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A. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan imajinasi pengarang yang dipengaruhi 

oleh lingkungan sosialnya. Imajinasi pengarang dituangkan dalam bentuk 

bahasa yang kemudian dinikmati oleh pembaca. Pengarang mempunyai 

bahasa yang khas dalam menuangkan hasil pikirannya ke dalam karya 

sastra. Wellek dan Weren (1993:109) menjelaskan sastra adalah institusi 

sosial yang memakai medium bahasa. Seni kreatif sastra menggunakan 

manusia dan segala macam segi kehidupannya sebagai media dalam 

menyampaikan ide. Kehadiran karya sastra tidak pernah terlepas dari 

identitas pengarangnya karena sebuah karya sastra bersumber dari 

lingkungan atau masyarakat pengarang. Salah satu yang tidak pernah 

terlepas atau selalu kental dengan pengarang yaitu dari latar belakang 

karya sastra itu sendiri. Latar belakang inilah yang akan mengarahkan 

karya sastra pada tujuan penelitian karya sastra tersebut berupa apa saja 

yang melatarbelakangi, bagaimana kondisi kejiwaan, bagaimana situasi 

masyarakat sekitarnya, faktor religi, latar belakang sosial-budaya atau 

masalah historis politik. 

Karya sastra sebagai hasil dari kehidupan masyarakat dapat 

dijadikan nilai atau tolok ukur bagaimana suatu masyarakat di daerah 

tersebut tanpa melihat langsung keadaan masyarakatnya. Pembaca dapat 

mengetahui keadaan masyarakat dengan membaca tanpa harus melihat 

langsung situasi secara nyata. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa karya 

sastra dilatar belakangi oleh situasi masyarakat sekitarnya. 

Berbicara tentang novel, novel merupakan karya sastra yang berisi 

cerita di dalamnya dan membutuhkan waktu yang lama saat membaca. 

Novel biasanya menceritakan cerita sedih, senang, kecewa, perjuangan 

hidup, percintaan dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam novel terdapat 

tokoh-tokoh untuk menceritakan suasananya. Tokoh-tokoh inilah yang 

memperkuat isi suatu novel. Tokoh-tokoh dalam novel salah satunya 

merupakan tokoh utama. Tokoh utama merupakan orang yang berperan 
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banyak dalam novel. Isi dalam novel dapat berupa situasi masyarakat yang 

sebenarnya, ada juga berupa cerita fiktif belaka, dapat juga berupa cerita 

masyarakat lain. Isi dalam novel salah satunya berupa konflik. Konflik 

merupakan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Konflik yang dialami di 

dalam novel tidak jauh berbeda dengan konflik-konflik yang ada di 

masyarakat. Misalnya konflik tentang percintaan, keluarga, masyarakat 

dan sebagainya.  

Karya sastra mempunyai fungsi sebagai sistem komunikasi. Karya 

sastra dijadikan dapat dijadikan sebagai media untuk pembelajaran. Salah 

satu pembelajaran sastra yang sering dilakukan yaitu saat di sekolah. 

Namun, pembelajaran sastra di sekolah masih kurang mengimplenetasikan 

sastra dalam pembelajaran karena kebanyakan pendidik hanya 

mengutamakan dari segi kebahasaannya saja. Sastra pada dasarnya 

memilik sifat dasar yang hanya dapat ditangkap siswa dengan baik apabila 

setiap unsur khusus dihadirkan sebagai suatu ‘pengalaman baru’ bagi 

siswa (Rahmanto, 2004:36). Pengalaman baru dihadirkan agar sastra 

memberikan sesuatu yang berarti bagi siswa. Siswa yang sudah mendapat 

pengalaman baru dapat diketahui ketika siswa tersebut menemukan inti 

yang disampaikan dalam pembelajaran sastra tersebut. 

Salah satu novel yang memiliki konflik yang menarik yaitu trilogi 

novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Psikologi sastra 

adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan 

studi psikologis (Ratna, 2013:350). Dengan memusatkan perhatian pada 

tokoh utama, maka dapat dianalisis konflik batin yang bertentangan 

dengan psikologis. Dalam novel ini Ahmad Tohari menggambarkan 

seorang wanita yang dijadikan sebagai ronggeng. Saat akan 

dilaksanakannya malam buka klambu, si ronggeng atau Srintil tidak ingin 

menyerahkan kehormatannya kepada laki-laki lain kecuali Rasus. Akan 

tetapi awal pertama kali Rasus tidak mau. Sejak saat inilah timbul konflik-

konflik baru yang salah satunya Srintil tidak ingin melayani laki-laki lain 
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selain Rasus karena dia menginginkan sebuah pernikahan dan mempunyai 

seorang anak.  

Novel Ronggeng Dukuh Paruk diteliti karena menarik untuk 

diteliti, salah satu alasan yang menarik diteliti dalam novel yaitu tentang 

kemasyarakatan. Tokoh utama atau Srintil dalam novel diceritakan sebagai 

simbol tokoh yang memberikan semagat keperempuannya untuk keluar 

dari kekangan laki-laki yang biasanya perempuan jaman dahulu hanya 

dijadikan tempat pelampiasan oleh laki-laki. 

Kelebihan dari novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah dalam segi 

bahasa. Bahasa yang digunakan Ahmad Tohari dalam novel mudah 

dimengerti yang membuat pembaca mudah untuk memahami setiap alur 

cerita. Ahmad Tohari dalam membuat novel tidak melepaskan diri dari 

pengalaman hidup kedesaannya yang menunjukkan keaslian alam. Ciri 

inilah yang menjadikan keunggulan dalam setiap novel Ahmad Tohari 

karena pembaca akan tertarik dengan sebuah karya sastra yang latar 

belakang budayanya memiliki kesamaan.  

Cerita dalam novel memiliki banyak konflik yang dialami oleh 

tokoh utama yaitu Srintil. Konflik yang dialami oleh Srintil sebagai tokoh 

utama novel Ronggeng Dukuh Paruk berupa konflik batin karena konflik 

tersebut hanya dialami oleh diri Srintil. Konflik batin akan dikaji melalui 

psikologi sastra. Melalui psikologi sastra diharapkan dapat 

mengungkapkan makna yang terkandung dalam konflik batin tokoh utama 

dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Dapat diuraikan berdasarkan 

pernyataan diatas alasan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Permasalahan yang diangkat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk 

berisi tentang konflik batin yang dialami oleh tokoh utama yaitu 

Srintil yang mengalami tekanan batin saat menjadi seorang 

ronggeng. 

2. Gambaran keadaan tokoh utama yang dijelaskan dalam naskah ini 

didahului dengan analisis struktur yang meliputi tema, alur, 

penokohan, dan latar.  
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3. Analisis terhadap novel Ronggeng Dukuh Paruk dengan 

menggunakan pendekatan psikologi sastra diperlukan untuk 

mengetahui konflik batin yang dialami oleh Srintil sebagai tokoh 

utama.   

4. Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar sastra di SMA dengan 

memanfaatkan psikologi sastra. 

Adapun alasan diangkatnya konflik batin dalam penelitian karena 

novel Ronggeng Dukuh Paruk memiliki kelebihan tersendiri. Kaitan antara 

aspek psikologis dengan unsur tokoh atau penokohan maka karya sastra 

yang relevan untuk diteliti adalah yang berhubungan dengan aspek 

kejiwaan yang ada di dalamnya. Berdasarkan beberapa uraian diatas, 

peneliti meneliti “Konflik Batin Tokoh Utama dalam Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari: Tinjauan Psikologi Sastra dan 

Implementasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA”. 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan latar sosial budaya 

Ahmad Tohari sebagai pengarang novel Ronggeng Dukuh Paruk, 

mendeskripsikan struktur yang membangun dalam novel Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari mendeskripsikan konflik batin yang terdapat 

dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, 

mengimplementasi konflik batin tokoh utama dalam novel Ronggeng 

Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai studi analisis 

terhadap sastra di Indonesia dan memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasikan teori sastra dan teori psikologi sastra dalam 

mengungkapkan novel Ronggeng Dukuh Paruk. Manfaat praktis penelitian 

ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian karya sastra Indonesia 
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dan menambah wawasan pembaca tentang konflik batin dan meningkatkan 

kemampuan dan sebagai acuan bagi peneliti lain. 

Nurgiyantoro (2009:15) menyatakan bahwa novel merupakan 

karya yang bersifat realistis dan mengandung nilai psikologi yang 

mendalam, sehingga novel dapat berkembang dari sejarah, surat-surat, 

bentuk-bentuk nonfiksi atau dokumen-dokumen, sedangkan roman atau 

romansa lebih bersifat puitis. Jadi dapat diketahui perbedaan novel dengan 

romansa berdasarkan isi yang ada di dalamnya.  

Stanton (2007:20) mengelompokkan beberapa terma dan motode 

yang digunakan untuk membaca dan mendiskusikan fiksi ke dalam tiga 

subjudul antara lain fakta cerita (penokohan, alur, latar), tema, dan sarana 

sastra. Analisis struktural tidak dapat dipisahkan dengan analisis semiotik, 

dan sebaliknya, karena unsur-unsur karya sastra itu mempunyai makna 

dalam hubungannya dengan yang lain dan keseluruhannya yang 

terintegrasi ke dalam struktur tersebut (Hawkes dalam Pradopo, 2002:72).  

Psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang diyakini 

mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan (Minderoop, 2010:52). 

Menurut Ratna (2013:343), ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk 

memahami hubungan antara psikologis dengan sastra sebagai berikut: 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. 

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, 2012:723). 

Kurt Lewin dan Neal Miller (Davidoff, 1991:178) menggolongkan konflik 

berdasarkan urutan tindakan menjadi tiga bagian sebagai berikut: a) 

Konflik mendekat-mendekat (approach-approach conflict), b) Konflik 
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menghindar-menghindar (advoidance-advoidance conflict), c) Konflik 

mendekat-menghindar (approach-advoidance conflict).  

 

B. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Ratna (2009:46) metode kualitatif pada dasarnya sama dengan metode 

hermeutika. Artinya, baik metode hermeutika, kualitatif, dan analisis isi, 

secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan 

menyajikannya dalam bentuk deskriptif. Objek yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah konflikbatin tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari dengan tinjauan psikologi sastra. 

Milles dan Huverman (dalam Siswantoro, 2005:63) dapat 

diterjemahkan bahwa data kualitatif merupakan sumber informasi yang 

berdasar teori dan juga kaya akan deskripsi serta kaya akan penjelasan proses 

yang terjadi di dalam konteks tempat. Data dalam penelitian adalah kata, 

frasa, kalimat, dan wacana yang menyangkut konflik batin berdasarkan 

psikologi sastra dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah novel  Ronggeng Dukuh Paruk karya 

Ahmad Tohari diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, terbitan 

Oktober 2012 setebal 408 halaman, sedangkan sumber data sekunder 

diperoleh dari biografi pengarang, skripsi, dan internet yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pustaka dan simak-catat. Teknik pustaka yakni mempergunakan sumber-

sumber tertulis untuk memperoleh data dan konteks kesastraan dengan dunia 

nyata secara mimetik yang mendukung untuk dianalisis (Al-Ma’ruf, 

2012:12). Teknik yang digunakan selanjutnya yaitu teknik simak catat. 

Menurut Mahsun (2005:5) menjelaskan bahwa teknik simak adalah 
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penyadapan sesuatu yang digunakan seseorang atau beberapa orang informan 

dalam upaya mendapatkan data, sedangkan teknik catat adalah teknik lanjutan 

yang dilakukan peneliti ketika menerapkan metode simak. 

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi teori. Triangulasi teori digunakan oleh peneliti karena 

menggunakan teori lebih dari satu dalam pembahasan yang dikaji. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori, seperti teori struktural 

untuk mengetahui struktur dalam novel yang digunakan untuk menemukan 

makna dalam novel sebab tanpa teori struktural maka kebulatan makna 

dalam novel tidak dapat ditemukan. Teori yang kedua yaitu psikologi 

sastra yang dianggap dapat menemukan konflik batin tokoh utama di 

dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

Teknik untuk menganalisis novel Ronggeng Dukuh Paruk 

menggunakan motode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan 

heuristik dan heremeneutik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan 

dengan jalan meneliti tataran gramatikalnya dari sisi mimetisnya dan 

dilanjutkan dengan pembacaan retroaktif, yaitu pembacaan bolak-balik 

sebagaimana yang terjadi pada metode hermeneutik untuk menangkap 

maknanya (Riffaterre dalam Jabrohim (ed), 2003:11). Pembacaan 

hermeneutik adalah pembacaan ulang dengan memberikan interpretasi 

yang disebut sebagai sistem pembacaan semiotik tingkat kedua yakni 

berdasarkan konvensi sastra (Al-Ma’ruf, 2012:18). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Ratna (2013:56) menjelaskan bahwa pendekatan biografis merupakan 

studi yang sistematis mengenai proses kreativitas. Pengarang pada dasarnya 

lebih berhasil jika menggambarkan situasi masyarakat disekitarnya. 
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1. Latar Sosial Budaya Pengarang 

Ahmad Tohari merupakan penulis yang berasal dari Banyumas 

pada tanggal 13 Juni 1948 di daerah Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, 

Jawa Tengah. Sejak remaja memang memiliki hobi menulis catatan 

harian. Ahmad Tohari setelah menamatkan pendidikan sekolah lanjutan 

atas dari SMAN II Purwokerto ingin menjadi seorang dokter atau menjadi 

ekonom akan tetapi ia keluar karena faktor biaya. Ciri khas kesusastraan 

karya Ahmad Tohari adalah a) komunikatif bahasanya, b) karyanya selalu 

menggambarkan pedesaan, c) suka mengangkat isu lokalitas, d) suka 

memaparkan unsur religius. 

2. Analisis Struktural Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

Stanton (2007:20) membagi unsur pembentuk novel menjadi tiga 

bagian, yaitu fakta cerita, tema cerita, dan sarana cerita. Unsur-unsur yang 

akan dianalisis yaitu fakta cerita dan tema cerita. Fakta cerita di dalamnya 

meliputi karakter, alur, dan latar. Unsur-unsur tersebut dianalisis karena 

berkaitan langsung dengan tujuan dan objek penelitian. Tema dalam novel 

Ronggeng Dukuh Paruk adalah kehidupan ronggeng Dukuh Paruk 

terkoyak. Dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk tokoh utama adalah 

Srintil. Karakter para tokoh sangat kuat dengan adanya sisi lain yang 

diceritakan dalam novel. Alur cerita dalam novel dideskripsikan secara 

maju. Alur maju bersifat kronologis yaitu dengan ditandai peristiwa 

pertama diikuti oleh peristiwa berikutnya. Latar cerita dalam novel 

Ronggeng Dukuh Paruk terdiri dari latar waktu, latar sosial, dan latar 

tempat memiliki keterkaitan dengan unsur tema, penokohan, dan alur. 

Latar waktu terjadi sekitar tahun 1960-1966, latar sosialnya berupa 

masyarakat Dukuh Paruk yang melarat dan penyakitan, kemudian latar 

tempat yang digunakan adalah di Dukuh Paruk (Banyumas), Dawuan, dan 

Alas Wangkal. Salah satu contoh, yakni pentas ronggeng dilaksanakan di 

daerah Dukuh Paruk. 
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3. Konflik Batin dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad 

Tohari 

Jenis konflik yang disebutkan oleh Kurt Lewin dan Neal Miller 

(Davidoff, 1991:178) ada tiga teori konflik, pertama: Konflik mendekat-

mendekat (approach-approach conflict), konflik ini terjadi bila seseorang 

dihadapkan dan harus memilih antara dua tujuan, kebutuhan, benda atau 

tindakan-tindakan tertentu yang sama.  Seperti malam bukak-klambu 

sebagai syarat seorang ronggeng. Contoh lain yaitu ketika Srintik lebih 

memilih menyerahkan kehormatannya kepada Rasus terlebih dahulu 

daripada harus menyerahkan kepada Dower yang membawa sebuah 

rupiah perak dan seekor kerbau besar, serta Sulam yang membawa sebuah 

ringgit emas. Kedua, konflik menghindar-menghindar (advoidance-

advoidance conflict), konflik ini timbul bila seseorang menghadapi 

serempak dua hal yang sama-sama tidak menarik atau tidak disukainya 

dan harus memilih salah satu, seperti contoh ketika Srintil pergi ke 

Dawuhan ketika disuruh pulang oleh Nyai Kartareja karena ada Pak 

Marsusi yang hendak bertemu dengannya akan tetapi Srintil memilih 

pergi. Contoh lagi ketika Srintil memutuskan untuk tidak melayani laki-

laki lagi, Ia hanya ingin meronggeng layaknya seorang ronggeng. Ketiga, 

konflik mendekat-menghindar (approach-advoidance conflict), konflik ini 

terjadi apabila seseorang menghadapi serempak antara yang menarik dan 

yang tidak menarik dan harus memilih salah satu daripadanya, seperti 

contoh Srintil kecewa karena Rasus menolaknya ketika ia hendak 

menyerahkan kehormatannya. Contoh lainnya ketika hendak disuruh 

dukun ronggeng untuk bertemu dengan Pak Marsusi, Srintil lebih memilih 

bersama Goder. 

4. Implementasi Hasil Penelitian Novel Ronggeng Dukuh Paruk Sebagai 

Bahan Ajar Sastra Di SMA 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk sangat relevan untuk dijadikan 

sebagai materi pembelajaran di SMA. Implementasi dapat dilakukan 

menggunakan berbagai kategori yaitu fungsi sastra, fungsi pengajaran 
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sastra, dan berdasarkan kriteria pemilihan bahan ajar sastra. Nilai yang 

dapat diimplementasikan yaitu nilai keikhlasan dan ketabahan. Konflik 

batin tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk diharapkan dapat 

membentuk pribadi peserta didik yang memiliki karakter dan moral yang 

baik sehingga dapat menyaring pergaulan asing yang pantas ditiru 

maupun tidak. 

D. SIMPULAN 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk merupakan karya Ahmad Tohari 

yang lahir di daerah Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah 

pada tanggal 13 Juni 1948. Ahmad Tohari pada dasarnya mempunyai hobi 

menulis, akan tetapi tidak pernah berpikiran akan menjadi penulis 

ternama. Karya sastranya terkenal pada kekuatan pedesaan yang dikemas 

secara eksotis sehingga menimbulkan kehidupan pedesaan menjadi 

sedemikian hidup dan menarik. Hasil tulisannya mendapatkan beberapa 

penghargaan antara lain hadiah dari Yayasan Buku Utama untuk novelnya 

yang berjudul Kubah (1980), hadiah Sayembara Penulisan Roman Dewan 

Kesenian Jakarta unutk novelnya yang berjudul Di Kaki Bukit Cibalak 

(1986), penghargaan  Fellow Writer the University Of Iowa (1990), 

penghargaan Bhakti Upapradana dari Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah 

untuk Pengembangan Seni Budaya (1995), dan South East Asia Writes 

Award, Bangkok (1995). 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari telah 

dianalisis berdasarkan struktur pembangunnya yang menunjukkan 

kesatuan yang utuh. Unsur yang satu dengan unsur yang lainnya saling 

berhubungan dan memiliki keterkaitan. Hal tersebut dapat terlihat jelas 

perpaduan antara tema, alur, penokohan, dan latar. 

Tema dalam novel ini adalah kehidupan ronggeng Dukuh Paruk 

yang terkoyak. Alur yang digunakan adalah alur maju. Tokoh yang 

dianalisis adalah Srintil, Rasus, Nenek Rasus, Sakarya, Nyai Sakarya, 

Kartareja, Nyai Kartareja, Sakum, Tampi, dan Bajus. Latar tempat yang 
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digunakan yaitu di Dukuh Paruk (Banyumas), kota Eling-eling, pasar 

Dawuhan, Alaswangkal. Latar waktu terjadi sekitar tahun 1960 sampai 

1966. Latar sosial dalam novel ini adalah kehidupan masyarakat Dukuh 

Paruk ketika Srintil tumbuh besar dan menjadi seorang ronggeng di dukuh 

tersebut. Keadaan inilah yang membuat Srintil semakin sulit. Indang yang 

merasuki tubuhnya membuat Srintil menjadi wanita yang tidak seperti 

wanita lainnya. 

Analisis yang digunakan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk 

adalah menggunakan pendekatan Psikologi Sastra. Pedekatan ini 

digunakan untuk menganalisis konflik batin tokoh tama. Konflik batin 

tokoh Srintil dikaji menggunakan tiga aspek, yaitu konflik mendekat-

mendekat (approach-approach conflict), misalnya Srintil ketika akan 

melaksanakan malam bukak-klambu sebagai syarat menjadi seorang 

ronggeng dan mendapatkan upah berupa uang atau perhiasan., konflik 

menghindar-menghindar (advoidance-advoidance conflict) misalnya 

Srintil pergi ke Dawuhan ketika disuruh pulang oleh Nyai Kartareja karena 

ada Pak Marsusi yang hendak bertemu dengannya, dan konflik mendekat-

menghindar ((approach-advoidance conflict) misalnya Srintil kecewa 

ketika Rasus menolaknya ketika ia hendak menyerahkan kehormatannya. 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk sangat relevan untuk dijadikan 

sebagai materi pembelajaran di SMA. Implementasi dapat dilakukan 

menggunakan berbagai kategori yaitu fungsi sastra, fungsi pengajaran 

sastra, dan berdasarkan kriteria pemilihan bahan ajar sastra. Unsur 

intrinsik diimplementasikan pada siswa untuk menemukan tema, tokoh, 

latar, dan alur. Unsur ekstrinsik pada novel diimplementasikan untuk 

menemukan nilai-nilai hidup yang terdapat dalam novel tersebut. Nilai 

yang dapat diimplementasikan yaitu iklhas menerima dan ketabahan. 

Konflik batin tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk 

diharapkan dapat membentuk pribadi peserta didik yang memiliki karakter 

dan moral yang baik sehingga dapat menyaring pergaulan asing yang 

pantas ditiru maupun tidak. 
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