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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Karya sastra adalah suatu kegiatan kreatif karya seni yang bersumber dari 

pemikiran, imajinasi, perasaan seorang pengarang. Karya sastra dapat berfungsi 

sebagai karya seni yang bisa digunakan sebagai sarana penghibur bagi pembaca. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Warren (dalam Nurgiyantoro, 1998:3) yang 

menyatakan bahwa membaca sebuah karya sastra fiksi berarti menikmati cerita 

dan menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin.  

Kehidupan manusia pada dasarnya sangatlah komplek dengan berbagai  

persoalan dan problematikanya. Kehidupan yang kompleks tersebut terdapat 

beberapa permasalahan kehidupan yang mencakup hubungan antar masyarakat, 

antar manusia, manusia dan Tuhannya, dan antar peristiwa yang terjadi dalam 

batin seseorang, bagi seorang pengarang yang peka terhadap permasalahan-

permasalahan tersebut, dengan hasil perenungan, penghayatan, dan hasil 

imajinasinya, kemudian menuangkan gagasan atau idenya tersebut dalam bentuk 

karya sastra. Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang 

objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai 

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

yang indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia (Semi, 

1993:8). 

Salah satu karya sastra yang  banyak diminati masyarakat selain cerpen 

adalah novel. Menurut Sudjiman (1988: 53), novel adalah prosa rekaan yang 

panjang dengan menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian 

peristiwa dan latar secara tersusun. Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra 

dapat dengan bebas berbicara tentang kehidupan yang dialami oleh manusia 

dengan berbagai peraturan dan norma-norma dalam  interaksinya dengan 

lingkungan sehingga dalam karya sastra (novel) terdapat makna  tertentu tentang 

kehidupan. Menurut Nurgiyantoro (2007:11) novel dapat mengemukakan sesuatu 
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secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan 

lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih komplek. 

Permasalahan yang komplek dalam novel berkaitan erat dengan 

permaslahan kejiwaan, hal ini sesuai dengan pendapat Noor (dalam Sudigdo, 

2014:2-3) bahwa kejiwaan tokoh itu dapat berupa konflik batin, kepribadian 

ganda, deviasi tingkah laku, perubahan karakter dan gejolak emosi. 

Perkembangan novel sangat pesat, memungkinkan banyaknya novel-novel yang 

diterbitkan. Cerita dalam novel banyak mengangkat tentang permasalahan-

permasalan (konflik batin) yang dikaitkan dengan kehidupan manusia seperti 

masalah-masalah sosial masyarakat, percintaan, kesengsaraan, dan penderitaan. 

Menurut Sudigdo (2014:3) menganalisis konflik batin dalam karya sastra akan 

memperoleh banyak manfaat, misalnya mengetahui pengertian konflik batin, 

alasan terjadinya konflik batin, cara mengatasi konflik batin, dan lain sebagainya. 

Novel Air Mata Surga  adalah sebuah novel  karya E. Rokajat Asura  

terinspirasi dari kisah Baraah Sameh, gadis kecil yatim piatu penghafal Alqur’an 

yang banyak mengalami konflik batin. Novel ini menceritakan tentang kisah 

perjuangan seorang anak yang melawan kanker ganas. Tokoh utama dalam novel 

ini mengalami banyak musibah yang bertubi-tubi. Walaupun kakinya diamputasi 

dan harus kehilangan kedua orang tuanya, tetapi Baraah Sameh tetap tegar, sabar , 

dan ikhlas dengan apa yang ditetapkan Tuhan untuknya. Novel Air Mata Surga 

dapat dikaji dengan pendekatan psikologi sastra. Novel tersebut belum pernah 

diteliti dan dianalisis aspek psikologinya, dalam hal ini konflik batin. Hal inilah 

yang menarik peneliti untuk meneliti aspek pskilogis yang ada dalam novel Air 

Mata Surga. Menurut Endraswara (2008:86) sastra adalah fenomena yang tepat 

didekati secara psikologis. Seperti wawasan yang telah lama menjadi pegangan 

umum dalam dunia sastra, psikologi sastra juga memandang bahwa sastra 

merupakan hasil kreativitas pengarang yang menggunakan media bahasa, yang 

diabdikan untuk kepentingan estetis sastra merupakan hasil ungkapan kejiwaan 

seorang pengarang, yang berarti didalamnya ternuansakan suasana kejiwaan sang 

pengarang, baik suasana pikir maupun suasana rasa (emosi). Berdasarkan alasan 

tersebut, penulis memilih judul “Konflik Batin Tokoh Utama Novel Air Mata 
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Surga Karya E. Rokajat Asura-Tinjauan Psikologi Sastra dan Implementasinya 

dalam Pembelajaran Sastra di SMK”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, diperlukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur pembangun dalam novel Air Mata Surga karya E. 

Rokajat Asura? 

2. Bagaimana konflik batin tokoh utama dalam novel Air Mata Surga karya 

E. Rokajat Asura tinjauan psikologi sastra? 

3. Bagaimana implementasi hasil penelitian dalam novel Air Mata Surga 

karya E. Rokajat Asura bagi pembelajaran sastra di SMK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan tentang struktur pembangun dalam novel Air Mata Surga 

karya E. Rokajat Asura. 

2. mendeskripsikan konflik batin tokoh utama  dalam novel Air Mata Surga 

karya E.  Rokajat Asura ditinjau dari psikologi sastra. 

3. mendeskripsikan implementasi hasil penelitian dalam novel Air Mata 

Surga karya E. Rokajat Asura. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, hasil penelitian ini 

diharapkan memberi manfaat untuk menghasilkan sebuah laporan yang sistematis. 

Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan 

pembelajaran sastra Indonesia terutama dalam pengkajian novel dengan 

pendekatan psikologi sastra. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan tentang sastra khususnya konflik batin dalam 

sebuah novel ditinjau dari pendekatan psikologi sastra. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan refrensi dalam 

pembelajaran sastra mengenai konflik batin ditinjau dari pendekatan 

psikologi sastra dalam sebuah karya sastra. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya sastra. 


