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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra bersumber dari kenyataan hidup yang terdapat di dalam 

masyarakat.Akan tetapi karya sastra bukanlah hanya mengungkapkan 

kenyataan-kenyataan objektif itu saja,melainkan juga menampilkan 

pandangan, tafsiran, dan nilai-nilai kehidupan berdasarkan dayakreasi dan 

imajinasi pengarangnya, yang kebenarannya bisa dipertanggung jawabkan. 

Sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap 

lingkungansosial yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan bahasa 

yang indah.Wellek dan Warren (dalam Nurgiyantoro, 2013:3) 

mendeskripsikan karya sastra adalah suatu kegiatan kreatif sebuah karya 

seni.Sastra merupakan segala sesuatu yang di tulis dan dicetak.Selain itu, 

Karya sastra juga merupakan karya imajinatif yang di pandang lebih luas 

pengertiannya daripada karya fiksi.Karya sastra dapat diartikan sebagai prosa 

naratif yang bersifat imajinatif, namun biasanya masuk akal dan mengandung 

kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antara manusia 

(Altenbernd dan Lweis dalam Nurgiyantoro, 2013:3).Sebuah karya sastra 

memiliki makan dan pelajaran untuk kehidupan. Dengan membaca dan 

menciptakan suatu karya sastra, hal itu sama saja bermain bahasa yang lebih 

luas. Seperti yang telah dikatakan oleh Alemi Minoo dalam jurnal 

penelitiannya (2011), Texts of literary work describe “things which mattered 

to the author when he or she wrote them”. Compared to the  languange 

sample in the textbooks, the languange is far richer and more varied. (Teks 

karya sastra menggambarkan “hal-hal yang penting bagi penulis saat dia 

menulisnya”. Di bandingkan dengan sampel bahasa dibuku teks, bahasanya 

lebih kaya dan lebih bervariasi).Karya sastra merupakan karangan yang 

sifatnya bersifat imajinatif yang objeknya adalah manusia dan  kehidupannya 

menggunakan  bahasa sebagai mediumnya. Cerminan atau gambaran  
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kehidupan  masyarakat yang  produktif  dan kreatif dalam menghasilkan 

sebuah karya sastra.  

Karya sastra merupakan dunia imajiatif yang merupakan hasil kreasi 

pengarang setelah merefleksi lingkungan sosial kehidupannya (Al-Ma’ruf, 

2012:2).Karya sastra merupakan sebuah karya seni yang bermediumkan 

bahasa yang oleh seorang pengarang digunakan untuk tujuan hiburan dan 

memiliki aturan atau struktur tersendiri yang berbeda dengan karya seni yang 

lain.karya sastra dapat dipakai untuk mengembangkan wawasan berpikir 

bangsa.Seperti yang di katakana.Reni Puspitasari dalam penelitiannya 

(2016).Literary work is the result of the writers creative thinking which has a 

beauty and aesthetic value. Yang artinya, Karya sastra merupakan hasil 

pemikiran kreatif seorang sastrawan yang memiliki nilaikeindahan dan estetik 

serta memakai bahasa sebagai mediumnya.Sastra hadir sebagaihasil 

perenungan pengarang terhadap fenomena yang ada.Sastra sebagai karya fiksi 

memilikipemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar cerita 

khayal atau angan dari pengarangsaja, melainkan wujud dari kreativitas 

pengarang dalam menggali dan mengolah gagasan yang adadalam 

pikirannya.Melalui karya sastra, masyarakat dapat menyadari masalah-

masalah penting dalam diri mereka dan menyadari bahwa merekalah yang 

bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri.Karena sastra dapat 

berpengaruh terhadap emosi seseorang, maka sastra harus dipelajari sejak 

dari sekolah dasar, karena memberikan bacaan sastra bagi peserta didik dapat 

membantu perkembangan kecerdasan emosi mereka. 

Lahirnya karya sastra berasal dari latar belakang dan dorongan dasar 

manusia agar eksistensi dirinya terlihat. Suatu karya sastra diperkirakan 

sebagai pembuktian  fakta kehidupan dan konteks penyajinya tersusun secara 

menarik, terstruktur, serta mengunakan media bahasa berwujud teks yang 

disusun dengan refleksi pengalaman danwawasan secara potensial 

mempunyai variasi macam bentuk representasi kehidupan. Lahirnya karya 

sastra juga berasal dari pengekperian endapan pengalaman yang ada dalam 

jiwa pengarang  secara keseluruan dengan proses imajinasi (Nurgiyantoro, 
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2013:57). Karya sastra lebih berhasil dalam  merenovasi  tingkah laku 

manusia jika dibandingkan dengan hukum-hukum formal dikarenakan adanya 

kemampuan berbahasa. Kesenian lebih dihargai masyarakat.pada umumnya 

juga menghargai kedamaian dan memelihara perjalinan hubungan-hubungan 

kesosialan yang semakin harmonis (Ratna, 2009:297). Karya sastra terlahir 

tidak dalam kekosongan budaya Teeuw dalam  (Pradopo, 2007:107). Berarti, 

Karya sastra terlahir didalam konteks  social dan sejarah budaya suatu bangsa 

yang terdapat sastrawan penulisnya adalah salah seorang anggota masyarakat 

bangsanya.  Sastra merupakan karya tulis, jika dibandingkan dengan karya 

tulis lain, sastra memiliki keunggulan lain seperti keaslian, keartistikan, serta 

keindahan dalam isi dan ungkapannya.  

Novel merupakan bentuk karya sastra yang sekaligus disebut dengan 

karya sastra fiksi. Novel berasal dari bahasa Itali yaitu novella (yang dalam 

bahasa Jerman: novelle). Secara harfiah novella berarti sebuah barang baru 

yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa 

(Abrams dalam Nurgiyantoro, 2013:8). Novel dibangun melalui beberapa 

unsur seperti plot, tema, penokohan, dan latar, secara umum unsur-unsurnya 

lebih lengkap daripada unsur-unsur yang membangun cerpen. Karya sastra di 

dalamnya terdapat amanat maupun nilai-nilai yang dapat memotivasi 

pembacanya.Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pembaca 

secara psikologis.Novel mampu menghadirkan perkembangan suatu karakter, 

situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit 

karakter, dan berbagai peristiwa rumit yang terjadi beberapa tahun silam 

secara lebih mendetail (Stanton, 2007:90). Salah satu karya sastra yang 

mengandung  banyak nilai motivasi adalah  novel Insya Allah, Aku Bisa 

Sekolah karya Dul Abdul Rahman. Novel Insya Allah Aku Bisa Sekolah  

karya Dul Abdul Rahman memberikan banyak motivasi tentang perjuangan 

hidup, kerja keras, serta iman yang kuat. Pengarang juga memotivasi para 

pembaca untuk berjuang agar menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri 

dan orang lain. 



4 
 

 
 

Psikologi sastra adalah sebuh kajian sastra yang memandang karya 

sebagai aktivitas kejiwaan (Endraswara, 2003:96). Mempelajari psikologi 

sastra sebenarnya sama halnya dengan mempelajari manusia dari sisi dalam. 

Daya tarik psikologi sastra ialah pada masalah manusia yang melukiskan 

potret jiwa. Tidak hanya jiwa sendiri yang muncul dalam sastra, tetapi juga 

bisa mewakili orang lain. Aspek-aspek kemanusiaan inilah yang merupakan 

objek utama psikologi sastra sebab semata-mata dalamdiri manusia itulah 

apek kejiwaan dicangkokkan dan diinvestasikan. 

Tinjauan psikologi sastra digunakan oleh peneliti karena karya 

tersebut mampu menggiring seorang pembaca masuk ke dalam cerita. 

Psikologi sastra juga mengkaji manusia tidak  hanya dari sisi luar tetapi dari 

sisi dalam. Dalam  novel Insya Allah Aku Bisa Sekolah  karya Dul Abdul 

Rahman yang menonjol yaitu motivasi hidup. Motivasi hidup berhubungan 

dengan dorongan atau  kemauan di dalam diri untuk melakukan sesuatu 

dengan suka rela, sehingga tinjauan psikologi sastra dianggap paling 

tepatuntuk meneliti novel  Insya Allah, Aku Bisa Sekolah  karya Dul Abdul. 

Pemilihan Novel Insya Allah Aku Bisa Sekolah karya Dul Abdul Rahman 

untuk dijadikan bahan kajian karena, novel ini merupakan novel baru yaitu 

terbit tahun 2015 dan belum ada yang mengkaji. Novel ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan ajar karena novel tersebut memberikan cerita yang 

positif. Di dalam novel ini terdapat kata-kata motivasi yang mampu 

mendorong siswa untuk meraih cita-citanya. 

Berdasarkan  uraian di atas, peneliti tertarik meneliti novel  Insya 

Allah Aku Bisa Sekolah  karya Dul Abdul Rahman dengan judul “Motivasi 

Diri Menyongsong Masa Depan : “Kajian Psikologi Sastra dalam Novel 

Insya Allah, Aku Bisa Sekolah karya Dul Abdul Rahman dan 

Implementasinya sebagai Bahan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Negeri 2 Sukoharjo”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Bagaimana struktur pembangun dalam novel Insya Allah, Aku Bisa 

Sekolah karya Dul Abdul Rahman?  

2. Bagaimana aspek motivasi  yang terdapat dalam novel Insya Allah, Aku 

Bisa Sekolah karya Dul Abdul Rahman?  

3. Bagaimana implementasi hasil penelitian  aspek motivasi  dalam novel 

Insya Allah, Aku Bisa Sekolah karya Dul Abdul Rahman sebagai bahan 

pembelajaran Bahasa Indonedia di SMA Negeri 2 Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan struktur pembangun dalam novel Insya Allah, Aku Bisa 

Sekolah karya Dul Abdul Rahman. 

2. Mendeskripsikan aspek motivasi yang terdapat dalam novel Insya Allah, 

Aku Bisa Sekolah karya Dul Abdul Rahman. 

3. Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian aspek motivasi dalam 

novel Insya Allah, Aku Bisa Sekolah karya Dul Abdul Rahman sebagai 

bahan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Sukoharjo.  

D. Manfaat Penelitian  

Ada dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu manfaat 

teori dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan, terutama 

dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu sastra, khususnya dalam kajian psikologi sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru bahasa 

dan sastra Indonesia di sekolah sebagai bahan ajar bahasa Indonesia 

khususnya materi sastra. 
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b. Bagi Siswa 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai aspek motivasi 

dalam novel Insya Allah, Aku Bisa Sekolah karya Dul Abdul 

Rahman. 

2) Memotivasi siswa agar lebih tertarik dengan sastra khususya 

novel. 

3) Mendorong siswa agar tidak sekedar dapat membaca karya sastra 

saja, namun dapat melakukan pengkajian lebih mendalam 

terhadap karya, sehingga membaca karya sastra bukan sekedar 

untuk mencari hiburan dan mengisi waktu luang namun juga 

memperoleh pengetahuan.  

c. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sebagai 

referensi pembaca untuk melakukan penelitian di bidang sastra 

khususnya nove; dari segi motivasi dengan tinjauan psikologi sastra. 


