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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan sebuah karya seni yang didalamnya terdapat 

unsur keindahan, disampaikan melalui lambang atau simbol sebagai komunikasi. 

Pengarang mencoba menggunakan media bahasa untuk menggambarkan dengan 

jelas realita kehidupan disekitarnya dengan bahasa yang imajinatif dan mudah 

dipahami oleh pembaca. Sastra adalah institusi sosial yang menggunakan 

medium bahasa (Wellek & Werren dalam Najid, 2003: 9). 

Karya sastra dapat berupa prosa, puisi, cerpen, drama, pantun, dan novel. 

Novel merupakan karangan bebas yang panjang, didalamnya mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain atau lingkungan di 

sekitarnya. Menurut Van Leeuwen dalam Nurgiyantoro, (2005: 15) novel adalah 

cerita prosa yang menuliskan pengalaman-pengalaman batin dari beberapa orang 

yang berhubungan satu dengan yang lain dalam satu keadaan. Teknik 

pengungkapannya bersifat padat antar unsurnya merupakan struktur yang 

terpadu. 

Menurut Atkinson dalam Minderop (2010:3), psikologi berasal dari kata 

psyche (bahasa Yunani), yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Psikologi 

berarti ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku 

manusia. Secara umum, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 

kejiwaan atau kepribadian manusia, melihat setiap manusia secara individual, 

tentang aspek kejiwaan dan kepribadian yang ia miliki. 

Oleh karena itu, pendekatan psikologis dianggap penting dalam penelitian 

sastra. Aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Ledhek Dari Blora  karya 

Budi Sardjono, merupakan kajian yang sesuai untuk mengkaji aspek psikologis 

dari tokoh yang ada pada novel tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada 

beberapa alasan peneliti menganalisis novel Ledhek Dari Blora karya Budi 

Sardjono, diantaranya sebagai berikut: 
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1. Novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono menceritakan tentang, 

keterpaksaan Sam menjalani profesi sebagai ghost writer. Dari pekerjaan itu 

ia masuk kedalam dunia tayub yang ada di Blora. Ia mencari jejak seorang 

ledhek yang bernama Sriyati. Akan tetapi dalam mencari Sriyati ia 

menemukan kesulitan-kesulitan, dan pengalaman yang berharga dalam 

hidupnya, mulai dari kasus pencurian kayu jati sampai kasus pencurian 

minyak mentah;  

2. kaitannya dengan penelitian, secara khusus peneliti mendapatkan pengalaman 

dan ilmu yang bermanfaat, sehubungan dengan penelitian sebuah novel 

tinjauan psikologi sastra, sedangkan secara umum peneliti dapat menjadikan 

perbandingan atau referensi bagi penikmat novel atau orang lain; 

3. kaitannya dengan bahan ajar di SMA, novel ini sangat menarik dan cocok 

untuk bahan ajar di sekolah-sekolah, karena novel tersebut ceritanya sangat 

kompleks dan memuat tentang edukatif, dengan menceritakan kembali 

sejarah negara Indonesia pada masa penjajahan, serta penulis menyampaikan 

aspek kepribadian tokoh yang bermacam-macam dalam kehidupan sehari-hari 

untuk pembentukan karakter peserta didik. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur novel Ledhek Dari Blora  karya Budi Sardjono? 

2. Bagaimana aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Ledhek Dari Blora 

karya Budi Sardjono? 

3. Bagaimana relevansi aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Ledhek 

Dari Blora  karya Budi Sardjono dengan bahan ajar di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan 

menjelaskan hal-hal dibawah ini. 

1. Struktur pembangun dalam novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono. 

2. Aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Ledhek Dari Blora karya Budi 

Sardjono. 
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3. Relevansi aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Ledhek Dari Blora  

karya Budi Sardjono dengan bahan ajar sastra di SMA. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, terdapat dua manfaat yang di dapat dalam 

penelitian ini. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

melengkapi teori-teori untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian 

dalam bidang sastra, mampu menambah khazanah penelitian terhadap karya 

sastra berupa novel dengan tinjauan psikologi sastra, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dilanjutkan untuk kegiatan penelitian berikutnya yang 

sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam memilih 

sumber pembelajaran dan bahan ajar khususnya dalam bidang sastra. 

b. Bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

mengekspresikan karya sastra yang berupa memahami dan mengamalkan 

aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Ledhek Dari Blora karya 

Budi Sardjono: tinjauan psikologi sastra dengan bahan ajar di SMA. 

c. Bagi mahasiswa bahasa sastra 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan 

untuk memotivasi supaya muncul ide atau gagasan baru yang lebih kreatif 

dan inovatif dalam kemajuan diri, serta menambah referensi penelitian 

karya sastra. 

 


