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KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL WONDERFUL LIFE 

KARYA AMALIA PRABOWO TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN 

IMPLEMENTASINYA DALAM BAHAN AJAR  DI SMK 

Abstrak 

Penelitian ini meneliti tentang konflik batin tokoh utama dalam novel Wonderful Life 

karya Amalia Prabowo. Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur yang 

membangun novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo ditinjau dari psikologi 

sastra, (2) Mendeskripsikan konflik batin tokoh utama dalam novel Wonderful Life 

karya Amalia Prabowo tinjauan psikologi sastra, (3) Mendeskripsikan implementasi 

konflik batin tokoh utama dalam novel Wonderful Life  karya Amalia Prabowo 

sebagai bahan ajar sastra di SMK. Metode yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif dengan objek penelitian berupa konflik batin tokoh utama dalam novel 

Wonderful Life karya Amalia Prabowo dengan objek penelitian teks novel Wonderful 

Life karya Amalia Prabowo diterbitkan oleh Grafika Mardi Yuana setebal 175 

halaman. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, catat, 

wawancara dan kuesioner. Teknik validitas data yang digunakan adalah teknik 

triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan metode pembacaan model 

semiotik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 

beriku: (1) Secara struktural, alur dalam novel Wonderful life yaitu alur maju. Tokoh 

dalam novel terdiri dari tokoh utama yaitu Amalia dan tokoh tambahan Bapak, 

Suami Pertama, Suami Kedua Syafiqurachman, Aqil, Satria, Dewi dan Endang kakak 

perempuan Amalia, ibu, ibu guru, ibu Linda. Latar tempat terjadi di rumah, sekolah, 

kota metropolitan atau Jakarta, Perusahaan, klinik terapi, hutan dan gunung, tempat 

wisata. Latar sosial adalah kehiduapan di Jakarta dan daerah wisata serta gunung dan 

hutan yang sebagian berada dipulau Jawa. (2) konflik batin tokoh utama dalam novel 

Wonderful Life terdapat tiga aspek (a) Konflik Mendekat-Mendekat (approach-

approch conflict), (b) Konflik Mendekat-Menjauh (approch-avoidance conflict), (c) 

Konflik Menjauh-Menjuah (avoidance-avoidance conflict). (3) hasil analisis konflik 

batin tokoh utama dalam novel Wonderful Life aspek psikologi sastra relevansi 

sebagai bahan ajar sastra di SMK. Beberapa aspek perlu dipertimbangkan berupa (a) 

bahasa, (b) kematangan jiwa (psikologis), (c) dan latar belakang budaya siswa. 

Sesuai dengan KD 3.3 menganalisis teks cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, 

dan cerita fiksi dalam novel, baik lisan maupun tulisan. 

Kata Kunci: Novel Wonderful Life, Konflik Batin, Psikologi Sastra, Implementasi 

Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMK. 

Abstract 

This research is about to analyze the inner conflicts of the main character in 

Wonderful Life novel by Amalia Prabowo. The aims of this research are(1) to 

describe the structure of Wonderful Life novel based on the literary psychology 

perspective, (2) to describe the spiritual conflict of the main character in Wonderful 

Life novel by Amalia Prabowo based on the literary psychology perspective, (3) to 

describe the implementation of the spiritual conflict of the main character in 

Wonderful Life novel as a literary teaching material in SMK. The method of this 
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research used descriptive qualitative method. The object of this research is the inner 

conflict of the main character in Wonderful Life novel, with the text of Wonderful 

Life novel as the object study. This novel published by Grafika Mardi Yuana with 175 

pages. The technique of collecting data was using library research method, pay 

attention to the speaker, noting, interviewing and questioning. The technique of 

validity data was using triangulation method. The technique of analysis data was 

using the reading semiotic models. Based on the analysis that have been done, the 

results can be summarized as : (1) In structural, the plot process in the novel 

Wonderful life is forward plot. The character in the novel consists of the main 

character is Amalia and the additional character such as; Father, first Husband, 

second husband, Syafiqurachman, Aqil, Satria, Dewi and Endang as thesister of 

Amalia, mother, teachers, Linda. The background place are at the home, the school, 

the metropolitan city or Jakarta, the company,the clinical therapy, the forest and the 

mountains, and also in the tourist attractions. The social background are life 

existence in Jakarta, tourist areas, mountain and forest wich are exiat in the Java 

island . (2) the inner conflict of the main character in the novel Wonderful Life, there 

are three aspects of (a) The approach-approch conflict, (b) The approch-avoidance 

conflic, (c) The avoidance-avoidance conflict. (3) the results of the inner conflict of 

the main character in the Wonderful Life novel based on literary psychology aspect 

is relevance as a teaching literature at SMK. Some aspects need to be considered in 

the from of language, maturity of psychology, and students cultural background. In 

accordance with the KD 3.3 analyze the history, news, advertisements, 

editorial/opinion texts, and fiction stories in the novel, both oral and written. 

Keywords: wonderdul life novel, inner conflict, literary psychology, implementation 

as literature teaching materials in SMK 

1. PENDAHULUAN

Karya sastra merupakan suatu karya seni yang disampaikan oleh seorang sastrawan 

melalui media bahasa. Keindahan dalam suatu karya sastra sangat dipengaruhi oleh 

bahasa dan aspek-aspek lain. Oleh karena itu, bagi Wellek dan Warren (1993:14) 

karya sastra merupakan karya imajinatif bermediumkan bahasa yang fungsi 

estetiknya dominan. Bahasa sastra sangat  konotatif, mengandung banyak arti 

tambahan, sehingga tidak hanya bersifat referensial. Menurut  Utami, dkk (2014) 

novel merupakan bentuk karya sastra cerita fiksi yang paling baru dan memiliki ciri 

yang lain, yaitu bahwa pelaku utamanya mengalami perubahan nasib hidup dimana 

inti ceritanya memiliki fungsi karena fungsi novel adalah bercerita dan aspek dalam 

novel yang terpenting adalah menyampaikan cerita. 

Novel wonderful life adalah novel pertama yang di tulis Amalia Prabowo pada 

tahun 2015. Novel ini mengangkat cerita tentang kehidupan seorang ibu dan 



3 

putranya yang menderita penyakit disleksia. Aspek psikologis tekanan batin yang 

begitu di tonjolkan dalam novel wonderful life ini yang diperankan oleh Amalia. 

Tokoh itulah yang menjadi penarik konflik dalam novel ini. 

Konflik adalah percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Dalam sastra 

diartikan bahwa konflik merupakan ketegangan atau pertentangan di dalam cerita 

rekaan atau drama yakni pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri 

satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya  (Alwi dkk, 2005: 587). 

Konflik batin yamg timbul dari diri pribadi tokoh dari luar karena adanya 

tekanan yang berlawanan. Jenis konflik batin menurut Dirgagunarsa (dalam Sobur, 

2009:292-293), menyatakan konflik batin mempunyai beberapa bentuk, anatara lain 

(1) Konflik Mendekat-Mendekat (approach-approch conflict), (2) Konflik 

Mendekat-Menjauh (approch-avoidance conflict), (3) Konflik Menjauh-Menjuah 

(avoidance-avoidance conflict). 

Pendekatan yang digunakan dalam novel Wonderful Life adalah Psikologis 

disebut dengan ilmu jiwa, kata psikologi sendiri berasal dari perkataan Yunani yakni 

psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu Ahmadi (dalam 

Emzir,2015:161). Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan 

kehidupan psikis (jiwa) manusia Kartono (dalam Emzir, 2015:161). Senada dengan 

itu psikologi sebagai ilmu jiwa yang menekankan perhatian studinya pada manusia, 

terutama pada perilaku manusia (human behavior or action) (Siswantoro,2005:26). 

Psikologi menurut Kartono (1996: 1) adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku 

dan kehidupan psikis (jiwani) manusia. Jiwa secara harifiah berarti daya hidup. Oleh 

karena jiwa merupakan pengertian yang abstrak, maka orang cenderung mempelajari 

bentuk tingkah laku manusia sepanjang hidupnya.   

Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas 

kejiwaan (Endraswara, 2003: 96). Psikologi sastra mengenal karya sastra sebagai 

pantulan kejiwaan, pengarang akan menangkap gejala kejiwaan itu kemudian diolah 

ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Proyeksi pengalaman sendiri dan 

pengalaman hidup di sekitar pengarang akan terproyeksi secara imajiner ke dalam 

teks sastra. 
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Ketertarikan peneliti pada novel ini karena Wonderful Life k merupakan novel 

yang sangat menarik dari segi alur maupun ceritanya yang mudah dipahami.Tokoh 

yang diceritakan fokus pada perjalanan hidup satu tokoh Amalia seorang wanita dan 

juga ibu, sehingga membuat novel ini sangat menarik dikaji dalam aspek konflik 

batin tokoh utama dalam psikologi. Hal lain yang membuat peneliti tertarik pada 

novel Wonderful Life  adalah keberanian tokoh utama Amalia  dalam mengambil 

langkah besar untuk mengambil keputusan tentang masa depannya dalam mencapai 

karir dan pendidikan setinggi-tingginya. 

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisi 

materi pembelajaran, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang didesain 

secara sistematis dan menarik dalam rangka, mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu 

mencapai kompetensi atau sub kompetensi dengan segala kompleksitasnya, widodo 

dan Jasmadi (dalam Lestari, 2013:1). 

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis 

bentuk deskripsi, tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel. 

Ratna (2007:47) mendefinisikan penelitian kualitatiff adalah metode yang 

memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan 

konteks keberadaannya. Subjek dalam penelitian ini adalah novel Wonderful Life 

karya Amalia Prabowo. Objek penelitian yang akan dikaji adalah aspek konflik batin 

tokoh utama yang terkandung dalam novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo 

dengan tinjauan psikologi sastra. 

Teknik pengkajian validitas yang digunakan dalam penelitian novel 

Wonderful Life karya Amalia Prabowo kajian psikologi sastra adalah teknik 

trianggulsi teori. Untuk menguji kevalidan data penelitian ini dengan teknik 

tiranggulasi teori dilakukan penelitian dengan menggunakan perspektif lebih dari 

satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Langkah pertama yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi novel Wonderful Life 

menggunakan analisis struktural. Metode analisis data secara semiotik yakni 

pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutic yang diungkapkan oleh 
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Nurgiyantoro (2010:46) pembacaan heuristik adalah pembacaan karya sastra pada 

sistem semiotik tingkat pertama. tahap pembacaan heuristik memberikan pemahaman 

makna yang sebenarnya. Dengan demikian, analisis pada tahap ini akan 

menghasilkan deskripsi terkait dengan unsur yang membangun novel meliputi latar, 

penokohan, plot, tema, dan sudut pandang. pembacaan hermeneutik, atau pembacaan 

pada tataran semiotik tingkat dua. Nurgiyantoro (2010:47) menjelaskan bahwa 

pembacaan hermeneutik adalah menafsirkan kemungkinan makna tersirat atau 

konotasi, berdasarkan hasil kerja heuristik. Pada tahap inilah konflik batin berusaha 

digali dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. 

Dalam karya fiksi psikologis mendeskripsikan bahwa fiksi psikologis 

merupakan salah satu aliran sastra yang berusaha mengeksplorasi pikiran dalam 

tokoh utama terutama pada bagian yang terdalam, yatitu alam bawah sadar atau 

sering disebut keasadaran ( Stanton, 2007:134). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Struktural dalam Novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo 

Fakta-fakta cerita Menurut Stanton (2007:22) karakter, alur dan latar merupakan 

fakta-fakta cerita. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif 

dari sebuah cerita yang dinamakan struktur fakta cerita. Karakter (Penokohan) 

Menurut Nurgiyantoro (2007:176) dilihat dari pentingnya peran, penokohan dibagi 

menjadi dua yaitu 

3.1.1 tokoh utama (central character) yaitu Amalia Prabowo 

Amalia merupakan tokoh utama dalam novel Wonderful Life. Hal ini terungkap 

dalam novel bahwa tokoh Amalia menjadi tokoh yang paling sentral dan di 

tampilkan secara terus-menerus oleh pengaran. Dari segi psikologis, Amalia 

merupakan psibadi yang idealis/teguh memegang prinsip, jujur, bertanggung jawab, 

dan bijaksana. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

“Petualanganku tiap pagi sejak kanak-kanak hingga remaja selalu dimulai 

dengan raut wajah bapak yang dingin. Ia mewajibkan kami, kelima anaknya, 

sarapan  bersama di meja makan dengan sikap sempurna. Duduk tegak, 

berpakaian rapi, sikap tertib. Sorot mata bapak tajam menatap kami, ketika 

ia bertanya” (Wonderful Life, 2016:4). 
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Kutipan di atas menggambarkan tokoh Amalia yang bersifat  disiplin. Hal 

tersebut merupakan watak yang turun dari orang tuanya dan merupakan hasil yang 

diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. 

3.1.2 Tokoh tambahan (peripheral character) 

Bapak Merupakan tokoh tambahan atau pembantu dalam cerita. Secara sosiologis 

bapak merupakan orang yang memiliki status sosial dan pangkat yang bagus. Bapak 

merupakan anak tunggal dari keluarga ningrat dan merupakan seorang dokter 

spesialis yang terkenal dan terpandang. Seperti yang dilihat dalam kutipan 

berikut. 

“Bapak anak tunggal dari keluarga ningrat yang terpelajar. Ia seorang 

dokter spesialis yang sangat terkenal dan terpandang di Malang, kota 

sejuk di Jawa Timur.” (Wonderful Life, 2016:6) 

Suami Pertama juga merupakan tokoh tambahan atau pembantu dalam cerita. 

Secara fisiologis suami pertama Amalia dapat dilihat sebagai orang yang santun 

berpenampilan resik dan apik, dan dengan tutur kata halus. Dilihat dalam 

kutipan berikut. 

“Tak lama asetelah aku lulus kuliah, aku menikah. Dan, suamiku adalah salah 

satu hal terbaik yang pernah kudapat dalam hidup. Dia juga produk dari 

ajaran keras bapaknya. Orangnya amat santun, berpenampilan resik dan 

apik, dengan tutur kata halus khas keluarga ningrat. Ia seorang polyglot 

yang menguasai setidaknya enam bahasa. Ia sosok yang mendekati 

sempurna.” (Wonderful Life, 2016:18) 

Suami Kedua Syafiqurachman merupakan suami kedua Amalia serta 

merupakan orang yang memberikan nafas kelembutan cinta kepada Amalia. 

Menyadarkannya bahwa hidupnya kering-kerontang serta mengenalkan rasa 

kepadanya. Terlihat dalam kutipan berikut. 

“Pertemuan kami terjadi begitu saja. Suami keduaku, Syafiqurachman, 

seseorang yang memberikan nafas kelembutan cinta dalam perjalanan 

hidupku. Kehadirannya bagaikan sebuah pelangi dalam kehidupanku.” 

“Kehadirannya menyadarkan diriku bahwa hidupku selama ini kering-

kerontang.” (Wondeful Life, 2016:40) 

Aqil, Satria, Dewi dan Endang kakak Perempuan Amalia, ibu, ibu guru, ibu 

Linda. 



7 

Alur dalam novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo menggunakan alur 

maju. Hal ini terlihat pada peristiwa-peristiwa yang digambarkan pada novel 

tersebut, alur menjadi lima tahapan, yaitu; Tahap Situational, Tahap Generating 

Cireumstance, Tahap Rising Action, Tahap Climax, dan Tahap Denovement. Di 

bawah ini akan dibahas lima tahapan alur pada novel Wonderful Life. 

 A            B                   C                D                 E 

Latar menurut Burhan Nurgiyantoro (2012: 314-325) ada tiga macam yaitu 

latar tempat dalam novel wonderful Life ini terjadi di Kota Jakarta, Gunung 

Cilember, Gunung Pancar, Tempat wisata Maribaya, Pulau Merah. misalnya kota 

Jakarta Amalia Prabowo menggambarkan latar tempat di Kota Jakarta. Hal tersebut 

digambarkan pada kutipan berikut. 

"Meski sudah siap mental, aku sempat shock juga ketika pertama kali mencari 

kerja di Jakarta. Masih segar di ingatanku, pengalaman pertama masuk dunia 

kerja di kota di tolak, akhirnya aku diterima sebagai resepsionis di sebuah 

agensi 'rising star' masa itu" (Wonderful Life,2016:25) 

Kutipan di atas menunjukkan penulis menggambarkan kerasnya kota Jakarta . 

Kerja keras dalam mencari pengalaman untuk mengejar karir di kota Jakarta. 

latar waktu yang terjadi dalam novel Wonderful Life yaitu 1992 hingga tahun 

2009-an. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. Saat Amalia selesai 

menyelesaikan pendidikannya. Amalia menikah muda dan bersama-sama 

terobsesi menitih karir sampai menjadi orang yang sukses. Setelah mendapatkan 

karir yang tinggi tanpa sadar Amalia menggali jurang yang memisahkan antara ia 

dan suaminya. Dan memutuskan untuk bercerai. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan. 

"Masih muda dan bersemangat kami tidak lantas mundur. Terlebih lagi 

kami berdua waktu itu tergila-gila dengan konsep DINK (Double Income No 

Kid). Jadi, keturunan bukanlah hal utama ukuran kesuksesan kami. Obsesi 

kami adalah meraih karir setinggi mungkin". 

" di tahun 1992, kami mengikat janji" (Wonderful Life, 2016:19). 

"Tanpa sadar kugali sendiri jurang yang memisahkan diriku dengan suami, 

yang dulu pernah menjadi idolaku. Setelah berjalan 10 tahun, kehidupan 

perkawinan kami merapuh. Kami menjadi dua sosok alien di rumah sendiri. 

Bahasa kami berbeda, ritme hidup kami tak lagi sama, bahkan kami saling 

menjauh" (Wonderful Life, 2016:34) 
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Setelah itu dalam cerita dijelaskan juga setelah kesepian dalam waktu 2 tahun 

Amalia bertemu dengan Syafiqurachman dan kembali memutuskan untuk menikah 

dan memiliki anak bernama Aqil kemudian disusul empat tahun kemudian Satria 

adik Aqil. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

"Pertemuan kami terjadi begitu saja. Suami keduaku, Syafiqurachman, 

seseorang yang memberikan nafas kelembutan cinta dalam perjalanan hidupku. 

Kehadirannya bagaikan sebuah pelangi dalam kehidupanku".(Wonderful Life, 

2016:40) 

" Aqil lahir sebagai bagian dari rencana cinta kami". 

"Disusul empat tahun kemudian adiknya Satria hadir memberikan warna 

pelangi cinta di kehidupan kami. Kehadiran dua malaikat cinta ini adalah 

wujud cinta kami yang tulus". (Wonderful Life, 2016:42) 

Tema dalam sebuah karya sastra sangat beragam tergantung dengan isi cerita 

di dalamnya. Untuk menemukan tema sebuah karya fiksi, ia haruslah disimpulkan 

dari keseluruhan cerita, tidak hanya berdasarkan bagian-bagian tertentu cerita 

(Nurgiantoro, 2012:115). Novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo  mengajak 

melihat bagaimana perjuangan tekanan batin seorang wanita dan seorang ibu dalam 

menghadapi hidup. Di dalamnya banyak diceritakan tekanan batin tokoh utama 

dalam kisah perjalanan hidupnya untuk mencapai karir, dengan lika-liku 

permasalahan yang tanpa henti. 

3.2 Analisis Konflik Batin Tokoh Utama pada Novel Wonderful Life karya 

Amalia         Prabowo 

Ada tiga jenis konflik batin menurut Dirgagunarsa (dalam Sobur, 2009:292-293), 

menyatakan konflik batin mempunyai beberapa bentuk, anatara lain (1) Konflik 

Mendekat-Mendekat (approach-approch conflict), dalam novel ini kejadian yang 

menunjukkan konflik batin jenis mendekat-mendekat yang di alami tokoh utama 

adalah konflik antara rasa bahagia dengan rasa bersyukur, konflik antara senang 

dengan terharu. 

3.2.1 Konflik antara rasa bahagia dengan rasa bersyukur 

Setelah Amalia lulus kuliah ia memutuskan untuk menikah muda. Memiliki suami 

yang yang santun berpenampilan bersih dan rapi, dengan tutur kata yang halus 

dan juga dari kuturunan ningrat. Semua itu berkat didikan keras bapaknya sama 
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seperti Amalia sehingga suaminya merupakan sosok yang hampir sempurna di 

matanya. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

“Tak lama setelah lulus kuliah, aku menikah. Dan, suamiku adalah salah 

satu hal terbaik yang pernah kudapat dalam hidup. Dia juga produk dari 

ajaran keras bapaknya. Orangnya amat santun, berpenampilan resik 

dan apik, dengan tutur kata halus khas keluarga ningrat. Ia seorang 

polyglot yang menguasai setidaknya enam bahasa. Ia sosok yang 

mendekati sempurna.”(Wonderful Life,2016:18) 

(2) Konflik Mendekat-Menjauh (approch-avoidance conflict),dalam novel ini 

kejadian yang mengandung konflik batin jenis mendekat-menjauh yang dialami tokoh 

utama adalah konflik antara kecewa dengan senang, konflik antara cinta dengan 

perpisahan. 

3.2.2 Konflik antara kecewa dengan senang 

Konflik mendekat menjauh yang terjadi dalam novel Wonderful Life. Amalia 

merupakan anak dari keluarga ningrat, yang di tuntut bapaknya berdisiplin dan 

bertanggungjawab. Hidupnya sangat teratur dan terencana, tetapi selalu mendapat 

penolakan dari bapaknya dan akhirnya  dia mampu membuktikan bahwa dia 

sanggup sukses dengan pilihan yang diambil.  Berikut yang menunjukkan 

pernyataan di atas. 

“Sejak kecil hidupku sangat teratur dn terencana istilahnya sekarang selalu 

melakukan plan-do-review. Hampir tidak pernah aku terjebak dalam 

situasi panik, terburu-buru, senewen dalam mengerjakan tugas. Semuanya 

rapi jail, aman terkendali.”(Wonderfful Life,2016:10) 

“Tidak, kamu tidak boleh ambil sekolah negeri. Anak-anaknya maleas 

dan tidak disiplin.” 

“Tidak, kamu tidak boleh jadi pelukis. Mau makan apa?” 

“Tapi…” 

“Tidak… dia tidak akan cocok untuk kamu.” 

“Tapi pak…” 

“Tidak!”(Wonderful Life,2016:13) 

“Jadi pelukis? Mau makan apa kamu?” 

“Dan puluhan tahun kemudian, bapak begitu bangga putri bungsunya 

menjadi pekerja di industry kreatif dan berprestasi di tingkat 

inernasional. Memang bukan sebagai pelukis atau seniman, melainkan 

sebagai ajaran manajemen puncak di industri kreatif.”(Wonderful 

Life,2016:14) 
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(3) Konflik Menjauh-Menjuah (avoidance-avoidance conflict) dalam novel ini 

kejadian yang menunjukkan konflik batin jenis menjauh-menjauh yang dialami tokoh 

utama adalah konflik antara percaya tidak percaya, konflik antara sedih dengan 

pasrah. 

3.2.3 Konflik antara percaya dengan tidak percaya 

Konflik batin menjauh menjauh terjadi dalam novel Wonderful Life. Amalia 

merupakan seorang yang disiplin, bertanggungjawab, pekerja keras dan memiliki 

cita-cita yang tinggi. Konflik batin yang dialami Amalia yaitu ketika Amalia sudah 

memiliki dua putra, tapi putra sulung Amalia divonis disleksia dan ia merasa 

tidak percaya. Seperti yang terlihat dalam kutipan berikut. 

“Dengan berat hati, Bu. Setelah malalui berbagai tes dan pemeriksaan, 

saya harus menyampaikan bahwa Aqil suspek disleksia. Ia mengalami 

gangguan yang signifikan dalam membaca, menulis, dan 

berhitung.”(Wonderful Life,2016:72) 

“Rasa langit runtuh menimpa, rasa dingin menyelusup diujung 

jariku!.”(Wonderful Life,2016:73) 

3.3 implementasi hasil penelitian pada novel Wonderful Life karya Amalia 
Prabowo sebagai bahan ajar sastra di SMK. 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel 

Wonderful Life Karya Amalia Prabowo Tinjauan Psikologi Sastra Dan 

Implementasinya Dalam Bahan Ajar Sastra Di SMK. Dilihat dalam kurikulum 2013 

di kelas X terdapat materi tentang novel, yaitu terdapat pada KD 3.3 menganalisis 

teks cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan cerita fiksi dalam novel, baik 

lisan maupun tulisan. Dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 

mampu menentukan unsur-unsur intrinsik dalam novel Wonderful Life karya Amalia 

Prabowo. 

Mampu menganalisis  unsur-unsur intrinsik dalam novel Wonderful Life karya 

Amalia Prabowo 

Menurut Rahmanto (2004:27-31) juga menjelaskan agar dapat memilih bahan 

pengajaran sastra dengan tepat, beberapa aspek perlu dipertimbangkan. Berikut tiga 

aspek penting dalam memilih bahan pengajaran sastra. Dilihat dari sudut bahasa 
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novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. 

“Kebimbangan dan kegalauan adalah penghinaan bagi Tuhan. Aku milik-

Nya. Ia telah kuhadirkan dalam kehidupanku, maka aku memilih membela 

Tuhan, memilih untuk meninggalkan  suamiku. Kuletakkan cintaku untuk 

suamiku di sebuah sudut terindah di hatiku.”(Wonderful Life, 2016:60) 

“Di tengah malam yang penuh keheningan, saat-saat paling pribadi dengan 

Tuhan, aku hanya bisa mengadu:” 

“Ya Allah tolong kuatkan tulang punggungku. Karena Aqil adalah bagian dari 

hidupku, maka lapangkan dadaku, panjangkanlah kesabaranku dalam 

menjalankan semua rencana-Mu.” 

“Tuhan, ajari aku untuk selaras dengan skenario-Mu.”(Wonderful Life, 

2016:91) 

Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama kata nama agama, kitab suci, dan 

Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Seperti pada kutipan diatas kata 

Tuhan menggunakan huruf kapital, dan kata ganti Tuhan juga menggunakan huruf kapital 

seperti pada kutipan diatas, yaitu kata milik-Nya. kata Nya adalah kata ganti Tuhan dalam 

kutipan diatas, tanda hubung dalam kata milik-Nya merupakan tanda hubung yang dipakai 

untuk merangkai kata dengan kata ganti Tuhan. Kata depan seperti di ditulis terpisah dari 

kata yang mengikutinya, seperti yang terlihat dalam kutipan diatas. Kata depan Di tengah 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Cara penulisan yang dilakukan pengarang 

sudah sesuai dengan PUEBI. 

Berdasarkan kutipan di atas, dilihat dari sudut bahasanya, novel Wonderful Life karya 

Amalia Prabowo dinilai sesuai jika diterapkan sebagai bahan ajar sastra di sekolah. Bahasa 

yang digunakan sederhana dan mudah dipahami siswa, terutama siswa SMK. 

 Dilihat dari segi kematangan jiwa (psikologi) Usia siswa SMK dinilai sudah matang 

sehingga mampu untuk mengambil dan memilah nilai positif  yang terkandung di dalam 

novel Wonderful Life. 

“Sejak kecil hidupku sangat teratur dan terencana, istilahnya sekarang 

selalu melakukan plan-do-review. Hampir tidak pernah aku terjebak dalam 

situasi panik, terburu-buru, senewen dalam mengerjakan tugas. Semuanya rapi 

jail: aman terkendali!.”(Wondeful Life, 2016:10) 

 Kutipan di atas menjelaskan bahwa apa pun kondisi yang di alaminya tidak 

mengendorkan semangat Amalia untuk selalu meraih karir dan pendidikan setinggi mungkin 

dan mencapai puncak keberhasilan. Serta selalu mendampingi kedua putranya yang divonis 
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disleksia dan perkembangan akademisnya, hingga dapat sukses kedepannya nanti. Pesan 

yang dapat diambil dari novel diatas dapat mempengaruhi psikologi siswa SMK kelas X. 

Dari kutipan novel diatas siswa diajarkan untuk selalu mengejar mimpi dan menggapai cita-

cita yang diinginkan dengan bekerja keras dan dengan memiliki rencana kedepannya agar 

menjadi seorang yang sukses. 

Dilihat dari latar belakang budaya Ditinjau dari segi latar belakang siswa, novel 

Wonderful Life sesuai karena tokoh Amalia merupakan orang yang sangat ambisius 

dalam mengejar karir dan pendidikan sehingga menjadikan dia sebagai orang yang 

sangat perfect dalam mengatur kehidupannya dan dapat membuktikan bahwa kerja 

kerasnya dapat membuahkan hasil. Berikut ini kutipan yang menunjukkan adanya 

kesesuaian latar belakang tokoh dalam novel dan siswa sebagai subjek pendidikan. 

“Bapak anak tunggal dari keluarga ningrat yang terpelajar. Ia seorang 

dokter spesialis yang sangat terkenal dan terpandang di malang, kota 

sejuk di Jawa Timur. Berkat keahliannya itu, kami hidup berkecukupan. 

Karena itu ia berharap kami anak-anaknya bia meraih pendidikan 

setinggi-tingginya dan berprestasi sebaik mungkin agar kelak bisa hidup 

mandiri dan berkecukupan.”(Wonderful Life, 2016:6) 

“Sejak kecil hidupku sangat teratur dan terencana, istilahnya sekarang 

selalu  melakukan plan-do-review. Hamper tidak pernah aku terjebak dalam 

situasi panic, terburu-buru, senewen dalam mengerjakan tugas. Semuanya rapi 

jail: aman terkendali!.”(Wonderful Life, 2016:10) 

Berdasarkan pendapat penulis Amalia, dilihat dari latar belakangnya bahwa dirinya 

puas dengan atas karya yang telah dia ciptakan. Dalam buku novel Wonderful Life ini dia 

menjabarkan point yang penting bahwa dia mengalami perubahan dari dia yang sangat 

highprofil yang mengutamakan edukasi tiba-tiba berubah 180 derajat setelah ada Aqil. 

Menjadi orang yang harus naik angkot kemana-mana dan merelakan Aqil anaknya untuk 

tidak bersekolah. Dan point penting selanjutnya adalah menangani anak yang berkebutuhan 

khusus 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yag telah dilaksanakan melalui analisis 

novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo, sumber data teks dan berdasarkan 

seluruh pembahasan analisis yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

struktur novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo ditemukan tema yang 

terdapat dalam 
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novel ini yaitu, perjuangan tekanan batin seorang wanita dan seorang ibu dalam 

menghadapi hidup. Alur dalam novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo 

menggunakan alur maju. Tokoh-tokoh yang dianalisis dalam novel Wonderful Life, 

tokoh utama adalah Amalia. Tokoh tambahan adalah Bapak, Suami Pertama, Suami 

Kedua Syafiqurachman, Aqil, Satria, Dewi dan Endang kakak Perempuan Amalia, 

ibu, ibu guru, ibu Linda.  

Latar yang digunakan dalam novel Wonderful Life  karya Amalia prabowo 

yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. latar tempat dalam novel wonderful 

Life ini terjadi di Kota Jakarta, Gunung Cilember, Gunung Pancar, Tempat wisata 

Maribaya, Pulau Merah. latar waktu yang terjadi dalam novel Wonderful Life yaitu 

latar waktu yang terjadi dalam novel Wonderful Life yaitu 1992 hingga tahun 2009-

an., dan Latar sosial dalam cerita juga dapat menggambarkan suasana daerah tempat 

tinggal dan kehidupan sosial masyarakat yang terjadi dalam novel. latar sosial dalam 

novel Wonderful Life ini sebagian besar berada pada daerah Jakarta yang biasa 

disebut dengan kota Jakarta dan daerah hutan serta pegunungan yang berada 

disebagian pulau di Jawa. 

Terdapat tiga jenis konflik batin yaitu (1) Konflik Mendekat-Mendekat 

(approach-approch conflict), (2) Konflik Mendekat-Menjauh (approch-avoidance 

conflict), (3) Konflik Menjauh-Menjuah (avoidance-avoidance conflict). 

Relevansi hasil penelitian pada novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo 

sebagai bahan ajar sastra di SMK. Relevansi untuk dijadikan materi pembelajaran 

sastra. Novel Wonderful Llife karya Amalia Prabowo mengandung unsur instrinsik 

dan ekstrinsik. Unsur instrinsik diimplementasikan pada siswa untuk menemukan 

tema, fakta cerita dan sarana cerita. Unsur ekstrinsik diimplementasikan untuk 

menenmukan aspek konflik batin tokoh utama yang terdapat dalam novel tersebut. 
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