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ABSTRAK 

 
MENTARI RESKI RAHIM. Dampak Teknologi “Handphone” dan Internet Terhadap 
Keluarga dalam Novel “Kerumunan Terakhir” karya Okky Madasari: Tinjauan 
Sosiologi Sastra. (Dibimbing oleh Yusuf Ismail dan A B. Takko Bandung) 
 

Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan dan menjelaskan dampak 
teknologi handphone dan internet pada keluarga dalam novel Kerumunan Terakhir 
karya Okky Madasari dengan tinjauan sosiologi sastra dan (2) Mendeskripsikan 
keterkaitan masalah yang terjadi dalam novel Kerumunan Terakhir karya Okky 
Madasari dan yang terjadi dalam kehidupan realitas sosial masyarakat. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini, yaitu metode studi pustaka. 
Metode studi pustaka dilakukan dengan cara membaca sejumlah buku dan artikel 
serta tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan objek penelitan. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan 
data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terjadapat tiga penyimpangan perilaku 
yang terjadi di dalam novel dan memiliki kaitan dengan kehidupan realitas. Adapun 
dampak dari teknologi handphone dan internet yang dimaksudkan yaitu 
perselingkuhan, pencemaran nama baik, dan disfungsi keluarga. 
 
Kata Kunci : dampak teknologi handphone dan internet, novel, sosiologi sastra. 
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ABSTRACT 

 
MENTARI RESKI RAHIM. The Impact of Mobile and Internet Technology on the 
Family in the novels Kerumunan Terakhir by Okky Madasari: An Overview of 
Sociology of Literature. (Supervised by Yusuf Ismail and A B. Takko Bandung) 
 

This study aims to (1) Describe and explain the impact of mobile and internet 
technology on the family in the novels Kerumunan Terakhir by Okky Madasari with a 
review sociology of literature and (2) Describe the interrelationship of the problems 
that occur in the novel of Kerumunan Terakhir by Okky Madasari and what happens 
in the life of social reality. Public. Data collection methods used in this research, is 
literature study method. Literature study method is done by reading a number of 
books and articles and writings that have a relationship with the object of research. 
Data analysis method used in this research is descriptive qualitative method. The 
type of data used in this study is divided into two, namely primary data and 
secondary data. The results of the research show that there are three behavioral 
deviations that occur in the novel and have a relationship with reality life. The impact 
of mobile and internet technology that is intended that is infidelity, defamation, and 
family dysfunction. 
 
Keywords: the impact of mobile and internet technology, novels, sociology of 
literature. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan suatu karya kreatifitas yang diciptakan dengan 

mengandalkan bahasa sebagai medianya dan membahas masalah-masalah 

kehidupan manusia. Karya sastra menggambarkan kehidupan rekaan yang tampak 

seperti sebuah realitas yang dihasilkan dari imajinasi pengarang terhadap 

permasalahan-permasalahan hidup yang terjadi dalam masyarakat. Pradopo (2002: 

61) mengemukakan bahwa karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai 

hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial yang ada 

di sekitarnya.  

Novel Kerumunan Terakhir merupakan salah satu karya sastra yang ditulis 

oleh Okky Madasari.  Novel ini adalah novel kelima yang dirilis pada tanggal 2 

Mei 2016. Novel ini dicetak pertama kali pada tahun 2016, kemudian dicetak 

kembali pada tahun 2017.  Novel ini dipersembahkan untuk Generasi Millenials 

yang banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di media sosial. 

Novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari bercerita tentang 

bagaimana sekumpulan manusia menghadapi dan menyikapi kemajuan zaman 

yang sangat cepat. Novel ini bercerita tentang bagaimana sebuah perkembangan 

teknologi sangat berpengaruh pada kehidupa setiap tokoh-tokoh dalam novel. 

Setiap peristiwa yang  terjadi dalam novel berkaitan dengan teknologi handphone 

(HP) dan internet. Kehidupan yang dilalui oleh tokoh-tokoh banyak dipengaruhi 

oleh kedua teknologi tersebut, terkhusus pada suatu keluarga. Hal ini digambarkan 
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pada suatu keluarga yang awalnya harmonis kemudian berakhir berantakan 

setelah mereka mengenal teknologi yang semakin berkembang dan semakin 

canggih tersebut.  Hubungan antara orang tua dan anak tidak terjalin sebagaimana 

mestinya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi tersebut.  Hancurnya 

keluarga tersebut  berdampak pada kehidupan anak-anak dalam keluarga. 

Hilangnya perhatian antara kedua orang tua membuat anak-anak menjalani hidup 

dengan bebas. Kecanggihan teknologi yang telah membuat keluarga tersebut 

hancur menjadi faktor utama tokoh Jayanegara menciptakan pribadi yang berbeda 

dari dirinya, menciptakan pribadi baru yang bernama Matajaya yang akhirnya 

membuatnya terjerumus pada kehidupan di dunia baru yang lebih menghancurkan 

keluarganya. 

Penjelasan singkat mengenai novel Kerumunan Terakhir karya Okky 

Madasari  di atas jelas menggambarkan masalah sesungguhnya yang dialami oleh 

sebuah keluarga akibat dampak perkembangan teknologi HP dan internet. Adapun 

dampak yang diberikan, yaitu hancurnya rumah tangga, renggangnya hubungan 

antara orang tua dan anak, serta hambatnya perkembangan dan pertumbuhan 

hidup anak-anak yang tidak merasakan peran orang tua yang sesungguhnya. 

Masalah yang terjadi dalam novel memiliki keterkaitan dengan peristiwa dan 

masalah yang terjadi pada realitas.   

Dewasa ini HP dan internet sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting 

yang dapat memudahkan kegiatan sehari-hari, namun dalam novel ini HP dan 

internet justru menjadi faktor utama dari kehancuran keluarga dalam novel.  HP 

dan internet sangatlah berperan penting bagi kehidupan masyarakat dalam novel 
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maupun kehidupan sehari-hari dalam realitas. Dengan demikian, kedua teknologi 

tersebut sangat membantu dalam memberikan informasi penting yang terjadi di 

sekitar kita dan sangat memudahkan kita khususnya pada kehidupan realitas, 

misalnya informasi lowongan pekerjaan, informasi cuaca, dan lain-lain. Selain itu, 

teknologi ini juga sangat membantu menjalin komunikasi dengan orang-orang 

yang berada jauh dari kita, misalnya yang terjadi dalam novel tokoh Jayanegara 

dapat berkomunikasi dengan cara berkirim pesan (SMS) dengan ibunya dan hal 

tersebut juga terjadi dalam kehidupan realitas.  

Perkembangan pesat yang terus terjadi pada kedua teknologi tersebut 

menjadikan hampir semua kegiatan yang kita lakukan menjadi lebih mudah. Akan 

tetapi, dibalik kemudahan yang didapatkan dari perkembangan teknologi tersebut 

juga dapat memberikan dampak negatif yang merugikan masyarakat baik dalam 

novel maupun dalam kehidupan realitas.  

Besarnya dampak yang diberikan kedua teknologi tersebut dalam proses 

kehancuran keluarga dalam novel Kerumunan Terakhir menjadikan novel tersebut 

menarik untuk dijadikan objek dalam penelitan ini.  Adapun hal menarik lainnya 

yang ditemukan pada novel ini tidak hanya terletak pada bagaimana sebuah 

perkembangan teknologi dapat memberikan dampak yang besar sehingga dapat 

menghancurkan suatu keluarga dalam novel. Akan tetapi, bagaimana bentuk dari 

dampak itu sendiri yang terjadi dalam novel merupakan masalah atau konflik 

yang memang marak terjadi di kehidupan masyarakat pada realitas sosial. 

Penelitian ini penting dilakukan karena akan mengkaji berbagai dampak 

perkembangan teknologi khususnya HP dan internet yang terjadi dalam novel dan 
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berkaitan dengan kehidupan masyarakat khususnya pada keluarga saat ini. Untuk 

dapat menggambarkan kehidupan masyarakat dalam novel tersebut, penelitian ini 

akan dibantu dengan pendekatan sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra bertolak 

dari asumsi bahwa sastra merupakan pencerminan kehidupan masyarakat.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan 

dijadikan bahan penelitian sebagai berikut: 

1. Dampak teknologi handphone dan internet pada sebuah keluarga. 

2. Dampak teknologi handphone dan internet pada remaja. 

3. Ketidakadilan terhadap tokoh-tokoh perempuan. 

4. Terdapat perilaku manipulatif yang dilakukan oleh tokoh dan 

merugikan tokoh lainnya.  

5. Perbedaan kehidupan tokoh-tokoh pada dunia nyata dan maya dalam 

novel. 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian 

ini dibatasi pada dampak teknologi handphone dan internet pada keluarga dalam 

novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari. Penelitian ini akan menjelaskan 

beberapa dampak teknologi HP dan internet terhadap keluarga dalam novel 

Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu: Bagaimanakah dampak teknologi handphone dan 
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internet terhadap kehidupan keluarga dalam Novel Kerumunan Terakhir karya 

Okky Madasari dan kaitannya dengan realitas? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan dampak teknologi 

handphone dan internet pada kehidupan keluarga yang terdapat di dalam novel 

Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari dan kaitannya dengan realitas. 

F. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan mengenai studi analisis tentang sastra 

Indonesia, terutama dalam bidang penelitian karya sastra berupa 

novel dengan memanfaatkan teori sosiologi sastra. 

b. Memberikan sumbangsih dalam mengaplikasikan teori sosiologi 

sastra dalam melihat perkembangan teknologi zaman sekarang 

dan dampak dari teknologi khususnya handphone dan internet. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi bahasan bacaan yang dapat meningkatkan ilmu dan 

wawasan pembaca. 

b. Menjadi bahan bacaan informasi bagaimana hubungan sebuah 

keluarga yang baik. 

c. Menjadi bahan bacaan yang didalamnya terdapat pesan moral 

yang dapat diterapkan oleh pembaca dalam kehidupan realitas. 

d. Dijadikan bahan referensi bagi penelitian ilmiah lainnya. 
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e. Dijadikan sebagai referensi untuk melihat bagaimana 

perkembangan teknologi pada kehidupan modern yang terjadi 

saat ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang sebelumnya pernah dibuat 

dan dianggap memiliki keterkaiatan atau relevansi dengan topik, masalah, dan 

pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti pada 

penelitian ini. Dengan adanya penelitian relevan ini, pengulangan penelitian 

dengan masalah yang sama dapat dihindari.  Selain itu, penelitian yang relevan 

juga berfungsi sebagai salah satu rujukan atau referensi bagi penelitian yang akan 

dibuat. 

Setelah membaca beberapa skripsi dan karya ilmiah di perpustakaan, tidak 

ditemukan penelitian lain terhadap novel Kerumunan Terakhir karya Okky 

Madasari. Dalam hal ini penulis belum menemukan tulisan atau penelitian yang 

membahas objek dari novel tersebut.  Selain itu, tidak ditemukan adanya 

kesamaan judul penelitian dengan objek yang berbeda. Novel Kerumunan 

Terakhir karya Okky Madasari yang merupakan salah satu dari beberapa novelnya 

yang di dalamnya mengandung unsur kritik sosial sehingga novel tersebut 

memiliki banyak ulasan atau komentar dari orang-orang yang telah membaca 

novel tersebut.  

Meskipun demikian, ditemukan penelitian lain dengan objek yang sama 

tetapi dengan judul dan pendekatan yang berbeda di tempat lain, yaitu penelitian 

Nurul Intan, Mauludiyah (2017) yang berjudul “Konflik Intrapsikis Tokoh Utama 

dalam Novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari (Kajian Psikoanalisis 
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Sosial Karen Horney)” yang membahas tentang konflik intrapsikis yang dialami 

oleh tokoh Jayanegara dan gaya penyelesaian konflik tersebut. Selanjutnya, 

penelitian dengan objek yang sama tetapi judul dan pendekatan yang berbeda 

lainnya, yaitu penelitian Clara Aprilia (2017) yang berjudul “Kapital dan 

Distopia Sosial dalam Novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari (Kajian 

Sosiologi Sastra Bourdieuan)” yang pada penelitian ini membahas tentang 

kehidupan baru dalam novel yang identik dengan era modern sehingga 

mencerminkan bentuk kapital tokoh utama dalam novel  yang mengakibatkan 

terjadinya distopia sosial pada masyarakat sekitar tokoh utama. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa penelitian tentang “Dampak Teknologi Handphone dan Internet terhadap 

Kehidupan Keluarga dan Remaja dalam Novel Kerumunan Terakhir karya Okky 

Madasari : Tinjauan Sosiologi Sastra”  dapat dipertanggungjawabkan keasliannya 

dan belum pernah diteliti sebelumnya. 

Dengan demikian, penelitian terhadap novel Kerumunan Terakhir karya 

Okky Madasari akan menjadikan kedua penelitian di atas sebagai bahan rujukan 

atau referensi yang akan membantu penelitian ini. Meskipun judul dan pendekatan 

yang digunakan kedua penelitian di atas berbeda, tetapi tetap memiliki persamaan 

pada pembahasannya. Dengan ditemukannya kedua penelitian relevan di atas 

sangat membantu penulis dalam proses penelitian ini. 

B. Landasan Teori 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 
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kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang 

namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi 

perilaku orang-orang. Roucek dan Warren mengatakan, sosiologi adalah ilmu 

yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. 

Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya 

adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya 

(Semi, 1988: 8). Sastra lahir dari pengalaman yang terjadi di sekitar lingkungan 

hidup penulis. Pengalaman yang dialami penulis mengandung masalah-masalah 

yang akhirnya dituangkan dalam sebuah karya sastra dengan tujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan kesadaran pada pembaca. Setiap masalah yang 

terjadi  membutuhkan penyelesaian.  Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan 

dibutuhkan teori pendekatan yang relevan dan mempunyai hubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

Sosiologi sastra adalah studi tentang hubungan antara karya sastra dan 

masyarakat. Hubungan tersebut bisa menjadi dua arah, yakni bagaimana konteks 

sosial memengaruhi penulis sastra dalam membangun imajinasinya dan 

bagaimana implikasi karyanya terhadap kehidupan sosial secara luas. Wolff 

(Faruk, 1994: 3) mengatakan sosiologi sastra merupakan disiplin yang tanpa 

bentuk, tidak terdefinisikan dengan baik, terdiri dari sejumlah studi-studi empiris 

dan berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general, yang masing-

masingnya hanya mempunyai kesamaan dalam hal bahwa semuanya berurusan 

dengan hubungan sastra dengan masyarakat. Selanjutnya, ia juga menawarkan 
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studi sosiologi yang lebih fenomenologis yang sasarannya adalah level “makna” 

dari karya sastra.   

Pada penelitian ini, teori berfungsi sebagai alat untuk memecahkan 

masalah.  Landasan teori yang digunakan dapat menjadi rujukan atau acuan pada 

sebuah penelitian. Hal ini juga berlaku pada penelitian yang akan mengkaji karya 

sastra berupa puisi, prosa, dan drama. Pada penelitian ini, akan digunakan 

pendekatan sosiologi sastra sebagai alat analisis terhadap novel Kerumanan 

Terakhir karya Okky Madasari yang menjadi objek penelitian ini. 

Laurenson dan Swingewood dalam bukunya Sociology of Literature 

(1972) mengemukakan bahwa meskipun sosiologi dan sastra mempunyai 

perbedaan tertentu namun sebenarnya tetap memiliki persamaan. Persamaan 

antara keduanya terletak pada objek kajiannya yaitu manusia. Sedangkan, 

perbedaannya terletak pada cara menganalisis dan cara pandangnya. Hal inilah 

yang membuat keduanya dapat saling melengkapi meskipun terdapat perbedaan 

antara keduanya. 

Swingewood memberikan peringatakan terhadap pemaknaan slogan 

“sastra adalah cermin masyarakat”. Dalam menciptakan sebuah karya pengarang 

menggunakan alat-alat tertentu. Oleh sebab itu, jika karya sastra dikatakan sebagai 

cermin masyarakat, maka cermin itu harus retak dengan penggunaan alat-alat 

sastra tersebut (Swingewood, 1972: 15). Penjelasan di atas mengandung 

pengertian bahwa karya sastra, selain merupakan cermin dari kehidupan sosial 

juga dapat memberikan gambaran lain yang bisa saja bertentangan dengan yang 

sebenarnya terjadi. Dalam hal ini, setiap karya sastra, termasuk novel yang akan 
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diteliti pada penelitian ini, berkemungkinan menyampaikan kondisi yang berbeda 

dengan yang ada di realitas. Oleh sebab itu, Swingewood kemudian menyatakan 

bahwa karya sastra adalah “cermin retak” dari realitas. 

Swingewood (dalam Faruk, 2016:1) mendefinisikan sosiologi sebagai alat 

ilmiah dan objektif dalam membahas mengenai manusia dalam masyarakat, studi 

mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Selanjutnya, dikatakan 

bahwa sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat 

dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya dan mengapa masyarakat itu bertahan 

hidup. Melalui penulisan yang ketat mengenai lembaga-lembaga sosial, agama, 

ekonomi, politik, dan keluarga, yang secara bersama-sama membentuk apa yang 

disebut sebagai struktur sosial, sosiologi, dikatakan memperoleh kondisi 

mengenai cara-cara manusia menyesuaikan dirinya dan ditentukan oleh 

masyarakat-masyarakat tertentu. Kondisi mengenai mekanisme sosialisasi, proses 

belajar secara kultural, yang individu-individu dialokasikan pada dan menerima 

peranan-peranan tertentu. 

Laurenson dan Swingewood (1971) memberikan tiga perspektif yang 

berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu: (1) penelitianyang memandang karya 

sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada 

masa sastra tersebut diciptakan, (2) penelitian yang mengungkap sastra sebagai 

cermin situasi sosial penulisnya, dan (3) penelitian yang menangkap sastra 

sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Sosiologis 

membahas mengenai masyarakat sedangkan sastra menggambarkan keadaan 
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masyarakat tersebut. Dengan demikian lahirlah pendekatan sosiologi sastra untuk 

menganalisis karya sastra dari segi masyarakat dan kehidupannya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sosiologi 

sastra adalah salah satu cabang penelitian sastra yang bersifat reflektif. Sosiologi 

sastra menjelaskan bahwa kelahiran sastra itu tidak dalam kekosongan sosial. 

Dengan kata lain, kehidupan sosial adalah pemicu lahirnya sebuah karya sastra. 

Sebuah karya sastra dapat dikatakan sukses ketika ia dapat merefleksikan 

zamannya. 

Dengan demikian, novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari akan 

dikaji menggunakan pendekatan sosiologi sastra Alan Swingewood yang melihat 

novel sebagai dokumen sosial budaya yang merekam keadaan sebuah masyarakat 

pada masa tertentu. Novel ini merupakan “cermin retak” yang pantulannya 

menjelaskan banyak hal, tidak seperti cermin utuh yang hanya memantulkan satu 

bayangan. Dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana dampak teknologi 

handphone dan internet terhadap kehidupan keluarga dalam novel Kerumunan 

Terakhir karya Okky Madasari yang merefleksikan kehidupan masyarakat saat 

ini. 

C. Kerangka Pikir 

 Novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari menampilkan cerita 

tentang masalah-masalah yang sedang terjadi dalam masyarakat sekarang. 

Gambaran realitas tersebut membahas mengenai dampak dari sebuah teknologi 

handphone dan internet pada sebuah keluarga. Untuk mengungkapkan 
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permasalahan dalam novel yang telah dirumuskan pada batasan masalah, peneliti 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra sebagai alat analisis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses, yaitu rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah 

atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dalam 

penelitian sastra, penelitian adalah kegiatan menyelidiki, menganalisis, dan 

memahami karya sastra secara sistematis dengan mendasarkan pada kerangka 

teori dan pendekatan ilmiah tertentu. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode  

penelitian kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berkaitan 

dengan data-data tertulis penelitian sastra. Kemudian, penguraian data dilakukan 

secara deskriptif. Deskriptif berarti prosedur penguraian masalah dengan 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Data kualitatif yang diperoleh berupa 

data-data yang mendeskripsikan tentang konflik-konflik yang terjadi akibat 

dampak dari sebuah teknologi handphone dan internet yang terjadi pada keluarga 

dan remaja dalam novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari antara lain; 

perselingkuhan, pergaulan bebas, pencemaran nama baik, dan konflik-konflik 

lainnya.   

Data-data tentang dampak negatif teknologi bersumber dari novel 

Kerumunan Terakhir, kemudian dihubungkan dengan realitas sosial yang 

memiliki kesamaan dengan kejadian dalam novel. Selanjutnya, kedua data 

tersebut disandingkan untuk analisis dan diinterpretasi oleh penulis dengan 
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mengacu pada pendekatan sosiologi sastra dengan teori Alan Swingewood pada 

perspektif yang kedua (data sekunder). 

B. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini memerlukan alat bantu seperti instrumen dalam 

melancarkan mengumpulkan data. Instrumen utama dari penelitian ini ialah 

penulis. Selanjutnya, penulis menyediakan kertas HVS dan pulpen untuk mencatat 

halaman letak peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi data dalam penelitian ini. 

Selain itu, handphone (HP) juga menjadi salah satu instrument dalam penelitian 

ini.  Penulis akan segera mencatat halaman yang terdapat peristiwa lainnya yang 

dapat menjadi data pada aplikasi catatan yang terdapat pada handphone. Setelah 

semua masalah dan data telah dianggap cukup, maka langkah selanjutnya adalah 

mengetik dan menyusun ke dalam laptop lalu menyimpannya ke dalam flashdisk. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan membaca sejumlah buku dan 

tulisan-tulisan, serta jurnal yang memiliki hubungan dengan objek yang akan 

diteliti. Selanjutnya membaca dan memahami objek secara keseluruhan, membaca 

ulang beberapa kali objek lalu melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah 

yang ditemukan melalui proses pembacaan. Setelah itu, masalah yang 

teridentifikasi kemudian dicatat dalam bentuk file dengan mencatat halaman dan 

mengutip beberapa kalimat dalam novel. Setelah semua masalah taeridentifikasi, 

masalah-masalah tersebut kemudian diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok 
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berdasarkan jenis masalahnya. Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan 

penelitian lapangan dan penelitian pustaka.  

D. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang menjelaskan 

keterkaikan dari dampak teknologi handphone dan internet terhadap 

kehidupan keluarga yang terjadi dalam novel Kerumunan Terakhir karya 

Okky Madasari yang menjadi objek dari penelitian ini. Novel tersebut 

diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama yang dicetak pertama kali 

pada tahun 2016 dan dicetak kembali pada tahun 2017 dengan tebal buku 

sebanyak 360 halaman. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menunjang data 

primer dalam proses penelitian yang diperoleh dari sumber di luar karya 

sastra yang menjadi objek penelitian ini. Data sekunder didapatkan dari 

berbagai sumber seperti skripsi, hasil penelitian, jurnal, buku-buku sastra, 

buku-buku lain tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian, dan 

data-data dari situs internet yang dapat menunjang proses penelitan. 

Data-data sekunder yang telah dikumpulkan merupakan data yang 

dapat menggambarkan keterkaitan masalah yang akan dirumuskan dalam 

penelitian ini. Adapun masalah tersebut yaitu dampak teknologi 
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handphone dan internet terhdap keluarga dalam novel Kerumunan 

Terakhir karya Okky Madasari. Data sekunder yang telah dikumpulkan 

selanjutnya akan dihubungkan dengan data primer yang telah ditemukan di 

dalam novel. 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kerja yang disusun secara 

sistematis untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Adapun 

langkah-langkah kerja tersebut, yaitu: 

1. Menentukan objek penelitian, yaitu novel Kerumunan Terakhir karya 

Okky Madasari. 

2. Membaca dan memahami objek. 

3. Mengidentifikasi dan mencatat halaman letak sejumlah masalah yang 

ditemukan. 

4. Menentukan dan merumuskan masalah. 

5. Melakukan studi pustaka. 

6. Mengumpulkan dan mengolah data. 

7. Menganalisis data. 

8. Menginterpretasi data. 

9. Menyimpulkan hasil penelitian. 

F. Definisi Operasional 

Sebelum memasuki pembahasan terhadap masalah yang ditemukan pada 

novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari, terlebih dahulu akan diberikan 

penjelasan mengenai hal-hal yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Hal ini 
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bertujuan sebagai acuan untuk mempermudah dan menyatukan pemahaman 

megenai istilah-istilah yang akan dibahas. 

1. Perselingkuhan 

Perselingkuhan berasal dari kata dasar selingkuh. Selingkuh adalah 

perilaku yang suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, 

tidak berterus terang, curang, suka menggelapkan uang/korup, dan suka 

menyeleweng. Sedangkan, yang dimaksud menyeleweng ialah 

menyimpang dari jalan yang benar (dalam arti kiasan seperti menyimpang 

dari tujuan atau maksud, tidak menurut perintah, menyalahi aturan, 

memberontak, dan berzina). Perselingkuhan adalah hubungan seksual atau 

aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah 

menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Adapun 

aktivitas yang tergolong sebagai perselingkuhan pun diartikan berbeda-

beda, mulai dari komunikasi lisan, tertulis, tatap muka, hingga perzinaan 

sehingga perselingkuhan yang berujung perzinaan merupakan salah satu 

perilaku yang diatur dalam hukum.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan 

merupakan perilaku yang melanggar dan menyeleweng dari nilai, norma, 

agama serta aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini, perselingkuhan 

yang dimaksudkan ialah perselingkuhan yang terjadi pada suami istri yang 

berujung hingga melalukan perzinaan sehingga hal tersebut melanggar 

aturan yang berlaku di Indonesia. 
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2. Pencemaran Nama Baik 

Pencemaran nama baik adalah rangkaian perbuatan yang menimbulkan 

rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan 

perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan 

aturan yang berlaku. Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang 

menyerang kehormatan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik 

secara lisan maupun tulisan. Seseorang yang melakukan tindakan 

pencemaran nama baik akan mendapatkan hukuman sesuai aturan yang 

berlaku dan hal tersebut telah ditetapkan pada undang-undang yang 

berlaku. 

 Saat ini, tindakan pencemaran nama baik marak terjadi di dunia 

digital melalui  media sosial. Undang-Undang No. 29/2016 (UU ITE)  

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur hal tentang 

pencemaran nama baik. Orang yang mendistribusikan atu membuat konten 

berisi penghinaan atau pencemaran nama baik termasuk dalam tindakan 

pencemaran nama baik yang pelakunya diancam dengan hukuman pidana 

penjara dan denda.  

3. Disfungsi Keluarga 

Disfungsi keluarga terdiri dari dua kata yaitu disfungsi dan keluarga. 

Disfungsi merupakan perihal tidak berfungsi secara normal atau terganggu 

fungsinya. Sedangkan, keluarga merupakan seluruh isi rumah yang terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga adalah unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang 
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berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap alam keadaan 

saling ketergantungan. Jadi, disfungsi keluarga merupakan keluarga di 

mana terjadi banyak konflik, perilaku buruk, dan bahkan pelecehan di 

antara anggota-anggotanya. Anak-anak yang tumbuh di keluarga seperti 

ini cenderung berpikir bahwa hal ini normal. Keluarga yang mengalami 

disfungsi biasanya terjadi akibat kecanduan alcohol, obat terlarang, dan 

lain-lain. disfungsi keluarga jug dapat terjadi akibat orang tua yang 

mengulang perbuatan orang tuanya dahulu atau berdasarkan pengalaman 

keluarga mereka yang juga mengalami disfungsional. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disfungsi keluarga adalah 

suatu keadaan yang terjadi pada keluarga yang didalamnya peran masing-

masing tidak berfungsi satu sama lain. Hal ini terjadi akibat orang tua yang 

tidak memberikan perannya pada keluarganya sendiri terutama pada anak-

anak. Orang tua yang tidak pernah hadir memberikan peran dan kasih 

sayang yang dibutuhkan anak-anaknya sehingga hal tersebut membuat 

kondisi mental seorang anak yang dibesarkan pada keluarga yang 

mengalami disfungsi akan terganggu hingga bisa menyebabkan 

perkelahian, argument, ketegangan yang akhirnya menjadikan keluarga 

tersebut mengalami ketidakharmonisan atau ketegangan antara orang tua 

dan anak. 

G.  Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini sistematika penulisannya yaitu, Bab I Pendahuluan 

yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian dan manfaat penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi landasan 

teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran. Bab III Metode 

Penelitian, yang terdiri dari desain penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur 

penelitian dan sistematika penulisan. Bab IV Pembahasan yang berisi dampak 

teknologi handphone dan internet yang terjadi pada sebuah keluarga dan remaja 

dalam novel Kerumunan Terakhir. 

  


