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A BSTRAK 

Penelitian ini mengambil objek novel Sungai Bening karya Vid\fy A.D Daery yang 
diterbitkan oleh PT. Grasindo tahun 200 I. Novel ini secara keselul:uhan menggambarkan 
pc~iuallgall aktivis mallasiswa dalam memperjuangkan keadilan dan menegakkan tujuan dari 
gcrakan mahasiswa. Pengarang juga mengungkapkan pandangan dunia yang mewakili 
kclompokny:l. 

Pellelirian terhadap novel SIJ bertujuan unt:lk mengungkapkan makna totalitas yang 
terkandung dalam novel tcrsebut. Oleh karena itu, peneliti memakai teori strukturalisme 
genctik yang menerangkanbahwa memahami katya sastra tidak hanya terbatas p"da struktur 
t-;:ks tetapi harus mengetahui stmktur sosialnya. Peneliti menggu118kan metode kualitatif 
dengan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif padda sastra meHgutamakan kedalaman 
penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang dikaji secara empiris. 

Analisi:; struktur hanya memfokuskan pada struktur intrinsik yang ada dalam novel 
SB. Struktur yang dibahas meliputi alur, penokohan, latar, dan tema. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya saling keterkaitan antar unsur intrinsik novel SB. Rangkaian peristiwa 
merupakan satu kesatuan yang menceritakan kehidupan aktivis di kampus. Kebijakan 
~err:erintah tentang program NKK-BKK mengakibatkan kampus terasing dari kehidupan 
nolilik praktis. 

Struktur novel ,)'B secara keseluruhan menegaskan konsep perjl!angan yang dimiliki 
ole:l kelompok aktivis mahasiswa. Konsep ini tercennin dari rallgJ~aian peristiwa yang 
dial ami tokoh Damon bcrsama kclompoknya. Damon merupakal~ salah satu aktivis di 
Universitas Airlangga. Pl:lra aktivis memanfaatkan koran Airlai1gga sebagai saran a 
lllenpe~jual1gkall keadilan dan memprotes kelompok kapitalis. Kelompok ini berjuang tatlpa 
mcmpunyai kepcntingan politik tertentu. Namun, perjuangan para aktivis selalu gagal karena 
ancaman dari birokrasi kampus. 

Strutur sosial novel SB mencenninkan' pengalaman pribadi p~flgarang dan kelompok 
sosialllya. Pengalaman Viddy sebagai salah satu aktivis pasef'" program NKK-BKK 
mcrupakan pendukung lahimya teks ini. Viddy berusaha mengungkapkan kondisi masyarakat 
dan kampus di zamannya. Viddy menganggap bahwa pertentangan amar kelompok aktivis, 
pejabat, dan peng:Isaha disebabkan oleh perbedaan konsep perjuangan yang mereka miliki. 
Pemerintahan Orde Baru yang tidak demokratis menimbulkan gejolak sosial di masyarakat 
Kondisi itu mendorong Viddy untuk mengungkapkan pandanga dunia yang mcngakomodasi 
seluruh elemen di masyarakat. Pandangan dunia itu tentang bentuk perjuangan yang sesuai 
dengan konsep pergerakan mahasiswa dengatl karakter intelektualit 1$. Viddy mene~askan 
bahwa dalam berjuang tidak harus mengharap kedudukan atau jabat.:l'l. Pandangan dunia ini 
menunjukkan keberanian Viddy daJam mewakili ke)ompok intelekmal dan oposisi yang 
mengikatnya. 

Makna totalitas dalam novel SB merupakan hasil penggabungan antara 3truktur 
intrinsik teks dan struktur sosialnya. Korelasi antar struktur di atas me:1c!"angkan pertentangan 
antara dunia ideal dan dunia nyata. Dunia ideal mencenninkan i>truktur intrinsik teks 
sedangkan dunia nyata adalah struktur sosialnya Keinginan Vidcty untuk menciptakan 
masyarakat madani tidak bisa terwujud karena kebijakan politik pengu(l~. Viddy hanya bisa 
rnengungkapkan wacana mcngenai konscp perjuatlgan yang sesuai dengan pergerakan 
mahasiswa dengan karakter intelektualitas. Wacana ini merupakan palldangan dunia Viddy 
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yang mewakili kelompoknya. Viddy mengharap pandangau duma ini bisa me;nyelesaikan 
!lennasalahan yang ada di masyarakat 
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