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Kegiatan membaca kini tidak dipandang sebagai sarana pemenuhan informasi 
dalam memenuhi kebutuhan saja tetapi membaca merupakan kegiatan yang 
digemari oleh anak muda perkotaan (urban) untuk memanfaatkan waktu luang. 
Wilayah perkotaan sebagai lahan tumbuh suburnya budaya populer mendorong 
anak muda untuk berbondong-bondong menggemari bacaan populer sebagai 
bacaan untuk mengisi waktu luang, namun di tengah-tengah bacaan populer yang 
semakin masive masih terdapat anak muda yang menggemari bacaan sastra lama 
khususnya novel. Mereka yang masih menggemari novel sastra lama adalah anak 
muda yang tergabung dalam Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK). 
Novel sastra lama yang bagi kebanyakan orang merupakan bacaan yang berat dan 
sulit, ternyata tidak demikian yang dirasakan oleh anak muda ini, bagi mereka 
bacaan sastra merupakan bacaan yang menghibur dan menghilangkan kepenatan 
beraktifitas. Perbedaan yang dirasakan ini berkaitan dengan makna yang 
dihasilkan melalui proses pemaknaan ketika membaca. Studi kualitatif ini 
berusaha mengungkap produksi dan reroduksi makna di balik aktifitas membaca 
novel sastra lama yang dilakukan oleh anak muda urban yang tergabung dalam 
OMEK. Studi ini menggunakan metode etnografi yang meminjam prespektif 
cultural studies (cultural studies etnografi) yang terpusat pada eksplorasi 
kualitatif aktifitas membaca sebagai praktik kebudayaan. Dengan dibantu teori 
Ranah, Habitus dan Modal Budaya milik Pierre Bordieu studi ini mengungkap 
bagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh anak muda urban dipengaruhi oleh 
Modal yang dibekalkan oleh OMEK sebagai suatu ranah. Studi ini menghasilkan 
tiga tipogi pembaca novel sastra lama yaitu common reader, contructional reader, 
dan resistance reader. 
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