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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Karya sastra merupakan dunia imajinatif hasil kreasi pengarang setelah 

merefleksi lingkungan sosial kehidupannya. Dunia dalam karya sastra 

dikreasikan dan sekaligus ditafsirkan lazimnya melalui bahasa. Karya sastra yang 

melukiskan berbagai corak, cita-cita, aspirasi, dan perilaku masyarakat yang 

diinterpretasikan oleh pengarang dengan daya kreasi dan imajinasinya menjadi 

sebuah karya dengan bahasa yang estetis. Karya sastra merupakan gambaran 

kehidupan hasil rekaan pengarang yang sering kali mengungkapkan nilai 

kehidupan yang didukung oleh latar belakang dan keyakinan pengarang. Karya 

sastra lahir dari dunia imajinasi yang terdapat pada ide, pikiran, dan perasaan 

seorang pengarang yang digambarkan melalui puisi, cerpen, novel dan drama.  

Mengkaji karya sastra akan membantu mengetahui makna yang dialami 

pengarang yang disampaikan melalui para tokoh. Karya sastra disampaikan 

melalui bahasa sastra. Bahasa yang diungkapkan dalam suatu karya sastra 

merupakan salah satu bentuk ekspresi pengarang. Ekspresi pengarang terletak 

pada bahasa yang digunakan dalam mengekspresikan karya sastranya. Untuk 

memperoleh efektivitas pengungkapan, bahasa dalam sastra disiasati, 

dimanipulasi, dieksploitasi, dan didayagunakan secermat mungkin sehingga 

tampil dengan bentuk yang plastis yang berbeda dengan bahasa nonsastra. 

Karya sastra memberikan pemahaman kepada masyarakat secara tidak 

langsung. Karya sastra dengan berbagai genrenya adalah anak zamannya, yang 

melukiskan corak, cita-cita, aspirasi, perilaku masyarakatnya sesuai dengan 

hakikat dan eksistensi karya sastra yang merupakan interpretasi atas kehidupan 

(Hudson dalam Al-Ma’ruf 2010: 1). Menurut Al-Ma’ruf, (2010: 2) karya sastra 

merupakan dunia imajinatif yang merupakan hasil kreasi pengarang setelah 
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merefleksi lingkungan sosial kehidupannya. Sebagai media ekspresi karya sastra, 

bahasa sastra dimanfatkan oleh pengarang guna mempengaruhi pembaca.  

Psikologi sastra merupakan tinjauan yang berperan penting dalam 

menganalisis sebuah karya sastra. Menurut Siswantoro (2005: 26) psikologi 

sebagai ilmu jiwa yang menekankan perhatian studinya pada manusia, terutama 

pada perilaku manusia (human behavior or action). Psikologi sastra merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan tokoh dalam sebuah karya sastra. 

Karya sastra khususnya novel menceritakan tentang kehidupan manusia 

dalam kehidupan masyarakat dengan bermacam-macam masalah dalam 

interaksinya dengan sesama dan lingkungannya. Nurgiyantoro (2010: 4) 

menyatakan bahwa novel sebagai karya fiksi yang menawarkan sebuah dunia 

berisi model kehidupan yang diidealkan dan besifat imajinatif. Hardjana (dalam 

Al-Ma’ruf, 2010: 2) menyatakan bahwa novel merupakan pengolahan masalah-

masalah sosial kemasyarakatan oleh kaum terpelajar Indonesia sejak tahun 1920-

an dan yang sangat digemari oleh sastrawan. Novel menyajikan cerita fiksi 

dalam bentuk kata-kata dan tulisan, yang dibangun melalui unsur intrinsik dan 

ekstrinsik. 

Konflik merupakan peristiwa pertentangan atau pertikaian yang dialami 

antar tokoh karena perbedaan dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut 

Wellek & Warren (dalam Nurgiyantoro, 2010: 122) konflik merupakan sesuatu 

yang dramatik mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang 

dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan. Meredith & Fizgerarld (dalam 

Nurgiyantoro, 2010: 122) mengemukakan bahwa konflik merupakan sesuatu 

yang bersifat tidak menyenangkan yang terjadi dan atau dialami oleh tokoh-

tokoh cerita, yang, jika tokoh-tokoh itu mempunyai kebebasan untuk memilih, ia 

(mereka) tidak akan memilih peristiwa itu menimpa dirinya. 

Konflik disebut juga pertikaian antartokoh karena adanya suatu masalah. 

Dalam novel Genduk  karya Sundari Mardjuki terdapat banyak sekali konflik 

yang terjadi, salah satunya adalah konflik yang terjadi antara tokoh Genduk 
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dengan ibunya yang mempertanyakan keberadaan ayahnya. Konflik-konflik 

dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki sangat baik untuk ditiru karena 

memberikan contoh perselisihan yang positif dan mendidik  sebagai bahan ajar 

sastra khususnya di SMA. 

Masyarakat membutuhkan kesejahteraan dan kemajuan yang harus 

bertolak dari dua pengembangan yang khas, yakni individu dan sosial. 

Masyarakat hanya dapat mencapai kesejahteraan dan kemajuan jika para 

anggotanya memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan kualitas kepribadian yang 

diperlukan untuk mengatasi problem-problem dunia modern dewasa ini. 

Lembaga pendidikan dijadikan wadah untuk merumuskan kepentingan-

kepentingan masyarakat, dan sekolah-sekolah harus selalu diorientasikan ke arah 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah 

menentukan bagaimana pengajaran sastra dapat memberikan sumbangan yang 

maksimal untuk pendidikan secara utuh. 

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Bahan ajar membantu guru lebih mudah dalam menyampaikan 

pembelajaran dan siswa akan lebih mudah dalam belajar. Bahan ajar dapat 

dijadikan pegangan guru secara sistematis dan penilaian kemajuan bahan ajar 

yang telah, sedang, dan akan diajarkan. Bahan ajar yang dimaksud ditujukkan 

dalam pengembangan silabus yang dikembangkan bersamaan dengan kompetensi 

dasar. 

Dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20, diisyaratkan bahwa guru 

diharapkan mengembangkan materi pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 mempertegas tentang standar 

proses, yang antara lain mengatur perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Proses pelaksanaan pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan 

pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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Salah satu bagian dari RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru 

dituntut dapat mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar. 

Di dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki terdapat pelajaran 

konflik batin dari tokoh utama yaitu Genduk, yang memberikan contoh agar 

tidak menyerah dalam menghadapi setiap rintangan dalam menggapai sebuah 

tujuan. Novel tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran di SMA  agar siswa 

tidak pernah menyerah dalam menggapai semua cita-cita dan tidak pernah putus 

asa. 

Dipilihnya novel Genduk  karya Sundari Mardjuki sebagai bahan kajian 

dalam penelitian ini dapat diuraikan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, 

novel Genduk karya Sundari Mardjuki sangat menarik untuk diteliti dan dikaji. 

Kedua, novel tersebut sebagian besar berisi konflik batin tokoh utama terhadap 

apa yang terjadi untuk mendapatkan sebuah kepastian melalui sebuah karya 

sastra. Ketiga, peneliti belum menemukan peneliti lain yang mengkaji novel 

Genduk karya Sundari Mardjuki. Keempat, dalam dunia pendidikan penelitian ini 

diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar sastra di SMA. 

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian 

berjudul “Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Genduk karya Sundari 

Mardjuki dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Genduk  karya Sundari 

Mardjuki? 

b. Bagaimanakah konflik batin tokoh utama  dalam novel Genduk  karya 

Sundari Mardjuki ditinjau dari psikologi sastra? 

c. Bagaimanakah implementasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran sastra di 

SMA? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ditetapkan 

sebagai berikut. 

a. mendeskripsikan struktur yang membangun novel Genduk  karya Sundari 

Mardjuki. 

b. mendeskripsikan konflik batin tokoh Utama dalam novel Genduk  karya 

Sundari Mardjuki. 

c. mendeskripsikan implementasi hasil penelitian ini dalam dalam pembelajaran 

sastra di SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan 

penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang sistematis dan 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

analisis sastra di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian novel 

Genduk karya Sundari Mardjuki yang memanfaatkan teori psikologi 

sastra 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman 

untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai konflik 

batin tokoh utama dalam novel Genduk  karya Sundari Mardjuki: 

tinjauan psikologi sastra. 

2) Penelitian ini dapat dijadikan referensi apabila ada yang menganalisis 

konflik batin dalam novel dengan menggunakan tinjauan psikologi 

sastra. 

3) Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru sebagai bahan ajar 

Bahasa Indonesia. 


