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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra dewasa ini banyak mengusung tema religiusitas.Religius tentu 

tidak semata berhubungan dengan manusia dengan Tuhan, melainkan manusia 

dengan manusia serta alam sekitarnya. Hubungan yang bergerak ke atas (vertikal) 

perlu diseimbangi dengan bergerak ke samping (horizontal), inilah yang disebut 

sebagai spiritualitas. Maka, kaitan antara sikap religius dan sikap spiritual 

merupakan satu kesatuan. Jadi, spiritualitas merupakan pengalaman hidup 

seseorang terhadap agama dan alam semesta termasuk di dalamnya manusia, 

binatang, dan tumbuhan. Bentuk sastra seperti itu merupakan hasil perpaduan 

antara budaya dan nilai-nilai ajaran agama yang telah dihayati oleh pengarangnya. 

Dalam karya sastra seperti itu, tergambarkan adanya reaksi aktif pengarang dalam 

menghayati makna kehadiran keagamaan yang dipeluknya secara teguh. Sastra 

tumbuh dari sesuatu yang bersifat religius. 

Jika ditilik jauh ke belakang, kehadiran unsur keagamaan dalam sastra setua 

keberadaan sastra itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Mangunwijaya bahwa 

pada awal mulanya, segala sastra adalah religius (Mangunwijaya, 1982: 11).Istilah 

”religius” membawa konotasi pada makna agamayanglebih menunjuk pada 

kelembagaan kebaktian kepada Tuhan dengan hukum-hukum yang resmi. 

Religiusitas di pihak lain melihat aspek yang di lubuk hati, riak getaran nurani 

pribadi, serta totalitas kesadaran pribadi manusia. Dengan demikian, religius 
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bersifat mengatasi, lebih dalam, dan lebih luas daripada agama yang tampak, 

formal, dan resmi (Mangunwijaya, 1982: 11–12) 

Religius dan agama memang erat berkaitan, berdampingan, bahkan dapat 

melebur dalam satu kesatuan, namun sebenarnya keduanya menyaran pada 

maknayang berbeda (Nurgiantoro, 2002: 326–327).Agama dapat didefinisikan 

sebagai sistem kredo atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan sistem 

ritus manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu. Agama juga merupakan 

sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan 

hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan 

dan tata peribadatan tersebut. 

Satra religi sudah ada sejak zaman Balai Pustaka hingga Sastra Kontemporer 

(Subiyantoro 1987: 26). Karya sastra yang menghadirkan pesan-pesankeagamaan 

yang isi ceritanya diambil dari kitab-kitab suci keagamaan jumlahnya sangat 

banyak, di antaranya karya sastra yang ditulis berdasarkan kitab suci agama 

Kristen, misalnya,Requiem Untuk Seorang Perempuan (Gerson Poyk, 1983), 

Khotbah (WS. Rendra, 1971), Pohon-Pohon Sesawi(YB. Mangun Wijaya, 2002). 

Adapun karya sastra yang isinya berdasarkan Al-Quran, antara lain Di Bawah 

Lindungan Kabah(Hamka, 1938),Adam Makrifat(Danarto, 1982), Ayat-Ayat 

Cinta(Habiburrahman El-Shirazy, 2004). Karya- karya tersebut berkisah tentang 

kehidupan religius seseorang dalam posisinya sebagai anggota masyarakat, 

hubungan yang ditonjolkan bersifat transendental, mistik, dalam arti semata 

berhubungan dengan Tuhan dan manusia lainnya. 
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Pada akhir tahun 2000-an muncul sebuah karya yang memadukan hubungan   

ilmu pengetahuan/ sains dengan konsep spiritualitas yaitu Supernova; Ksatria, 

Putri, dan Bintang Jatuh karya Dee Lestari. Ilmu dalam hal ini adalah ilmu 

pengetahuan atau yang lebih akrab diistilahkan dengan sains berasal dari kata 

“science”. Dalam kamus Webster’s New World Dictionary, berasal dari kata latin 

“scire” yang berarti mengetahui, dan sering diidentikan dengan pengertian 

pengetahuan (knowledge) yang dikontraskan dengan kepercayaan. Kata ini 

kemudian mengalami perkembangan dan perubahan makna yang berarti, sehingga 

“science” kemudian berarti pengetahuan sistematis yang berasal dari observasi, 

kajian, dan percobaan-percobaan yang dilakukan untuk menentukan sifat dasar 

atau prinsip dari apa yang dikaji. Sejak itulah makna sains telah terjadi 

pergeseran, yaitu dari pengetahuan ke pengetahuan yang sistematis berdasarkan 

observasi indrawi.Dengan maknanya seperti ini, lingkup sains hanya terbatas pada 

dunia fisik. Dengan kata lain sains telah dipahami sebagai pegetahuan yang 

sistematis tentang alam dan dunia fisik. Sains berarti segala sesuatu yang 

mempelajari aspek dunia fisik. Atas dasar ini hakikat sains dalam pemahamannya 

tidak jarang bertabrakan dengan filsafat maupun agama. Baca lebih lanjut: 

Webster’s New Word Dictionary of the American Language (Cleveland and New 

York: The World Publishing Companny, 1962), h. 1305.Tidak ada definisi pasti 

tentang makna spiritualitas yang sesungguhnya. Spiritual berhubungan dengan 

atau bersifat kejiwaan (rohani, batin) (KBBI: 2015). Sedangkan spiritualisme 

adalah aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian.(KBBI:2015). 
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Dewi Lestari atau dikenal dengan nama Dee adalah pengarang sekuel 

Supernova yang hampir semua novelnya dijadikan bahan kajian. Partikel adalah 

buku ke-4 dari sekuel novel Supernovayang sarat hubungan sains dan 

spiritualitas.Sebelumnya, pada tahun 2008 muncul Bilangan Fu karya Ayu Utami, 

novel tersebut juga mengusung spiritualitas masyarakat primitif. Kepercayaan 

terhadap mitos, legenda rakyat, makhluk-makhluk halus, merupakan bentuk 

spiritualitas yang disampaikan dalam novel ini. Secara garis besar Bilangan Fu 

merupakan kritik terhadap cara pandang masyarakat modern yang cenderung 

antroposentris dan anti ekologi. Alih-alih mengajak masyarakat untuk 

“menyembah” pohon, percaya mitos dan makhluk halus, nilai dan pesan di 

dalamnya hanyalah mengajak manusia untuk menghormati ibu (alam).  

Tema spiritualitas yang dimunculkan dalam Partikel juga meliputi alam 

semesta,jamur, alien, kisah petualangan tokoh utama yang berkeliling dunia 

menjadi semesta yang mendominasi jalannya cerita. Awalnya hubungan ketiganya  

nampak bercabang dan tidak berkaitan. Tetapi, melalui pembacaan berulang 

akhirnya hubungan-hubungan itu muncul sebagai entitas yang saling berkaitan. 

Pembicaraan tentang penciptaan alam semesta mengantarkan kisah kepada jamur 

yang dipercaya sebagai organisme pertama yang mampu hidup jutaan tahun di 

saat segalanya punah, jamur sebagai orangtua alam semesta, kemudian tanya-

jawab manusia yang diwakili oleh tokoh-tokoh di dalam Partikel yang senantiasa 

mencari tahu kehidupan mahluk lain  (ekstraterestrial) seperti alien merupakan 

wujud satu tarikan napas yang berasal dari pertanyaan manusia tentang hakikat 

keberadaan alam semesta.  
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Ketertarikan saya untuk menjadikan Partikel sebagai bahan kajian karena: 

Pertama, Partikel merupakan novel yang kompleks. Satu sisi ada seseorang 

yang teramat mencintai mikologi sampai meninggalkan karirnya sebagai dosen 

untuk mengajar anak perempuannya yang masih berumur 9-10 tahun tentang 

jamur, mengajaknya terjun langsung ke alam liar untuk belajar, mata pelajaran 

non-konvensional yang tidak semestinya diajarkan kepada anak seusianya. Tentu 

ada maksud lebih besar dari sekadar karir dan mensejahterakan keluarga melalui 

pengorbanan seorang ayah yang rela meninggalkan segalanya demi anaknya. 

Kedua, petualangan tokoh utama yang bernama Zarah berawal ketika 

posisinya tidak diterima oleh siapapun termasuk keluarganya sendiri, ia justru 

mendapatkan tempat ketika bertemu dengan orang-orang asing. Sikap berontak 

Zarah terhadap keyakinan yang ingin ia pertanyakan ditentang oleh orang di 

sekelilingnya, Zarah merasa hanya ayahnya yang sependapat dengannya. 

Pencarian Zarah untuk menemukan ayahnya yang tiba-tiba menghilang 

mengantarkannya ke dalam petualangan tentang proses penciptaan alam semesta, 

jamur, dan alien yang saya rasa bukan sekadar potongan-potongan ilmu 

pengetahuan yang sengaja diselipkan dalam Partikel.  

Ketiga, membaca Partikel membuat saya mengingat banyak hal tentang 

praktik keberagamaan seseorang, jadi bukan hanya pengalaman sains yang 

muncul ketika membaca Partikel dengan seksama. Tema yang diusung berkaitan 

dengan tema kontemporer yang menjadi perbincangan manusia modern, ada New 

Age, spiritualitas, sains, dan pencarian akan makna. Keyakinan yang selama ini 

melekat dan menjadi dogma keberagamaan umat manusia ditentang dan 
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dipertanyakan oleh Firas maupun Zarah, walau sebenarnya Zarah sendiri 

menerima dogma sains yaitu mempercayai penemuan ayahnya tentang jamur. 

Uniknya, di beberapa babak kehidupan Zarah mencari ayahnya yang menghilang, 

ia dihadapkan kepada konflik batin yang ia sebut sebagai ‘perjudian hidup’ dalam 

tiga peristiwa penting ketika kehilangan kepercayaan dari orang yang paling ia 

cintai. Peristiwa sakit hati itu membuat Zarah tidak berhenti berkeliling Dunia. 

Dimunculkannya alien, crop cirle, serta praktik kepercayaan tertentu 

memperlihatkan betapa sains dan agama sama-sama ada titik 

ketidakberdayaannya dalam menemukan jawaban. Itulah mengapa di dalam novel 

ini ada banyak isu yang diangkat karena rumitnya pertanyaan yang harus dijawab. 

Ilmu pengetahuan selalu memunculkan mitos baru ketika mengalami keterbatasan 

untuk menjawab satu permasalahan (Budiman,−).Sedikit pernyataan yang juga 

mengusik adalah kalimat yang disampaikan penulis tentang proses delapan tahun 

mengalami berbagai metode meditasi, tantra, trauma healing, Tibetan mantra 

healing, Zen Conseling, yang tanpanya kisah Zarah tidak akan pernah utuh. 

Praktik meditasi dalam Buddhisme ini saya rasa memiliki relasi yang sangat kuat 

dengan perjalanan Zarah mencari jawaban. 

Karya sastra akan mendapatkan makna penuh dengan latar belakang 

keseluruhan sastranya, baik secara sinkronik maupun diakronik. Pada akhirnya, 

pembaca yang akan memaknai karya sastra tersebut berdasarkan pengalaman dan 

horizon harapannya. Teks sastra tidak dilahirkan begitu saja ke dunia, ada korelasi 

antara teks yang tercipta saat ini dengan teks pendahulu. Analisis intertekstualitas 

bersifat politis (praktis), yakni melihat yang tekstual dan ekstratekstual 
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diperlakukan, atau yang ekstratekstual merupakan jenis teks lain. Namun, terdapat 

kebutuhan yang menggambarkan relasi antara pembentukan- pembentukan sosial 

sebagai salah satu jenis teks dan teks-teks dalam pengertian konvensional. Praktik 

intertekstualitas merupakan upaya untuk melawan “kerumitan dan pengucilan”.  

Apa yang menjadi pertanyaan batin semua orang ketika membaca Partikel 

yang menyinggung praktik keberagamaan mayoritas penduduk negri ini, bahkan 

mungkin negri-negri di dunia ini yang senantiasa dilumpuhkan oleh dogma, lalu 

apa relasinya dengan sains, apakah agama dan sains dapat berjalan beriringan 

dalam kehidupan religisius umat manusia. Benarkah spiritualitas merupakan 

‘obat’ penemuan terbaru yang dapat mendamaikan keduanya? Peristiwa yang 

terpotong-potong menjadi tema kompleks  yang akhirnya menjadikan Partikel 

sebagai karya yang patut dikaji. 

Oleh karena Partikel belum dikaji dalam segi intertekstualitas yaitu teks 

Partikel sesungguhnya berhubungan dengan teks-teks lain yang hadir sebelumnya 

baik secara eksplisit maupun implisit, maka sebagai peneliti saya akan mengkaji 

Partikel dengan judul Intertekstualitas Novel Supernova: Partikel Karya Dee 

Lestari dengan Sains dan Buddhisme. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah identifikasi tokoh, penokohan, dan latar novel Supernova: 

Partikel? 

2. Bagaimanakah intertekstualitas Supernova: Partikel dengan Sains dan 

Buddhisme? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

- Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengungkap identifikasi tokoh, penokohan, dan latar novel Supernova: Partikel. 

2. Mengungkap intertekstualitas Supernova: Partikel dengan Sains dan Buddhisme. 

- Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai cara 

membaca karya sastra yang tidak hanya dapat dilakukan melalui pembacaan 

tertulis, melainkan pembacaan yang lebih dalam tentang hubungan kehidupan 

seseorang dengan alam semesta yang senantiasa berdampingan. 

2. Membantu pembaca menggali makna-makna tertentu dalam novel Partikel yang 

berhubungandengan Sains dan Buddhisme. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Calvin Michel Sidjaja (2012) di komentar Goodreads menganalisis 

Partikel dari segi struktur berupa plot. Ia mengkaitkan hubungan antara 

Supernova edisi Partikel dengan seri sebelumnya maupun yang akan terbit 

setelahnya melalui surat-surat yang dikirim oleh cyber avatar bernama 

Supernova, melalui analisisnya, ia mengungkap bahwa dalam Partikel sang 

pengarang telah banyak membocorkan plot lewat surat yang dikirim Supernova, 

sehingga, tema yang akan diusung dalam seri selanjutnya sudah bisa diketahui. 

Ada adegan yang belum bisa diterima terkait hubungannya dengan tema ynag 

diusung di dalam Partikel, yaitu babak romansa antara Zarah dan Storm. Calvin 

menilai bahwa adegan tersebut sangat “sinetron” dan terlalu eskapist, merupakan 
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adegan off-screen sexyang biasa terjadi di film-film Barat. Ibaratnya, Zarah seperti 

Bella Swan dan Storm seperti Edward Cullen, pria tampan yang lebih memilih 

jatuh cinta kepada gadis biasa namun memukau seperti Zarah. 

Goenawan Mohamad (2012) di blog pribadinya menganalisis Partikel 

melalui pendekatan psikologi tokoh, yaitu Zarah. Dalam analisisnya, Zarah kecil 

yang masih berusia 9-11 tahun harus menghadapi goncangan dan sikap keras atas 

pikiran kritisnya mempertanyakan sesuatu, utamanya keyakinan. Orang-orang di 

sekeliling Zarah yang notabene adalah keluarganya sendiri justru menjadikannya 

asing.Perlakuan itulah yang membuat Zarah merasa dikucilkan dari lingkungan 

karena dirinya berbeda, satu-satunya yang sehati hanya ayahnya. Jadilah ia anak 

yang memberontak dan enggan pulang ke rumahnya sendiri. Pemberontakan yang 

dilakukan Zarah disinyalir akibat pengucilannya dari masyarakat karena 

keyakinannya berbeda dengan yang sudah dikukuhkan oleh masyarakat. Zarah 

masih anak-anak, dengan cara apa anak-anak percaya?  

Nima Listianingsih (2013) dalam skripsi yang berjudul Analisis Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter Pada Novel Supernova: Partikel Karya Dewi 

Lestarimenganalisis melalui pendekatan struktural yaitu moral. Seperti halnya 

tema, alur, atau tokoh dan penokohan, moral juga merupakan sesuatu yang 

mendasar yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ada dua 

puluh nilai karakter pada tokoh utama Partikel yaitu Zarah: mandiri; pantang 

menyerah; rasa ingin tahu; setia kawan; peduli dan bertanggung jawab terhadap 

pemeliharaan tumbuhan, binatang, dan lingkungan alam sekitar; cinta lingkungan; 

kerja keras; keberanian; taat kepada Tuhan Yang Maha Esa/ religius; percaya diri; 
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bertanggung jawab; rela berkorban; gigih; rajin; toleran; tidak pernah ingkar janji; 

santun; tabah; kesadaran diri; serta kasih sayang. Partikel merupakan karya yang 

relevan atau sesuai untuk dijadikan bahan ajar bahasa Indonesia khususnya 

pembelajaran sastra Standar Kompetensi Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/ terjemahan di SMA kelas XI semester dua.  

Kartika Nurul Nugrahini (2014) dalam skripsi yang berjudul Kepribadian 

dan Aktualisasi Diri Tokoh Utama dalam Novel Supernova Edisi Partikel Karya 

Dewi Lestari (Tinjauan Psikologi Sastra) menganalisis Partikel dari segi 

Psikologi Sastra tokoh utama yaitu Zarah yang menonjol yaitu sifat cerdas, 

pemberontak, dan keras kepala. Kepribadian cerdas ditunjukkan dengan wawasan 

luas, pemikiran kritis, memiliki intuisi yang kuat, dan kebiasaan tokoh Zarah 

melakukan sesuatu dengan sikap ilmiah. Kepribadian pemberontak ditunjukkan 

dengan sikap Zarah yang berani berbeda pendapat dengan orang lain. Kepribadian 

keras kepala ditunjukkan dengan teguh pada tujuan utama, yaitu mencari Firas 

(ayahnya), memiliki pemikiran yang konsisten, dan teguh pendirian untuk 

mempertahankan hasil riset Firas (ayahnya). 

Faradila K (2014) dalam skripsi yang berjudul Makna Alam dalam 

Supernova Partikel Karya Dewi Lestari menganalisis Partikel melalui kajian 

struktural meliputi plot, tokoh dan penokohan, latar, dan penyudutpandangan yang 

kemudian dikerucutkan ke dalam pemaknaan alam. Beberapa kajian telah 

dilakukan menggunakan seri Supernova sebelumnya dari segi spiritualitas, 

Faradila mencoba melengkapinya dari segi struktur yang lebih detail yang belum 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya.  
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Data di atas menunjukkan sudah ada banyaknya kajian yang dilakukan oleh para 

peneliti, baik bersifat akademis maupun non akademis. Dari beberapa penelitian 

yang ada, belum ditemukan analisis Partikel melalui pendekatan intertekstualitas, 

padahal, isi Partikel sangat kompleks dan berinterteks dengan banyak hal, 

utamanya falsafah agama maupun konsep sains. Diharapkan, skripsi ini dapat 

melengkapi analisis yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dan 

dapat dikembangkan lebih baik lagi.  

1.5Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan teori intertekstualitas yang dikembangkan oleh 

Julia Kristeva.Pendekatan intertekstualdiperkenalkan atau dikembangkan oleh 

JuliaKristeva dengan menyebutnya sebagai teori Intertekstualitas (Worton, 1990: 

1).akan tetapi, proses pemaknaan tidak begitu saja dapat dilakukan sebelum 

menemukan unsur paling mendasar dalam pengkajian karya sastra yaitu analisis 

struktural. Dalam kajian ini hanya mengfokuskan kepada tokoh dan penokohan 

serta latar.Tokoh utama sebagai sentral cerita dan latar sebagai penunjang 

jalannya cerita. Dua hal mendasar tersebut yang dapat menjadi landasan utama 

proses pengkajian intertekstualitas. Setiap teks merupakan moaik kutipan-kutipan, 

tiap teks merupakan penyerapan dan transformasi dari teks-teks lain. Sama halnya 

dengan strukturalis yang menggali makna dengan caranya sendiri. Ratna 

(2009:172) mengungkapkan bahwa produksi makna yang terjadi dalam interteks 

yaitu melalui proses oposisi, permutasi, dan tranformasi. Walau begitu, ada 

perbedaan antara interteks dengan intertekstualitas. 
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Interteks adalah keseluruhan teks yang dapat didekatkan 
dengan teks yang ada dihadapan kita, keseluruhan teks 
yang dapat ditemukan dalam pikiran seseorang ketika 
membaca suatu bagian teks. Jadi, interteks adalah korpus 
yang tak terbatas. Memang, bisa saja ditemukan bagian 
awalnya: itu adalah teks yang membangkitkan asosiasi 
pikiran segera setelah kita mulai membaca. Sebaliknya, 
jelas tak akan terlihat bagian akhirnya. Banyak tidaknya 
asosiasi ini tergantung dari luasnya pengetahuan budaya si 
pembaca ...(Riffaterre dalam Zaimar, hlm. 25).  

 
…intertekstualitas: yaitu suatu fenomena yang 
mengarahkan pembacaan teks, yang mungkin menentukan 
interpretasi, dan yang kebalikan dari pembacaan per baris. 
Ini adalah cara untuk memandang teks yang menentukan 
pembentukan makna wacana, sedangkan pembacaan per 
baris hanya menentukan makna unsurnya. Berkat cara 
memandang teks semacam ini, pembaca sadar bahwa dalam 
suatu karya sastra, kata-kata tidaklah mengacu pada benda-
benda atau konsep atau secara umum tidak mengacu pada 
dunia yang bukan kata-kata (nonverbal). Di sini kata-kata 
mengacu pada suatu jalinan pemunculan yang secara 
keseluruhan sudah menyatu dengan dunia bahasa. Jalinan 
itu dapat berupa teks-teks yang telah dikenal maupun 
bagian-bagian dari teks yang muncul setelah terlepas dari 
konteksnya yang dapat dikenali dalam konteksnya yang 
baru, sehingga orang tahu bahwa teks tersebut telah ada 
sebelum ia muncul dalam konteksnya yang baru ini 
(Riffaterre dalam Zaimar, hlm. 25). 

 

Prinsip intertekstualitas adalah prinsip hubungan antarteks. Sebuah teks tidak 

dapat dilepaskan sama sekali dari teks yang lain. Menurut Kristeva (dalam 

Pradopo, 1995:132) Teks dalam pengertian umum adalah dunia semesta ini, 

bukan hanya teks tertulis atau teks lisan. Adat-istiadat, kebudayaan, film, drama, 

agama, dan lain sebagainya secara pengertian umum adalahteks. Oleh karena itu, 

karya sastra tidak dapat lepas dari hal- halyang menjadi latar penciptaannya, baik 

secara umum maupun khusus. 
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Kristeva (dalam Ratna, 2009: 181), “karya sastra justru harus ditempatkan 

dalam kerangka ruang dan waktusecara kongkret, sehingga teks memiliki 

hubungan dengan teks-teks lain, teks sebagai permainan dan mosaik dari kutipan-

kutipan teks terdahulu, berarti harus ada penyejajaran dan pengontrasan yang 

dilakukan pembaca dalam upaya memahami makna yang ada dalam teks. Upaya 

itu akan membantu pembaca lebih mudah mengungkap makna teks.  

Kristeva menyatakan bahwa intertekstualitas menganggap teks sebagai suatu 

jalinan yang rumit dari cerita-cerita dan suara-suara dari banyak wacana lain. Pada 

tingkatan ini, setiap teks dapat dianggap sebagai sebuah permadani kutipan, 

sebuah mosaik ilusi.jika teks bersifat intertekstual, dan subjektif (yaitu personal 

atau individual), reaksi terhadap teks bersifat intersubjektif: artinya, tergantung 

pada bagaimana penafsiran masing-masing orang terhadap dunia berinteraksi 

dengan penafsiran masing-masing orang terhadap dunia berinteraksi dengan 

penafsiran-penafsiran yang diajukan oleh orang lain dalam kode-kode dan 

konvensi-konvesi suatu komunitas. Teori tersebut kemudian ia kembangkan 

melalui perjuangannya dalam menciptakan metode analisis sastra yang skeptis 

mengenai peranan “pengarang” yang dipengaruhi pemahaman aktif dan dinamik 

mengenai “pembaca”. Kristeva menekankan bahwa istilah tersebut bermaksud  

lebih sekadar dualitas, atau pertukaran antar tokoh-tokoh yang bicara. Setiap 

“dialog” bukan sekadar interaksi antar seorang pembicara dan seorang yang diajak 

bicara, tetapi lebih rumit, dialog tersebut merujuk kepada beberapa pemaknaan 

yang lebih luas. Implikasi dari pembacaan yang lebih luas disebut Kristeva 

sebagai, “teks apapun dibangun sebagai sebuah mosaik kutipan-kutipan” (Becker 
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dan Leckrone, 2005: 127). Ia menegaskan lagi dengan mengesankan, “teks apapun 

adalah penyerapan dan transformasi dari teks lain”. Hal ini secara praktis harus 

dimaknai oleh para peneliti untuk melihat teks yang tidak tunggal, di dalamnya 

ada banyak suara dari teks lain, di antaranya antara pengarang dan pembaca, serta 

konteks sosial dan ideologis di mana teks tersebut dihasilkan.  

Kristeva tidak memandang kajian intertekstualitas sebagai kematian 

pengarang atau the death of author seperti yang dikemukakan oleh Barthes, ia 

justru mendudukkan intertekstualitas sebagai upaya untuk mempertanyakan 

gagasan tradisional, mengenai pengarang sebagai pencipta tunggal yang hadir 

disetiap teks karya sastra dengan menggeser keikutsertaan pembaca. Singkatnya, 

Kristeva menganggap hadirnya pengarang dan pembaca di dalam sebuah teks 

merupakan sebuah kemajemukan yang membangun unsur teks, namun tidak harus 

selalu disinggung di dalam proses pengkajian. Ia menekan kan bahwa dalam 

kajian intertekstulitas, kehadiran tokoh-tokoh sebagai penggerak cerita yang 

digunakan pengarang yang harus diungkap. Tokoh-tokoh dan suara-suara di 

dalam novel menyediakan kita kekayaan untuk mengungkap dinamika yang 

bersumber dari teks lain. Teori ini terfokus pada cara bagaimana peneliti 

menafsirkan teks dengan mengesampingkan sikap subjektif yang ada pada diri 

pengarang atau tokoh, pembaca atau kiritikus, dan sejumlah hal yang memicu 

ambiguitas dalam proses pemaknaan teks. 

Kajian intertekstualitas mengarah kepada dua hal, yaitu teks yang ada di 

dalam karya yang dikaji dengan teks yang ada di luar karya atau teks-teks lain, 

yang disebut hipogram. Secara khusus, teks yang menyerap dan 
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mentransformasikan hipogram dapat disebut sebagai teks transformasi.Untuk 

mendapatkan makna hakiki dari sebuah karya sastra yang mengandung teks 

transformasi semacam itu, digunakan metode intertekstualitas, yaitu 

membandingkan, menjajarkan, dan mengontraskan sebuah teks transformasi 

dengan hipogramnya. Hipogram sebagai struktur prateks, generator teks puitika 

lebih lanjut. Hipogram sebagai unsur cerita (baik berupa ide, kalimat, ungkapan, 

peristiwa dan lain-lain) yang terdapat dalam suatu teks sastra pendahulu yang 

kemudian teks sastra yang dipengaruhinya (dalam Ratna, 2009: 174).  

Dari pemahaman ini, aktivitas pembacaan tentu akan menemukan banyak 

hipogram sesuai dengan pengalaman pembacaan terdahulu.  

Atas dasar pemahaman bahwa semua teks adalah interteks, maka 
timbul pertanyaan, di manakah letak orisinalitas sebuah teks? 
Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menjelaskan, di satu pihak 
kemampuan untuk mengadakan interteks adalah salah satu bentuk 
orisinalitas, artinya, kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh setiap 
orang. Di pihak lain, yang dimaksudkan dengan interteks bukan 
dalam pengertian persamaan sebagaimana dipahami sebelumnya. 
Initerteks adalah ruang metodologis di mana pembaca mampu 
untuk mengadakan asosiasi bebas terhadap pengalaman pembacaan 
terdahulu yang memungkinkan untuk memberikan kekayaan bagi 
teks yang sedang dibaca (Ratna, 2009: 176).  
 

Kutipan ini menjelaskan bahwa karya sastra tidak lahir tanpa ibu, namun karya 

sastra menjadi turunan yang baru, dan seharusnya semakin kaya. Aktivitas 

intertekstualitas berfungsi membangkitkan kesadaran masa lampau dan 

menemukan makna-makna baru yang orisinal.  

Pemanfaatan ungkapan-ungkapan dari teks lain sangat diperlukan dalam kajian 

intertekstualitas. Melalui hubungan dengan hipogram, suatu karya sastra dapat 

menampilkan makna yang menunjukkan ke-orisinal-an karya sastra tersebut. 
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Sebenarnya kehadiran hipogram merupakan reaksi pembaca berdasarkan 

pengalaman tujuan suatu teks ditransformasikan, dan pemaknaan secara penuh 

menjadi pencapaian penting dalam kajian intertekstualitas, karena intertekstualitas 

selalu dilatarbelakangi oleh teks-teks lain.  

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian saling melengkapi dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian 

dalam kajian ini adalah kualitatif yang berorientasi pada kajian kepustakaan 

(library research). berikut langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian: 

1. Metode Penetuan Objek 

Menggunakan Partikel karya Dee Lestari terbitan Bentang cetakan 

pertama, April 2012 dengan tebal 500 halaman. Terdiri dari tiga sub bab 

yang disebut keping, yaitu keping 40, keping 41, dan keping 42. Satu 

alasan yang menarik perhatian untuk mengkaji Partikel adalah ucapan 

yang disampaikan penulis di penutup buku bahwa Zarah Amala (tokoh 

utama dalam  novel ini) yang tidak akan genap menyampaikan kisahnya 

tanpa pengalaman penulis dalam perkenalannya dengan berbagai meditasi, 

tantra, trauma healing, Tibetan mantar healing, dan Zen conseling yang 

menurut saya menjadi aspek penting dalam pembahasannya dalam hal 

Buddhisme yang berkorelasi dengan ilmu pengetahuan/ sains. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan 

sekunder/ pendukung. Sumber primer adalah sumber data yang berkaitan 

langsung dengan permasalahan yang dibahas yaitu identifikasi tokoh, 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTERTEKSTUALITAS NOVEL SUPERNOVA....PRAMUDYA WARDANI PUJI LESTARI



 
 

17 
 

penokohan, dan latar serta intertekstualitas dalam novel Supernova: 

Partikel dengan Sains dan Buddhisme. Sedangkan data sekunder 

didapatkan dari tulisan yang menunjang pengkajian Partikel melalui buku-

buku yang menyangkut agama, sains, spiritualitas, teori sastra, artikel, 

referensi umum, serta kajian ilmiah yang berkaitan melalui perpustakaan 

Universitas Airlangga, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan 

(online) Indonesia, dan internet.  

3. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar dan hipotetis kerja seperti 

yang sudah disarankan . Adapun teknik kualitatif yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Analisis Taksonomi, yaitu analisis yang hanya memusatkan perhatian 

pada tema tertentu yang berguna untuk menggambarkan masalah yang 

menjadi fokus sasaran studi kemudian melacaknya dan dan 

menjelaskannya lebih mendalam. Untuk itu kajian ini difokuskan 

padaidentifikasi tokoh, penokohan, dan latar serta intertekstualitas 

novel Supernova: Partikel dengan Sains dan Buddhisme. 

b. Interpretasi, yaitu metode memahami makna-makna tersembunyi 

terkait dengan Sains dan Buddhisme di dalam novel Supernova: 

Partikel. 
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1.7 Sistematik Penyajian 

BAB I berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penyajian. BAB II berisi analisis struktur Tokoh, Penokohan dan Latar dalam 

Partikel. BAB III berisi pembahasan tentang hubungan dan makna antara Partikel 

dengan Sains dan Buddhisme dengan pendekatan intertekstualitas. BAB IV berisi 

kesimpulan, saran, dan  daftar pustaka. 
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