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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra pada dasarnya merupakan sebuah ciptaan, sebuah kreasi bukan 

semata-mata sebuah imitasi (Luxemburg, 1989:5). Karya sastra sebagai 

bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif, pada hakikatnya adalah suatu 

media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang 

kehidupan manusia. Makna karya sastra (puisi, cerpen, novel) tidak hanya 

ditentukan oleh struktur itu sendiri, tetapi juga latar belakang pengarang, 

lingkungan sosial budaya, politik, ekonomi dan psikologis pengarangnya. 

Faktor-faktor ekstrinsik yang disebutkan tadi memberikan andil yang besar 

kepada pengarang untuk melahirkan karyanya. Mengingat sastra tidak bisa 

dilepaskan dengan realitas kehidupan masyarakat, maka faktor-faktor 

lingkungan, kebudayaan dan semangat zaman, tak bisa diabaikan. 

Realitas dalam karya sastra merupakan ilusi kenyataan dan kesan yang 

meyakinkan yang ditampilkan, tetapi tidak selalu merupakan kenyataan 

sehari-hari. Sarana untuk mmenciptakan ilusi yang dipergunakan untuk 

memikat pembaca agar mau memasuki situasi yang tidak mungkin atau luar 

biasa, adalah dengan cara patuh pada detil-detil kenyataan kehidupan sehari-

hari (Wellek & Warren dalam Nurgiantoro 2007:6).  

Karya sastra dengan berbagai genrenya adalah anak zamannya, yang 

melukiskan corak, cita-cita, apresiasi, dan perlaku masyarakatnya, sesuai 
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dengan hakekat dan eksistensi karya sastra yang merupakan interpretasi atas 

kehidupan (Hudson  dalam Al-Ma’ruf, 2009:1). Melalui refleksi, 

kontemplasi, dengan mengerahkan daya kreasi dan imajinasinya, kehidupan 

sosial budaya yang berkembang dan dihadapi sastrawan itu diekspresikannya 

dalam bentuk karya sastra baik puisi, fiksi, maupun drama sesuai dengan latar 

belakang dan ideologinya. 

Novel merupakan pengolahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan 

oleh kaum terpelajar Indonesia sejak tahun 1920-an dan yang sangat digemari 

oleh sastrawan (Harjanto dalam Al-Ma’ruf, 2010:2). Dalam novel terdapat 

satu pilihan diantara berbagai aspek kehidupan untuk diperhatikan. Meskipun 

diantara sastrawan berbeda pendapat tentang apa yang menarik, melalui 

kesastraan kita dapat belajar banyak tentang hidup ini dengan nenemukan apa 

yang dianggap penting oleh orang lain. 

Setiap manusia merupakan individu yang berbeda dengan individu 

lainnya. Manusia mempunyai watak, temperamen, pengalaman, pandangan, 

dan perasaan sendiri yang berbeda dengan lainnya. Namun, manusia tidak 

dapat lepas dari manusia lain. Pertemuan antara manusia dengan manusia lain 

tidak jarang menimbulkan konflik. Karena kompleksnya, manusia juga sering 

mengalami konflik dengan dirinya sendiri atau konflik batin. Dengan kata 

lain, manusia selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup 

(Dewantara dalam Walgito, 1997:5). 

Dalam penelitian ini dipilihnya novel Menari di Atas Awan cukup 

beralasan. Kelebihan yang dimiliki novel ini terletak pada ceritanya yakni 
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tentang penderitaan batin yang dialami tokoh utama yang bernama Dewi. 

Penderitaan tersebut selanjutnya menimbulkan konflik batin pada diri Dewi. 

Ceritanya itu sangat mengharukan, sehingga pembaca akan ikut larut ketika 

membaca novel ini. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, 

dimana ketika kisah hidup Dewi yang semula lajang, kemudian bersuami dan 

mempunyai seorang putri mungil yang bernama Fifi. 

Kelebihan pangarang novel Menari di Atas Awan adalah pengarang 

seorang sastrawan Indonesia bernama Maria A. Sardjono. Karya-karyanya 

Maria A. Sardjono sangat jeli dalam mengamati fenomena-fenomena 

kehidupan masyarakat. Sebagai ciri khas karyanya yaitu tidak pernah lepas 

dari pengalaman hidup dengan suasana pedesaannya  dan  terhadap persoalan 

perempuan selalu tercermin dalam karyanya. Maria A. Sardjono cenderung 

menampilkan tokoh utama protagonis wanita yang berhadapan dengan tradisi, 

adat, dan agama. Kehidupan masyarakat yang kompleks dan rumit ia 

tuangkan dalam tulisan dengan menggunakan bahasa sederhana yang 

terkadang masih lekat dengan logat Jawa.  

Karya-karya Maria A. Sardjono menarik untuk diteliti karena karyanya 

yang sudah banyak dan menggambarkan fenomena-fenomena kehidupan 

masyarakat, seperti pada novel Menari di Atas Awan karya Maria A. 

Sardjono. Novel ini sangat menarik untuk diteliti karena konflik batin yang 

dialami tokoh utamanya yang bernama Dewi sangat menyentuh hati pembaca 

dan disajikan dengan cerita dan bahasa yang sederhana sehingga mudah 

dipahami. 
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Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh utama Dewi, dalam novel 

Menari di Atas Awan  ini tentunya membuat pembaca lebih mengetahui 

bahwa jiwa dalam diri seseorang itu mempunyai peranan penting dalam 

mewarnai kehidupan. Hal ini sepadan dengan pendapat Aristoteles (dalam 

Walgito, 1997:6) yang menyebutkan bahwa jiwa merupakan unsur 

kehidupan, oleh karena itu tiap-tiap makhluk hidup mempunyai jiwa. 

Dewantara (dalam Walgito, 1997:7) menjelaskan lebih dalam bahwa unsur 

kehidupan ini dibatasi pada manusia saja. Begitu juga dengan kehidupan yang 

dialami oleh Dewi dalam novel, tentunya dipengaruhi oleh jiwa. 

Karya sastra ada hubungannya dengan psikologi. Woodworth dan 

Marquis (dalam Walgito, 1997:8) memberikan gambaran bahwa psikologi itu 

mempelajari aktivitas-aktivitas individu, baik aktivitas secara motorik, 

kognitif, maupun emosional. Oleh karena itu, psikologi merupakan suatu ilmu 

yang menyelidiki serta mempelajari tingkah laku atau aktivitas-aktivitas, 

dimana tingkah laku dan aktivitas-aktivitas itu sebagai manifestasi hidup 

kejiwaan. Jika dikaitkan dengan peristiwa atau kejadian yang dialami oleh 

Dewi dalam novel, maka Novel Menari di Atas Awan ini sangatlah tepat bila 

dikaji dengan pendekatan psikologi sastra. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Konflik Batin Tokoh Dewi dalam 

Novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sardjono: Tinjauan Psikologi 

Sastra”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah 

serta mengenai pada sasaran. Sebuah penelitian perlu dibatasi ruang 

lingkupnya agar wilayah kajian tidak terlalu luas dan dapat berakibat 

penelitiannya menjadi tidak fokus. Pembatasan masalah dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Unsur-unsur struktural meliputi tema, amanat, alur, tokoh, dan setting. 

Sesuai dengan kajian dalam penelitian yang ditinjau dari psikologi sastra, 

maka kajian struktural dalam penelitian ini dibatasi pada unsur tema, 

penokohan, alur, dan latar.  

2. Analisis konflik batin dalam novel Menari di Atas Awan karya Maria A. 

Sardjono menggunakan pendekatan psikologi sastra hanya dilakukan 

terhadap tokoh Dewi. 

 

C. Perumusan Masalah 

Agar didapatkan hasil penelitian yang lebih terarah, maka diperlukan 

perumusan masalah. Dalam penelitian ini masalah yang ada dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Menari di Atas Awan karya 

Maria A. Sardjono? 

2. Bagaimanakah konflik batin yang terjadi pada tokoh Dewi dalam  novel 

Menari di Atas Awan karya Maria A. Sardjono ditinjau dari psikologi 

sastra? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas apa yang sebenarnya 

hendak diteliti. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Menari di Atas Awan 

karya Maria A. Sardjono. 

2. Mendeskripsikan konflik batin yang terjadi pada tokoh utama Dewi dalam 

novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sardjono ditinjau dari 

psikologi sastra. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis pada 

pembaca karya sastra. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah 

penelitian terhadap karya sastra yang berupa novel dengan penekanan 

pada analisis psikologis. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca dan penikmat sastra 

 Penelitian novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sardjono 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan 

penelitian-penelitian lain yang telah ada sebelumnya khususnya dengan 

menganalisis konflik batin tokoh utamanya. 

b. Bagi mahasiswa Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan 

bagi mahasiswa untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih 

kreatif dan inovatif demi kemajuan diri. 

c. Bagi pendidikan 

 Penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh pengajar dan pendidik 

yang ada khususnya guru Bahasa dan Sastra Indonesia di berbagai 

sekolah sebagai materi ajar yaitu materi sastra. 

 

F. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian lain dilakukan oleh Tri Wijayanti (UMS, 2005) dengan judul 

“Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi 

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

pada penelitian ini menyatakan bahwa konflik batin telah mempengaruhi 

kondisi psikologis atau kejiwaan Nidah Kirani. Konflik batin yang dialami 

berakibat pada pembentukan pribadi yang tidak sehat. Pada kondisi tersebut 

terjadi pengekangan atas perasaan-perasaan untuk aktualisasi diri dan secara 
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sengaja terjadi proses penarikan diri dari aktivitas lingkungannya. Nidah 

Kirani mengalami beberapa gejala neurosis seperti timbulnya rasa cemas, 

ketakutan yang berlebihan, mengalami depresi, dan stress. Nidah Kirani terus 

mencoba menghadapi realitas, namun tidak pernah mencapai kepuasan yang 

dikejarnya. Kondisi tersebut membuat Nidah Kirani tenggelam dalam 

keputusasaan yang mendalam dan berimplikasi pada tingkahlaku yang tidak 

konstruktif, berusaha untuk memberontak aturan-aturan sosial, religi, dan 

cenderung bersikap kontroversial. 

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 yakni Zaza harus 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 Hevi Nurhayati (UMS, 2007) dengan judul “Aspek 

Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Midah Si Manis Bergigi Emas Karya 

Pramodya Ananta Toer: Tinjauan Psikologi Sastra”. Menyimpulkan bahwa 

tokoh Midah dalam novel Si Manis Bergigi Emas apabila dikaji 

menggunakan teori psikologi kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund 

Freud, maka tokoh Midah mempunyai tiga dasar kepribadian yaitu, ide 

(sebagai sifat dasar kepribadian), ego dan super ego.  
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Apriliani 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 adalah (1) Konflik Mendekat-Menghindar (Approach-Avoidance 

Conflict), (2) Konflik Menghindar-Menghindar (Avoidance-Avoidance 

Conflict), (3) Konflik Mendekat-Menghindar Ganda (Double Approach-

Avoidance Conflict). 

Yulianti Purnamasari (UMS, 2009) dengan judul “Konflik Batin Tokoh 

Utama dalam Novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi Karya A. A. Navis: 

Tinjauan Psikologi Sastra ’’. Hasil analisis konflik batin tokoh utama dalam 

Novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi adalah sebagai berikut.  

1. Perasaan sedih tokoh digambarkan dengan adanya pertentangan yang 

dirasakan Saraswati di dalam hatinya ketika menjalani hidup sebagai anak 

cacat. 

2.  Perasaan takut tokoh utama digambarkan ketika Saraswati merasa takut 

untuk mejalani kehidupan sendirian, takut keluar rumah, merasa takut 

tinggal di rumah sendiri, takut mendapatkan perlakuan yang tidak 

sewajarnya dari Bisri, anak kecil, dan tentara, takut kehilangan orang yang 

disayangi, dan takut jatuh ketika memanjat pohon.  

3. Perasaan cinta tokoh utama digambarkan sebagai pribadi yang mudah 

jatuh cinta, setia dan suka mengeluh dalam menjalani pahitnya cinta.  

4. Perasaan kecewa tokoh yaitu merupakan pribadi yang mudah merasa 

kecewa, sakit hati dan cenderung membenci orang lain.  
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Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya adalah pengkajian aspek psikologi yang terkandung 

dalam karya sastra. Adapun perbedaannya adalah peneliti akan mengungkap 

konflik batin tokoh utama dalam novel  Menari di Atas Awan dengan 

pendekatan psikologi sastra. Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian 

terdahulu di atas, maka dapat dilihat bahwa keaslian penelitian dengan judul 

“Konfik Batin Tokoh Dewi dalam novel Menari di Atas Awan karya Maria A. 

Sardjono: Tinjauan Psikologi Sastra” dapat dipertanggungjawabkan. 

 

G. Landasan Teori 

1. Novel dan Unsur-Unsurnya 

Menurut Abarms (dalam Al-Ma’ruf, 2010:17) menyatakan bahwa 

novel merupakan salah satu genre sastra di samping cerita pendek, puisi 

dan drama. Novel adalah cerita atau rekaan (fiction), teks naratif (narrative 

text) atau wacana naratif (narrative discourse). Istilah fiksi dalam 

pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita khayalan. 

Bentuk karya fiksi yang berupa prosa adalah novel dan cerpen. 

Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang 

berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun 

melalui unsur intriksiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, latar, sudut 

pandang dan lain-lain, yang semuanya tentunya bersifat naratif. 

Menurut Al-Ma’ruf (2009:17) Novel menceritakan berbagai masalah 

kehidupan manusia dalam interaksinya dengan sesama dan lingkungannya, 
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juga interaksinya dengan diri sendiri dan Tuhan. Novel merupakan hasil 

dialog, kontempelasi, dan reaksi pengarang terhadap kehidupan dan 

lingkungannya, setelah melalui penghayatan dan perenungan secara intens. 

Pendek kata, novel merupakan karya imajinatif yang dilandasi kesadaran 

dan tanggung jawab kreatif sebagai karya seni yang berunsur estetik 

dengan menawarkan model-model kehidupan sebagaimana yang 

diidealkan oleh pengarang. 

Stanton (2007:22-50) mendiskripsikan unsur-unsur pembangun 

struktur itu terdiri dari fakta cerita, tema, dan sarana sastra. 

a. Fakta Cerita 

    Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-

elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah 

cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan 

‘struktur faktual’ atau ‘tingkatan faktual’ cerita. 

1) Alur  

  Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam 

sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-

peristiwa yang terhubung secara kasual saja. Peristiwa kasual 

merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak 

dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diakibatkan karena 

akan berpengaruh pada keseluruhan karya (Stanton, 2007:22). 

Alur merupakan tulang punggung cerita (Stanton, 2007:28). 
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 Menurut Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2007:149-150) 

membedakan tahapan plot menjadi lima bagian. Kelima tahapan 

itu sebagai berikut.  

a) Tahap Situation ( Tahap Penyituasian)  

Tahap ini berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar dan 

tokoh-tokoh cerita.  

b) Tahap Generating Circumstances(Tahap Pemunculan Konflik)  

Tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik, dan 

konflik itu sendiri akan berkembang dan atau dikembangkan 

menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya.  

c) Tahap Rising Action (Tahap Peningkatan Konflik)  

Tahap ini merupakan tahap dimana peristiwa-peristiwa 

dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencengkam dan 

menegangkan. 

d) Tahap Climax (Tahap Klimaks)  

Konflik dan atau pertentangan-pertentangan yang terjadi, yang 

dijalankan dan atau ditampilkan para tokoh cerita mencapai 

titik intensitas puncak.  

e) Tahap Denouement (Tahap Penyelesaian)  

Tahap penyelesaian adalah tahap konflik yang telah mencapai 

klimaks diberi penyelesaian, ketegangan dikendorkan.  

 Nurgiyantoro(2007:153-155) membedakan alur berdasarkan 

urutan waktu menjadi tiga jenis seperti berikut.  



13 
 

 
 

a) Plot Lurus, Maju, atau Progresif  

Plot sebuah novel dikatakan lurus, maju atau progresif jika 

peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, 

peristiwa-peristiwa yang pertama diikuti oleh peristiwa-

peristiwa kemudian.  

b) Plot Mundur, Sorot Balik atau Flash Back, Regresif  

Adalah cerita yang langsung menyuguhkan adegan-adegan 

konflik, bahkan barangkali konflik yang telah meruncing. 

Pembaca belum mengetahui situasi dan permasalahan yang 

menyebabkan terjadinya konflik dan pertentangan dalam cerita 

tersebut. 

c) Plot Campuran  

Merupakan cerita yang di dalamnya tidak hanya mengandung 

plot regresif saja, tetapi juga sering terdapat adegan-adegan 

sorot balik. 

2) Karakter atau Penokohan 

  Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks 

pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul 

dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran 

dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi dan prinsip moral 

dari individu-individu (Stanton, 2007:33).  

Dilihat dari peran tokoh-tokoh dalam pengembangan plot 

dapat dibedakan adanya tokoh utama dan tokoh sederhana, dilihat 
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dari fungsi penampilan tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh 

protagonis dan antagonis. Menurut Nurgiyantoro (2007:178) 

tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi yang salah satu 

jenisnya secara popular disebut hero. Tokoh antagonis adalah 

tokoh penyebab terjadinya konflik.  

Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh 

sederhana adalah tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi 

tertentu, satu sifat, watak yang tertentu saja. Tokoh bulat adalah 

tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi 

kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya (Nurgiyantoro, 

2007:181-183). 

3) Latar  

  Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa 

dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-

peristiwa yang sedang berlangsung (Stanton, 2007:35). 

Latar menurut Nurgiyantoro (2007:227-233) ada tiga 

macam yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar 

tempat adalah yang menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu adalah 

latar yang berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

Latar sosial adalah latar yang menyarankan pada hal-hal yang 
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berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

b. Tema  

  Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan ‘makna’ dalam 

pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman 

begitu diingat. Ada banyak cerita yang menggambarkan dan menelaah 

kejadian atau emosi yang dialami manusia (Stanton, 2007:36). 

 Adapun lebih lanjut dijelaskan oleh Stanton (2007:44-45) bahwa 

tema dibagi menjadi empat, yaitu:  

1. Interpretasi yang baik hendaknya tidak selalu mempertimbangkan 

berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita  

2. Terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi  

3. Sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak jelas 

diceritakan (hanya disebut secara implisit)  

4. Interpretasi yang dihasilkan hendaknya diujarkan secara jelas oleh 

cerita bersangkutan.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tema adalah 

suatu gagasan sentral atau dasar cerita, ide suatu cerita, maksud utama 

atau makna yang dikandung dalam sebuah cerita fiksi. 

c. Sarana Sastra 

 Sarana sastra merupakan metode pengarang untuk memilih dan 

menyusun detail cerita agar tercapai pola yang bermakna. Sarana sastra 

bertujuan agar pembaca dapat melihat fakta-fakta cerita melalui sudut 
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pandang pengarang. Sarana sastra terdiri atas sudut pandang, gaya 

bahasa, simbol-simbol, imajinasi, dan juga cara pemilihan judul di 

dalam karya sastra (Stanton, 2007:46-47). 

1) Sudut Pandang 

Sudut pandang adalah pusat kesadaran tempat kita dapat 

memahami setiap peristiwa dalam cerita. Dari sisi tujuan, sudut 

pandang terbagi menjadi empat tipe tujuan utama yakni, 1) Pada 

‘orang pertama-utama’, 2) Pada ‘orang pertama-sampingan’, 3) 

Pada ‘orang ketiga-terbatas’, 4) Pada orang ketiga-tidak terbatas’. 

Meski demikian, perlu diingat bahwa kombinasi dan variasi dari 

keempat tipe tersebut bisa sangat tidak terbatas (Stanton, 2007:53-

54).    

2) Gaya dan Tone 

Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa (Stanton, 

2007:61). Satu elemen yang amat terkait dengan gaya adalah 

‘tone’. Tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan 

dalam cerita (Stanton, 2007:63).    

3) Simbolisme 

Gagasan dan emosi terkadang tampak nyata bagaikan fakta fisis 

padahal sejatinya kedua hal tersebut tidak dapat dilihat dan sulit 

dilukiskan. Salah satu cara untuk menampilkan kedua hal tersebut 

agar tampak nyata adalah melalui ‘simbol’; simbol berwujud detail-

detail konkret dan faktual memiliki kemampuan untuk 
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memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca (Stanton, 

2007:64).   

2. Pendekatan Strukturalisme 

 Strukturalisme adalah pendekatan yang menekankan perhatian 

pada unsur-unsur dalam karya sastra seperti yang diutarakan oleh Abrams 

yang pada prinsipnya sesuai dengan model semiotik lain, yaitu pendekatan 

objektif, ekpresif, pragmatik dan mimetik yang menekankan suatu karya 

sastra sebagai struktur yang sedikitbanyaknya bersifat otonom (Teeuw, 

1988:121). 

 Ratna (2007:91) mengemukakan bahwa strukturalisme berarti 

paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur organisasi dengan mekanisme 

antar hubungannya, di satu pihak antar hubungan unsur yang satu dengan 

unsur yang lainnya, dipihak lain hubungan antara unsur dengan 

totalitasnya. Hubungan tersebut tidak semata-mata bersifat positif, seperti 

keselarasan kesesuaian, kesepahaman, tetapi juga negatif seperti konflik 

dan pertentangan.  

 Secara definitif strukturalisme memberikan perhatian terhadap 

analisis unsur-unsur karya sastra. Unsur-unsur karya sastra, terutama 

prosa, antara tema, peristiwa atau kejadian, latar, penokohan atau 

perwatakan, alur atau plot, sudut pandang (Ratna, 2007:93). 

  Stanton (2007:22) mengemukakan bahwa unsur-unsur pembangun 

struktur itu terdiri atas tema, fakta cerita, dan sarana cerita. (1) Tema 

adalah makna sebuah cerita yang khusus menerangkan sebagian besar 
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unsurnya dengan cara yang sederhana. (2) Fakta cerita terdiri atas alur, 

tokoh, dan latar, sedangkan sarana sastra biasanya terdiri atas sudut 

pandang, gaya bahasa, dan suasana, simbol-simbol, imajinasi, dan juga 

cara-cara pemilihan judul di dalam karya sastra. (3) Sarana sastra adalah 

memadukan fakta sastra dengan tema sehingga makna karya sastra itu 

dapat dipahami dengan jelas terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa, 

simbol-simbol, imajinasi, dan juga cara-cara pemilihan judul di dalam 

karya sastra. 

 Analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan 

secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan 

keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw, 1988:135).  

   Berdasarkan hal tersebut pendekatan struktural sangat diperlukan 

dalam menganalisis suatu karya sastra dari segi apa pun karena tanpa 

mengetahui unsur dalam suatu penelitian terhadap karya sastra tidak akan 

mencapai esensinya. Analisis struktural ini penting dilakukan dalam 

penelitian agar diperoleh analisis yang optimal (Teeuw, 1988:61). 

  Teori struktural diterapkan dalam penelitian ini sebelum, 

diterapkan analisis secara psikologis. Untuk sampai pada analisis 

psikologis, analisis struktural harus diungkapkan terlebih dahulu. Teeuw 

(dalam Pradopo, 2001:57) menyatakan bahwa bagaimanapun juga analisis 

struktural merupakan tugas prioritas bagi seorang peneliti sastra sebelum 

melangkah pada hal-hal yang lain. Analisis struktural diterapkan untuk 
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mengetahui unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra. Hasil 

analisis struktural memudahkan peneliti untuk melangkah pada analisis 

psikologis. 

  Menurut Nurgiyantoro (2007:37) langkah-langkah dalam 

menerapkan teori strukturalisme adalah sebagai berikut.  

a. Mengidentifikasikan unsur-unsur  yang membangun karya sastra secara 

lengkap dan jelas meliputi tema, tokoh, latar, dan alur.  

b. Mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui 

bagaimana tema, tokoh, latar, dan alur dari sebuah karya sastra.  

c. Mendeskripsikan fungsi masing-masing unsur sehingga diketahui tema, 

tokoh,  latar, dan alur dari sebuah karya sastra.  

d. Menghubungkan masing-masing unsur sehingga diketahui tema, tokoh, 

latar,  dan alur dalam sebuah karya sastra. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam analisis karya 

sastra, dalam hal ini novel, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengidentifikasi, mengkaji, mendeskripsikan fungsi dan kemudian 

menghubungkan antara unsur intrinsik yang bersangkutan.  

3. Pendekatan Psikologi Sastra 

 Psikologi adalah salah ilmu pengetahuan yang objek studinya 

adalah manusia, karena perkataan psyghe atau psicho mengandung 

pengertian kejiwaan. Dengan demikian, psikologi mengandung makna 

“ilmu pengetahuan tentang jiwa” Walgito (dalam Fenannie, 2002:177). 

Siswantoro (2005:32) mengemukakan psikologi sastra mempelajari 



20 
 

 
 

fenomena kejiwaan tertentu yang dialami oleh tokoh utama dalam karya 

sastra ketika merespon atau beraksi terhadap diri dan lingkungan, dengan 

demikian gejala kejiwaan dapat terungkap lewat tokoh dalam sebuah 

karya fiksi. 

  Psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan 

relevansi dan peranan studi psikologis. Dengan memusatkan perhatian 

pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang 

mungkin saja bertentangan dengan teori psikologis (Ratna, 2007:350).  

 Menurut Minderop (2010:54-55) psikologi sastra adalah telaah 

karya sastra yang diyakini mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan. 

Dalam menelaah suatu karya psikologis hal penting yang perlu dipahami 

adalah sejauh mana keterlibatan psikologi pengarang dan kemampuan 

pengarang menampilkan para tokoh rekaan yang terlibat dengan masalah 

kejiwaan. 

Psikologi sastra dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, karya 

sastra merupakan kreasi dari suatu proses kejiwaan dan pemikiran 

pengarang yang berada pada situasi setengah sadar (subconscious) yang 

selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk conscious. Kedua, telaah 

psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam 

diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang sehingga 

pembaca merasa terbuai oleh problema psikologis kisahan yang kadang 

kala merasakan dirinya terlibat dalam cerita. Karya-karya sastra 

memungkinkan ditelaah melalui pendekatan psikologi sastra karena 
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karya sastra menampilkan watak para tokoh, walaupun imajinatif, dapat 

menampilkan berbagai problem psikologis (Endraswara, 2003:96 dalam 

Minderop, 2010:55).  

 Secara definitif, tujuan psikologi sastra adalah memehami aspek-

aspek kejiwaan yang terkandung didalam suatu karya sastra. Melalui 

pemahaman terhadap para tokoh, misalnya, masyarakat dalam 

mengalami perubahan, kontradiksi dan penyimpangan-penyimpangan 

lain yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan psike 

(Minderop, 2010:54).  

 Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan 

antara psikologi dan sastra, yaitu: a) memahami unsur-unsur kejiwaan 

pengarang sebagai penulis, b) memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-

tokoh fiksional dalam karya sastra, dan c) memahami unsur-unsur 

kejiwaan pembaca (Ratna, 2003:343 dalam Minderop 2010:54).  

 Psikologi sastra mempunyai empat kemungkinan pengertian, yang 

pertama adalah studi proses kreatif, yang kedua adalah studi psikologi 

pengarah baik sebagai suatu tipe maupun sebagai individual, yang ketiga 

adalah studi tipe-tipe dan hukum-hukum psikologi dalam karya sastra 

dan keempat mempalajari dampak karya sastra terhadap pembaca atau 

psikologi pembaca (Wellek dan Warren, 1993:90). 

 Selain itu sastra juga sebagai “gejala kejiwaan’’ yang di dalamnya 

terkandung fenomena-fenomena yang menampak lewat perilaku tokoh-

tokohnya. Karya sastra dapat didekati dengan menggunakan pendekatan 
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psikologi karena antara sastra dan psikologi memiliki hubungan lintas 

yang bersifat tak langsung dan fungsional. Bersifat tak langsung, artinya 

hubungan itu ada karena baik sastra maupun psikologi memiliki tempat 

berangkat yang sama, yakni kejiwaan manusia. Pengarang dan psikolog 

sama-sama manusia biasa. Mereka mampu menangkap keadaan kejiwaan 

manusia secara mendalam. Hasil penangkapannya itu setelah mengalami 

proses pengolahan diungkapkan dalam bentuk sebuah karya. Psikologi 

dan sastra memiliki hubungan fungsional, yakni sama-sama berguna 

untuk sarana mempelajari keadaan kejiwaan orang lain (Aminuddin, 

2002:93).   

 Langkah pemahaman teori psikologi sastra dapat melalui tiga cara. 

Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi kemudian dilakukan 

analisis terhadap suatu karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu 

menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian 

ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk digunakan. 

Ketiga, secara simultan menentukan teori dan objek penelitian 

(Endaswara, 2008:89 dalam Minderop, 2010:59). 

 Maslow (dalam Sobur, 2003:274) menggolongkan kebutuan 

manusia itu pada lima kebutuhan (five hierarchy of needs ). Kelima 

kebutuhan dasar manusia di atas selajutnya diterangkan dengan lebih 

jelas sebagai berikut:  
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a. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis (physiological need)  

Kebutuhan yang paling dasar, paling kuat dan paling jelas diantara 

kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk mempertahankan 

hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan makan minum, tempat 

berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Maslow berpendapat bahwa 

kebutuhan-kebutuhan fisiologis memiliki pengaruh yang lebih besar 

pada tingkah laku manusia. Tingkah keterpengaruhan itu dapat 

dibenarkan kebutuhan fisiologis tidak terpuaskan (Maslow dalam 

Sobur, 2003:274).  

b. Kebutuhan akan rasa aman (need for self-seurity)  

Kebutuhan rasa aman muncul sebagai kebutuhan yang paling penting 

kalau kebutuhan psikologis telah terpenuhi. Ini meliputi kebutuhan 

perlindungan, keamanan, hukum, kebebasan dari rasa takut, dan 

kecemasan (Maslow dalam Sobur, 2003:275).  

c. Kebutuhan cinta dan memiliki-dimiliki (belongingness and love needs)  

Kebutuhan untuk memiliki dan mencintai, muncul ketika kebutuhan 

sebelumnya telah dipenuhi secara rutin. Orang butuh dicintai dan pada 

gilirannya butuh menyatakan cintanya. Cinta di sini berarti rasa 

sayang dan rasa terikat (Maslow dalam Sobur, 2003:277). 

d. Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs)  

Pemenuhan kebutuhan penghargaan menjurus pada kepercayaan 

terhadap diri sendiri dan perasaan diri berharga. Kebutuhan akan 

penghargaan sering kali diliputi frustasi dan konflik pribadi, karena 
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yang diinginkan orang bukan saja perhatian dan pengakuan dari 

kelompoknya, melainkan juga kehormatan dan status yang 

memerlukan standar moral, sosial, dan agama (Maslow dalam Sobur, 

2003:277-278).  

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri (self-actuallization needs)  

Kebutuhan aktualisasi diri timbul pada seseorang jika kebutuhan-

kebutuhan lainnya telah terpenuhi. Karena kebutuhan aktualisasi diri, 

sebagaimana kebutuhan lainnya, menjadi semakin penting, jenis 

kebutuhan tersebut menjadi aspek yang sangat penting dalam perilaku 

manusia (Maslow dalam Sobur, 2003:278). 

 Dengan adanya kaitan yang erat antara aspek psikologis dengan 

unsur tokoh dan penokohan, karya dalam penelitian ini dipilih novel 

Menari di Atas Awan karya Maria A. Sardjono yang dianggap relevan 

untuk dianalisis secara psikologis.  

4. Teori Konflik Batin  

 Konflik adalah keadaan munculnya dua atau lebih kebutuhan pada 

saat yang bersamaan, konflik yang disebabkan oleh adanya dua gagasan 

atau lebih, atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri 

sehingga mempengaruhi tingkah (Irwanto, 1997:207). 

 Konflik dapat terjadi di dalam diri individu (internal) dan di luar 

diri individu (eksternal). Dalam konflik internal tujuan-tujuan yang 

saling bertentangan berada dalam diri individu itu sendiri, misalnya 

seseorang yang lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga puritan 
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(mementingkan kesucian diri dan disiplin ketat) mungkin akan merasa 

terperangkap antara dorongan nafsu yang dimilikinya dengan norma atau 

aturan moral yang dianutnya. Konflik eksternal (dari luar individu) 

terjadi bila dua atau lebih pilihan berada diluar individu yang mengalami 

suatu konflik, misalnya seseorang yang mengalami kesulitan memilih 

antara dua kegiatan yang sama-sama dianggap penting. 

 Konflik batin adalah konflik yang terjadi dalam hati, jiwa 

seseorang tokoh cerita. Jadi, ia merupakan konflik yang dialami manusia 

dengan dirinya sendiri. Ia lebih merupakan permasalah seseorang intern 

seseorang manusia. Misalnya, hal itu terjadi akibat adanya pertentangan 

antara dua keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda, harapan-harapan, 

atau masalah-masalah lainnya (Nurgiantoro, 2007:124). 

 Menurut Dirdagunansa (dalam Sobur, 2009:292-293) konflik batin 

dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. 

1) Konflik mendekat-mendekat (approach-approach conflict)  

Konflik ini timbul jika suatu ketika terdapat dua motif yang 

kesemuanya positif (menyenangkan, menguntungkan) sehingga 

muncul kebimbangan untuk memilih satu diantaranya. 

2) Konflik mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) 

Konflik ini timbul, jika dalam waktu sama timbul dua motif yang 

berlawanan mengenai satu objek, motif yang satu positif 

(menyenangkan, menguntungkan), dan yang lain negatif (merugikan, 
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tidak menyenangkan). Karena itu ada kebimbangan, apakah akan 

mendekati atau menjauhi objek itu. 

3) Konflik menjauh-menjauh (avoidance-avoidance conflict) 

Konflik ini terjadi apabila pada saat yang bersamaan, timbul dua 

motif yang negatif, dan muncul kebimbangan karena menjauhi motif 

yang satuberarti harus memenuhi motif lain yang juga negatif. 

 Hooland dan Sears (dalam Walgito, 1997:156) menambahkan satu 

macam konflik sejenis yaitu konflik mendekat-menjauh ganda 

(doubleapproach-avoidance). Pada konflik jenis ini individu 

menghadapi dua objek atau situasi yang mengandung baik nilai-nilai 

positif maupun nilainilai negatif. Keadaan tersebut dapat menimbulkan 

respons positif (penerimaan) maupun respons regatif (penolakan). Pada 

keadaan ini individu harus mengambil salah satu objek. 

 Menurut Dirdagunansa (dalam Sobur, 2009:293) konflik batin 

dapat dikenali karena beberapa ciri, antara lain sebagai berikut. 

1) Terjadi pada setiap orang dengan reaksi yang berbeda untuk 

rangsang yang sama. 

2) Konflik terjadi bila mana motif-motif mempunyai nilai yang 

seimbang atau kira-kira sama sehingga menimbulkan kebimbangan 

dan ketegangan. 

3) Koflik dapat berlangsung dalam wktu yang singkat, mungkin 

beberapa detik, tetapi bisa juga berlangsung lama, berhari-hari, 

berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. 
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H. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif hanya merupakan 

gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan 

dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain (Sutopo, 

2006:141). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan 

membaca dan memahami isi novel Menari di Atas Awan. Langkah tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan data-data yang nantinya akan digunakan dalam 

penelitian. Langkah kedua menelaah struktur karya sastra yang meliputi alur, 

latar, penokohan dan tema. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi 

konflik batin tokoh utama novel Menari di Atas Awan dengan menggunakan 

pendekatan psikologi sastra. Berdasarkan langkah-langkah tersebut dapat 

ditarik kesimpulan. 

Alur kerangka berpikir dapat dipahami melalui gambar berikut. 

 

 

 

   

 

 

 

 

                 Skema 1: Alur kerangka berpikir 

 

Novel Menari di Atas Awan 

Psikologi Sastra 

Simpulan  

Strukturalisme 
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I. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Strategi penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif. Pengkajian ini bertujuan untuk mengungkapkan 

berbagai informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti dan penuh 

nuansa untuk menggambarkan secara cermat suatu hal, fenomena, dan 

tidak terbatas pada pengumpulan data, melainkan meliputi analisis dan 

interpretasi (Sutopo, 2006:8-10). 

  Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi 

terpancang (embedded research) dan studi kasus (case study). Penelitian 

terpancang (embedded research) digunakan karena masalah dan tujuan 

penelitian, sedangkan study kasus (case study) digunakan karena strategi 

ini difokuskan pada kasus tertentu. 

  Arah atau penekanan dalam penelitian ini adalah konflik batin pada 

tokoh utama novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sardjono yang 

bernama Dewi, dengan indikator sebagai berikut. 

a. Struktur yang membangun novel Menari di Atas Awan karya Maria A. 

Sardjono.  

b. Konflik batin yang terjadi pada tokoh utama Dewi dalam novel Menari 

di Atas Awan karya Maria A. Sardjono ditinjau dari psikologi sastra. 

2. Objek dan Subjek Penelitian 

  Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik penelitian sastra 

(Sangidu, 2004:61) . Objek penelitian ini adalah konflik batin tokoh Dewi 
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dalam novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sardjono. Subjek dalam 

penelitian dalam penelitian ini adalah novel Menari di Atas Awan karya 

Maria A. Sardjono: tinjauan psikologi sastra  yang diterbitkan oleh 

Gramedia pada tahun 2011dan  berjumlah 512 halaman. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data  

 Data penelitian sastra adalah bahan penelitian yang terdapat dalam 

karya-karya sastra yang akan diteliti. Sebagai bahan jadi penelitian, 

data tidak sama dengan objek penelitian (Sangidu, 2004:61).  Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif berupa kata, kalimat, 

frase bukan angka-angka. Menurut Subroto (dalam Al-Ma’ruf, 

2003:112), data adalah semua informasi atau bahan informasi dan 

bahan yang disediakan alam yang harus dicari dan dikumpulkan oleh 

pengkaji untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang dikaji. 

Adapun data dalam penelitian ini adalah data yang berwujud kata, 

ungkapan, kalimat yang mengandung konflik batin tokoh utama Dewi 

yang terdapat dalam novel Menari di Atas Awan karya Maria A. 

Sardjono. 

b. Sumber Data 

 Siswantoro (2005:63) menyatakan bahwa sumber data adalah 

subjek penelitian dari mana data diperoleh. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

seperti berikut ini. 



30 
 

 
 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber utama penelitian yang 

diproses secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara 

(Siswantoro, 2005:64). Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sardjono 

terbitan Gramedia, 512 halaman, Cetakan I tahun 2011. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dahulu 

dikumpulkan oleh orang di luar penyelidik, walaupun itu 

sebenarnya data yang asli. Sumber data sekunder yaitu sumber data 

yang berkedudukan sebagai penunjang penelitian (Siswantoro, 

2005:64). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang diperoleh dari penyelusuran 

(browsing) internet, serta buku-buku lain yang dianggap relevan 

dengan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pustaka, dan catat. Teknik pustaka adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Subroto, 

1992:42). 

  Data diperoleh dalam bentuk tulisan, yang harus dibaca. Hal-hal 

yang penting dicatat kemudian juga menyimpulkan dan mempelajari 

sumber tulisan yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dan acuan 
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dalam hubungan dengan objek yang akan diteliti. Teknik catat berarti 

peneliti sebagai instrumen kunci membaca secara cermat, terarah dan teliti 

terhadap sumber data primer. Hasil penyimakan itu dicatat sebagai data. 

Dalam data yang dicatat disertakan pula kode sumber datanya untuk 

pengecekan terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis 

data (Subroto, 1992:41-42). Sumber data dalam penelitian ini adalah novel 

Menari di Atas Awan karya Maria A. Sardjono. 

  Langkah pertama yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu 

pembacaan novel Menari di Atas Awan secara keseluruhan, kemudian 

mempelajari hal-hal yang terdapat dalam novel tersebut yang dianggap 

berhubungan dengan konflik batin yang dialami tokoh utama, yaitu Dewi. 

Langkah kedua adalah teknik baca, pada teknik baca penulis membaca 

novel Menari di Atas Awan  dengan cermat dan teliti untuk memperoleh 

data. Hasil membaca  novel tersebut selanjutnya dicatat untuk memperoleh 

data yang diharapkan. Data tersebut digunakan sebagai sumber data primer 

yang diperlukan untuk dianalisis. Sedangkan untuk data sekunder 

diperoleh dari penyelusuran internet serta dari buku-buku lain yang 

dianggap relevan. Teknik pustaka yang digunakan dalam penelitian ini 

berguna untuk memperoleh data. Data-data berupa kata-kata, kalimat, atau 

paragraf dari novel Menari di Atas Awan kemudian disimak secara cermat 

dan teliti sehingga menemukan data yang berhubungan untuk analisis. 

Setelah data-data terkumpul kemudian dicatat dan dikelompokkan menurut 

kategorinya. 
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5. Teknik Validasi Data 

  Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

trianggulasi. Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan 

bagi peningkatan validasi data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi 

merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validasi 

dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi ini merupakan teknik yang 

didasari pola pikir fenomenologi  yang bersifat multiperspektif artinya 

untuk menarik kesimpulan yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara 

pandang. Misalnya dalam memandang suatu benda bilamana hanya 

menggunakan satu perspektif, maka hanya akan melihat satu bentuk . jika 

benda tersebut dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda, maka dari 

setiap hasil pandangan akan menemukan bentuk yang berbeda, maka dari 

setiap hasil pandangan akan menemukan bentuk yang berbeda dengan 

bentuk yang dihasilkan dari pandangan lain (Sutopo, 2002:92).  

  Patton (dalam Sutopo, 2006:92) menyatakan bahwa ada empat 

macam teknik trianggulasi data, yaitu (1) trianggulasi data (data 

trianggulation), (2) trianggulasi peneliti (investigator trianggulation), (3) 

trianggulasi metodologis (methodological trianggulation), (4) trianggulasi 

teoretis (theorerical trianggulation). 

a. Trianggulasi sumber 

Teknik data menurut istilah Patton (1984 dalam Sutopo, 2006:93) ini 

juga sering disebut sebagai trianggulasi data. Cara ini mengarahkan 

peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan 
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beragam sumber data yang tersedia. Dengan demikian apa yang 

diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya 

bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber 

lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis maupun sumber yang 

berbeda informan atau narasumber yang digunakan. 

b. Trianggulasi metode 

Trianggulasi ini dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan 

data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode 

pengumpulan data yang berbeda. Disini yang ditekankan adalah 

penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, dan bahkan lebih 

jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk 

menguji kemantapan informasinya (Sutopo, 2006:95). 

c. Trianggulasi Peneliti 

Yang dimaksud dengan cara trianggulasi ini adalah hasil penelitian baik 

data atau pun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya 

bisa diuji validasinya dari beberapa peneliti. Dari pandangan dan tafsir 

yang dilakukan oleh beberapa peneliti terhadap semua informasi yang 

berhasil digali dan dikumpulkan berupa catatan, diharapkan bisa terjadi 

pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih memantapkan hasil 

penelitian (Sutopo, 2006:96). 

d. Trianggulasi Teori 

Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-
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permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan 

diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga 

bisa dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. 

Dalam melakukan penelitian ini jenis trianggulasi ini peneliti wajib 

memahami teori-teori yang digunakan dan keterkaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti sehingga mampu menghasilkan simpulan 

yang lebih mantap dan benar-benar memiliki makna yang kaya 

perspektifnya (Sutopo, 2006:98). 

  Berdasarkan keempat teknik trianggulasi tersebut, maka teknik 

pengujian validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

trianggulasi teori. Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 

permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan 

diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak, sehingga 

dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. 

Dalam melakukan jenis trianggulasi ini perlu memahami teori-teori yang 

digunakan dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga 

mampu menghasilkan simpulan yang lebih mantap dan benar-benar 

memiliki makna yang kaya perspektifnya (Sutopo, 2006:98-99). Teori 

yang digunakan dalam trianggulasi ini adalah teori struktural, teori konflik 

batin dan teori psikologi sastra. Dari teori stuktural dan konflik batin akan 

didapat data dengan menggunakan tinjauan psikologi sastra akan didapat 

data lebih lengkap dan dapat ditarik kesimpulan.  
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  Langkah-langkah trianggulasi teori digambarkan sebagai berikut. 

     teori 1 

Makna    teori 2   suatu peristiwa (konteks)  

     teori 3 

6. Teknik Analisis Data 

  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode pembacaan heuristik dan hermenuitik. Menurut Riffaterre (dalam 

Sangidu, 2004:19) pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang 

dilakukan oleh pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara 

referensial lewat tanda-tanda linguistik. Pembacaan hermeneutik 

merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan bekerja secara 

terus-menerus lewat pembacaan teks sastra bolak-balik dari awal sampai 

akhir (Riffaterre dan Culler dalam Sangidu, 2004:19). 

  Untuk melengkapi sebuah analisis data di dalam penelitian ini, 

selain dengan pembacaan heuristik dan hermeneutik maka digunakan juga 

kerangka berpikir induktif.  

  Sutopo (2006:39) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

menekankan pada analisis induktif yaitu data yang dikumpulkan bukan 

dimaksud untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah disusun 

sebelum penelitian dimulai, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan 

yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama lewat proses 

pengumpulan data yang dilaksanakan secara teliti. Data yang berupa kata-

kata, kalimat kemudian dianalisis menggunakan cara berpikir induktif 
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yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus peristiwa konkret ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum (Hadi, 1984:42). 

  Tahap pertama analisis data yang dilakukan adalah pembacaan 

heuristik. Pada tahap ini peneliti menginterpretasikan teks yang ada dalam 

novel Menari di Atas Awan dengan cara membaca dengan cermat dan teliti 

tiap kata, kalimat, maupun paragraf dalam novel. Hal tersebut dilakukan 

untuk menemukan struktur yang terdapat dalam novel yang selanjutnya 

digunakan pada analisis struktural. Selain untuk analisis struktural tahap 

ini juga digunakan untuk menemukan konflik batin yang dialami oleh 

tokoh Dewi. Tahap kedua adalah pembacaan hermeneutik dengan cara 

membaca teks novel Menari di Atas Awan dari awal hingga akhir secara 

menyeluruh hingga menemukan konflik batin yang dialami oleh tokoh 

Dewi. 

7. Sistematika Penulisan 

  Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu 

mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika penulisan adalah 

menurut uraian sebagai berikut ini. 

  Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah,  perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

  Bab II Biografi Maria A. Sardjono, memuat antara lain, riwayat 

hidup Maria A. Sardjono, latar belakang sosial budaya Maria A. Sardjono , 
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hasil karya Maria A. Sardjono, dan ciri khas kesusasteraan Maria A. 

Sardjono. 

 Bab III Memuat analisis struktur novel Menari di Atas Awan yang 

akan dibahas dalam penelitian yaitu: tema, alur, penokohan, dan latar. 

 Bab IV merupakan hasil pembahasan analisis konflik batin yan 

dialami tokoh Dewi dalam novel Menari di Atas Awan karya Maria A. 

Sardjono dan implikasi novel Maria A. Sardjono  sebagai bahan ajar dalam 

pengajaran sastra di SMA kelas XI. 

 Bab V Merupakan bab akhir yang memuat penutup. Pada bab ini 

terdiri dari simpulan dan saran. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 


