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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Penyimpangan Perilaku Sosial Oleh Tokoh Dalam 

Kumpulan Cerpen Sayap Anjing Karya Triyanto Triwikromo: Perspektif Sosiologi 

Sastra” memiliki tujuan untuk mengungkap nilai realitas yang terpapar di dalam struktur 

cerpen sebagai bentuk teks karya sastra. Nilai realitas tersebut dinilai memiliki refleksi 

atas kenyataan sosial mengenai penyimpangan perilaku sosial dan bermuara pada sebuah 

fakta peristiwa. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan melalui perspektif sosiologi teks 

karya sastra yang dibantu dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang dianggap 

relevan dalam memberikan kontribusi pengungkapan sebuah fakta sebagai kenyataan 

umum yang keberadaannya pernah terjadi dan tumbuh dalam sistem sosial masyarakat. 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif yang dimanfaatkan untuk 

mengidentifikasi bentuk realitas dalam struktur karya sastra sehingga hadirnya nilai-nilai 

tekstual tersebut mampu merujuk pada sebuah fenomena sosial. Metode ini melakukan 

analisis pada cerpen-cerpen melalui kalimat dan bahasa yang menjadi struktur utama 

penyusun teks karya sastra tersebut. Hal ini dilakukan untuk menampilkan bahwa 

fenomena yang menjadi wujud kenyataan mampu bertransformasi ke dalam produktivitas 

bahasa. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kutipan teks kumpulan cerpen 

Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo, sedangkan sumber data sekunder dalam 

penelitian ini berupa data atau dokumen yang berasal dari luar teks karya sastra. Maka, 

penelitian ini berusaha menitikberatkan pada analisis isi atau analisis secara tekstual 

dengan memberikan fokus terhadap objektivitas nilai realitas yang terpapar di dalam teks 

karya sastra. Hasil analisis tekstual tersebut kemudian akan dikaitkan dengan fakta 

peristiwa diluar teks karya sastra dengan berdasarkan bukti yang mendukung kenyataan 

sosial tersebut. Maka, klasifikasi struktur teks karya sastra dengan mengidentifikasi 

makna teks secara spesifik bertujuan untuk menampilkan sebuah gagasan yang tersirat 

dalam kumpulan cerpen Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo sehingga pendekatan 

perspektif sosiologi karya sastra dengan bantuan teori konstruksi sosial Berger berusaha 

menampilkan kenyataan sebagai peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat 

sebagai sistem sosial secara terperinci. Hasil dari analisis tersebut kemudian dapat dinilai  

untuk dijadikan sebagai pengetahuan sosial.  
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