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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat karya sastra Indonesia yang menawarkan hal baru 

dalam bentuk struktur. Struktur karya sastra yang terbagi atas unsur-unsur intrinsik yaitu tema, 

alur, tokoh dan penokohan, latar, dan sudut pandang. Terdapat beberapa karya sastra yang 

menawarkan hal baru terutama unsur sudut pandang yang berfungsi untuk menyajikan cerita agar 

lebih menarik. Selain menyajikan cerita agar lebih menarik, penggunaan sudut pandang yang 

berbeda dapat memiliki poin tertentu dalam menyampaikan sebuah cerita. Unsur sudut pandang 

menjadi salah satu unsur yang penting dalam membentuk sebuah karya sastra, tanpa unsur sudut 

pandang cerita tidak akan tersampaikan dengan baik kepada pembaca. 

 Hal baru yang ditawarkan dari segi sudut pandang tersebut jika diteliti lebih mendalam, 

akan menghasilkan sebuah makna tertentu. Terdapat beberapa novel yang memiliki keunikan dari 

segi sudut pandang yaitu novel Aroma Karsa karya Dee Lestari, Laut Bercerita karya Leila S. 

Chudori, Wesel Pos karya Ratih Kumala, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini karya Marchella FP, 

dan Elegi Sendok Garpu karya Bagus Dwi Hananto. 

 Novel Elegi Sendok Garpu menawarkan hal baru dan berbeda dalam segi sudut pandang 

dari beberapa novel pendahulunya. Cerita novel Elegi Sendok Garpu terbagi atas tiga sudut 

pandang tokoh utama yaitu tokoh Maya Prawitasari, Hanan, dan Benjamin yang bercerita tentang 

permasalahan keluarga. Selain terdapat tiga sudut pandang dalam cerita, fokus tokoh dalam novel 

Elegi Sendok Garpu juga berubah-ubah dari tokoh satu ke tokoh yang lain. Tidak hanya 

menceritakan tentang permasalahan keluarga, namun bab selanjutnya adalah kepingan masalah 
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yang terjadi pada tiga tokoh utama tersebut. Permasalahan yang terkandung dalam cerita juga 

mengharuskan tiga tokoh utama tersebut memiliki penyikapan yang berbeda. 

 Novel Elegi Sendok Garpu menceritakan tentang seorang nenek yang bernama Maya 

Prawitasari yang dibuang ke panti jompo setelah membagikan harta warisan. Sebagai orang tua, 

tokoh Maya Prawitasari kerap menghadapi sikap dan perilaku yang tidak sewajarnya dari anak dan 

cucunya, terutama setelah pembagian harta warisan yang merugikan salah satu anaknya. Selain 

itu, setelah pembagian harta warisan tidak ada satu pun anak-anaknya yang mau merawat dan 

menjaga tokoh Maya Prawitasari. Hingga pada akhirnya pada satu keputusan di mana tokoh Maya 

Prawitasari dibuang ke panti jompo dan tidak ada yang mau menjenguknya. Tokoh Maya 

Prawitasari kerap tidak dianggap, tidak dipedulikan, hingga mendapatkan ejekan dari cucu-

cucunya. Cerita novel Elegi Sendok Garpu tidak berhenti pada sudut pandang tokoh Maya 

Prawitasari, terdapat sudut pandang tokoh Benjamin dengan petualangan cintanya, dan tokoh 

Hanan yang ingin mengungkapkan kebenaran dengan menjadi kuli tinta. Sudut pandang tokoh 

Hanan yang menceritakan bagaimana kematian adiknya yaitu tokoh Editia, dan menceritakan 

bagaiamana ia bertemu dengan kekasih yang sangat dicintainya yaitu tokoh Lila. Kemudian sudut 

pandang Benjamin yang menceritakan tentang tokoh kakek Mardi adik dari tokoh Maya 

Prawitasari. 

 Dari pemaparan cerita diatas, terdapat tiga hal menarik terhadap objek kajian ini. Pertama, 

sudut pandang yang dihadirkan dalam cerita terbagi atas tiga tokoh utama yaitu tokoh Maya 

Prawitasari, tokoh Hanan, dan tokoh Benjamin. Terdapat beberapa sudut pandang tokoh lain dalam 

cerita, namun lewat ketiga tokoh tersebut permasalahan di dalam cerita terhubung dan 

tersampaikan. Kedua, tema yang terdapat dalam cerita adalah keluarga yang harusnya penuh kasih 

sayang, bisa saling menjaga, dan saling peduli. Namun pada novel Elegi Sendok Garpu, tema 
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keluarga tersebut berbanding terbalik dari keluarga penuh kasih sayang dan bisa saling menjaga 

dengan sikap acuh tak acuh hingga tega membuang seorang nenek ke dalam panti jompo. Ketiga, 

penyikapan beberapa tokoh terhadap permasalahan yaitu permasalahan keluarga. Terdapat 

penyikapan berbeda yang diangkat oleh novel Elegi Sendok Garpu terkait permasalahan keluarga 

yang dialami oleh tiga tokoh utama dalam cerita. 

 Berdasarkan rincian yang telah diuraikan diatas terkait fenomena sudut pandang serta tiga 

hal menarik yang menjadi alasan novel ini dikaji, fokus peneitian ini akan memanfaatkan teori 

strukturalisme Tzvetan Todorov. Dengan teori tersebut, hal baru yang terdapat dalam unsur-unsur 

karya sastra dapat dikupas lebih mendalam terutama dari unsur sudut pandang. Hal-hal terkait yang 

dikaji disampaikan pada rumusan masalah di bawah ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dirumuskan di atas, ada dua pokok masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini: 

1. Bagaimanakah sudut pandang tiga tokoh utama tentang keluarga dalam novel Elegi Sendok 

Garpu karya Bagus Dwi Hananto? 

2. Bagaimanakah makna keluarga berdasarkan pandangan tiga tokoh utama dalam novel 

Elegi Sendok Garpu karya Bagus Dwi Hananto? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengungkapkan bentuk struktur dalam novel Elegi Sendok Garpu karya Bagus Dwi 

Hananto. 

2. Untuk mengungkapkan makna keluarga berdasarkan pandangan tiga tokoh utama dalam 

novel Elegi Sendok Garpu karya Bagus Dwi Hananto. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapapun, adapun manfaatnya 

sebagai berikut: 

1. Dunia akademik, sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang teori Tzvetan 

Todorov terhadap karya sastra Indonesia yang berkaitan dengan unsur struktur karya sastra. 

2. Penelitian selanjutnya, sebagai referensi dalam memanfaatkan teori Tzvetan Todorov. 

3. Masyarakat dan peminat sastra, untuk dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan 

pemahaman tentang makna keluarga berdasarkan pandangan tiga tokoh utama dalam novel 

Elegi Sendok Garpu karya Bagus Dwi Hananto. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

 Novel Elegi Sendok Garpu adalah karya dari Bagus Dwi Hananto yang terbit pada tahun 

2018. Terdapat beberapa artikel ilmiah, ulasan, dan apresiasi terhadap novel Elegi Sendok 

Garpu karya Bagus Dwi Hananto. 

 Dalam penelitian Lisa Sofiya (2018) mengungkapkan bentuk penyimpangan sosial dan 

dampaknya bagi tokoh lain yang ada dalam novel Elegi Sendok Garpu menggunakan 

pendekatan sosiologi. Hasil dari analasis yang dilakukan oleh Lisa Sofiya tersebut adalah 
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terdapat bentuk penyimpangan perilaku sosial dan dampak yang diperoleh dari penyimpangan 

sosial tersebut. Ditemukan beberapa bentuk penyimpangan sosial dari hasil analisis yang 

dilakukan oleh Lisa Sofiya menggunakan pendekatan sosiologi antara lain anak yang 

memasukkan seorang nenek ke panti jompo, sex bebas, penyimpangan identitas sosial 

(gender), peredaran obat kadaluarsa, dan pembunuhan. Dari penyimpangan sosial yang sudah 

disebutkan di atas, ditemukan pula dampak dari penyimpangan sosial untuk tokoh lain yaitu 

pengaruh biologis yang terbagi menjadi beban pikiran, muncul rasa bosan, tekanan mental 

yang berujung pada kematian, dan hegemoni. Kesimpulan dari penelitian Lisa Sofiya adalah 

segala bentuk tindakan yang ada dalam masyarakat tidak selalu hal yang positif melainkan 

terdapat tindakan-tindakan negatif dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

Penyimpangan juga memiliki dampak bagi pelaku sendiri atau bagi orang lain yang berada di 

sekelilingnya. 

 Penelitian Lisa Sofiya menitikberatkan pada pendekatan sosiologi yang berangkat dari 

analisis struktural. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkap bentuk penyimpangan sosial 

yang dilakukan para tokoh dan dampaknya bagi tokoh lain. Namun, berbeda dari penelitian ini 

yang tidak menggunakan pendekatan sosisologi, melainkan fokus pada mengungkapkan 

makna keluarga berdasarkan sudut pandang tiga tokoh utama melalui analisis struktural 

Tzvetan Todorov. Pada penelitian Lisa Sofiya tidak menyinggung sama sekali aspek sudut 

pandang, sehingga tampak sangat berbeda antara penelitian yang dilakukan oleh Lisa Sofiya 

dan penelitian ini. 

 Selain penelitian Lisa Sofiya, terdapat ulasan dari pembaca di laman Goodreads. Di laman 

tersebut, Haris Quds (2018) memberikan kritik dan menyatakan bahwa tidak yakin menyukai 

atau tidak novel Elegi Sendok Garpu. Namun Haris Quds yakin bahwa mendapatkan 
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pengalaman membaca yang cukup baru dari novel Elegi Sendok Garpu. Pertama, alur cerita 

yang sangat acak-acakan, berbelit, dan fokus tokoh yang lompat-lompat terutama di halaman 

awal yang membuat Haris Quds sulit fokus terhadap narasi yang dibaca dan menyebabkan 

bosan karena tidak dibuat penasaran. Kedua, rising action yang tiba-tiba dan mendadak intens 

di pertengahan halaman. Menurut Haris Quds, novel lain membangun konflik dari awal supaya 

pembaca bisa memapah emosi, namun novel Elegi Sendok Garpu tidak. Haris Quds 

melanjutkan, dengan adanya rising action yang mendadak tersebut membuat Haris Quds 

berbalik menjadi penasaran dan ingin terus membaca. Menurut Haris Quds, konflik utama 

sudah di bangun dari beberapa bab di awal, akan tetapi karena tercampur dengan alur yang 

lompat-lompat dan berbelit, pembaca tidak akan sadar bahwa itu konfliknya. Ketiga, adegan 

pembunuhan yang berturut-turut membuat Haris Quds membalik-balik halaman dari bab-bab 

sebelumnya karena ingin mengetahui detail dan maksud yang di rujuk, ini terkait poin pertama 

dikarenakan alur yang berbelit dan lompat-lompat, jadi banyak detail cerita yang mungkin 

terlewatkan oleh pembaca. Keempat, sudut pandang penarasian yang berubah-ubah terutama 

saat bab-bab adegan pembunuhan, membuat pembaca mendalami kesedihan para korban dari 

sudut pandang orang pertama, bahkan juga dari sudut pandang seekor anjing. 

 Keempat poin yang mengarah pada hal-hal terkait unsur struktur seperti alur yang berbelit 

dan sudut pandang yang lompat-lompat adalah sebuah kritik yang dilakukan oleh Haris Quds 

sebagai pembaca yang baik. Unsur alur yang menurut Haris Quds berbelit dan acak-acakan 

adalah penggunaan alur campuran yang berfungsi menghidupkan cerita masa lalu demi 

tercapainya pesan dan makna yang terkandung dalam cerita. Penggunaan alur campuran yang 

terkesan acak tersebut memberikan kesan berbeda dan berarti bagi para pembaca, termasuk 

Haris Quds. Untuk unsur sudut pandang yang menurut Haris Quds berubah-ubah adalah untuk 
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mengikuti unsur alur yang menggunakan alur campuran. Terkait aspek sintaksis dan aspek 

verbal tersebut, menjadi hal yang patut dicermati. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

menyentuh bagian aspek verbal berupa unsur sudut pandang tiga tokoh utama untuk 

mengungkap makna keluarga dalam novel Elegi Sendok Garpu karya Bagus Dwi Hananto. 

 Selain Haris Quds, terdapat pula apresiasi yang dilakukan oleh Nadira Aliya (2018) di 

laman Goodreads yang menyatakan bahwa pada mulanya sebagai pembaca akan menjadi saksi 

cerita seorang nenek yang dibuang ke dalam panti jompo oleh keluarga besarnya, setelah 

membagikan harta warisannya. Nadira Aliya melanjutkan, bahwa buku ini akan menyajikan 

cerita mengenai masa lalu sang nenek yang bernama Maya Prawitasari, penghuni panti jompo 

pendiam yang kini terjebak dalam kesendiriannya. Namun ternyata setiap bab adalah kepingan 

cerita hidup cucu-cucu dan anak wanita renta tersebut, terutama tiga serangkai cucunya yaitu 

Benjamin, Hanan, dan Editia. 

 Dengan proporsi cerita dari keseluruhan buku, Nadira Aliya sebagai pembaca 

menyimpulkan bahwa karakter Benjamin dan Hanan yang ternyata lebih ditonjolkan dalam 

cerita. Tentang kehidupan Hanan yang berjuang menegakkan kebenaran dengan menjadi kuli 

tinta yang beresiko merenggut nyawanya, dan Benjamin dengan petualangan-petualangan 

cintanya. Nadira Aliya berpesan bahwa sebelum membaca Elegi Sendok Garpu, persiapkan 

diri untuk mencerna kesedihan dan gelapnya alur cerita. Juga kalimat nakal tentang 

petualangan ranjang. Setelah membaca novel Elegi Sendok Garpu, Nadira Aliya kembali 

membalik-balik halaman awal buku, sebab jika tidak benar-benar fokus, pembaca akan 

kehilangan arah, siapa yang sedang diceritakan pada bab-bab akhir. 

 Sebagai pembaca, Nadira Aliya memberikan pesan bagi pembaca lain bahwa membaca 

novel Elegi Sendok Garpu dibutuhkan fokus lebih agar mengerti jalan cerita yang terdapat 
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pada novel. Nadira Aliya juga menganggap bahwa alur pada novel Elegi Sendok Garpu 

menjadi satu hal yang sangat penting dengan adanya Nadira Aliya yang kembali membalik 

halaman awal buku, sebab perlu fokus karena novel Elegi Sendok Garpu menggunakan alur 

maju dan flashback dalam cerita. Selain alur, Nadira Aliya juga membicarakan tentang sentral 

tokoh. Menurut Nadira Aliya selain Maya Prawitasari, terdapat dua tokoh sentral yang 

diceritakan yaitu cucu dari Maya Prawitasari yang bernama Benjamin dan Hanan. Terlepas 

dari segala bentuk kekurangan yang dimiliki oleh novel Elegi Sendok Garpu, novel ini masih 

dapat dicari pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Seperti penelitian ini, peneliti 

berusaha mengungkap makna keluarga dalam novel Elegi Sendok Garpu. 

 Berdasarkan penelusuran pustaka tersebut, dapat dinyatakan bahwa Elegi Sendok Garpu 

telah mendapatkan banyak tanggapan dari para pembaca. Tanggapan yang terdiri dari 

penulisan ilmiah maupun ulasan-ulasan yang berbentuk artikel di laman media. Terdapat kritik 

terhadap struktur yaitu alur yang berbelit, sudut pandang narasi yang berubah pada bab-bab 

tertentu, dan fokus tokoh yang sering berubah. Namun belum ada yang melakukan analisis 

mendalam yang berangkat dari aspek verbal yaitu sudut pandang untuk mengungkap makna 

keluarga dalam novel Elegi Sendok Garpu. Berdasarkan hal tersebut, kajian yang berangkat 

dari aspek verbal yaitu sudut pandang tokoh dan pemaknaan novel Elegi Sendok Garpu 

menggunakan teori struktural Tzvetan Todorov adalah penelitian yang baru. 

 

1.6 Landasan Teori 

 Strukturalisme adalah suatu paham yang mendasarkan diri pada dunia, terutama yang 

berhubungan tentang struktur. Arti setiap struktur ditentukan oleh suatu hubungan yang terlibat 

dalam situasi yang ada dalam sebuah cerita. Setiap karya sastra hanya dianggap sebagai 
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perwujudan sebuah struktur yang abstrak dan umum, ia hanya salah satu realisasinya yang 

mungkin terwujud, karena setiap karya sastra memiliki unsur-unsur beragam, yaitu unsur yang 

hadir bersama dan unsur yang tidak hadir dalam teks menurut Tzvetan Todorov (1985:4). 

 Hubungan antar unsur yang hadir dan terbaca dalam teks disebut in prasentia, sedangkan 

hubungan antar unsur yang hadir dan tidak hadir disebut in absentia. Sistem pada lambang 

sastra berbeda dengan sistem lambang pada bahasa, perbedaan itu terlihat jelas dari 

pengungkapan peristiwa dan tokoh dari kalimat konkrit yang diungkapkan.  

 Dalam melakukan proses penelitian terhadap objek kajian ini, terdapat tiga aspek yang 

disajikan oleh Tzvetan Todorov dalam teori strukturalnya. Tiga aspek tersebut Todorov (1985) 

adalah: (1) aspek sintaksis, meneliti urutan peristiwa secara kronologis dan logis, (2) aspek 

semantik, berkaitan dengan makna dan lambang, meneliti tema, tokoh, dan latar, dan (3) aspek 

verbal, meneliti sarana-sarana seperti sudut pandang, gaya bahasa dan sebagainya. 

1. Aspek Sintaksis 

 Todorov (1985:27) menyatakan dalam aspek ini mengacu dua jalur waktu, yaitu 

waktu dari dunia yang digambarkan dan waktu dari wacana yang digambarkan. Kedua jalur 

waktu tersebut bertujuan untuk mengemukakan pertentangan antara fabula (tataran 

peristiwa) dengan sujet (tataran penceritaan). Hubungan antara cerita dan penceritaan ini 

mengemukakan mengenai tiga pokok persoalan mengenai waktu, yaitu: 

a. Hubungan yang paling mudah diperhatikan adalah urutan, karena urutan waktu yang 

dipakai untuk menceritakan (waktu dalam wacana) tak pernah benar-benar dapat 

sejajar dengan waktu peristiwa yang diceritakan (waktu dalam fiksi) (Todorov, 

1985:29). 
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b. Dari segi lamanya berlangsung, dapat dibandingkan waktu yang dianggap sebagai 

waktu berlangsungnya peristiwa yang dikemukakan dengan waktu yang diperlukan 

untuk membaca wacana yang mengemukakan peristiwa itu (Todorov, 1985:29). 

c. Unsur penting yang terakhir tentang hubungan waktu penceritaan dan waktu cerita. 

Dalam cerita tunggalan, wacana tunggal mengemukakan satu peristiwa saja. Dalam 

cerita rangkapan, beberapa wacana mengutarakan satu peristiwa yang sama. Dalam 

cerita pengulangan, satu wacana mengetengahkan banyak peristiwa (Todorov, 

1985:30). 

2. Aspek Verbal 

 Menurut Todorov (1985:31) dalam sastra, kita tidak pernah berurusan dengan 

peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta sebagaimana adanya, tetapi dengan peristiwa-peristiwa 

yang dikemukakan dengan cara tertentu. Perbedaan antara sudut pandang yang terkandung 

dalam suatu karya dan sudut pandang yang sering dipakai, menunjukkan bahwa sudut 

pandang dalam karya sastra memang ada, dan penting bahwa sudut pandang untuk 

memahami sebuah karya. 

Terdapat beberapa kategori sudut pandang menurut Todorov (1985:32-36) diantaranya 

adalah: 

a. Pertama yang akan dibicarakan adalah pandangan objektif dan subjektif. Suatu 

pandangan memberikan informasi kepada kita tentang yang dipandang dan juga 

tentang yang memandang. Jenis informasi yang pertama disebut objektif, dan jenis 

informasi yang kedua disebut subjektif. 

b. Kedua yang akan dibicarakan adalah pandangan ekstern dan intern. Pandangan ekstern 

adalah pandangan yang hanya menggambarkan tindakan-tindakan yang dapat dilihat 
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tanpa mengikutsertakan interpretasi atau selingan apa pun dalam pikiran si protagonis. 

Pandangan intern adalah pencerita mampu membaca semua keadaan, isi hati para tokoh 

lain dan hal yang akan terjadi sekalipun. 

c. Informasi mengenai dunia fiksi dapat bersifat objektif dan subjektif, informasi juga 

dapat lebih luas atau kurang luas (intern dan ekstern), tetapi ada satu dimensi lagi yang 

memberi ciri pada dunia fiksi: informasi itu dapat ada atau tidak ada. Apabila informasi 

itu ada, apakah informasi itu benar atau salah. Hal yang demikian tersebut bisa 

dikatakan sebagai ilusi. Ilusi adalah sebuah kondisi pencerita maupun pembaca 

menyampaikan dan mendapatkan sebuah informasi yang meragukan. Hal tersebut bisa 

saja dengan sengaja dilakukan demi melakukan sebuah teknik penceritaan, sehingga 

tercipta teka-teki yang membuat pembaca meraba-raba tentang kebenaran yang terjadi 

sekaligus pencerita yang dengan sengaja tengah mempermainkan pembaca dalam 

memahami cerita. 

d. Selain ilusi, ada pula istilah ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah sebuah kondisi 

pencerita tidak menyampaikan informasi apa pun tentang objek yang diceritakan, 

sehingga pembaca tidak mendapatkan informasi apa pun tentang objek tersebut. Hal 

tersebut bisa saja dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan sisi tertentu di dalam 

cerita. 

 

3. Aspek Semantik 

 Dalam aspek semantik dibahas sesuatu yang berkaitan dengan makna dan lambang, 

tema, tokoh, dan latar. Menurut Todorov (1985:13) terdapat dua jenis masalah semantik, 

yaitu masalah formal dan masalah substansial. Masalah formal membahas tentang 
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bagaimana teks mengemukakan makna. Dalam hal ini adalah bagaimana kesatuan dari 

totalitas unsur teks karya sastra mengemukakan makna. Kemudian, masalah substansial 

yang membahas tentang makna itu sendiri, yaitu makna sesungguhnya dari sebuah teks 

tersebut. 

 Perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini hanya menggunakan dua aspek dari tiga 

aspek yang terdapat dalam teori Tzvetan Todorov. Dua aspek tersebut adalah aspek verbal 

dan aspek semantik. Aspek verbal yang berkaitan dengan sudut pandang yang akan dikaji, 

dan aspek semantik berkaitan dengan pemaknaan berdasarkan aspek sudut pandang yang 

pada akhirnya diolah menjadi sebuah makna. Peneliti tidak menggunakan aspek sintaksis 

karena tidak diperlukan analisis yang berhubungan dengan alur dalam cerita. 

 

1.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode formal, yaitu menekankan pembacaan 

secara struktural. Metode pembacaan secara struktural adalah metode analisis terhadap unsur-

unsur karya sastra. Metode ini digunakan karena memfokuskan pada hubungan struktur karya 

sastra dengan kompleksitasnya, hal ini sesuai dengan pernyataan Ratna (2013:49-51) yang 

mengatakan bahwa metode formal tidak bisa dilepaskan dengan teori strukturalisme. Esensi 

metode formal, yaitu unsur-unsur itu sendiri adalah esensi teori strukturalisme tersebut. Secara 

singkat, langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek Penelitian 

Objek yang dipilih adalah novel Elegi Sendok Garpu karya Bagus Dwi Hananto. Novel ini 

terdiri atas 185 halaman, yang memiliki 24 bab penyusun. Terpilihnya objek ini karena 

peneliti melihat ada keunikan struktur novel tersebut pada bagian sudut pandang. Keunikan 
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tersebut ada pada sudut pandang yang terbagi atas tiga tokoh utama yaitu Maya Prawitasari, 

Hanan, dan Benjamin. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Setelah memahami objek penelitian dan menentukan aspek yang menarik untuk diteliti, 

langkah berikutnya adalah mengumpulkan data-data penelitian. Tahap pengumpulan data 

ini memiliki dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data 

yang diambil dari teks Elegi Sendok Garpu yaitu sudut pandang tiga tokoh utama yang ada 

dalam novel Elegi Sendok Garpu karya Bagus Dwi Hananto. Data sekunder merupakan 

data pendukung baik berupa artikel atau penelitian ilmiah, yang diperoleh dari media 

massa, internet, maupun jurnal. 

3. Tahap Analisis dan Pemaknaan 

Analisis terhadap novel Elegi Sendok Garpu dibagi menjadi dua tahapan. Pertama, analisis 

terhadap sudut pandang tiga tokoh utama terhadap keluarga. Pada tahap pertama, peneliti 

akan memaparkan pandangan tiga tokoh utama yaitu Maya Prawitasari, Hanan, dan 

Benjamin terhadap tokoh-tokoh untuk mengungkap relasi antar tokoh yang membentuk 

hubungan keluarga dengan analisis aspek verbal yang memanfaatkan teori struktural 

Tzvetan Todorov. Kedua, mengungkap makna keluarga berdasarkan pandangan tiga tokoh 

utama dalam novel Elegi Sendok Garpu. 
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1.8 Sistematik Penyajian 

 Penelitian ini tersusun atas empat bab dengan rincian sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematik 

penyajian. 

Bab II berisi analisis terhadap sudut pandang tiga tokoh utama tentang keluarga dalam novel 

Elegi Sendok Garpu. 

Bab III berisi pemaknaan terhadap keluarga berdasarkan pandangan tiga tokoh utama dalam 

novel Elegi Sendok Garpu. 

Bab IV menguraikan kesimpulan dan saran. 
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