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Karya sastra adalah sesuatu benda mati tanpa makna dan tanpa arti. 
Dalam memberikan sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, 
waktu, dan golongan sosial. Horizon harapan merupakan harapan-harapan seorang 
pembaca terhadap karya sastra. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Idonesia Universitas Negeri Gorontalo. Novel yang 
menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah novel Akulah Arjuna karya Nima. 
pengalaman pembaca pada novel sebelumnya, akan mempengaruhi horizon harapan 
pembaca terhadap novel yang akan dilihat pada waktu mendatang. Oleh sebab itu, 
penelitian ini hadir untuk mendeskripsikan pengalaman membaca mahasiswa 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada semua novel dan buku teks sastra 
sebelum membaca novel Akulah Arjuna karya Nima dan mendeskripsikan horizon 
harapan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terhadap romantisme 
setelah membaca novel Akulah Arjuna karya Nima. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori resepsi sastra 
terhadap romantisme yang lebih spesifik menitikberatkan pada teori horizon harapan 
Jauss. Metode yang digunakan untuk menjelaskan data dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu mahasiswa 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2013/2014 di Universitas Negeri 
Gorontalo dengan jumlah sebanyak 235 orang, dari jumlah 235 mahasiswa yang 
terpilih hanya 12 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik 
wawancara. Teknik analisis data dilakukan melalui langkah-langkah: (1) membaca 
dan menelaah, (2) mengidentifikasi pengalaman mahasiswa dalam membaca novel, 
(3) menganalisis horizon harapan mahasiswa sebelum dan setelah membaca novel, 
(4) menyajikan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengalaman membaca 
mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada semua novel dan buku teks 
sastra sebelum membaca novel Akulah Arjuna karya Nima cenderung berbeda-beda 
pengalaman dan tanggapan. (2) horizon harapan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia terhadap romantisme setelah membaca novel Akulah Arjuna karya 
Nima adalah Arjuna merupakan seorang pejuang cinta, pantang menyerah untuk 
memperjuangkan wanita yang dicintainya. 
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