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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan karya manusia yang berupa pengolahan bahasa yang 

indah, pengolahan ini terwujud dalam bentuk lisan dan tulisan. Sastra adalah 

bentuk imajinasi dan ekspresi pengarang tentang keindahan. Suatu karya sastra 

muncul disaat penyair mulai meluapkan perasaan, hasil pemikiran dan 

imajinasinya. Luapan ini biasanya dapat berupa tulisan maupun lisan. Dalam 

bentuk tulisan kita sering menerimanya dengan perwujudan novel, cerpen, puisi, 

dan naskah-naskah lain. 

Sastra adalah suatu kegiatan kreatif sebuah karya seni yang memiliki 

kekhasan dan sekaligus sistematis. Sastra adalah segala sesuatu yang tertulis dan 

tercetak (Wellek dan Warren, 1993:3-11). Sastra merupakan suatu ciptaan, sebuah 

kreasi bukan pertama-tama sebuah imitasi (Luxemburg, 1992:5). Sastra adalah 

bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat. 

Menurut Nurgiyantoro (2007:2), Karya sastra merupakan hasil cipta atau 

karya manusia yang bersifat imajinatif. Sebagai hasil yang imajinatif, sastra 

berfungsi sebagai bahan bacaan yang menyenangkan, di dalamnya sarat dengan 

nilai-nilai budaya dan berguna menambah kekayaan batin bagi permasalahan 
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manusia, kemanusiaan, dan kehidupan. Salah satunya adalah novel yang 

dikisahkan kehidupan tokoh yang mengharukan atau menyenangkan dan 

mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Karya sastra pada umumnya 

berisi tentang permasalahan yang melengkapi kehidupan manusia. Permasalahan 

itu dapat berupa permasalahan yang terjadi dalam dirinya sendiri. Karena itu, 

karya sastra memiliki dunia sendiri yang merupakan hasil dari pengamatan 

sastrawan terhadap kehidupan yang diciptakan sastrawan itu sendiri, baik berupa 

novel, puisi, maupun drama yang berguna untuk dinikmati, dipahami, dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Karya sastra adalah karya yang imajinatif dan bukan pula representasi dari 

kenyataan. Akan sia-sia jika mengharapkan dapat berjumpa dengan kehidupan 

sebagaimana disajikan dalam karya sastra. Karya sastra bersifat imajinatif, maka 

dengan sendirinya karya sastra juga bersifat subyektif, baik subyektif dalam 

penciptaan maupun subyektif dalam pemahaman. Keselarasan yang ada di dalam 

karya sastra tidak secara otomatis berhubungan dengan keselarasan yang ada 

dalam masyarakat tempat sastra itu lahir (Atmazaki, 1990:23). 

Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang 

objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai 

mediumnya. Sebagai karya kreatif, sastra harus mampu melahirkan suatu kreasi 

yang indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia (Semi, 

1988:8). Karya sastra merupakan salah satu hasil seni dan ada yang menyebut 

sebagai suatu karya fiksi. 
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Fiksi sering pula disebut cerita rekaan ialah cerita dalam prosa, merupakan 

hasil olahan pengarang berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaiannya tentang 

peristiwa-peristiwa yang hanya berlangsung dalam khayalannya (Semi, 1988:31). 

Menurut Nurgiyantoro (2007:123) peristiwa kehidupan baru menjadi 

cerita (plot) jika memunculkan konflik masalah yang sensasional, bersifat 

dramatik dan karenanya menarik untuk diceritakan. Bentuk konflik dalam sebuah 

cerita dapat berupa peristiwa fisik ataupun batin. Konflik fisik melibatkan 

aktivitas fisik, ada interaksi antara seorang tokoh cerita dengan sesuatu yang di 

luar dirinya, seperti tokoh lain atau lingkungan. Peristiwa batin adalah sesuatu 

yang terjadi dalam batin. 

Bentuk karya fiksi yang terkenal dewasa ini adalah novel. Novel 

mengungkapkan suatu konsentrasi kehidupan pada saat yang tegang dan 

pemusatan kehidupan yang tegas (Semi, 1988:32). Novel menyajikan cerita fiksi 

dalam bentuk tulisan atau kata-kata,  mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. 

Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dengan 

bermacam-macam masalah dalam interaksinya dengan lingkungan dan 

sesamanya. Seorang pengarang berusaha semaksimal mungkin mengarahkan 

pembaca kepada gambaran-gambaran realita kehidupan lewat cerita yang ada 

pada novel tersebut. Seperti yang terdapat pada novel Manjali dan Cakrabirawa 

karya Ayu Utami. 

Novel Manjali dan Cakrabirawa dipilih dalam penelitian ini karena 

sangat menarik untuk dikaji. Kelebihan dalam novel ini terletak pada ceritanya 
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yakni tentang penderitaan batin yang dialami oleh Marja Manjali sebagai tokoh 

utama. Tokoh utama mengalami konflik batin karena menghianati pacarnya 

dengan mencintai sahabatnya sendiri dan namanya yang sama dengan nama putri 

Calwanarang sang pemilik ilmu hitam yaitu Ratna Manjali di masa kerajaan 

Airlangga, hal itu membuat Marja selalu merasakan aliran ganjil sehingga 

tubuhnya selalu merasa tegang. Alur dalam novel Manjali dan Cakrabirawa ini 

menggunakan alur campuran. Alur maju dalam novel ini adalah saat menceritakan 

liburan selama di desa bersama Parang jati. Alur mundurnya menceritakan 

tentang sejarah arca pada candi di Jawa Timur dan Cakrabirawa. Bahasanya 

lugas, tetapi ada sebagian yang menggunakan bahasa perbandingan, sehingga 

pembaca bisa memahami isi novel tersebut. 

Ayu Utami dikenal sebagai novelis dan kolumnis. Ia membangun 

komunitas Utan Kayu, sebuah tempat yang mengusahakan kemerdekaan pikiran 

melalui kesenian dan diskusi. Kelebihan Ayu Utami dalam menuliskan karya-

karyanya terletak pada bahasanya yang ”hidup” dalam menggambarkan suatu 

keadaan atau peristiwa dalam cerita. Penggunaan bahasanya yang lugas, jujur, 

kadang-kadang vulgar, dan dapat dimengerti oleh pembaca juga tampak dalam 

menggambarkan karakter dalam menceritakan perasaan dan emosi masing-masing 

tokoh. Tokoh-tokoh yang digunakan selalu memunculkan kehidupan zaman 

sekarang. Sehingga, akan lebih tepat jika novel Manjali dan Cakrabirawa 

dianalisis dari konflik tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dengan menggunakan 

teori psikologi sastra. 
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Psikologi sastra secara definitif, mempunyai tujuan untuk memahami 

aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Meskipun demikian, 

bukan berarti bahwa analisis psikologi sastra sama sekali terlepas dengan 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan 

pemahaman terhadap masyarakat secara tidak langsung melalui tokoh-tokohnya 

(Ratna, 2009:342). 

Jadi, penelitian ini akan menggunakan pendekatan psikologi sastra sebagai 

jembatan untuk mengkaji penjelasan mengenai konflik tokoh utama dalam novel 

Manjali dan Cakrabirawa. Menurut Endraswara (2003:97) psikologi dan sastra 

memiliki hubungan fungsional karena sama-sama untuk mempelajari keadaan 

kejiwaan orang lain. 

Novel Manjali dan Cakrabirawa ini mampu mengajak pembaca untuk 

ikut larut dalam kehidupan yang dialami oleh Marja sebagai tokoh utama. 

Peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh utama dalam novel ini diceritakan 

dengan jelas sehingga pembaca tidak kesulitan dalam menangkap maksud cerita 

dalam novel tersebut. 

Marja sebagai tokoh utama dalam novel ini mempunyai kelebihan di balik 

semua penderitaan yang dialaminya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan 

secara rinci alasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Persoalan yang diangkat dalam novel Manjali dan Cakrabirawa berisi tentang 

konflik batin pada tokoh utama karena mencintai sahabatnya sendiri. 
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2. Gambaran keadaan tokoh utama yang dijelaskan dalam novel ini didahului 

dengan analisis struktural yang meliputi tema, alur, tokoh, dan latar. 

3. Analisis terhadap novel Manjali dan Cakrabirawa dengan menggunakan 

pendekatan psikologi sastra diperlukan untuk mengetahui konflik batin yang 

dialami oleh Marja sebagai tokoh utama. 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian perlu diberi pembatasan masalah. Pembatasan masalah 

ini dimaksudkan agar permasalahan yang diteliti tidak menjadi luas, maka 

permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada konflik batin dalam novel Manjali 

dan Cakrabirawa karya Ayu Utami menggunakan tinjauan Psikologi Sastra. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Analisis struktural novel Manjali dan Cakrabirawa karya Ayu Utami yang 

dibahas meliputi tema, alur, tokoh dan latar. 

2. Analisis konflik batin dalam novel Manjali dan Cakrabirawa karya Ayu 

Utami dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra hanya dilakukan 

terhadap tokoh utama yaitu Marja. 

C. Perumusan Masalah 

Untuk mendapatkan penelitian yang terarah dan jelas, maka peerlu 

perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah struktural yang membangun novel Manjali dan Cakrabirawa 

karya Ayu Utami? 
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2. Bagaimanakah konflik batin tokoh utama Marja dalam novel Manjali dan 

Cakrabirawa karya Ayu Utami dengan tinjauan psikologi sastra? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian haruslah jelas supaya tepat sasaran. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan struktural yang membangun novel Manjali dan 

Cakrabirawa karya Ayu Utami. 

2. Mendeskripsikan konflik batin tokoh utama Marja pada novel Manjali dan 

Cakrabirawa ditinjau dari psikologi sastra. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis pada 

pembaca karya sastra. Adapun manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

studi analisis terhadap sastra di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian 

novel Indonesia yang memanfaatkan teori psikologi sastra. 

2. Manfaat Praktis 

Membantu pembaca untuk memahami dan mengetahui konflik batin 

dalam novel Manjali dan Cakrabirawa karya Ayu Utami. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu memberikan motivasi bagi mahasiswa sastra, pengamat 

sastra, dan masyarakat umum dalam mengekspresikan kesusastraan Indonesia. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini perlu adanya tinjauan pustaka. 

Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

ini (Sangidu, 2004:10). 

Fungsi tinjauan pustaka adalah untuk mengembangkan secara sistematis 

penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian tentang sastra yang 

akan dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian memerlukan keaslian baik itu dalam 

penelitian sastra maupun bahasa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wijayanti (UMS, 2005) judul 

skripsinya “ Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Tuhan Izinkan Aku Jadi 

Pelacur Karya Muhidin M. Dahlan : Tinjauan Psikologi Sastra”. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan (1) Nidah Kirani mengalami konflik batin akibat 

tidak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar fisiologis yakni kebutuhan akan 

pakaian, seks, dan makanan; (2) Nidah Kirani mengalami konflik batiin karena 

tidak terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman yakni selalu merasakan ketakutan 

dan seolah-olah berada dalam keadaan terancam; (3) konflik batin akibat tidak 

terpenuhinya kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki yakni Nidah Kirani tidak 

memperoleh cinta dan rasa memiliki dari pos jama’ah dan Da’arul Rakhiem; (4) 

Konflik batin akibat tidak terpenuhinya kebutuhan akan harga diri yakni tidak 

adanya penghargaan atas perjuangannya dan dedikasinya terhadap pos jama’ah 

dan juga kehilangan keperawanannya oleh Da’arul Rakhiem; dan (5) Konflik 
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batin karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan aktualisasi diri yakni Nidah 

Kirani tidak mendapat kepuasan intelektual dan mengalami penurunan 

pengembangan motivasi diri. 

Astin Nugraheni (UMS, 2006) dengan judul skripsinya “ Konflik Batin 

Tokoh  Zaza dalam Novel Azalea Jingga Karya Naning Pranoto: Tinjauan 

Psikologi Sastra”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang dialami 

tokoh utama bernama Zaza yang dihadapkan pada dua pilihan yang berat antara 

kesetiaan serta kecintaan seorang istri terhadap suaminya, dan kenyataan pahit 

yang harus dihadapi bahwa suaminya telah beristri tanpa sepengetahuan Zaza 

sebelumnya sehingga membuat adanya beberapa konflik batin pada dirinya. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Aprilian Mustika Sari (UMS, 2008) 

dengan judul skripsinya “ Konflik Batin Tokoh Laras dalam Novel Sang Dewi 

Karya Moammar Emka: Tinjauan Psikologi Sastra”. Hasil analisis konflik batin 

tokoh utama dalam novel Sang Dewi yaitu: (1) ketika laras harus menghadapi Om 

Boy untuk berhubungan seksual; (2) ketika Laras dikenalkan Beno dengan Aliang 

orang yang pernah menjadi pelangannya semasa ia menjadi pelacur; (3) ketika 

Laras harus memilih menerima permintaan Om Boy untuk menikah, sementara ia 

sangat mencintai Beno. 

Pipit Handayani (UMS, 2009) dengan judul skripsinya “Konflik abating 

Tokoh Srintil dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari: 

Tinjauan Psikologi Sastra”, hasil analisisnya antara lain, (1) konflik mendekat-

menjauh, ketika Srintil dihadapkan pada dua pilihan yang satu memiliki motif 
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positif (menyenangkan) yaitu menuruti keinginannya untuk tidak meronggeng 

lagi dan pilihan yang lain memiliki motif yang negative (tidak menyenangkan) 

yaitu ia harus mengesampingkan keinginannya dan bersedia menanggung demi 

kebaikan warga masyarakat Dukuh Paruk; (2) konflik mendekat—mendekat, 

ketika Srintil harus memilih salah satu diantara dua laki-laki yaitu Rasus dan 

Bajus yang keduanya disukai oleh Srintil; (3) konflik menjauh-menjauh, ketika 

Srintil dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya merugikan bagi Srintil, yaitu 

ia harus melakukan perzinahan atau kembali masuk ke dalam penjara. 

Nila Dwi Kusumo Wati (UMS, 2010) dengan judul skripsinya “Konflik 

Batin Tokoh Utama Novel Bidadari Tak Bersayap Karya Budi Satrio: Tinjauan 

Psikologi Sastra”. Hasil analisisnya terdapat dua jenis konflik batin yaitu: (1) 

konflik batin mendekat-menjauh, ketika orang tua Bimo menginginkan anaknya 

mendapat pasangan yang memiliki keyakinan yang sama, ketika Bimo merasa ada 

sekat yang memisahkan, ketidaksukaan Bimo kepada teman ibunya, ketika Bimo 

membela konglomerat daripada Giselle, ketika Bimo membela Giselle untuk 

menebus kesalahannya; (2) konflik menjauh-menjauh, Bimo bingung ketika 

disuruh berpindah keyakinan, kehidupan Bimo dan keluarga mendapat pandangan 

miring, hutang ibunya yang semakin menumpuk, Bimo ditinggal kakaknya pergi 

ke Malaysia, Bimo bingung karena tidak dapat membayar biaya perawatan 

ayahnya yang sakit, dan ketika Bimo ingin membela Giselle meskipun harus 

dipecat dari pekerjaannya. 
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G. Landasan Teori 

1. Pengertian Novel 

Novel (Inggris: novel) dan inilah yang kemudian masuk ke Indonesia.   

berasal dari bahasa  Itali novella (yang dalam bahasa Jerman: novelle). Secara 

harfiah novella berarti sebuah barang baru yang kecil, dan kemudian diartikan 

sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa (Abrams dalam Nurgiyantoro, 

2007:9). Dewasa ini istilah novella dan novelle mengandung pengertian yang 

sama dengan istilah Indonesia novelette (Inggris: novelette), yang berarti 

sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, 

namun tidak terlalu pendek (Nurgiyantoro, 2007:9-10). 

Novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu 

secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan 

berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Hal itu mencakup berbagai 

unsur cerita yang membangun novel itu. Kelebihan novel yang khas adalah 

kemampuannya menyampaikan permasalahan yang kompleks secara penuh, 

mengkreasikan sebuah dunia yang “jadi”. (Nurgiyantoro, 2007:11). 

Dalam penelitian fiksi, Stanton (dalam Jabrohim, 2001:57) 

mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra seperti berikut. Unsur-

unsur pembangun struktur itu terdiri atas tema, fakta cerita, dan sarana cerita. 

Fakta cerita itu sendiri terdiri atas alur, tokoh, dan latar belakang, sedangkan 

sarana sastra biasanya terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa dan suasana, 

imajinasi-imajinasi dan juga cara pemilihan judul. Di dalam karya sastra, 
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fungsi sarana adalah memadukan fakta sastra dengan tema sehingga makna 

karya sastra itu dapat dipahami dengan jelas. 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam 

pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu 

diingat. Banyak cerita yang menggambarkan dan menelaah kejadian atau 

emosi yang dialami manusia seperti cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, 

keyakinan, pengkhianatan manusia terhadap diri sendiri, atau bahkan usia 

lanjut. Sama seperti makna pengalaman manusia, tema membuat cerita lebih 

berfokus menyatu, mengerucut dan berdampak. Bagian awal dan akhir cerita 

akan pas, sesuai dan memuaskan berkat keberadaan tema.   Adapun cara yang 

paling efektif untuk mengenali tema sebuah karya sastra adalah dengan 

mengamati secara teliti setiap konflik yang ada di dalamnya (Stanton, 

2007:37-41). 

Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. 

Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara 

klausal saja. Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan 

klimaks. Setiap karya fiksi setidak-tidaknya memiliki “konflik internal” (yang 

tampak jelas) yang hadir melalui hasrat dua orang karakter atau hasrat seorang 

karakter dengan lingkungannya. Klimaks adalah saat ketika konflik terasa 

sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Klimaks merupakan 

titik yang mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan mementukan 

bagaimana oposisi tersebut dapat terselesaikan (Stanton, 2007:26-32). 
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Mengenai tokoh, Semi (1988:39) menjelaskan bahwa pada umumnya 

fiksi mempunyai tokoh utama (a central character) yaitu orang yang ambil 

bagian dalam sebagian besar peristiwa dalam cerita, biasanya peristiwa atau 

kejadian menyebabkan terjadinya perubahan sikap terhadap diri tokoh atau 

perubahan pandangan kita sebagai pembaca terhadap tokoh tersebut. 

Latar adalah lingkungan sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar juga 

dapat berwujud waktu-waktu tertentu (hari, bulan dan tahun), cuaca atau satu 

periode sejarah (Stanton, 2007:35). 

2. Pendekatan Strukturalisme 

Piaget (Veuger, 1983:102) mengemukakan bahwa secara umum suatu 

struktur adalah salah satu sistem transformasi-transformasi, yang sebagai 

sistem dikuasai oleh hukum-hukum tertentu dan mempertahankan atau 

malahan memperkaya dirinya sendiri, karena cara dijalankannya transformasi-

transformasi tersebut tidak mendobrak batas-batas sistem itu, pun tidak 

memasukkan ke dalamnya unsur-unsur dari luar. Yang mencirikhaskan 

struktur adalah sifatnya sebagai keseluruhan, berfungsinya transformasi-

transformasi di dalamnya dan kemampuannya untuk mengemudikan dirinya 

sendiri. 

Keseluruhan salah satu struktur bukan hanya berjumlah unsur-unsur, 

yang meskipun dikumpulkan atau digabungkan satu dengan yang lain, namun 

tetap berdiri sendiri. Di dalam keseluruhan struktur unsur-unsur atau bagian-
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bagian dikuasai oleh hukum-hukum yang membuat susunan unsur-unsur itu 

menjadi suatu sistem. Hukum-hukum yang diformulasikan dalam rules of 

composition atau batasan-batasan struktur itu tidak hanya secara sosiatif 

menggabungkan unsur-unsur yang satu dengan yang lain, tetapi memberikan 

kepada keseluruhan sifat-sifat yang berlainan dengan sifat-sifat unsur-unsur 

masing-masing (Veuger, 1983:102). 

Ratna (2009:91) mengemukakan bahwa strukturalisme berarti paham 

mengenai unsur-unsur, yaitu struktur organisasi dengan mekanisme 

antarhubungannya, di satu pihak antarhubungan unsur yang satu dengan yang 

lainnya, di pihak lain hubungan antarunsur dengan totalitasnya. Hubungan 

tersebut tidak semata-mata bersifat positif, seperti keselarasan, kesesuaian, 

kesepahaman, tetapi juga negatif seperti konflik dan pertentangan. 

Analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan 

secermat, seteliti, semendetail dan  mendalam mungkin keterkaitan dan 

keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw, 1984:135). 

Langkah-langkah analisis struktural menurut Nurgiyantoro (2007:36) 

yaitu: 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra 

secara lengkap dan jelas, mana tema dan mana tokohnya. 

b. Mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui tema, 

unsur, penokohan, dan latar dalam sebuah karya sastra. 



15 

 

c. Menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh kepaduan 

makna secara menyeluruh dari sebuah karya sastra. 

Menurut Siswantoro (2005:20), pendekatan struktural membedah novel 

misalnya dapat terlihat dari sudut plot, karakter, setting, point of view, tone, 

dan theme serta bagaimana unsur-unsur itu saling berinteraksi.  

Pembahasan struktur novel ini  hanya terbatas pada masalah tema, alur, 

tokoh dan latar. Alasannya adalah bahwa keempat unsur tersebut sesuai 

dengan tujuan penelitian dan objek yang dikaji yaitu analisis mengenai 

konflik batin tokoh utama. Tema menentukan inti cerita dari novel tersebut, 

alur untuk mengetahui bagaimana jalan cerita, penokohan digunakan untuk 

mengetahui bagaimana karakteristik setiap tokohnya sebagai landasan untuk 

mencari konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dan latar digunakan 

sebagai analisis tempat, waktu, latar sosial dalam novel tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam analisis karya sastra, 

dalam hal ini novel dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi, 

mengkaji, mendeskripsikan fungsi dan menghubungkan antara unsur intrinsik 

yang bersangkutan. 

3. Pendekatan Psikologi Sastra 

Menurut Atkinson (Minderop, 2010:3) psikologi berasal dari kata 

Yunani psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi 

berarti ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku 

manusia.  
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Teori yang sering digunakan dalam pendekatan dalam psikologis adalah 

determinisme psikologi Sigmund Freud (Ratna, 2009:62-63). Menurut Freud, 

setiap manusia adalah satu kepribadian. Freud membagi teori kepribadian 

menjadi tiga, yaitu Id, Ego, dan Super Ego. Isi Id adalah dorongan-dorongan 

primitive yang harus dipuaskan, Ego bertugas untuk mengontrol Id, 

sedangkan Super Ego berisi kata hati. 

Secara kategori, sastra berbeda dengan psikologi karena sastra 

berhubungan dengan seni (art) sedangkan psikologi merujuk pada perilaku 

manusia dan proses mental. Namun, keduanya memiliki titik tertentu yang 

sama yakni berangkat dari manusia, kehidupan sebagai sumber kajian. 

Tentang manusia sebagai sumber kajian, psikologi terlibat erat karena 

psikologi mempelajari perilaku-perilaku manusia tidak lepas dari aspek 

kehidupan yang membungkusnya dan mewarnai perilakunya. Novel sebagai 

bentuk sastra merupakan jagad realita yang didalamnya terjadi peristiwa dan 

perilaku yang dialami dan diperbuat manusia atau yang disebut dengan tokoh 

(Siswantoro, 2005:29). 

Menurut Jatman (dalam Endraswara, 2003:97) berpendapat bahwa karya 

sastra dan psikologi memiliki hubungan yang sangat erat secara tidak 

langsung dan secara fungsional. Secara tidak langsung, sastra maupun 

psikologi memiliki objek yang sama yaitu kehidupan manusia. Secara 

fungsional sastra maupun psikologi sama-sama mempelajari keadaan 

kejiwaan orang lain. 
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Psikologi sastra merupakan hasil  ungkapan kejiwaan seorang pengarang 

yang di dalamnya terdapat suasana emosi maupun suasana pikir yang mampu 

mengungkapkan aspek estetik. Fananie (1997:6) mengatakan bahwa sastra 

adalah karya fiksi yang merupakan hasil kreasi berdasarkan luapan emosi 

yang spontan, yang mampu mengungkapkan aspek estetik, baik yang 

didasarkan aspek kebahasaan maupun aspek makna. 

Dengan memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat 

dianalisis konflik batin, yang mungkin saja bertentangan dengan teori 

psikologis. Dalam hal ini, peneliti harus menemukan gejala yang tersembunyi 

atau disembunyikan oleh pengarangnya, yaitu dengan memanfaatkan teori-

teori psikologi yang dianggap relevan (Ratna, 2009:350). 

Menurut Ratna (2009:342-344) tujuan psikologi sastra adalah 

memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. 

Penelitian psikologi sastra dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama, melalui 

pemahaman teori-teori psikologi kemudian diadakan analisis terhadap suatu 

karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra 

sebagai obyek penelitian, kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang 

dianggap relevan untuk melakukan analisis. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pendekatan psikologis 

sangatlah tepat digunakan untuk menganalisis konflik batin tokoh utama 

dalam novel. Pendekatan psikologi digunakan karena konflik baitn dalam diri 
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tokoh utama sangat berhubungan dengan tingkah laku dan kehidupan psikis 

seorang tokoh utama. 

4. Teori Konflik Batin 

Konflik adalah percekcokkan, perselisihan atau pertentangan. Dalam 

sastra diartikan bahwa konflik merupakan ketegangan atau pertentangan di 

dalam cerita rekaan atau drama yakni pertentangan antara dua kekuatan 

pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh dan 

sebagainya (Alwi dkk, 2005:587). 

Adapun pengertian konflik batin adalah konflik yang disebabkan oleh 

adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang saling bertentangan untuk 

menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku (Alwi dkk, 2005:287). 

Jenis konflik batin menurut Dirgagunarsa (dalam Sobur, 2003:292-293), 

bahwa konflik mempunyai beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. 

a. Konflik Mendekat-Mendekat (Aproach-Aproach Conflict) 

Konflik ini timbul jika suatu ketika terdapat dua motif yang 

kesemuanya positif (menyenangkan atau menguntungkan) sehingga 

muncul kebimbangan untuk memilih salah satu diantaranya. 

b. Konflik Mendekat-Menjauh (Aproach-Avoidance Conflict) 

Konflik ini timbul jika dalam waktu yang sama timbul dua konflik 

yang berlawananan mengenai satu objek, motif yang satu positif 

(menyenangkan) yang lain negatif (merugikan, tidak memnyenangkan). 
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Karena itu ada kebimbangan, apakah akan mendekati atau menjauhi objek 

tersebut. 

c. Konflik Menjauh-Menjauh (Avoidance-Avoidance Conflict) 

Konflik ini terjadi apabila pada saat bersamaan, timbul dua motif 

negatif, dan muncul kebimbangan karena menjauhi motif yang satu berarti 

harus memenuhi motif yang lain yang juga negatif. 

H. Kerangka Berpikir 

Menurut Sutopo (2006:141) kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif 

hanya merupakan gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang 

khusus akan dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain. 

Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir yang 

digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. 

Dengan pemahaman peta secara teoritik beragam variabel yang terlibat dalam 

penelitian, peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara 

variabel yang terlihat, sehingga posisi setiap variabel yang akan dikaji menjadi 

jelas. 
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 Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

    Novel   no 

 

 

 

 

 

  

 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, yakni penelitian 

yang menekankan catatan dengan deskripsi dalam bentuk narasi yang rinci, 

lengkap, dan mendalam, yang menggambarkan situasi sebenarnya guna 

mendukung penyajian data (Sutopo, 2006:1-40). 

Smith dan Heshusius (Sutopo, 2006:6) mengatakan bahwa pendekatan 

kualitatif mendasarkan diri pada tafsir hermeneutik yang bersifat 

antifondasional, yang berarti tidak pernah menggunakan tolok ukur yang 

berlaku umum. Artinya, penelitian kualitatif cenderung bersifat kontekstual, 

Novel Manjali dan Cakrabirawa 

Psikologi Sastra Struktural 

Konflik Batin Tema, penokohan, 

alur, dan setting. 

Konflik mandekat-

menjauh dan Konflik 

menjauh-menjauh 
Simpulan 
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yang hasilnya tidak mudah digeneralisasikan hanya dengan patokan umum 

yang bahkan bisa diartikan sebagai suatu pemaksaan terhadap suatu yang 

bersifat khusus (Sutopo, 2006:7). 

Strategi penelitian yang digunakan untuk mengkaji novel Manjali dan 

Cakrabirawa karya Ayu Utami adalah penelitian dengan bentuk studi kasus 

terpancang dan studi kasus tunggal (embedded and case study research). 

Artinya, penelitian yang sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang 

dijadikan sasaran dalam penelitian (Sutopo, 2006:139). Secara khusus, studi 

kasus tunggal juga bisa dibedakan adanya jenis penelitian yang sifatnya 

terpancang dan tidak terpancang. Studi kasus tunggal adalah penelitian yang 

hanya dilakukan pada satu sasaran (satu subyek) (Sutopo, 2006:139-140). 

Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus tunggal dengan 

jenis penelitian yang sifatnya terpancang. Subjek dalam penelitiannya sendiri 

adalah novel Manjali dan Cakrabirawa. 

Arah atau penekanan dalam penelitian ini adalah konflik batin tokoh 

utama tinjauan psikologi sastra pada novel Manjali dan Cakrabirawa karya 

Ayu Utami dengan urutan analisis sebagai berikut. 

a. Struktur yang membangun novel Manjali dan Cakrabirawa karya Ayu 

Utami. 

b. Konflik batin tokoh utama dalam novel Manjali dan Cakrabirawa karya 

Ayu Utami tinjauan Psikologi sastra. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik sastra (Sangidu, 2004:61). 

Objek penelitian ini adalah konflik batin tokoh utama dalam novel Manjali 

dan Cakrabirawa karya Ayu Utami: Tinjauan Psikologi Sastra diterbitkan 

oleh Kepustakaan Populer Gramedia, tahun 2010, setebal 252 halaman. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan kualitas (Sutopo, 

2006:48). Data yang dikumpulkan adalah data deskriptif kualitatif yaitu 

data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 

2002:11). Adapun data dalam penelitian ini adalah data yang berwujud 

kata, frase, ungkapan dan kalimat yang terdapat dalam novel Manjali dan 

Cakrabirawa. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber penelitian dari mana data diperoleh 

(Siswantoro, 2005:63). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut. 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber utama penelitian yang diproses 

langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara (Siswantoro, 

2005:54). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks novel 

Manjali dan Cakrabirawa karya Ayu Utami diterbitkan oleh 
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Kepustakaan Populer Gramedia, cetakan kedua, tahun 2010, dan 

setebal 252 halaman. 

2) Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dahulu 

dikumpulkan oleh orang di luar penyelidik, walaupun yang 

dikumpulkan itu sebenarnya data yang asli (Surachmad dalam Wati, 

2010:24). Sumber data sekunder yaitu sumber data yang 

berkedudukan sebagai penunjang penelitian. Sumber data sekunder ini 

adalah internet (http://ayuutami.com), dan kumpulan esay dan naskah 

drama yang diterbitkan antara lain: 

- Saman 

- Larung 

- Sidang Susila 

- Bilangan Fu 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

kepustakaan dan teknik simak dan catat. Teknik kepustakaan yaitu studi 

tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis, dokumen 

yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, majalah, gambar, dan data-data yang bukan 

angka-angka (Moleong, 2002:11). Teknik simak dan catat ialah penelitian 

http://www.ayuutami.com/
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sebagai instrument kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah, dan 

teliti terhadap sumber data (Subroto, 1992:41-42). 

5. Teknik Validitas Data 

Teknik validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. 

Patton (dalam Sutopo, 2006:78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik 

trianggulasi, yaitu (1) trianggulasi data (data triangulation) yaitu 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) 

trianggulasi peneliti (investigator tringulation) yaitu membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara 

pribadi (3) trianggulasi metodologi (methodological triangulation) yaitu 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang  dikatakannya sepanjang waktu dan (4) trianggulasi teoristis 

(thereotical triangulation) ialah membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.  

Berdasarkan keempat teknik trianggulasi di atas, maka teknik pengkajian 

validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi teori. 

Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perpektif lebih 

dari satu teori dalam membahas pembahas yang dikaji. Dari beberapa 

perspektif  teori tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak 

hanya sepihak, sehingga dapat dianalisis dan ditarik keismpulan yang lebih 

utuh dan menyeluruh. Dalam melakukan jenis trianggulasi ini perlu 

memahami teori-teori yang digunakan dan keterkaitannya dengan 
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permasalahan yang diteliti sehingga mampu menghasilkan simpulan yang 

lebih mantap dan benar-benar memiliki makna yang kaya perspektifnya 

(Sutopo, 2006: 82-83). Langkah-langkah trianggulasi teori digambarkan 

sebagai berikut. 

 

teori 1 

Makna   teori 2   suatu peristiwa 

teori 3 

 

Gambar Trianggulasi Teori 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan  sesuai dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan, yakni pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam rangka 

pengungkapan makna, secara umum teknik analisis data dilaksanakan dengan 

pembacaan semiotik, berupa pembacaan heuristik dan pembacaan retroaktif 

atau hermeneutik. Pembacaan heuristik adalah telaah dari kata-kata, bait-bait 

(line), dan term-term karya sastra. Adapun pembacaan hermeneutik 

merupakan penafsiran atas totalitas karya sastra (Endraswara, 2003: 66).  

Lebih lanjut, pembacaan heuristik ini adalah pembacaan yang didasarkan 

pada konvensi bahasa yang bersifat mimetik (tiruan alam) dan membangun 

serangkaian arti yang heterogen, berserak-serak atau ungramatikalitas. Hal ini 
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dapat terjadi karena kajian didasarkan pada pemahaman arti kebahasaan yang 

bersifat lugas atau berdasarkan arti denotatif dari suatu bahasa (Santosa dalam 

Wati, 2010: 124). Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan yang bermuara 

pada ditemukannya satuan makna karya sastra (novel) secara utuh dan terpadu 

(Santosa dalam Wati, 2010: 124). Oleh karena itu, pada tahap pembacaan 

tersebut, pembaca berusaha melihat kembali dan melakukan perbandingan 

berkaitan dengan yang telah dibaca pada proses pembacaan tahap pertama. 

Pembaca berada di dalam sebuah efek dekoding. Artinya, pembaca mulai 

dapat memahami bahwa segala sesuatu yang pada awalnya, pada pembacaan 

tahap pertama, terlihat sebagai ketidakgramatikalan, ternyata merupakan 

fakta-fakta yang saling berkaitan (Bramantio dalam Wati, 2010: 28). 

J. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ditentukan agar dapatn memperoleh gambaran yang 

jelas dan menyeluruh. Adapun sistematikanya adalah. 

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinajauan 

pustaka, landasan teori, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Biografi Ayu Utami, memuat antara lain, riwayat hidup Ayu 

Utami, latar sosial budaya Ayu Utami, cirri khas kesusastraan, dan hasil karya 

Ayu Utami. 
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BAB III memuat antara lain, struktur novel Manjali dan Cakrabirawa 

yang meliputi tema, alur, latar, dan penokohan. 

BAB IV Pembahasan, merupakan bab inti dari penelitian yang 

menganalisis konflik batin tokoh utama dalam novel Manjali dan Cakrabirawa 

tinjauan Psikologi Sastra. 

BAB V Penutup, terdiri dari simpulan, saran, selain itu daftar pustaka dan 

lampiran. 

 


