
    
  

ABSTRAK 

 
Penelitian berjudul ―Struktur, Dualitas Komplementer, dan Makna dalam 

novel Mulai Saat Ini Segalanya Akan Berubah Karya Eliza Vitri Handayani‖ ini 
bertujuan mengungkap makna dualitas komplementer yang terdapat dalam struktur 
novel tersebut. Hal tersebut diungkap melalui prespektif struktural yang terdapat 
dalam novel. 
 Penelitian ini memanfaatkan teori struktural dari Tzvetan Todorov. Untuk 
mengungkap makna dualitas komplementer yang terdapat dalam struktur novel ini, 
analisis terfokus pada unsur-unsur struktur novel Mulai Saat Ini Segalanya Akan 
Berubah antara lain alur, sudut pandang, latar waktu dan tempat, serta tokoh-
penokohan. Setelah itu analisis lebih lanjut dilakukan untuk memperlihatkan 
bagaimana adanya dualitas dalam unsur-unsur tersebut digambarkan, hingga 
kemudian dapat ditarik makna dualitas komplementer yang terdapat dalam unsur-
unsur struktur novel tersebut. 
 Novel Mulai Saat Ini Segalanya Akan Berubah ini sarat akan pandangan-
pandangan dua sisi yang membuat pembaca berpikir ulang atas penilaian benar-salah 
yang dilakukan kedua tokohnya dan cerminan proses pencapaian cita-cita Indonesia 
yang sesungguhnya. Dalam novel Mulai Saat Ini Segalanya Akan Berubah terdapat 
dua hal dua hal yang saling berinteraksi dan berdialog sebagai dualitas 
komplementer. Alur flashback dan ingatan yang hadir lebih banyak dalam novel ini 
menunjukkan keterikatan yang kuat antara masa lalu dan masa kini sebagai cermin 
dan tolak ukur hal yang terjadi dalam novel. Novel Mulai Saat Ini Segalanya Akan 
Berubah juga memperlihatkan gambaran tentang perjuangan Indonesia dari masa 
Orde Baru hingga sepuluh tahun setelah Reformasi. Bagaimana dalam pencapaian 
cita-cita Indonesia masih penuh dengan dua hal yang saling bertentangan dan 
berselisih namun saling berdampingan dalam proses pencapaian cita-cita menjadi 
negara maju. Adanya dualitas tersebut lantas menjadikan Indonesia menjadi tidak 
stabil dan tidak memiliki jati diri maupun pandangan hidup yang tetap. Ditambah 
masuknya globalisasi menjadikan masyarakat kebingungan menerima dan 
menerapkan dua kebudayaan antara budaya Timur dan Barat.  
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