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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur yang terdapat pada 
novel MBDA, (2)  mendeskripsikan konflik batin  yang dikaji dengan teori psikologi 
sastra pada novel MBDA, (3) mendeskripsikan implementasi hasil penelitian novel 
MBDA karya Tere Liye sebagai bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia di SMA. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Strategi penelitian terpancang dan 
studi kasus. Objek penelitian yaitu konflik batin pada novel MBDA dengan tinjauan 
psikologi sastra dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA. 
Data kualitatif berupa kata, frasa, kalimat, dan wacana yang berhubungan dengan 
struktur dan konflik batin dalam novel MBDA. Sumber data primer yaitu novel 
MBDA dan data sekunder dari internet. Teknik pengumpulan data yaitu teknik 
pustaka, simak, dan catat. Teknik validitas data yaitu teknik triangulasi data dan 
teoritis. Teknik analisis data menggunakan pembacaan model semiotik, terdiri atas 
pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil analisis struktural meliputi tema, yaitu 
keterbatasan bukan akhir dari segalanya karena berusaha, sabar, ikhlas, dan 
bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Penokohan yaitu Melati, Karang, Bunda, Tuan 
HK, Salamah, Ibu-ibu Gendut, dan Kinasih. Alur yang digunakan adalah alur maju. 
Latar dibagi menjadi tiga, yaitu (1) latar tempat, meliputi laut, ruang makan 
keluarga HK, dan pelabuhan kota, (2) latar waktu, meliputi waktu penceritaan novel 
selama empat minggu ketika pagi, siang, dan malam hari dan (3) latar sosial yaitu 
menggambarkan kehidupan keluarga kaya dan masyarakat sederhana. Konflik batin 
dalam novel MBDA karya Tere Liye menggunakan teori kepribadian Sigmund Freud 
dengan wujud konflik batin antara: (1) rasa ingin tahu dan keterbatasan (id dan 
ego), (2) memilih menikah atau keluarga HK (id dan superego), (3) tidak bisa 
melupakan kenangan buruk dan lari dari kehidupan (id dan ego), (4) harapan dan 
kenyataan (ego dan superego), dan (5) mempertahankan dan melepaskan (id,ego, 
dan superego). 
 
Kata Kunci: Konflik Batin, Psikologi Sastra, Novel Moga Bunda Disayang Allah, 
Implementasi Pembelajaran Sastra.  
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A. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan bagian dari keindahan yang ditujukan oleh 

pengarang terhadap penikmat sastra. Sastra merupakan bagian dari 

kebudayaan yang terus berkembang hingga sekarang. Keberadaan karya sastra 

berhasil memikat hati para masyarakat penikmat budaya karena 

perkembangannya yang sangat pesat. Karya sastra menjadi sebuah kebutuhan 

bagi penikmat sekaligus para sastrawan. Penelitian terhadap karya sastra 

sangat diperlukan karena hal ini untuk menemukan sebuah relevansi dari isi 

karya sastra terhadap kehidupan sekarang. 

Pemahaman terhadap sastra pun diperlukan penghayatan yang tidak 

dapat diformulasikan dan diartikulasikan dengan jelas. Karena itu, semakin 

banyak seseorang membaca karya sastra, semakin banyak pula ia mengetahui 

masalah- masalah kemanusiaan karena karya sastra merupakan abstraksi dari 

seluruh aspek kehidupan manusia yang telah terjabarkan di dalam unsur-unsur 

karya sastra (Sangidu, 2004: 37-38). 

Menurut Al-Ma’ruf (2010: 17), novel menceritakan berbagai masalah 

kehidupan manusia dalam interaksinya dengan sesama dan lingkungannyan, 

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. 

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. 

Novel MBDA merupakan novel yang menarik untuk diteliti karena 

novel ini memiliki kelebihan pada cerita dan tokoh-tokohnya. Novel ini 

menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Melati yang terlahir sangat 

lucu menggemaskan, rambut ikalnya mengombak, pipinya tembam seperti 

donut, matanya hitam legam seperti biji buah leci dan giginya kecil seperti 

gigi kelinci. Kisah dimulai ketika Melati tiba-tiba mulai buta dan tuli total. 
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Doa dan harapan terus dipanjatkan oleh keluarga terutama Bundanya. 

Perjuangan hidup Melati dimulai setelah Bunda menemukan Pak Guru 

Karang. Karang adalah pemuda yang tidak punya background pendidikan. 

Namun dia memiliki sesuatu yang tidak setiap orang dengan background 

pendidikan memilikinya. Karang mampu ikut merasakan perasaan anak-anak 

yang berdiri di depannnya. Karang mempunyai masalah pada masa lalunya. 

Karang pernah mengalami kecelakaan di laut hingga menewaskan murid 

kesayangannya. Perasaan bersalah itu menjadikannya hancur, menjadi 

pemabuk, hidup di malam hari, kehidupannya benar-benar hancur. Bukan 

hanya doa Bunda yang terkabul, namun doa Ibu-Ibu Gendut itu juga terkabul. 

Bukan hanya Melati yang mengenal dunia dan Penciptanya, namun Karang 

pun bisa berdamai dengan masa lalunya. 

Pada dasarnya konflik timbul ketika manusia merasakan kenyataan 

yang dihadapinya tidak sesuai dengan harapan atau tidak seimbangnya id, 

ego, dan superego. Hubungan sastra dengan psikologi sastra pada dasarnya 

dibangun atas dasar asumsi-asumsi genesis, dalam kaitannya dengan psike 

dengan aspek-aspek kejiwaan pengarang. Karya sastra, baik novel, drama, dan 

puisi di jaman modern ini sarat dengan unsur-unsur psikologis sebagai 

manifestasi: kejiwaan pengarang, para tokoh fiksional dalam kisahan dan 

pembaca (Minderop, 2010:52-53). Konflik batin merupakan ranah dari 

psikologi. Melalui pendekatan psikologi sastra, penelitian ini diharapkan 

mampu mengungkapkan konflik batin yang terkandung dalam novel MBDA. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul “Konflik Batin dalam Novel Moga Bunda disayang Allah Karya Tere 

Liye: Tinjauan Psikologi Sastra dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar 

Sastra Indonesia di SMA”. 
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B. METODOLOGI 

Penelitian ini meneliti mengenai konflik batin dalam novel MBDA 

karya Tere Liye. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005: 4), menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan data, dan mengambil 

simpulan. 

Objek penelitian merupakan perhatian utama dalam suatu penelitian. 

Sangidu (2004: 61) menyatakan bahwa objek penelitian sastra adalah pokok 

atau topik penelitian sastra. Objek penelitian ini adalah konflik batin  pada 

novel MBDA karya Tere Liye dengan tinjauan psikologi sastra dan 

implementasinya sebagai bahan ajar sastra  Indonesia di SMA. 

Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif sehingga data yang 

digunakan biasanya berupa kata, frasa, kalimat, dan wacana yang 

mengandung unsur konflik batin yang terdapat di dalam novel MBDA. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel MBDA karya Tere Liye. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari internet (biografi Tere 

Liye, Fauziah, 2013 yang berjudul “Biografi Tere Liye”. http. Saffpop. 

Wordpress. Com/ 2013). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik 

pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka yaitu peneliti membaca novel 

MBDA karya Tere Liye secara keseluruhan. Teknik simak yaitu peneliti 

membaca dan memahami isi dari novel MBDA karya Tere Liye secara 

keseluruhan. Teknik catat yaitu data yang diperoleh dari membaca kemudian 

dicatat, sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. 

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik trianggulasi yang 

lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Jenis trianggulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi data dan triangulasi teoretis 
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yaitu dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data dari berbagai 

sumber serta menggunakan beberapa teori dalam membahas masalah yang 

akan dikaji. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

pembacaan semiotik, yaitu heuristik dan hermeneutik. Menurut Riffaterre 

(dalam Sangidu, 2004: 19), metode pembacaan heuristik merupakan cara kerja 

yang dilakukan oleh pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara 

referensial lewat tanda-tanda linguistik. Adapun metode pembacan 

hermeneutik atau retroaktif merupakan kelanjutan dari metode pembacaan 

heuristik untuk mencari makna (meaning of meaning atau sifnificance). 

Adapun langkah awal dalam menganalisis novel MBDA dalam penelitian ini 

adalah dengan pembacaan awal untuk menganalisis unsur-unsur intrinsiknya 

dan mengelompokkan teks-teks yang terdapat dalan novel MBDA yang 

mengandung tema, penokohan, alur, dan tempat. Selanjutnya langkah kedua 

dilakukan pembacaan hermeneutik, yaitu peneliti menafsirkan makna 

peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada pada teks novel dengan membaca 

secara bolak-balik dari awal sampai akhir sehingga dapat mengungkapkan 

konflik tokoh novel MBDA. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Struktur Novel MBDA Karya Tere Liye 

 Analisis struktural menjadi prioritas pertama sebelum analisis yang 

lain. Tanpa analisis struktural, makna instrinsik yang dapat digali dari 

karya itu sendiri tidak akan tertangkap. Unsur-unsur pembangun struktur 

fiksi menurut Stanton (2007: 22-47) terdiri atas tema, fakta cerita, dan 

sarana cerita. Tema adalah makna sebuah cerita yang harus menerangkan 

sebagian besar  unsurnya dengan cara sederhana. Fakta cerita adalah suatu 

struktur faktual yang terdapat dalam sebuah cerita. Fakta cerita terdiri atas 

karakter penokohan, alur, dan latar. Dalam penelitian ini akan dianalisis 
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empat unsur, yaitu tema, karakter/penokohan, alur, dan latar. Tujuan 

analisis struktural adalah sebagai jembatan untuk melakukan analisis 

tentang konflik batin dalam novel MBDA karya Tere Liye. 

a. Tema dalam novel MBDA yaitu keterbatasan bukan akhir dari segalanya 

karena berusaha, sabar, ikhlas, dan bersyukur adalah kunci kebahagiaan. 

b. Fakta cerita dalam novel MBDA sebagai berikut. 

1) Tokoh yang terdapat pada novel MBDA yaitu Melati, Karang, Bunda, 

Tuan HK, Salamah, Ibu-ibu gendut, dan Kinasih. 

2) Alur dalam novel MBDA adalah alur maju karena jalannya cerita yang 

runtut dari awal hingga akhir. 

3) Latar dalam novel MBDA dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, 

waktu, dan sosial. Latar tempat dalam novel MBDA meliputi laut, ruang 

makan keluarga HK, dan pelabuhan kota. Latar waktu dalam novel MBDA 

meliputi waktu penceritaan novel (selama empat minggu), pagi hari, siang 

hari, dan malam hari. Latar sosial dalam novel MBDA yaitu 

menggambarkan tentang kehidupan keluarga kaya dan masyarakat 

sederhana. 

2. Konflik Batin dalam Novel MBDA Karya Tere Liye: Tinjauan Psikologi 

Sastra 

Konflik adalah percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Konflik 

dalam karya sastra sangat mempengaruhi pembaca. Sebuah karya sastra 

akan menarik jika terdapat suatu konflik yang mampu membuat 

pembacanya ikut terhanyut dalam konflik yang dihadapi oleh tokoh cerita. 

Berdasarkan bentuknya konflik dapat dibedakan menjadi konflik internal 

dan konflik eksternal. Konflik batin merupakan ranah dari psikologi. 

Untuk menganalisis konflik batin dalam novel MBDA karya Tere Liye 

digunakan teori kepribadian Sigmund Freud dengan wujud konflik id, ego, 

dan superego. Freud (dalam Zaviera, 2007: 97-109) menyatakan bahwa 

pada dasarnya konflik timbul ketika manusia merasakan kenyataan yang 
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dihadapinya tidak sesuai dengan harapan atau tidak seimbangnya 

kepribadian seseorang. Konflik batin yang dialami seseorang akan 

berdampak pada perubahan emosi. Ada tiga jenis kecemasan akibat 

perubahan emosi tersebut. Pertama, kecemasan realistik (rasa takut). 

Kedua, kecemasan moral (rasa malu, rasa bersalah atau rasa takut 

mendapat sanksi). Ketiga, kecemasan neurotik (perasaan gugup). Ketika 

kecemasan itu menguasai ego maka akan membentuk mekanisme 

pertahanan diri. Unsur ekstrinsik adalah Konflik batin dalam MBDA karya 

Tere Liye menggunakan teori kepribadian Sigmund Freud dengan wujud 

konflik batin antara: (1) rasa ingin tahu dan keterbatasan (id dan ego), (2) 

memilih menikah atau keluarga HK (id dan superego), (3) tidak bisa 

melupakan kenangan buruk dan lari dari kehidupan (id dan ego), (4) 

harapan dan kenyataan (ego dan superego), dan (5) mempertahankan dan 

melepaskan (id,ego, dan superego).  

3. Implementasi Hasil Penelitian sebagai Bahan Ajar Sastra Indonesia di 

SMA 

Depdiknas (dalam Sufanti, 2012: 25) menjelaskan bahwa pengajaran 

adalah proses, cara dan perbuatan mengajar. Mengajar adalah kegiatan-

kegiatan membuat siswa belajar. Belajar adalah proses membangun 

makna/pemahaman terhadap informasi dan pengalaman. 

Hasil penelitian novel MBDA ini dapat diimplementasikan ke dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA untuk memberikan 

motivasi kepada peserta didik. Salah satu materi pembelajaran sastra 

Indonesia yang digunakan adalah hasil analisis struktral dan hasil analisis 

konflik batin dalam novel MBDA karya Tere Liye, dapat diterapkan di 

kelas XI. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan standar isi yang 

berupa standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditekankan pada 

kelas XI dengan Standar Kompetensi (SK) 7. Memahami berbagai 
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hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan pada Kompetensi Dasar (KD) 

7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan. 

Hasil penelitian struktural dan konflik batin tokoh dalam novel MBDA 

dapat diterapkan dalam pembelajaran sastra yaitu dalam menganalisis 

unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel. Adapun unsur intrinsik novel 

meliputi tema, penokohan, alur, dan latar.  Tema dalam novel MBDA yaitu 

tentang keterbatasan bukan akhir dari segalanya: berusaha, sabar, ikhlas, 

dan bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Alur novel MBDA adalah alur 

maju karena dilihat dari jalannya cerita yang runtut dari awal hingga akhir. 

Adapun latar dalam novel MBDA terbagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, 

latar waktu, dan latar sosial. Unsur ekstrinsik adalah Konflik batin dalam 

novel MBDA karya Tere Liye menggunakan teori kepribadian Sigmund 

Freud dengan wujud konflik batin antara: (1) rasa ingin tahu dan 

keterbatasan (id dan ego), (2) memilih menikah atau keluarga HK (id dan 

superego), (3) tidak bisa melupakan kenangan buruk dan lari dari 

kehidupan (id dan ego), (4) harapan dan kenyataan (ego dan superego), 

dan (5) mempertahankan dan melepaskan (id, ego, dan superego). 

 

D. SIMPULAN 

 Analisis struktural pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

unsur-unsur intrinsik novel MBDA karya Tere Liye yang meliputi tema yaitu 

keterbatasan bukan akhir dari segalanya karena berusaha, sabar, ikhlas, dan 

bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Penokohan yaitu Melati, Karang, 

Bunda, Tuan HK, Salamah, Ibu-ibu gendut, dan Kinasih. Alur yang 

digunakan yaitu alur maju. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat 

meliputi laut, ruang makan keluarga HK, dan pelabuhan kota. Latar waktu 

meliputi waktu penceritaan novel selama empat minggu ketika pagi hari, 
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siang hari, dan malam hari. Latar sosial yaitu menggambarkan tentang 

kehidupan keluarga kaya dan masyarakat sederhana. 

 Konflik batin dalam novel MBDA karya Tere Liye menggunakan teori 

kepribadian Sigmund Freud dengan wujud konflik batin antara: (1) rasa ingin 

tahu dan keterbatasan (id dan ego), (2) memilih menikah atau keluarga HK (id 

dan superego), (3) tidak bisa melupakan kenangan buruk dan lari dari 

kehidupan (id dan ego), (4) harapan dan kenyataan (ego dan superego), dan 

(5) mempertahankan dan melepaskan (id, ego, dan superego). 

Hasil penelitian terhadap novel MBDA karya Tere Liye relevan untuk 

dijadikan sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. Hasil penelitian 

struktural dan konflik batin tokoh dalam novel MBDA dapat diterapkan dalam 

pembelajaran sastra yaitu dalam menganalisis unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik novel. Adapun unsur intrinsik novel meliputi tema, penokohan, 

alur, dan latar.  Tema dalam novel MBDA yaitu tentang keterbatasan bukan 

akhir dari segalanya: berusaha, sabar, ikhlas, dan bersyukur adalah kunci 

kebahagiaan. Alur novel MBDA adalah alur maju karena dilihat dari jalannya 

cerita yang runtut dari awal hingga akhir. Adapun latar dalam novel MBDA 

terbagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Unsur 

ekstrinsik adalah Konflik batin dalam novel MBDA karya Tere Liye 

menggunakan teori kepribadian Sigmund Freud dengan wujud konflik batin 

antara: (1) rasa ingin tahu dan keterbatasan (id dan ego), (2) memilih menikah 

atau keluarga HK (id dan superego), (3) tidak bisa melupakan kenangan 

buruk dan lari dari kehidupan (id dan ego), (4) harapan dan kenyataan (ego 



10 

 

dan superego), dan (5) mempertahankan dan melepaskan (id, ego, dan 

superego).  

E. DAFTAR PUSTAKA 

Al-Ma’ruf, Ali Imron. 2010. Kajian Stilistika, Perspektif Kritik Holistik. 
Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. 

Minderop, Albertine. 2010. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan 
Contoh Kasus. Jakarta: Buku Obor. 

Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 

Sangidu. 2004. Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat. 
Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 

Siswantoro. 2011. Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. 

Stanton, Robert. 2007. Teori Fiksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sufanti, Main. 2012. Strategi Pengajaran Bahas dan Sastra Indonesia. 
Surakarta: Yuma Pustaka. 

Zaviera, Ferdinand. 2007. Teori Kepribadian Sigmund Freud. Jogjakarta: 
Prismasophie. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


