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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Karya sastra lahir karena adanya daya imajinasi yang di dalamnya terdapat 

ide, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Daya imajinasi inilah yang mampu 

membedakan antara karya sastra satu dengan karya sastra lain. Hal ini disebabkan 

masing-masing pengarang mempunyai kemampuan daya imajinasi dan 

kepandaian untuk mengungkapkan ide eke dalam bentuk tulisan yang berbeda. 

Menurut Pradopo (2003: 61) karya sastra merupakan gambaran hasil 

rekaan seseorang dan menghasilkan kehidupan yang diwarnai oleh sikap, latar 

belakang dan keyakinan pengarang. Karya sastra lahir di tengah- tengah 

masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap gejala- 

gejala sosial yang ada di sekitarnya. 

Novel merupakan pengolahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan 

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

sastrawan (Hardjana dalam Al-Ma‟ruf, 2010:2). Dalam novel terdapat satu pilihan 

di antara berbagai aspek kehidupan untuk diperhatikan. Meskipun di antara 

sastrawan berbeda pendapat tentang apa yang menarik, melalui kesastraan kita 

dapat belajar tentang hidup ini dengan menemukan apa yang dianggap penting 

oleh orang lain. 
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Dalam kaitannya dengan sastra, psikologi merupakan ilmu bantu yang 

relevan karena dari proses pemahaman karya sastra dapat diambil ajaran dan 

kaidah psikologi. Untuk menganalisis konflik batin yang terdapat dalam novel, 

penulis menggunakan pendekatan psikologi sastra. Pendekatan psikologi 

digunakan karena konflik batin dalam diri tokoh sangat berhubungan dengan 

tingkah laku dan kehidupan psikis seseorang. 

Sangidu (dalam Endraswara, 2004:74) menyatakan bahwa pendekatan 

psikologi terhadap sastra adalah suatu pendekatan yang menggambarkan perasaan 

dan emosi pengarang. Sastra sebagai gejala kejiwaan, di dalamnya terkandung 

fenomena-fenomena kejiwaan yang tampak lewat perilaku tokoh-tokohnya. 

Dengan demikian, karya sastra dapat didekati dengan menggunakan psikologi. 

Sastra dan psikologi terlalu dekat hubungannya. Psikologi dan karya sastra 

memiliki hubungan fungsional, yakni sama-sama berguna untuk sarana 

mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Hanya perbedaannya gejala kejiwaan 

yang ada dalam karya sastra adalah gejala-gejala kejiwaan dari manusia-manusia 

imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah manusia-manusia yang riil. Namun, 

keduanya dapat saling melengkapi dan saling mengisi untuk memeroleh 

pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia. 

Pada umumnya, aspek kemanusiaan merupakan objek utama psikologi 

sastra. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ratna (2007:342) yang menyatakan 

bahwa relevansi analisis psikologi diperlukan justru pada saat tingkat peradaban 

mencapai kemajuan, pada saat manusia kehilangan pengendalian psikologi. 
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Tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan dalam suatu 

karya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam 

permasalahan-permasalahan mengenai konflik batin yang dialami oleh tokoh 

utama dalam novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya. Di dalam 

novel ini dijelaskan bahwa tokoh utama mengalami tekanan batin karena ia selalu 

dicaci dan dimaki oleh ibu kandungnya. Sewaktu Amelia masi kecil pun kerap 

mendapatkan pukulan dari sang ibu, pernah ia disiram minyak panas lantaran 

memakan tempe yang baru digoreng. Hingga beranjak dewasa Amelia kerap 

mendapatkan kata-kata laknat yang diucapkan oleh ibunya karena ia selalu pulang 

malam untuk bekerja dan kuliah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan secara rinci alasan penelitian 

adalah sebagai berikut. 

1. Persoalan yang ada dalam novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak 

Kakinya berkisah tentang konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. 

2. Sepengetahuan penulis, novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak 

Kakinya belum pernah dikaji sebelumnya, khususnya dari segi konflik 

batin tokoh utama. 

3. Analisis novel Ibuku tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya dengan 

menggunakan tinjauan psikologi sastra, untuk mengetahui konflik batin 

tokoh utama dalam novel ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang terarah dan jelas, diperlukan 

suatu rumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Ibuku Tak Menyimpan 

Surga di Telapak Kakinya karya Triani Retno A? 

2. Bagaimanakah konflik batin tokoh utama dalam novel  Ibuku Tak 

Menyimpan Surga di Telapak Kakinya karya Triani Retno A? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas supaya tepat sasaran. Adapun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan struktur yang membangun novel Ibuku Tak 

Menyimpan Surga di Telapak Kakinya karya Triani Retno A, 

2. mendeskripsikan konflik batin tokoh utama dalam novel Ibuku Tak 

Menyimpan Surga di Telapak Kakinya karya Triani Retno A. 

D. Manfaat Penelitian 

Pada hakikatnya penelitian ini dilakukan untuk mendapat suatu manfaat. 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Adapun manfaat- manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang penelitian sastra Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca dan penikmat sastra  

Penelitian novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya 

karya Triani Retno A ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

penelitian- penelitian lain yang telah ada sebelumnya khususnya yang 

menganalisis konflik batin tokoh utama. 

b. Bagi Mahasiswa jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah 

Penelitian ini dapat dipakai sebagai pertimbangan mahasiswa untuk 

memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif. 

c. Bagi pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh guru Bahasa dan 

Sastra Indonesia sebagai  bahan ajar atau acuan dalam pembelajaran sastra. 

E. LANDASAN TEORI 

a. Novel dan Unsur- unsurnya 

Secara etimologis, novel berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti 

suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang kemudian disebut fiksi. 

Hal tersebut sepadan dengan pendapat Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2009:4) 

yang menyatakan bahwa fiksi pertama-tama menyaran pada prosa naratif, yang 

dalam hal ini adalah novel, cerpen, bahkan kemudian fiksi sering dianggap 

bersinonim dengan novel.  
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Menurut Abrams (dalam Al-Ma‟ruf, 2010:17), novel merupakan salah satu 

genre sastra di samping cerita pendek, puisi, dan drama. Novel adalah cerita 

atau rekaan (fiction) disebut juga teks naratif (narrative text) atau wacana 

naratif (narrative discourse). Fiksi berarti cerita rekaan (khayalan), yang 

merupakan cerita naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran sejarah, 

atau tidak terjadi sungguh-sungguh dalam dunia nyata. Peristiwa, tokoh, dan 

tempat yang ada dalam fiksi adalah peristiwa, tokoh, dan tempat yang 

imajinatif. 

Stanton (2007:22- 50) mendeskripsikan unsur- unsur pembangun fiksi itu 

terdiri dari fakta cerita, tema, dan sarana cerita. 

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 (Stanton, 2007:22) 

1) Alur 

Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah 

alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara 

kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau 

menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan 

karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya (Stanton, 2007:26) 
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  Tahapan plot atau alur oleh Tafsir (dalam Nurgiyantoro, 2009:149-

150) dapat dibagi menjadi lima tahapan. Tahapan-tahapan plot tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a) Tahap penyituasian (situation) 

Tahap ini berisi pelukisan dan pengenalan situasi watak atau 

tokoh-tokoh. Berfungsi untuk pedoman cerita yang dikisahkan pada 

tahap berikutnya. 

b) Tahap pemunculan konflik (generating circumstance) 

Tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik, konflik itu 

sendiri akan berkembang dan dikembangkan menjadi konflik-konflik 

pada tahap berikutnya. 

c) Tahap peningkatan konflik (rising action) 

Tahap ini merupakan tahap yang di dalamnya peristiwa- peristiwa 

dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencekam dan 

menegangkan. Konflik-konflik yang terjadi internal, eksternal, maupun 

keduanya, pertentangan-pertentangan, benturan-benturan antar 

kepentingan, masalah dan tokoh yang mengarah ke klimaks tidak dapat 

terhindarkan. 

d) Tahap klimaks (climax) 

Konflik atau pertentangan-pertentangan terjadi, yang diakui atau 

ditimpakan kepada para tokoh cerita sampai titik intensitas puncak. 
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e) Tahap penyelesaian (denouement) 

Konflik yang telah mencapai klimaks dibeli penyelesaian 

ketegangan dikendorkan. Konflik-konflik yang lain, sub-sub konflik, 

atau konflik-konflik tambahan, jika ada diberi jalan keluar, cerita 

diakhiri. 

Nurgiyantoro (2009:153-155) membedakan alur berdasarkan urutan 

waktu menjadi tiga jenis sebagai berikut. 

a) Plot lurus, maju, atau progresif 

Plot sebuah novel dikatakan lurus, maju, atau progresif jika 

peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, peristiwa-

peristiwa pertama yang diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang kemudian. 

b) Plot mundur, sorot balik, atau flash back, regresif 

Plot mundur adalah cerita yang langsung menyuguhkan adegan- 

adegan konflik, bahkan barangkali konflik yang meruncing. Pembaca 

belum mengetahui situasi dan permasalahan yang menyebabkan 

terjadinya konflik dan pertentangan dalam cerita tersebut. 

c) Plot campuran  

Plot campuran merupakan cerita yang di dalamnya tidak hanya 

mengandung plot progresif saja, tetapi juga sering terdapat adegan- 

adegan sorot balik. 

2) Tokoh dan penokohan  

Karakter lebih dikenal dengan sebutan tokoh dan penokohan. 

Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter 
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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 tersebut (Stanton, 

2007:33) 

3) Latar 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi peristiwa dalam cerita, 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang berlangsung. 

Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu (hari, bulan, dan tahun), 

cuaca, atau satu periode sejarah. Meski tidak langsung merangkum sang 

karakter utama, latar dapat merangkum orang- orang yang menjadi dekor 

dalam cerita (Stanton, 2007:35) 

b. Tema 

Tema adalah makna sebuah cerita yang khusus menerangkan sebagian 

besar unsurnya dengan cara yang sederhana. Tema bersinonim dengan ide 

utama atau tujuan utama. Tema merupakan aspek utama sejarah dengan makna 

dalam kehidupan manusia, sesuatu yang dijadikan pengalaman begitu diingat 

(Stanton, 2007:36) 

c. Sarana Cerita 

Sarana sastra adalah metode pengarang untuk memilih dan menyusun detail 

atau bagian-bagian cerita agar tercapai pola yang bermakna. Tujuan sarana 

sastra adalah agar pembaca dapat melihat fakta-fakta cerita melalui sudut 

pandang pengarang. Sarana sastra terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa, 
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simbol-simbol, imajinasi, dan juga cara pemilihan judul di dalam karya sastra 

(Stanton, 2007:47) 

1) Sudut pandang 

Sudut pandang adalah pusat kesadaran tempat kita dapat memahami 

setiap peristiwa dalam cerita (Stanton, 2007:53) 

Abrams (dalam Nugiyantoro, 2009:248) menyatakan bahwa sudut 

pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana 

untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang 

membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 

2) Gaya bahasa 

Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Satu elemen 

yang terkait dengan gaya adalah tone. Tone adalah sikap emosional pengarang 

yang ditampilkan dalam cerita (Stanton, 2007:61) 

3) Simbolisme 

Gagasan dan emosi terkadang tampak nyata bagaikan fakta fisis 

padahal sejatinya, kedua hal tersebuttidak dapat dilihat dan sulit dilukiskan. 

Salah satu cara untuk menampilkan kedua hal tersebut agar tampak nyata 

adalah melalui „simbol‟, simbol berwujud detail- detailkonkret dan faktualdan 

memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran 

pembaca (Stanton, 2007:64) 

b. Pendekatan Psikologi Sastra 

Endraswara (2003: 96) menyatakan bahwa psikologi sastra adalah kajian 

sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan 
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menggunakan cipta, rasa dan karya dalam berkarya. Begitu pula pembaca, dalam 

menanggapi karya juga tidak akan lepas dari kejiwaan masing-masing. Pengarang 

akan menangkap gejala jiwa kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi 

dengan kejiwaan. Proyeksi pengalaman sendiri dan pengalaman hidup di sekitar 

pengarang, akan terproyeksi secara imajiner ke dalam teks sastra. 

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 psikologis pengarang dan kemampuan pengarang menampilkan 

para tokoh rekaan yang terlibat dengan masalah kejiwaan. 

Secara definitif, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek 

kejiwaan yang terkandung di dalam 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) 

Maslow (dalam Sobur, 2009:274) menggolongkan kebutuhan manusia itu 

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

di atas selanjutnya diterangkan dengan lebih jelas sebagai berikut. 

1) Kebutuhan-kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan yang paling dasar, paling kuat dan paling jelas di antara 

kebutuhan manusia adalah kebutuhan-kebutuhan untuk 

mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan makan 

minum, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Maslow 
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berpendapat bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis memiliki pengaruh 

yang lebih besar pada tingkah laku manusia (Maslow dalam Sobur, 

2009:274) 

2) Kebutuhan akan rasa aman (need for self-security) 

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, 2009:275) 

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

Kebutuhan untuk memiliki dan mencintai, muncul ketika kebutuhan 

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, 2009:277) 

4) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs) 

Pemenuhan kebutuhan penghargaan menjurus pada kepercayaan 

terjadap diri sendiri dan perasaan diri berharga. Kebutuhan akan 

penghargaan sering kali diliputi frustasi dan konflik pribadi, karena 

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, 

2009:277-278) 

 

 



13 

 

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (self-actualization 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 sangat penting dalam perilaku 

manusia (Maslow dalam Sobur, 2009:278) 

Menurut Ratna (2007:342-344) 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 objek 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 batin dalam diri tokoh 

utama sangat berhubungan dengan tingkah laku dan kehidupan psikis seorang 

tokoh utama. 

c. Konflik Batin 

Konflik adalah percecokkan, perselisihan, dan pertentangan. Dalam sastra 

diartikan bahwa konflik merupakan ketegangan atau pertentangan di dalam cerita 

rekaan atau drama yakni pertentangan antara dua kekuatan pertentangan dalam 
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diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya (Alwi dkk, 

2005:587) 

Bentuk konflik sebagai bentuk kejadian dapat dibedakan menjadi konflik 

fisik dan konflik batin. Konflik fisik adalah konflik yang disebabkan adanya 

perbenturan antara tokoh dengan lingkungan alam. Misalnya, konflik atau 

permasalahan yang dialami oleh seseorang akibat adanya banjir besar, kemarau 

panjang, gunung meletus, dan sebagainya. Konflik batin ialah konflik yang terjadi 

di dalam hati, jiwa seorang tokoh cerita. Jadi, konflik batin merupakan konflik 

yang dialami oleh manusia dengan dirinya sendiri. Konflik batin lebih merupakan 

permasalahan intern seorang manusia. Misalnya, hal ini terjadi akibat adanya 

pertentangan antara kedua keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda, harapan-

harapan, atau masalah-masalah lainnya yang terjadi di dalam dirinya 

(Nurgiyantoro, 2009:124) 

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

dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. 

a) Konflik mendekat-mendekat (approrch- appoarch conflict) adalah 

konflik yang timbul jika suatu ketika terdapat dua motif yang 

kesemuanya positif (menyenangkan, menguntungkan), sehingga 

muncul kebimbangan untuk memilih satu di antaranya. Memilih satu 

motif berarti mengorbankan atau mengecewakan motif lain yang tidak 

dipilih. 

b) Konflik mendekat-menjauh (approach- avoidance conflict) adalah 

konflik yang timbul dua motif yang berlawanan mengenai objek, motif 
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yang satu positif (menyenangkan), yang lain negatif (merugikan, tidak 

menyenangkan). Karena itu ada kebimbangan apakah akan mendekati 

atau menjauhi objek itu. 

c) Konflik menjauh-menjauh (avoidance- avoidance conflict) adalah 

konflik yang terjadi apabila pada saat yang bersamaan timbul dua 

motif yang negatif, dan muncul kebimbangan karena menjauhi motif 

yang satu berarti harus memenuhi motif lain yang juga negatif. 

d. Pendekatan Strukturalisme 

Pendekatan struktural dapat pula disebut dengan pendekatan instrinsik, 

yakni pendekatan yang berorientasi kepada karya sebagai jagad yang mandiri 

terlepas dari dunia eksternal di luar teks. Analisis ditujukan kepada teks itu sendiri 

sebagai kesatuan yang tersusun dari bagian-bagian yang saling terjalin dan 

analisis dilakukan berdasar pada parameter instrinsik sesuai dengan keberadaan 

unsur-unsur internal (Siswantoro, 2005:15) 

Menurut Ratna (2007:91) strukturalisme berarti pemahaman tentang 

unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri dengan mekanisme antar hubungannya 

disatu pihak dengan unsur yang lain. Secara definitif, strukturalisme memberikan 

perhatian terhadap unsur-unsur karya sastra terutama prosa, di antaranya tema, 

peristiwa, latar, penokohan, alur, dan sudut pandang. 

Nurgiyantoro (2009:37), menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam 

menerapkan teori strukturalisme adalah sebagai berikut: 
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a) mengidentifikasikan unsur-usnur instrinsik 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 unsnur sehingga diketahui 

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

d) menghubungkan masing-masing unsur sehingga diketahui tema, tokoh, 

latar dan alursebuah karya sastra. 

Wahyuningtyas (2011:1) menyatakan bahwa analisis struktural merupakan 

prioritas utama sebelum diterapkannya analisis lain. Tanpa analisis struktural 

tersebut, kebulatan makna yang digali dari karya tersebut tidak dapat ditangkap. 

 Analisis struktural berusaha memaparkan, menunjukkan, dan 

mendeskripsikan unsur-unsur yang membangun karya sastra, serta menjelaskan 

interaksi unsur-unsur dalam membentuk makna utuh, sehingga menjadi suatu 

keseluruhan yang padu, untuk sampai pada pemahaman makna menggunakan 

dengan analisis psikologi sastra. 

F. Tinjauan Pustaka 

Sebuah penelitian agar mempunyai orisinilitas perlu adanya tinjauan 

pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang 

penelitian dan analisis sebelumnya yang telah dilakukan. Tinjauan terhadap hasil 

penelitian dan analisis sebelumnya ini akan dipaparkan yang berkaitan dengan 

novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wijayanti (UMS, 2005) untuk  

skripsinya yang berjudul “Konflik Batin Tokoh Utama dalam novel Tuhan Ijinkan 

Aku Menjadi Pelacur karya Muhudi M. Dahlan: Tinjauan Psikologi Sastra”. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan (1) Nidah Kirani mengalami konflik batin akibat 

tidak terpenuhinya kebutuhan dasar psikologis yakni kebutuhan akan pakaian, 

seks, dan makanan, (2) Nidah Kirani mengalami konflik batin karena tidak 

terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman yakni selalu merasa 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 rasa cinta dan rasa memiliki pos jamaah dan Da‟arul Rokhiem, (4) 

Konflik batin akibat tidak terpenuhinya kebutuhan akan harga diri yakni tidak 

adanya penghargaan atas perjuangannya dan dedikasinya terhadap pos jamaah dan 

juga kehilangan keperawanannya oleh Da‟arul Rokhiem, dan (5) Konflik batin 

karena tidak terpenuhinya kebutuhan dan aktualisasi diri yakni Nidah Kirani tidak 

mendapat kepuasan intelektual dan mengalami penurunan pengembangan 

motivasi diri. Perbedaan penelitian Tri Wijayanti dengan penelitian ini terletak 

pada objek kajiannya, sedangkan persamaannya ialah sama- sama menggunakan 

pendekatan psikologi sastra. 

Astin Nugraheni (UMS, 2006) melakukan penelitian untuk skripsinya 

dengan judul “Konflik Batin Tokoh Zaza dalam novel Azalae Jingga karya 

Naning Pranoto: Tinjauan Psikologi Sastra”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa konflik yang dialami oleh tokoh utama bernama Zaza yakni Zaza harus 

dihadapkan oleh dua pilihan yang berat antara kesetiaan serta kecintaan seorang 
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istri terhadap suaminya dan kenyataan pahit yang harus dihadapi bahwa suaminya 

telah beristri tanpa sepengetahuan Zaza sebelumnya sehingga adanya beberapa 

konflik batin pada dirinya. Perbedaan penelitian Astin Nugraheni dengan 

penelitian ini terletak pada objek kajiannya, sedangkan persamaannya ialah sama- 

sama menggunakan pendekatan psikologi sastra. 

Penelitian yang dilakukan Diana Ayu Kartika (UMS, 2008) untuk 

skripsinya dengan judul “Konflik Batin Tokoh Utama dalam novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu: Tinjauan Psikologi Sastra”. Hasil dari penelitian ini 

ditemukan dua jenis konflik batin yaitu (1) konflik mendekat-menjauh, dan (2) 

konflik menjauh-menjauh. Konflik mendekat-menjauh dialami oleh Nayla, ketika 

secara moral materi Nayla persiapkan untuk meninggalkan Juli, tetapi ia masih 

saja merasakan kehilangan Juli yang sudah baik padanya. Adapun konflik 

menjauh-menjauh dialami oleh Nayla, ketika fisik Nayla merasa sakit akibat 

pemukulan yang dilakukan oleh ibu dan ia pun merasa takut pada ibunya yang 

begitu kejam, sehingga membuat batin Nayla tidak nyaman. Perbedaan penelitian 

Diana Ayu Kartika dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, sedangkan 

persamaannya ialah sama- sama menggunakan pendekatan psikologi sastra. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa keaslian penelitian dengan 

judul “Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di 

Telapak Kakinya karya Triani Retno A: Tinjauan Psikologi Sastra” dapat 

dipertanggung jawabkan karena sepengetahuan penulis belum pernah ada yang 

meneliti novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya dengan 

menganalisis aspek konflik batin dan menggunakan tinjauan psikologi sastra. 
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G. 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 untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Dengan 

pemahaman peta secara teoritik beragam variabel yang terlibat dalam penelitian, 

dapat dijelaskan hubungan dan keterkaitan antara variabel yang terlihat sehingga 

posisi setiap variabel yang akan dikaji menjadi jelas.  

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Alur kerangka berpikir 
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H. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif, yakni 

penelitian yang menekankan catatan dengan deskripsi dalam bentuk naratif yang 

rinci, lengkap dan mendalam, yang menggambarkan situasi sebenarnya guna 

mendukung penyajian data (Sutopo, 2006:40) 

Penelitian kualitatif melibatkan kegiatan antologis. Data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat yang memiliki arti lebih bermakna 

dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar 

sajian angka atau frekuensi. Penelitian ini menekankan catatan dengan deskriptif 

kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkansituasi yang 

sebenarnyaguna mendukung penyajian data. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif 

secara umum sering disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif (Supoto, 

2006:40) 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi terpancang 

(ambedded reseach) dan studi kasus (case study). Sutopo (2006:112) memaparkan 

bahwa penelitian terpancang (ambedded reseach) digunakan karena masalah dan 

tujuan penelitian telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal penelitian. Sedangkan 

studi kasus (case study) digunakan karena strategi ini difokuskan pada kasus 

tertentu. 
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Arah atau penekanan dalam penelitian ini adalah konflik batin tokoh 

utama tinjauan psikologi sastra pada novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di 

Telapak Kakinya karya Triani Retno A dengan urutan analisis sebagai berikut. 

1) Struktur yang membangun novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di 

Telapak Kakinya karya Triani Retno A. 

2) Konflik batin tokoh utama dalam novel Ibuku Tak Menyimpan Surga 

di Telapak Kakinya karya Triani Retno A tinjauan psikologi sastra. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah konflik batin tokoh utama dalam novel Ibuku 

Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya karya Triani Retno A  

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). 

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian. 

Data dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata, ungkapan dan 

kalimat yang mengandung konflik batin tokoh utama dalam novel Ibuku Tak 

Menyimpan Surga di Telapak Kakinya karya Triani Retno A. 

b. Sumber Data 

Sumber  data adalah subjek penelitian dari mana data diperoleh 

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

menjadi dua, sebagai berikut. 
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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 teks novel 

Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya karya Triani Retno A 

diterbitkan oleh Diva Press, Yogyakarta, cetakan pertama tahun 2012, 

dan setebal 334 halaman. 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung atau lewat perantara, tetapi masih berdasarkan pada 

kategori konsep (Siswantoro, 2005:54). Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini berupa artikel tentang biografi Triani Retno A (Profil 

Penulis: Triani Retno, Penulis Pantang Menyerah dan Profil Penulis: 

Triani Retno A), serta buku-buku yang dianggap relevan dengan 

penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

pustaka dan catat.  

1. Teknik Pustaka yaitu mempergunakan sumber- sumber tertulis yang 

digunakan, diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan pengkajian 

sastra, dalam hasil ini tinjauan psikologi sastra.  
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2. Teknik catat adalah suatu teknik yang menempatkan peneliti sebagai 

instrument kunci dengan melakukan penyimakan secara cermat, terarah 

dan teliti terhadap sumber primer Subroto (dalam Al-Ma‟ruf, 2010:356) 

Sumber data yang tertulis dipilih sesuai dengan masalah pengkajian 

psikologi sastra sarana penelitian tersebut berupa teks novel Ibuku Tak 

Menyimpan Surga di Telapak Kakinya karya Triani Retno A. Hasil 

penyimakan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder tersebut 

kemudian ditampung dan dicatat untuk digunakan dalam penyusunan laporan 

penelitian sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. 

5. Teknik Validitas Data 

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

trianggulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002:330) 

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 teoritis (theorerical 

trianggulation). 

a. Trianggulasi sumber 

Tekni 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. Di sini yang ditekankan 

adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, 

bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data 

yang sama untuk menguji kemampuan informasinya (Sutopo, 

2006:95) 

c. Trianggulasi peneliti 

Yang dimaksud dengan cara trianggulasi ini adalah hasil penelitian 

baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau 

keseluruhan bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. Dari 

pendangan 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 
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Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan. 

Berdasarkan keempat teknik  triangulasi tersebut, teknik pengujian 

validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi 

teori. Triangulasi 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 strukturalisme dan teori 

psikologi sastra. Dengan menggunakan tinjauan psikologi sastra, data konflik 

batin akan didapat lebih lengkap dan dapat ditarik kesimpulan. 

Langkah-langkah trianggulasi teori digambarkan sebagai berikut. 

   teori 1 

Makna   teori 2   suatu peristiwa (konteks) 

   teori 3   

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data dengan 

menggolongkannya ke dalam suatu pola, karakter, dan satuan uraian dasar 
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(Moleong, 2002:103). Kegiatan analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. 

Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai sejak pengumpulan data 

dilakukakan dan dikerjakan secara intensif. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model pembacaan semiotik yang terdiri dari 

pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

Pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh 

pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda- 

tanda linguistik. Pembangunan heuristik juga dapat dilakukan secara struktural 

(Pradopo dalam Sangidu, 2004:19).  

Teeuw (dalam Al-Ma‟ruf, 2010:76) menyebutkan bahwa hermeneutika 

adalah ilmu atau keahlian menginterpretasikan karya sastra dan ungkapan 

bahasa dalam arti yang lebih luas, maksudnya hermeneutika adalah sebuah 

upaya untuk membuat sesuatu yang gelap, remang- remang, atau abstrak dalam 

suatu teks menjadi lebih jelas atau terang.  

Dalam pelaksanaan, digunakan juga metode berpikir induktif. 

Penelitian tidak mencari data untuk memperkuat atau menolak hipotesis yang 

telah diajukan sebelum penelitian, tetapi untuk melakukan abstraksi setelah 

rekaman fenomena-fenomena khusus dikelompokkan menjadi satu. Teori yang 

dikembangkan dengan cara ini muncul dari bawah, berasal dari sejumlah besar 

satuan bukti yang terkumpul yang saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya (Aminuddin, 1990:17) 

Menurut Rifettere dan Culler (dalam Sangidu, 2004:19) menyatakan 

pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca 
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dengan bekerja secara terus menerus lewat pembacaan teks sastra secara bolak- 

balik dari awal sampai akhir. Dengan pembacaan hermeneutik ini, pembaca 

dapat mengingat  peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian antara satu dengan 

yang lainnya sampai menemukan makna secara keseluruhan isi di dalam teks 

sastra sebagai sistem tanda. 

7. Sistematika Penulisan 

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Dilanjutkan tinjauan pustaka dan landasan teori. Adapun metode penelitian 

meliputi pendekatan dan strategi penelitian, objek penelitian, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, kerangka 

berfikir, dan sistematika penulisan.  

Bab II biografi pengarang, yang memuat riwayat singkat pengarang, hasil 

karya pengarang dan ciri- ciri kesusastraannya.  

Bab III berisi tentang struktus analisis novel Ibuku Tak Menyimpan Surga 

di Telapak Kakinya karya Triani Retno A yang meliputi tema, alur, latar, dan 

penokohan. 

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan tentang aspek kepribadian 

tokoh utama dalam novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya karya 

Triani Retno A.  

Bab V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, kemudian 

lembar-lembar berikutnya ialah daftar pustaka dan sinopsis. 

 


