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ABSTRAK
Fokus penelitian yang diangkat dari novel Alpha Veta adalah "Varian
Sosialisme Utopis" yang teridentifikasi dari agen-agen wacana dalam setiap
elemen-elemen struktur teks. Novel Alpha Veta merupakan novel science fiction
yang mampu secara khas memberikan gambaran mengenai rekonstruksi Sosialisme
Utopis melalui mediasi teks sastra menurut semangat zamannya (zeithgeisth), serta
memuat karakteristik umum dari Sosialisme Utopis melalui peristiwa-peristiwa
kronologis. Dengan adanya daya tarik yang khas dari novel ini, mendorong peneliti
untuk mengkaji dalam sebuah penelitian yang berjudul "Varian Sosialisme Utopis
dalam Novel Alpha Veta karya Sulung Haryanto".
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan
secara deskriptif analitis, yaitu menguraikan data-data dan mendeskripsikan unsurunsur di dalam teks yang mengandung aspek Sosialisme Utopis untuk dianalisis
sehingga akan diperoleh suatu pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan
metode ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari interpretasi makna
integral melalui tema, tokoh, dan latar dalam teks dengan menggunakan pendekatan
Sosialisme Utopis. Dalam hal ini, penekanan analisis lebih mengarah kepada
masalah intertekstualitas antara teks Alpha Vela dengan wacana Sosialisme Utopis,
namun data primer yang menjadi fokus penelitian terletak pada substansi yang
terkandung dalam teks Alpha Veta.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa teks Alpha Veta merupakan variasi
lain dari berbagai ragam bentuk Sosialisme Utopis. Varian Sosialisme Utopis dalam
teks Alpha Veta mempunyai dua pemahaman; pertama, teks Alpha Veta merupakan
teks variasi lanjutan yang berbeda dengan teks-teks Sosialisme Utopis terdahulu,
dan kedua, bahwa teks Alpha Veta merupakan teks variasi yang lebih relevan
dibandingkan teks-teks Sosialisme Utopis terdahulu. Implikasinya teks Alpha Veta
hadir sebagai kritik untuk menghilangkan fungsi-fungsi rumusan teks Sosialisme
Utopis konservatif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bintang Alpha Veta
yang berasal dari black hole merupakan gejala alam yang mungkin akan dialami
oleh seluruh urnat manusia suatu scat nanti, namun untuk konteks novel Alpha Vela
kehadiran bintang Alpha Veta ditujukan sebagai mediasi menuju pada konstruksi
tatanan sosial harmonis, masyarakat tanpa salah paham, dan masyarakat tanpa kelas.
Dapat dikatakan, bintang Alpha Veta adalah fitur terpenting dalam menunjukkan
varian Sosialisme Utopis. Secara tidak langsung, keberadaan teks Alpha Veta
memberikan pemahaman terhadap pembaca tentang pengembalian wacana
humanisme yang semakin terlindas perkembangan zaman dewasa ini.
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