kau keberatan kalau Bibi Margareta masuk
kamar kita?(Shirazy, 2013:227).

Pertukaran sosial yang kedua dalam kutipan novel di atas terjadi antara

Yelena dengan bibi Margareta. Pertukaran sosialnya adalah membalas

kebaikan yang dilakukan oleh bibi Margaretha. Interaksi yang terjalin pada

keduanya berawal dari bibi Margareta yang menolong Yelena ketika

dalam keadaan sekarat di pinggir jalan. Keinginan Yelena untuk mengajak

bibi Margareta seorang gembel yang telah menolongnya ketika hampir

mati untuk hidup bersamanya di apartemen sebagai rasa terima kasihnya
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adalah bentuk dari interaksi sosial pertukaran sosial dalam hal berupa

balas budi. Saling menolong di antara mereka berdua membuat keduanya

memiliki hubungan sosial layaknya sebuah keluarga yang saling

melindungi.

Unsur ganjaran dari kutipan kedua ini adalah saat Yelena berencana

mengajak bibi Margareta tinggal bersama di apartemen Yelena berharap

bibi Margaret bisa membantunya dalam kehidupan sehari hari dan

menganggapnya sebagai keluarga barunya. Unsur pengorbanannya adalah

Yelena yang berusaha membiayai kehidupan bibi Margareta yang tinggal

bersamanya. Dalam hal ini biaya yang dikorbankan Yelena berupa waktu

dan usaha. Unsur keuntungannya adalah Yelena dan bibi Margareta sama-

sama diuntungkan, Yelena diuntungkan dengan adanya bibi Margareta

bisa membantunya setiap hari sedangkan bibi Margareta diuntungkan

dengan tinggal di apartemen dan memiliki kehidupan yang layak

dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang menjadi gembel dan

tinggal di pinggir jalan. Berikut kutipan ketiga pertukaran sosial:

“Pasti bisa. Apa yang harus aku lakukan untukmu? ”
“Aku minta tolong, bibi Margareta membelikan sesuatu untukku di
Gastronom. Itu yang pertama. Yang kedua, aku  minta kau carikan
untukku penginapan yang layak di Kiev. Kau carikan lewat internet
dari komputermu. Ini laptopku lagi ada sedikit masalah. Bisa ? ”
“Itu tida susah. Segara akan dikerjakan dengan sempurna untukmu,
sehabatku.” ? (Shirazy, 2013:355).

Pertukaran sosial pada kutipan ketiga di atas antara Linor dan Yelena.

Pertukaran sosialnya adalah membalas pertolongan Linor yang telah

memberikan Yelena solusi terhadap masalahnya. Bantuaan yang diberikan
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oleh Yelena kepada Linor untuk mencarikannya sebuah penginapan di

Kiev. Bantuan ini diberikan oleh Yelena karena sebelumnya Linor telah

membantunya mengatasi masalahnya dengan Olga Nikolayenko.

Pertukaran sosial ini juga merupakan hubungan timbal balik di antara

kedua. Seperti yang diungkapkan Simmel di atas bahwa seseorang

menukarkan sesuatu yang dimilikinya untuk mendapatkan sesuatu yang

memiliki nilai baginya.

Unsur ganjarannya dalam kutipan novel ini adalah ketika Linor

meminta bantuan kepada Yelena. Karena sebelumnya Linor telah

membantunya untuk menyelesaikan masalahnya dengan Olga

Nikolayenko. Unsur pengorbanannya adalah ketika Yelena mencarikan

penginapan untuk Linor dari laptopnya. Hal ini bisa kategorikan sebagai

pengorbanan waktu dan usaha yang dilakukan Yelena untuk membantu

Linor. Unsur keuntungannya adalah Linor tidak bersusah payah untuk

mencari penginapannya sendiri dan dia bisa menjalankan rencana jahatnya

dengan lancar kepada Ayyas.

Jadi, bentuk interaksi sosial pertukaran sosial yang terdapat dalam novel

ini berupa saling membantu satu sama lain pada setiap tokoh. Setiap tokoh

dalam novel ini memiliki tujuannya masing-masing dalam terjadinya

interaksi pertukaran sosial ini. Karena pertukaran sosial merupakan

interaksi yang sifatnya sangat subjektif. Seseorang menukarkan sesuatu

yang dimilikinya untuk mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai baginya.
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Hal ini dikuatkan oleh adanya unsur-unsur dalam pertukaran sosial

tersebut seperti ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan.

4.2.4 Konflik

Pada dasarnya ada dua akibat yang ditimbulkan dari sebuah konflik

yaitu akibat positif dan negatif. Namun pada pandangan Simmel, yang

lebih ditekankan adalah dampak positif dari konflik itu sendiri. Menurut

Simmel (dalam Faruk, 2012:36) konflik bukanlah sesuatu yang bersifat

negatif, ancaman terhadap kebersamaan. Konflik justru merupakan bentuk

dasar dari interaksi, yang memungkinkan interaksi terus berlangsung dan

masyarakat dapat dipertahankan. Dampak positif dari konflik itu sendiri

antara lain: membentuk serta mempertahankan struktur suatu kelompok

tertentu serta menyelesaikan ketegangan antara ke-dua belah pihak.

Berikut adalah kutipan yang menunjukkan bentuk interaksi konflik dalam

novel Bumi Cinta.

Ayyas diam di tempatnya. Ia melihat dua setan saling bunuh. Ia
mendengar Linor meminta tolong padanya dengan suara tersengat.
Tapi ia tetap saja mematung di tempatnya. Namun tiba-tiba ia
tersadar, jika Linor mati urusannya akan panjang. Ia bisa terseret-
seret ke permasalahan hukum Rusia yang bisa mencelakakannya.
Bisa-bisa ia nanti yang dianggap membunuh Linor (Shirazy,
2013:118).

Konflik dalam kutipan novel di atas adalah konflik fisik yang terjadi

antara Ayyas, Linor dengan laki-laki bule yang bernama Sergei.

Konfliknya adalah Sergei mencekik Linor hingga sekarat dan Ayyas

berusaha menolong Linor agar tidak ikut terseret dalam masalah. Konflik

ini berawal dari perkelahian Ayyas dengan Sergei. Sergei merasa
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terganggu dengan suara laptop Ayyas saat ia bercinta dengan Linor.

Ditengah perkelahian antara Ayyas dan Sergei, Linor mencoba melerai

namun Sergei malah menyerang Linor. Linor yang tidak terima dengan

kata-kata kasar Sergei melemparnya dengan botol hingga pelipis kanan

Sergei berdarah. Saat itu juga Sergei mencoba membunuh Linor dengan

mencekik lehernya. Linor yang dalam keadaan sekarat meminta tolong

kepada Ayyas yang berdiri diam di tempatnya. Hingga pada akhirnya

Ayyas memutuskan membantu Linor karena tidak ingin masalahnya

menjadi semakin besar.

Menurut pembagian jenis konflik dalam teori Simmel, konflik ini

termasuk dalam jenis konflik antarpribadi. Dalam konflik ini juga terdapat

penyelesaian secara langsung dimana Ayyas membantu Linor untuk lepas

dari cekikan Sergei. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukan Simmel

(dalam Faruk, 2012:36) bahwa konflik menjadi suatu yang positif bagi

kebersamaan apabila tidak berlangsung secara berkepanjangan, mengarah

kepada suatu penyelesaian. Selain kutipan di atas, kutipan berikut ini juga

menggambarkan bentuk interaksi sosial konflik:

Ayyas yang sedang khusyuk dalam zikir paginya samasekali tidak
menyahut. Ia tidak mau diganggu. Tak lama kemudian ia
mendengar percekcokan kecil antara Yelena dan Linor. Linor
mengingatkan Yelena agar agar tidak mengetuk kamar orang lain.
Yang jadi masalah, di ujung kalimatnya Linor mengatakan, “Dasar
perempuan jalang!” lalu terjadilah cekcok mulut yang cukup panas
dalam bahasa Rusia. Dua perempuan itu saling mencaci dan
mengumpat dengan kata-kata tidak terpuji (Shirazy, 2013:96).

Konflik dalam kutipan novel di atas adalah konflik verbal yang terjadi

antara Linor dengan Yelena. Konfliknya adalah saling menghujat dan
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mengeluarkan kata-kata kotor antara keduanya. Konflik ini terjadi karena

Linor yang merasa terganggu oleh suara ketukan pintu kamar Ayyas yang

dilakukan oleh Yelena. Linor meneriakkan kata-kata kasar dengan

menyebut Yelena perempuan jalang sehingga terjadilah adu mulut diantara

keduanya.

Dalam konflik yang terjadi di antara Linor dan Yelena secara tidak

langsung juga dibutuhkan dalam usaha untuk membentuk suatu peraturan

baru dan diharapkan keduanya agar lebih saling menghargai satu sama lain

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukan

Simmel (dalam Faruk,2012:36) bahwa konflik menjadi suatu yang positif

bagi kebersamaan apabila tidak berlangsung secara berkepanjangan,

mengarah kepada suatu penyelesaian. Kutipan berikutnya:

“Apa katamu, Sergei!?” wajah Linor Bertambah buruk.
Sekuat tenaga Sergei menampar lagi wajah Linor dan berkata
keras, “Diam!” Linor terpelanting. Ayyas diam di tempatnya. Ia
kini menyaksikan dua setan sedang bertengkar. Linor tidak terima
begitu saja diperlakukan seperti itu oleh Sergei. Ia mengambil
botol Vodka dan melemparnya ke arah Sergei yang telah
menghadapkan wajahnya kepada Ayyas (Shirazy, 2013:117).

Konflik yang terdapat dalam kutipan di atas terjadi antara Linor dan

Sergei. Konfliknya adalah Sergei menampar wajah Linor dan Linor

membalasnya dengan melemparkan botol kearah Sergei. Interaksi yang

terjadi antara keduanya disebabkan oleh pertengkaran karena Linor tidak

menerima disebut perempuan jalang oleh Sergei. Dalam konflik ini terjadi

kontak fisik dan adu mulut hingga Linor nyaris mati ditangan Sergei. Hal

ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Simmel bahwa konflik
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merupakan suatu yang essensial dari kehidupan sosial sebagai suatu hal

yang tidak dapat dihilangkan di dalam komponen kehidupan sosial.

Berikut adalah kutipan lainnya yang menggambarkan konflik dalam novel

Bumi Cinta:

Bule Rusia itu mengatupkan rahangnya. Giginya bergemeretek,
matanya semakin memerah. Amarahnya tidak tertahan lagi. Ia
langsung menyarangkan pukulan ke rahang Ayyas. Ia ingin
menghajar Ayyas sejadi-jadinya. Tapi ia terlalu menganggap
enteng Ayyas. Pemuda Indonesia yang pernah belajar karate
selama enam tahun sejak dari SMP itu dengan mudah mengelak,
bahkan langsung menyarangkan pukulan ke ulu hati bule itu. Bule
itu tersungkur ke belakang (Shirazy, 2013:116).

Jadi, setiap konflik yang terjadi pada kutipan di atas selalu

menimbulkan dua dampak yaitu positif dan negatif. Dampak positif dari

setiap konflik itu adalah munculnya atau timbulnya struktur baru di antara

dua pihak yang berkonflik. Dalam konflik juga penyelesaian berupa

timbulnya peraturan atau kesadaran diri dari masing-masing pihak

mengenai sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang pada kedua

pihak jika itu bersifat merugikan satu pihak. Hal ini juga dapat

menimbulkan rasa saling menghormati dan rasa toleransi dari kedua belah

pihak agar tidak terjadi konflik yang sama di masa depan.

4.2.5 Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia modern. Maksudnya adalah

siapa pun yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan

gagasan tentang gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri

maupun orang lain. Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang

membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Pola-pola kehidupan
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sosial yang khusus seringkali disederhanakan dengan istilah budaya.

Sementara itu, gaya hidup tergantung pada bentuk-bentuk kultural, tata

krama, cara menggunakan barang-barang, tempat dan waktu tertentu yang

merupakan karakteristik suatu kelompok. Tatanan sosial modern

membutuhkan perlengkapan yang kompleks. Itulah mengapa saat ini

banyak disebut bahwa kebutuhan manusia semakin kompleks.

Gaya hidup juga merupakan bentuk relasi sosial yang memungkinkan

orang menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan kelompok. Gaya

hidup ditandai dengan adanya teori Simmel tentang “Uang” yang dapat

mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat. Berikut adalah kutipan

yang menunjukkan bentuk interaksi gaya hidup dalam novel Bumi Cinta.

“Sudah Dev, cepetan yuk jangan bercanda terus. Masya Allah,
dingin sekali Dev. Ini aku sudah rangkap empat lho. Plus jaket
tebal yang kubeli di New Delhi. Wuih ternyata masih tembus. Dev,
ayo cepatlah,mana taksi atau busnya! Bisa mati membeku aku kalo
agak lama di sini.” Ayyas menggigil dalam jaket hijau tuanya. Uap
hangat keluar dari mulutnya saat bicara. Ia kencangkan kuncian
sedekap kedua tangan di dadanya (Shirazy, 2013:11).

Gaya hidup yang ditunjukkan dalam kutipan novel di atas adalah ketika

Ayyas menggunakan jaket tebal yang belapis-lapis. Gaya berpakaian yang

Ayyas gunakan ini seperti yang digunakan oleh orang Rusia pada

umumnya. Sesuai dengan kondisi cuaca di Rusia yang sangat dingin saat

musim salju. Ini menunjukkan gaya atau kebiasaan masyarakat dapat

dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya dalam kasus Ayyas adalah

kondisi alam masyarakat tersebut. Seperti yang telah dijelaskan bahwa

pakaian musim dingin berupa palto ini termasuk dalam kebutuhan hidup di
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Rusia. Palto ini memiliki kaitan dengan interaksi sosial secara tidak

langsung yaitu fungsinya sebagai pakaian hangat di Rusia dan sudah

menjadi gaya hidup tersendiri dalam masyarakatnya.

Seperti yang dikemukakan Simmel di atas bahwa gaya hidup

merupakan ciri sebuah dunia modern yang maksudnya adalah siapa pun

yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan gagasan tentang

gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain.

Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu

orang dengan orang lainnya. Pola-pola kehidupan sosial yang khusus

seringkali disederhanakan dengan istilah budaya. Selain kutipan di atas,

kutipan berikut ini juga menggambarkan bentuk interaksi sosial gaya.

Jadi, gaya hidup secara tidak langsung menciptakan situasi yang dapat

mengakibatkan terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi

sosial ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan masyarakat

modern akan gaya hidupnya menyebabkan banyaknya interaksi-interaksi

sosial dalam dunia pasar. Contoh kongkrit gaya hidup menimbulkan

interasi sosial dapat dilihat dalam interaksi antara penjual dan pembeli

dalam tawar menawar harga di pasar.

4.3 Hasil Analisis

Interaksi sosial bentuk subordinasi dan superordinasi di dalam

penelitian ini dilihat dalam empat kutipan. Kutipan pertama interaksi

antara Ben Solomon dengan Linor sebagai anggota agen rahasia Yahudi.

Ben Solomon berkedudukan sebagai superordinasi atau atasan dan Linor
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berkedudukan sebagai subordinasi atau bawahan dalam interaksi sosial.

Kutipan kedua interaksi antara Yelena dengan Olga Nikolayenko dalam

bisnis prostitusi di Rusia.  Olga Nikolayenko berkedudukan sebagai

superordinasi atau pemimpin dari tempat prostitusi tersebut dan Yelena

sebagai subordinasi atau individu yang ditundukkan dalam interaksi sosial

antara keduanya. Kutipan ketiga adalah subordinasi dan superordinasi

pada prinsip umum. Yaitu doktrin Gush Emunim yang selalu menjadi

prinsip dasar dalam organisasi rahasia Yahudi. Dalam kasus ini doktrin

Gush Emunim sebagai superordinasi sedangkan Linor yang taat dan

memegang teguh prinsip ini sebagai individu yang disubordinasi.

Bentuk interaksi berikutnya adalah hubungan seksual dalam novel

ditandai dengan empat kutipan. Kutipan pertama interaksi hubungan

seksual antara Linor dengan Segei di ruang tamu apartemen. Hubungan

seksual ini ditandai dengan adanya kata bergumul dalam kutipan. Kutipan

kedua ketika Yelena baru saja selesai melayani kliennya. Dalam hal ini

kaitannya dengan hubungan seksual adalah Yelena sebagai PSK. Kutipan

ketiga interaksi antara Linor dengan Ayyas. Dalam kutipan dialog ini

Linor berusaha merayu Ayyas untuk mau berhubungan seksual dengannya

walaupun pada akhirnya Ayyas berhasil menghindari ajakan Linor.

Kutipan keempat interaksi antara Ayyas dengan Anastasia Palazzo. Dalam

kutipan ini memang tidak terdapat hubungan seksual secara fisik tetapi

ketertarikan Anastasia Palazzo kepada Ayyas termasuk dalam kategori

hubungan seksual secara tidak langsung.
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Berikutnya adalah bentuk interaksi pertukaran sosial yang ditandai

dengan tiga kutipan dalam penelitian ini. Kutipan pertama pertukaran

sosial antara Linor dengan Yelena dalam rencananya mengadudomba Olga

Nikolayenko dengan Boris Malkinov. Dalam rencana ini keduanya saling

menguntungkan untuk terbebas dari masalahnya masing. Kutipan kedua

pertukaran sosial antara Yelena dengan bibi Margareta. Yelena mengajak

bibi Margarena untuk tinggal bersamanya di apartemen sebagai balas budi

karena telah menyelamatkan nyawanya. Kutipan ketiga pertukaran sosial

antara Yelena dengan Linor. Yelena yang sudah dibantu untuk

menyelesaikan masalahnya berusaha untuk membalas kebaikan Linor

dengan mencarikannya penginapan di Kiev sesuai dengan permintaan

Linor.

Bentuk interaksi sosial berikutnya adalah konflik dalam novel. Kutipan

pertama konflik antara Linor dengan Sergei temannya sendiri yang hampir

membunuh Linor. Dalam konflik ini Ayyas juga terlibat sebagai pihak

ketiga yang akhirnya membantu Linor terlepas dari cengkraman Sergei.

Kutipan kedua konflik antara Yelena dengan Linor yang saling

mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar. Konflik ini adalah konflik ferbal

dan tidak sampai beradu fisik pada keduanya. Kutipan ketiga konflik

antara Linor dengan Sergei yang tidak terima disebut perempuan jalang.

Konflik antara keduanya hampir berakhir dengan kematian Linor jika

Ayyas tak datang membantunya. Kutipan keempat konflik antara Ayyas

dengan Sergei teman laki-laki Linor. Konflik ini berawal karena Sergei
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merasa terganggu dengan suara laptop Ayyas yang keras hingga berakhir

dengan perkelahian antara mereka.

Bentuk interaksi sosial yang terakhir adalah gaya hidup. Kutipan ini

menceritakan gaya berpakaian Ayyas yang menggunakan pakaian hangat.

Dalam hal ini Ayyas mengikuti atau menyesuaikan gaya berpakaiannya

dengan gaya orang Rusia pada umunya. Gaya berpakaian seseorang

berkaitan erat dengan teori gaya hidup dan kaitannya dengan interaksi

sosial.

4.4 Relevansi Interaksi Sosial dalam Novel Bumi Cinta dengan

Pembelajaran Sastra di SMA

Arti dari kata relevansi adalah kecocokan. Relevan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang bersangkut paut, berguna secara

langsung, kaitan dan hubungan (Podo, dkk, 2012:702). Dalam penelitian

ini relevansi interaksi sosial dalam novel terhadap pembelajaran sastra.

Berikut adalah penjelasan keterkaitannya:

Relevansi hasil penelitian interaksi sosial dalam novel Bumi Cinta

dengan pembelajaran sastra di SMA terdapat pada analisis unsur-unsur

ekstrinsik dalam pembelajaran novel. Analisis interaksi-interaksi sosial

dalam novel Bumi Cinta merupakan salah satu kompetensi dasar yang

terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang

diajarkan kepada siswa. Analisis interaksi sosial adalah analisis unsur-

unsur yang berada di luar karya sastra yang mempengaruhi karya sastra
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tersebut, unsur-unsur tersebut berupa interaksi-interaksi sosial yang

bermanfaat bagi siswa di SMA.

Relevansi hasil pembelajaran sastra di SMA dengan interaksi sosial

yang terkandung dalam novel Bumi Cinta ini tampak pada kompetensi

dasar kelas XI semester I yaitu memahami berbagai hikayat, novel

Indonesia/ novel terjemahan. Dengan sumber pembelajaran pada

kompetensi dasar ini adalah pengenalan novel, dan unsur-unsur dan

ekstrinsik. Adapun materi pembelajaran antara lain: 1) definisi novel

Indonesia 2) unsur ekstrinsik (bentuk interaksi subordinasi, hubungan

seksual, pertukaran sosial, konflik, dan gaya hidup), Indikatonya dalam

pembelajaran sastra ini adalah 1) menganalisis unsur ekstrinsik  (bentuk

interaksi subordinasi, hubungan seksual, pertukaran sosial, konflik, dan

gaya hidup.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian atau pembahasan pada bab empat, peneliti

menyimpulkan bahwa interaksi sosial yang terkandung dalam novel Bumi

Cinta Terdapat lima bentuk interaksi sosial di antara tokoh-tokohnya.

Interaksi subordinasi seperti yang terjadi antara Linor dengan Ben Solomon,

hubungan seksual seperti yang terjadi antara Ayyas dengan Linor, pertukaran

sosial seperti yang terjadi antara Linor dan Yelena, konflik seperti yang

terjadi antara Ayyas dengan Sergei, dan  gaya hidup seperti yang terjadi pada

Ayyas yang menggunakan pakaian khas Rusia (palto).

Interaksi sosial yang terdapat dalam novel Bumi Cinta memiliki

relevansi dengan materi pembelajaran bahasa dan sastra di SMA, yaitu pada

kompetensi dasar kelas XI semester I: mememahami berbagai hikayat, novel

Indonesia/ novel terjemahan. Dengan materi pembelajaran adalah novel

Indonesia/ novel terjemahan, unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel

seperti bentuk interaksi subordinasi, hubungan seksual, pertukaran sosial,

konflik, dan gaya hidup. Kemudian bentuk-bentuk interaksi tersebut

dijadikan sebagai bahan ajar bagi siswa di SMA.
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5.2 Saran

Beberapa saran berikut dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi

para pembaca dan peneliti lainnya antara lain:

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan ajar dan acuan pembelajaran

sastra khususnya dalam memahami unsur-unsur ekstrinsik dalam novel.

2. Pembaca karya sastra diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif yang

terdapat di dalam karya sastra khususnya novel. Karena di dalam novel

juga terdapat nilai-nilai di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga

nilai-nilai positif ini dapat menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat.

3. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang bisa dikembangkan

dan diteliti lebih lanjut. Oleh Karena itu, peneliti lain sebaiknya terus

meningkatkan penelitian dalam bidang sastra khususnya novel Bumi Cinta

karya Habiburrahman El-Shirazy secara lebih mendalam.
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Sinopsis Novel Bumi Cinta

Muhammad Ayyas atau yang sering dipanggil Ayyas adalah seorang

mahasiswa muslim dari Indonesia yang taat beribadah. Ia harus melakukan

sebuah penelitian di negeri yang paling menjunjung tinggi seks bebas yaitu

Rusia. Ia dihadapkan dengan permasalahan yang berat dalam kehidupannya

selama di Rusia. Ia harus berjuang mempertahankan keimanan , keyakinan ,

dan akidahnya.

Moskwa sedang dalam keadaan musim dingin. Salju berterbangan dan

melayang turun perlahan tidak menghalangi arus lalu lalang orang-orang di

bandara Sheremetyevo . Ia dijemput oleh Devid, sahabatnya saat SMP di

Indonesia. Mereka sudah hampir sembilan tahun tidak bertemu. Setelah

beberapa saat bercengkrama satu sama lain, mereka kemudian bergegas

menuju apartemen yang disewakan Devid untuk Ayyas selama melakukan

penelitian di Rusia beberapa bulan kedepan.

Tanpa Ayyas duga, ia dikejutkan dengan sebuah kenyataan bahwa dirinya

harus satu apartemen dengan dua orang gadis Rusia yang berparas sangat

cantik yaitu Yelena dan Linor. Ia takut imannya akan runtuh jika harus

tinggal bersama mereka. Namun menurut Devid, itulah yang terbaik untuk

Ayyas. Devid menjelaskan secara detail alasan mengapa Devid memilih

apartemen tersebut. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar Devid,

Ayyas pun mengerti dan menyetujui apa kata Devid.

Sejak saat itulah perjalanan hidup Ayyas dipenuhi dengan banyak godaan.

Dari mulai cara berpakaian mereka, sikap, sampai perkataan Linor yang

sering sekali mengejek agama Islam. Belum lagi asisten professor yang

sangat cantik, menawan dan cerdas. Bayangan wajahnya selalu ada dalam

pikiran Ayyas, professor muda itu bernama Dr. Anastasia Palazzo. Ayyas

merasa cobaan ini sangat berat baginya .

Setelah cukup lama Ayyas tinggal satu apartemen bersama dua orang

gadis Rusia itu, Ayyas sangat terkejut karena ternyata mereka itu bukanlah

orang baik-baik. Suatu hari, Ayyas memergoki Linor sedang melakukan

perzinahan di ruang tamu apartemen mereka bersama seorang anggota mafia
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Rusia. Bahkan mafia itu sendiri terang-terangan mengajak Ayyas untuk

berzina bersama mereka. Namun Ayyas meninggalkan ruang tamu menuju

kamarnya tanpa menghiraukan mereka. Kemudian Ayyas menyalakan

laptopnya dan memutar lantunan ayat suci Al Qur’an dengan keras. Karena

merasa terganggu, lelaki itu menggedor pintu kamar dan memaki Ayyas

sampai timbul perkelahian antara mereka berdua.

Setelah perkelahian Ayyas dengan pacarnya, Linor semakin membenci

Ayyas, banyak sekali cara yang ia lakukan untuk menhancurkan keimanan

seorang Ayyas. Berbagai cara ia lakukan untuk menjebak Ayyas. Mulai dari

berpakaian yang tidak wajar di depan Ayyas, masuk kamar kamar Ayyas

secara diam-diam, hingga menjebak Ayyas agar menjadi tersangka peledakan

bom disebuah hotel di Rusia. Namun dari sekian cara yang dilakukan Linor,

tidak ada satupun cara yang berhasil meruntuhkan benteng keimanan Ayyas.

Tidak lama setelah itu, ia mengetahui bahwa Yelena adalah seorang

pelacur kelas kakap dan merupakan seseorang yang tidak percaya akan

adanya Tuhan. Suatu ketika, Yelena mengalami suatu kejadian yang sangat

tidak manusiawi. Ia disiksa dan dibuang begitu saja oleh pelanggannya dari

sebuah mobil di jalanan. Saat itu salju turun begitu lebat. Badan Yelena

terasa hancur dan sama sekali tidak ada yang bisa ia gerakan. Saat itu Yelena

sedang berada di ujung kematian dan tak ada seorang pun yang

menolongnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan , dan pada siapa ia

harus minta tolong. Tanpa ia sadari ia mengingat Tuhan, dalam hatinya ia

memanggil nama Tuhan. Ia meminta pertolongan kepada Tuhan dengan

meneteskan air mata.

Tubuh Yelena semakin tertimbun oleh salju. Tiba-tiba ada seorang

perempuan tua gembel yang melihatnya, perempuan itu meminta bantuan

kepada orang-orang untuk menolong Yelena namun tak ada seorang pun

yang ingin membantunya. Tak lama kemudian ada seorang pemuda yang mau

membantunya dan pemuda itu adalah Muhammad Ayyas yang kebetulan

lewat disana. Bahkan Ayyas pun pada walnya dipaksa hingga mau menolong

Yelena ynag sedang sekarat. Akhirnya Yelena pun dilarikan ke rumah sakit
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terdekat dengan taksi. Dokter mengatakan jika terlambat tiga menit saja,

nyawa Yelena tidak akan tertolong karena tenggorokannya membeku karena

dingin salju. Namun daun telinga Yelena harus diamputasi karena sudah mati

rasa akibat dingin.

Yelena yang sudah menjalani operasi dan sembuh sangat berterimakasih

kepada Ayyas karena berkat Ayyas ia dapat selamat. Namun Ayyas

menegaskan pada Yelena bahwa yang menolongnya itu bukan Ayyas tetapi

itu adalah keajaiban Tuhan. Sejak itulah Yelena mulai sedikit percaya akan

adanya Tuhan.

Tak lama kemudian Linor harus dikejutkan dengan sebuah kenyataan

tentang siapa dirinya sebenarnya. Ternyata ia adalah anak dari keturunan

orang Palestina dan beragama islam, Negara dan agama yang sangat ia benci

selama ini dan harus menerima kenyataan lain bahwa dia bukan keturunan

Yahudi. Ia mengetahui semua hal itu dari Madame Ekaterina yang selama ini

ia anggap sebagai ibu kandunya sendiri yang sebenarnya adalah ibu angkat

Linor. Linor sangat terpukul mendengar hal itu dan seolah tak percaya. Ibu

kandungnya meninggal pada saat terjadi pembantaian di Sabra dan Sathila,

Palestina. Dalam hatinya Linor menyesal atas semua perbuatannya selama ini

sebagai agen Zionis dan ia merasa sama saja ia sendiri yang membunuh ibu

kandungnya. Tak hanya itu, ia juga merasa sedih karena ternyata orang

tuanya adalah pemeluk agama yang selama ini ia sebut sebagai agama

primitif yakni Islam. Setelah kejadian itu Linor pun mulai mendalami dan

mengkaji Islam.

Dilai tempat Devid yang selama ini hidup bebas, ia merasakan hidupnya

semakin kacau tanpa arah dan tujuan. Ia meminta Ayyas untuk menuntunnya

kembali ke Jalan yang benar. Devid pun kembali mengucapkan dua kalimat

syahadat sebagai tanda ke-Islamannya. Ia mencerceritakan kepada Ayyas,

selama ini ia sudah terlalu bebas hidup dengan perempuan mana yang bukan

muhrimnya. Ia tidak bisa jika tidak hidup bersama dengan seorang

perempuan. Ayyas pun memberikan solusi agar Devid segera menikah. Ia

sempat akan dinikahkan dengan adik seorang Ustad, namun ia merasa tidak
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pantas menikah dengan adik seorang Ustad yang begitu menjaga

kesuciannya. Devid meminta agar Ayyas mencarikannya calon istri dan

Ayyas menyarankannya dengan Yelena. Tak menunggu lama,Devid pun

melamar Yelena dan ternyata lamarannya pun diterima. Akhirnya Yelena

mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk Islam lagi, kemudian

melaksanakan pernikahan dengan Devid.

Setelah banyak mencari informasi tentang Islam dan mendalaminya, Linor

pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Suatu ketika Linor

bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya. Dalam mimpinya, ibu Linor

berpesan agar Linor menikah dengan seseorang yang memiliki sifat seperti

Nabi Yusuf a.s.. Linor terbangun dari tidurnya dan bertanya-tanya mengapa

ibunya berpesan seperti itu. Ia pun mencari informasi tentang Nabi Yusuf a.s.

Setelah mengetahui cerita tentang Nabi Yusuf a.s. ia pun langsung teringat

kepada sosok Muhammad Ayyas yang memiliki sifat persis seperti Nabi

Yusuf a.s.. Ia pun beranggapan bahwa orang yang dimaksud oleh ibunya itu

adalah Ayyas.

Linor mencari Ayyas dengan maksud menanyakan apakah Ayyas mau

menjadikannya istri. Linor berangkat menemui Ayyas dengan berpakaian

muslimah dan Ayyas pun sampai tidak mengenalnya. Setelah ia menerangkan

bahwa ia adalah Linor, Ayyas terkejut dan sangat bersyukur karena Linor

telah bertaubat. Linor pun menyampaikan maksud kedatangannya kepada

Ayyas, namun Ayyas tidak langsung menjawabnya saat itu.

Dalam kebingungan Ayyas tidak kunjung memberikan jawaban, Linor pun

berpamitan dan berharap Ayyas memberikan kepastian keesokan harinya.

Ketika Linor sudah keluar, Ayyas berubah pikiran Ia menerima dan

menyanggupinya untuk menjadi suami Linor. Namun Linor sudah berjalan

terlalu jauh. Ayyas langsung bergegas ke jendela untuk berteriak memanggil

Linor bahwa ia sanggup menjadi suaminya, tapi Linor semakin jauh dan tak

mungkin mendengar suaranya. Di belakang Linor terlihat sebuah mobil hitam

yang melaju ke arahnya. Ayyas melihat orang yang ada di dalam mobil itu

membawa senjata api. Ayyas yang melihat hal itu berteriak memperingatkan
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Linor. Namun terlambat, tubuh Linor pun langsung jatuh saat itu juga setelah

ditembak. Orang yang menembak Linor adalah orang suruhan Ben Solomon

tempat linor bekerja untuk Yahudi dulu. Ayyas langsung terkulai lemas tak

berdaya melihat Linor yang telah jatuh berlumuran darah. Ia pun

mengumpulkan segenap tenaga dan berlari menuju Linor yang sudah

terkapar. Ia mengangkat Linor ke pangkuannya dan meminta bantuan untuk

membawa Linor ke rumah sakit.

Tak lama kemudian ada seorang ibu yang mengendarai mobil melintas di

dekatnya, Ayyas pun meminta tolong kepada ibu tersebut untuk

membawanya ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan menuju rumah sakit

Ayyas sangat menyesal mengapa ia tidak langsung menjawab permintaan

Linor padanya. Dengan penuh penyesalan, Ayyas pun menangis merangkul

tubuh Linor dalam mobil. Isak tangis yang kalau siapa saja yang melihat dan

mendengarnya pasti akan tersayat hatinya. Isakan seorang pecinta sejati, yang

mencintai karena Allah dan kehilangan pun karena Allah pula.
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ISTRUMEN PENELITIAN NOVEL BUMI CINTA

No.
Data

Halaman Data Kontek Analisis

Bentuk
Interaksi

1 215 …Ia harus membunuh lagi.
Kali ini ia ditugasi langsung
oleh Ben Solomon. Yang
harus ia bunuh adalah
seorang gadis yang masih
kuliah semester dua di
MGU. Gadis itu bernama
Rihem, putri salah seorang
diplomat Syiria. Jika Rihem
mati, menurut Ben Solomon
itu bisa berpengaruh pada
hubungan Syiria dan Rusia.
Dan ia diminta agar
pembunuhan gadis itu
sebagai kejadian
kriminalitas yang
menggucang dunia.

Subordinasi Kutipan di atas
menggambarkan sosok
Linor yang patuh terhadap
perintah dari Ben Solomon
yang menjadi pemimpin
organisasi rahasia Yahudi
untuk membunuh seorang
wanita.

2 248 ....Apa kabar Yelena?
Mohon maaf kami tidak
bisa menjengukmu. Aku
dengar kamu mengalami
kecelakaan kecil. Itu hal
yang biasa bukan? O ya
kalau kamu sudah sembuh,
segera masuk kerja ya. Kita
sedang kewalahan. Ada
banyak ikan istimewa yang
harus diolah dan dimasak.
Kamu pasti merindukannya.
Aku harap besok kamu
sudah kembali bekerja,
sebab aku tadi sudah
mengecek ke tempat kamu
dirawat, kamu sudah
sembuh. Aku tunggu
ditempat biasa....

Subordinasi Kutipan di atas
menggambarkan bagaimana
Olga Nikolayenko sebagai
pemimpin prostitusi di
tempat Yelena bekerja
mendesak Yelena agar
segera kembali bekerja.
Padahal dengan kondisi
Yelena yang hampir tewas
dianiaya kliennya.

3 367 …Linor langsung
membungkam nuraninya,
bahwa salahnya Ayyas

Subordinasi Pada kutiapn ini adalah
subordinasi pada prinsip
umum. Digambarkan Linor
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adalah satu; dia tidak
Yahudi. Karena tidak
Yahudi maka tidak ada
masalah apapun jika
dikorbankan untuk
kepentingan Yahudi.
Doktrin Gush Emunim
kembali ia gumamkan.
Nuraninya kembali ingin
bicara tapi cepat-cepat ia
libas. Ada pergulatan
dalam jiwa Linor. Tetapi
setan-setan yang
mendukung doktrin Gush
Emunim tidak tinggal diam.
Setan-setan itu sama sekali
tidak memberi kesempatan
bagi nurani dan akal sehat
Linor untuk bersuara….

begitu tuntuk dan sangat
bangga dengan doktrin Guss
Emunim. Doktrin yang
menganggap membunuh
orang selain bangsa Yahudi
adalah benar.

4 113 ….Ayyas membuka pintu
dan terkejut bukan
kepalang. Ayyas
menyaksikan adegan yang
tidak boleh disaksikan oleh
siapapun. Ayyas langsung
memalingkan mukanya dan
beristighfar sejadi-jadinya.
Di atas sofa Linor
bergumul dengan seorang
lelaki bule dan melakukan
hal yang diharamkan oleh
semua agama. Tubuh Ayyas
langsung kaku. Ia tidak
tahu harus berbuat apa….

Hubungan
seksual

Hubungan seksual yang
terdapat dalam kutipan ini
ditandai dengan adanya kata
bergumul dan frase
‘melakukan hal yang
diharamkan oleh semua
agama.

5 43 ….Yelena duduk termangu
di sofa kamar president
suite Hotel Tverskaya Inn.
Ia telah menyelesaikan
pekerjaannya dengan
sangat professional.
Kliennya menyampaikan
rasa puasnya. Untuk kerja
empat jam itu ia mendapat
enam ratus dolar, bersih. Ia
sudah mandi dan rapi. Ia

Hubungan
seksual

Dalam kutipan ini
menyoroti Yelena yang
bekerja sebagai PSK.
Kutipan ini menggambarkan
bagaimana Yelena yang
telah selesai melayani
kliennya di kamar hotel.
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melihat jam tangannya.
Sudah saatnya ia pulang.
Kliennya sedang makan
malam. Dan bukan tugasnya
untuk menemani makan
malam. Kesepakatannya; ia
hanya menemani sampai
jam tujuh malam….

6 369 ….“Dengan hormat aku
minta kau keluar
sekarang!”
“Setelah kau membantuku.
Aku perlu bantuanmu!”
“Kau tidak harus memasuki
kamarku kalau ingin aku
membantumu.”
“Jusrtu aku ingin kau
membantuku di kamarmu
ini.”
“Aku tidak paham
maksudmu?”
“Dengan melihatku
berpakaian seperti ini, kau
tidak paham juga?”
“Ya aku paham?”
“Apa aku harus melepas
semua yang kukenakan
sampai kau paham?” ….

Hubungan
seksual

Kutipan ini menceritakan
bagaimana ajakan Linor
untuk berhubungan seksual
dengan Ayyas yang taat
kepada agamanya.
Walaupun pada akhirnya
Ayyas berhasil menghindari
perbuatan yang diharamkan
agama tersebut.

7 223 ….“Saya telah berjanji
untuk hanya mencintai
perempuan yang menjadi
istri saya. Siapapun dia.
Kalau ternyata yang
menjadi istri saya adalah
gadis itu, maka dialah
orang yang akan saya
limpahi segenap cinta dan
kasih yang saya miliki.”
Hati Doktor Anastasia
Palazzo bergetar
mendengar ucapan Ayyas.
Belum pernah ia
mendengar kalimat yang
sedemikian kesatria dari
seorang pemuda mana pun
sebelumnya. Tiba-tiba ia

Hubungan
seksual

Rasa ketertarikan Anastasia
Palazzo terhadap Ayyas
adalah sebuah ketertarikan
seseorang kepada lawan
jenisnya. Dalam teori
bentuk interaksi sosial
hubungan seksual tidak
hanya mencakup hubungan
seksual dalam bentuk
hubungan badan akan tetapi
daya tarik dan rangsangan
yang ditimbulkan saat
melihat lawan jenisnya
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ingin menjadi seorang
perempuan yang mendapat
kemuliaan cinta dari
seorang lelaki yang begitu
menjaga cintanya seperti
Ayyas ….

8 287 ….“Begini, Sergei
Gadotov sudah mati. Aku
yang membuang mayatnya
jauh di pinggir kota. Aku
sudah bakar semua
barang yang melekat
padanya dan
menggantinya dengan
pakaian yang lain.
Identitasnya akan kabur.
Tetapi aku masih
membawa ponsel milik
Sergei Gadotov. Kalau
kau mau hidup nyaman.
Kau binasahkan saja Olga
Nikolayenko dan
suaminya itu dengan
tangan baja Boris
Malkinov”….

Pertukaran
sosial

Kutiapn ini menceritakan
kerja sama antara Linor dan
Yelena untuk mengadu
domba Olga dan Boris
Malkinov. Hal ini mereka
lakukan agar keduanya
terbebas dari masalahnya
masing-masing.

9 227 ….“Saya ingin Bibi
Margareta ini terus
menemaniku. Dia akan aku
ajak tinggal di apartemen.
Satu kamar denganku.
Bagaimana menurutmu?
Apa kau keberatan kalau
Bibi Margareta masuk
kamar kita?….

Pertukaran
sosial

Niat baik Yelena untuk
mengajak bibi Margareta
hidup bersama seperti
sebuah keluarga. Hal ini
dilakukan Yelena sebagai
balas budi karena bibi
Margareta telah
menyelamatkan hidupnya

10 355 ….“Pasti bisa. Apa yang
harus aku lakukan
untukmu? ”
“Aku minta tolong, bibi
Margareta membelikan
sesuatu untukku di
Gastronom. Itu yang
pertama. Yang kedua, aku
minta kau carikan untukku
penginapan yang layak di
Kiev. Kau carikan lewat
internet dari komputermu.

Pertukaran
sosial

Yelena membantu Linor
untuk mencarikan sebuah
penginapan di Kiev. Karena
sebelumnya Linor telah
membantu Yelena mencari
jalan keluar untuk
masalahnya dengan Olga
Nikolayenko.
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Ini laptopku lagi ada sedikit
masalah. Bisa ? ”
“Itu tida susah. Segara
akan dikerjakan dengan
sempurna untukmu,
sehabatku.” ? ….

11 118 ….Ayyas diam di
tempatnya. Ia melihat dua
setan saling bunuh. Ia
mendengar Linor meminta
tolong padanya dengan
suara tersengat. Tapi ia
tetap saja mematung di
tempatnya. Namun tiba-
tiba ia tersadar, jika Linor
mati urusannya akan
panjang. Ia bisa terseret-
seret ke permasalahan
hukum Rusia yang bisa
mencelakakannya. Bisa-
bisa ia nanti yang
dianggap membunuh
Linor…

Konflik Konflik antara Linor dan
Sergei terjadi karena Linor
tidak terima disebut
perempuan jalang oleh
Sergei saat melerai
perkelahiannya dengan
Ayyas. Konlik fisik ini
ditandai dengan frase ‘Linor
meminta tolong padanya
dengan suara tersengat’.

12 96 ….Ayyas yang sedang
khusyuk dalam zikir
paginya samasekali tidak
menyahut. Ia tidak mau
diganggu. Tak lama
kemudian ia mendengar
percekcokan kecil antara
Yelena dan Linor. Linor
mengingatkan Yelena agar
agar tidak mengetuk kamar
orang lain. Yang jadi
masalah, di ujung
kalimatnya Linor
mengatakan, “Dasar
perempuan jalang!” lalu
terjadilah cekcok mulut
yang cukup panas dalam
bahasa Rusia. Dua
perempuan itu saling
mencaci dan mengumpat
dengan kata-kata tidak
terpuji….

Konflik Konlik antara Yelena
dengan Linor terjadi karena
suara ketukan pintu Ayyas
yang dilakukan oleh Yelena
mengganggu Linor. Konflik
verba ini ditandai dengan
frase ‘lalu terjadilah cekcok
mulut yang cukup panas
dalam bahasa Rusia.

13 117 ….“Apa katamu, Sergei!?” Konflik Konflik antara Linor dan
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wajah Linor Bertambah
buruk. Sekuat tenaga Sergei
menampar lagi wajah Linor
dan berkata keras, “Diam!”
Linor terpelanting. Ayyas
diam di tempatnya. Ia kini
menyaksikan dua setan
sedang bertengkar. Linor
tidak terima begitu saja
diperlakukan seperti itu
oleh Sergei. Ia mengambil
botol Vodka dan
melemparnya ke arah
Sergei yang telah
menghadapkan wajahnya
kepada Ayyas….

Sergei ini ditandai dengan
frase ‘sekuat tenaga Sergei
menampar lagi wajah Linor’

14 116 ….Bule Rusia itu
mengatupkan rahangnya.
Giginya bergemeretek,
matanya semakin memerah.
Amarahnya tidak tertahan
lagi. Ia langsung
menyarangkan pukulan ke
rahang Ayyas. Ia ingin
menghajar Ayyas sejadi-
jadinya. Tapi ia terlalu
menganggap enteng Ayyas.
Pemuda Indonesia yang
pernah belajar karate
selama enam tahun sejak
dari SMP itu dengan
mudah mengelak, bahkan
langsung menyarangkan
pukulan ke ulu hati bule itu.
Bule itu tersungkur ke
belakang….

Konflik Konflik dalam kutipan ini
terjadi antara Ayyas dengan
Sergei yang ditandai dengan
frase ’ia langsung
menyarangkan pukulan ke
rahang Ayyas. Ia ingin
menghajar Ayyas sejadi-
jadinya

15 269 ….Pak Joko membawa
Ayyas ke toko penjual
pakaian. Ayyas memilih-
milih pakaian yang cocok
ukuran, warna, dan
modelnya. Akhirnya dia
menemukan yang cocok di
antara sekian banyak yang
tidak cocok.
Ayyas mengambil sepasang

Gaya Hidup Gaya hidup dalam kutipan
ini digambarkan jelas ketika
Ayyas memilih pakaian
musim dingin yang cocok
denganya. Karena
memperhatikan cara
berpakaian adalah ciri
masyarakat modern.
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pakaian monyet atau
pakaian hanoman dari
katun yang lengan dan
kakinya ia rasa pas. Ia juga
mengambil sepasang
pakaian olahraga musim
dingin yang ia suka, juga
sweeter, jas coklat
kehitaman. Sepasang
sepatu hangat yang akan
terasa hangat di kaki.
Sepasang sarung tangan
dari kulit yang halus. Satu
palt, yaitu mantel besar
berlapis dengan kerah
berbulu. Dan topi hangat
yang ada umbainya, yang
disebut shapka, yang bila
cuaca sangat dingin dating,
umbai itu dapat diturunkan
untuk menutupi kedua
telinga dan tengkuk….

16 11 ….“Sudah Dev,cepetan yuk
jangan bercanda terus.
Masya Allah, dingin sekali
Dev. Ini aku sudah rangkap
empat lho. Plus jaket tebal
yang kubeli di New Delhi.
Wuih ternyata masih
tembus. Dev, ayo
cepatlah,mana taksi atau
busnya! Bisa mati membeku
aku kalo agak lama di
sini.” Ayyas menggigil
dalam jaket hijau tuanya.
Uap hangat keluar dari
mulutnya saat bicara. Ia
kencangkan kuncian
sedekap kedua tangan di
dadanya….

Gaya Hidup Gaya hidup dalam kutipan
ini digambarkan saat Ayyas
menggunakan jaket tebal
rangkap empat. Gaya
berpakaian ini
menyesuaikan dengan
kondisi Rusia yang dingin.
Ini adalah gaya berpakaian
sehari-hari orang Rusia dan
menjadikannya sebuah hal
yang penting dalam gaya
hidup sehari-hari
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SMA

Kelas/Semester : XI/1

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 x pertemuan)

1. Standar Kompetensi : 7. Memahami berbagai hikayat, novel
Indonesia/novel terjemahan

2. Kompetensi Dasar : 7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik
novel Indonesia/ novel terjemahan

3. Indikator:

 Menganalisis unsur ekstrinsik (Subordinasi, hubungan seksual,
pertukaran sosial, konflik, gaya hidup) novel Indonsia (Bumi Cinta)

4. Tujuan Pembelajaran:

 Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mengemukakan
unsur ekstrinsik novel Bumi Cinta  yang disampaikan secara
langsung/rekaman

 Setelah berdiskusi tentang interaksi sosial, siswa dapat membedakan
tiga jenis subordinasi (subordinasi di bawah satu individu, subordinasi
di bawah lebih dari satu individu, subordinasi di bawah prinsip
umum)

 Setelah berdiskusi tentang interaksi sosial, siswa dapat membedakan
bentuk interaksi hubungan seksual dalam novel

 Setelah berdiskusi tentang interaksi sosial, siswa dapat membedakan
bentuk interaksi pertukaran sosial dalam novel

 Setelah berdiskusi tentang interaksi sosial, siswa dapat membedakan
bentuk interaksi konflik dalam novel

 Setelah berdiskusi tentang interaksi sosial, siswa dapat membedakan
bentuk interaksi gaya hidup dalam novel

5. Materi pembelajaran:

Unsur ekstrinsik dalam novel Bumi Cinta tentang interaksi sosial
(Subordinasi, hubungan seksual, pertukaran sosial, konflik, gaya hidup)

6. Metode pembelajaran:
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 Ceramah
 Tanya jawab

 Diskusi
 Penugasan

7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran:
a. kegiatan awal (5 menit)

Guru dan siswa mendiskusikan hal yang dapat ditemukan dalam novel
Bumi Cinta

b. kegiatan inti (75 menit)
 eksplorasi

 Guru menjelaskan unsur-unsur sastra (ekstrinsik) yang
terkandung dalam novel Bumi Cinta

 elaborasi
 Siswa membaca novel Bumi Cinta

 Sambil membaca, siswa mencatat hal-hal penting dalam novel
Bumi Cinta

 Siswa menjawab pertanyaan tentang unsur ekstrinsik novel
Bumi Cinta

 Siswa mendiskusikan unsur ekstrinsik novel Bumi Cinta dan
memberi tanggapan terhadap unsur ekstrinsik novel Bumi
Cinta

 konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil diskusi siswa.

c. Kegiatan akhir (10 menit)
 Guru menegaskan kembali unsur ekstrinsik yang terdapat

dalam novel Bumi Cinta
8. Sumber belajar:

 Novel Bumi Cinta

9. Penilaian hasil belajar
 Tugas

 Ulangan
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

INDIVIDU

Latihan 1

1. Tentukan unsur ekstrinsik (Subordinasi, hubungan seksual, pertukaran

sosial, konflik, gaya hidup) yang terkandung dalam novel Bumi Cinta!

Novel Bumi Cinta

Unsur ekstrinsik Hasil Identifikasi

Subordinasi

Hubungan Seksual

Pertukaran Sosial

Konflik

Gaya Hidup

Nama :

Kelas/No Absen : Skor
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

KELOMPOK

PEDOMAN PENILAIAN

1. Penilaian proses

No Aspek Pengamatan Skor Maks.

1 Keaktifan siswa di dalam Kelas 3

2 Keseriusan siswa dalam membaca novel 3

3 Ketenangan siswa dalam mengerjakan (LKS) 3

Jumlah 9

2. Penilaian Hasil

 Tugas individu

No Aspek pengamatan Skor Maks.

1 Kelengkapan interaksi-interaksi sosial dalam novel 5

2
Kesesuaian antara interaksi sosial dengan kutipan yang

ditulis siswa
5

Jumlah 10

Tugas Kelompok

No Aspek pengamatan Skor maks.

1 Siswa menuliskan interaksi sosial dengan lengkap 3

2
Siswa menuliskan antara interaksi sosial, kutipan cerita

dengan sesuai
3

3 Siswa menuliskan interaksi sosial dengan kreatif 4

SKOR

Kelompok :

Nama:
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Jumlah 10

Nilai ideal = 100

 Nilai hasil = Nilai LKS individu + nilai LKS kelompok

=  10 + 10 =10

 Nilai maksimal = Nilai proses +Nilai hasil

= 9 + 20 = 29

 Nilai akhir = Nilai proses + Nilai hasil x nilai ideal

Nilai Maksimal

= 9 + 20 x 100

29

=100
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Materi Pembelajaran

1. Pengertian Novel Indonesia dan Novel Terjemahan

Novel Indonesia adalah suatu karangan prosa yang alurnya panjang

dengan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan lingkungan

sekitarnya dengan menonjolkan sifat serta watak pelaku yang ditulis oleh

orang Indonesia. Sedangkan novel terjemahan adalah novel yang ditulis atau

disusun dengan cara mengalih bahasakan novel luar negeri menjadi bahasa

Indonesia. Menerjemahkan bukan berarti mengubah isi cerita, yang diubah

hanya bahasa asing.

2. Unsur-unsur Novel

2.1 Unsur Ekstrinsik

Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita yang berasal dari luar

karya sastra itu sendiri. Karya sastra baik novel didalamnya mengandung nilai-

nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Nilai-nilai kebaikan

meliputi nilai pendidikan moral, nilai pendidikan keindahan, nilai keindahan

agama dan nilai pendidikan sosial.

a. Subordinasi dan Superordinasi

Subordinasi dan superordinasi memiliki hubungan timbal

balik. Pemimpin tidak ingin sepenuhnya mengarahkan pikiran dan

tindakan orang lain. Justru pemimpin berharap pihak yang

tersubordinasi beraksi secara positif atau negatif. Tidak satu pun

bentuk interaksi ini yang mungkin ada tanpa adanya hubungan
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timbal balik. Dalam bentuk dominasi paling opresif sekalipun

sampai tingkat tertentu, pihak yang tersubordinasi tetap memiliki

kebebasan pribadi. Bagi kebanyakan orang, superordinasi

mencakup upaya untuk menghapus sepenuhnya independensi

pihak yang tersubordinasi, namun Simmel berargumen bahwa

relasi sosial akan hilang jika ini terjadi.

b. Hubungan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012:667)

prostitusi diartikan sebagai pelacuran. Sebuah pekerjaan yang

menjual jasa seks yang bertujuan untuk mendapatkan uang.

Seseorang yang menjual jasa seksual ini disebut pelacur, yang kini

sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).

Dalam pengertian yang lebih luas, seseorang yang menjual

jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut

melacurkan dirinya sendiri, sebagai sesuatu yang komersil. Hal ini

menunjukkan bahwa prilaku pelacur itu begitu buruk, hina, dan

menjadi musuh masyarakat. Selain meresahkan pelacuran juga

mematikan, karena merekalah yang ditengarai menyebarkan

penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas dengan bergonta-ganti

pasangan tanpa menggunakan pengaman.

c. Pertukaran Sosial
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Simmel (dalam Nugroho, 2013:17) melihat pertukaran sebagai

jenis interaksi yang paling murni dan paling maju. Pada umumnya

semua interaksi mungkin lebih atau kurang dapat dipahami

sebagai pertukaran. Salah satu karakteristik pertukaran adalah

bahwa jumlah nilai (dari pihak berinteraksi) lebih besar setelahnya

daripada sebelumnya, yaitu: masing-masing pihak memberikan

lebih selain yang dia miliki sendiri. Meskipun semua bentuk

interaksi membutuhkan pengorbanan, namun interaksi secara jelas

terjadi dalam hubungan pertukaran. Simmel (dalam

Nugroho,2013:16) beranggapan bahwa seluruh pertukaran sosial

melibatkan untung dan rugi.

d. Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan

sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang

membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang

menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi

semula (id.wikipedia.org).

Konflik menyelesaikan dualisme berbeda, sedemikian rupa

sehingga mencapai semacam kesatuan, meskipun pada akhirnya

salah satu pihak yang bertikai dapat terluka atau dihancurkan oleh

pihak lain. Oleh karena itu, konflik memiliki karakteristik positif

menyelesaikan ketegangan antara ke-dua belah pihak. Sedangkan

ketidakpedulian adalah sebuah fenomena yang tergolong dampak
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yang negatif murni. Simmel juga berpendapat konflik yang

diperlukan untuk masyarakat adalah perubahan yang terjadi pada

suatu kelompok yang harmonis sacara nyata, akan tetapi tidak bisa

mendukung proses kehidupan kemasyarakatan yang riil.

Perspektif konflik George Simmel yang telah dikembangkan

oleh Coser memandang bahwa, konflik sebagai penyakit bagi

kelompok sosial. Coser memilih untuk menunjukkan berbagai

sumbangan konflik yang secara potensial positif yaitu membentuk

serta mempertahankan struktur suatu kelompok tertentu.

e. Gaya Hidup

Menurut Simmel (dalam Nugroho,2013:18) gaya adalah bentuk

relasi sosial yang memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan

keinginan kelompok. Gaya hidup juga melibatkan proses historis:

pada tahap awal, setiap orang menerima hal-hal yang cocok; tak

khayal, individu melenceng darinya; dan pada akhirnya, dalam

proses penyimpangan ini, mungkin saja mereka mengadopsi

pandangan yang sama tentang hal-hal yang terdapat dalam gaya

tersebut Ritzer dan Goodman (dalam Nugroho, 2013:17).

Gaya hidup juga bersifat dialektis yang berarti bahwa

keberhasilan dan persebaran gaya hidup tertentu pada akhirnya

akan berujung pada kegagalan. Hal ini dikarenakan perbedaan

sesuatu menyebabkannya dipandang cocok, namun ketika banyak

orang yang menerimanya, gaya hidup mulai tidak lagi berbeda
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dan dengan demikian gaya hidup kehilangan daya tariknya.

Dualitas lain adalah peran pemimpin dalam gerakan gaya itu

sendiri. Orang yang memimpin kelompok tersebut, paradoksnya ia

mengikuti gaya dengan lebih baik dari pada yang lain dengan

mengadopsinya dan dengan tujuan yang lebih jelas Ritzer dan

Goodman (dalam Nugroho,2013:17). Simmel (dalam

Nugroho,2013:18) berargumen bahwa tidak hanya mengikuti hal-

hal yang di dalam gaya tersebut mengandung dualitas, namun juga

terdapat upaya yang dilakukan beberapa orang untuk keluar dari

gaya. Orang-orang yang tidak mengikuti gaya memandang

mereka yang mengikuti gaya tersebut sebagai peniru dan

memandang diri mereka sendiri sebagai orang independen, namun

Simmel berargumen bahwa orang yang tidak mengikuti gaya

tersebut sekedar melakuakan bentuk peniruan dalam bentuk

sebaliknya.
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PETIKAN SILABUS  PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMA

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas : XI

Semester : 1

Standar Kompetensi : Membaca

2. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Indikator Pencapaian
Kompetensi Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

7.2
Menganalisis
unsur-unsur
intrinsik  dan
ekstrinsik
novel
Indonesia/terje
mahan

 Novel
Indonesia
(Bumi Cinta)
dan novel
terjemahan

 unsur ektrinsik
dalam novel
indonesia
(Bumi Cinta)
terjemahan
(Subordinasi,
hubungan
seksual,
pertukaran
sosial, konflik,
gaya hidup)

 Membaca novel
Indonesia (Bumi Cinta)
dan novel terjemahan

 Menganalisis unsur-
unsur ekstrinsik
(Subordinasi, hubungan
seksual, pertukaran
sosial, konflik, gaya
hidup)novel Indonsia
(Bumi Cinta)

 Menganalisis unsur
ekstrinsik (Subordinasi,
hubungan seksual,
pertukaran sosial, konflik,
gaya hidup) novel Indonsia
(Bumi Cinta)

Jenis Tagihan:
 tugas kelompok
 tugas kelompok
 ulangan

Bentuk Instrumen:
 uraian bebas
 pilihan ganda

 jawaban singkat

4 Novel Indonesia
(Bumi Cinta)
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