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ABSTRAK 
 

 
Deni Satriawan, NIM 04410010, Analisis Kesesuaian Isi Cerita dengan 
Realitas Dunia dalam Novel Epigram Karya Jamal. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuasaan rezim orde baru 
dalam novel ”Epigram” karya Jamal dan mencari kesesuaiannya dengan realitas 
dunia. 

Sumber data penelitian ini adalah novel “Epigram” karya Jamal. Penelitian 
ini difokuskan pada kesesuaian antara deskripsi kekuasaan rezim orde baru dalam 
novel ”Epigram” karya Jamal dengan realitas dunia dengan mengacu pada 
referensi-referensi sejarah yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan kekuasaan rezim orde baru 
dalam novel ”Epigram”, kemudian mencari kesesuaiannya dengan realitas dunia. 
Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah tabel ceklis dan lembar observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi kekuasan rezim orde baru 
sesuai dengan realias dunia. Kesesuaian mencakup sepuluh aspek penilaian yaitu 
aspek ekonomi, agama, institusi, teknologi, ideologi, militer, individu, golongan, 
etnisitas/ras dan budaya. Sementara tiga aspek lainnya yaitu aspek seks, umur dan 
mitos tidak ditemukan dalam novel ”Epigram” karya Jamal. 
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