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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan hasil aktivitas manusia yang hidup dalam 

masyarakat dengan segenap persoalan. Sastra merupakan hasil ciptaan manusia 

yang mengekspresikan pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan perasaan 

penciptanya, tentang kehidupan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif dan 

emosional Jabrohim (dalam Septianingrum, 2008:1). 

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. Karya sastra 

sebagai hasil cipta manusia selain memberikan hiburan juga sarat dengan nilai, 

baik nilai keindahan maupun nilai-nilai ajaran hidup. Orang dapat mengetahui 

nilai-nilai hidup, susunan adat istiadat, suatu keyakinan, dan pandangan hidup 

orang lain atau masyarakat melalui karya sastra.  

Aminuddin (2007:2), karya sastra merupakan fenomena sosial budaya 

yang melibatkan kreativitas manusia. Karya sastra lahir dari pengekspresian 

endapan pengalaman yang telah ada dalam jiwa pengarang secara mendalam 

melalui proses imajinasi. Karya sastra termasuk novel setiap pemunculannya 

mencerminkan suatu keadaan masyarakat tertentu. Wellek dan Warren (1999: 

109) menyatakan bahwa sastra menyajikan kehidupan, dan kehidupan sebagian 

besar terdiri dari kenyataan sosial. Di samping itu, sastra mempunyai fungsi sosial 

atau manfaat yang tidak sepenuhnya bersifat pribadi. Karya sastra yang berbentuk 

novel sebagai wujud kreatifitas dapat mengungkapkan aspek-aspek kehidupan 

seperti aspek moral, religius, sosial budaya, psikologi, dan lain-lain. 

Psikologi sastra merupakan tinjauan yan penting dalam menganalisis karya 

sastra. Menurut Siswantoro (2005:26) psikologi sebagai ilmu yang menenkankan 
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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. 

Setiap tokoh yang di tampilkan pengarang dalam sebuah karya sastra 

adalah tokoh yang mempunyai jiwa dalam menghadapi masalah hidup. Tokoh 

dengan konflik- konflik batin merupakan terjemahan perjalanan manusia ketika 

mengalami dan bersentuhan dengan kenyataan, peristiwa-peristiwa yang di hadapi 

dengan memasuki ruang dan seluk-beluk nilai kehidupan personal.  

Konflik batin yang 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). 

Novel wonderful life dipilih peneliti ini karena sangat menarik untuk 

dikaji. Kelebihan novel ini terletak pada ceritanya yakni tentang penderitaan batin 

yang dialami oleh Amalia sebagai tokoh utama. Penderitaan batin tersebut 

menimbulkan konflik batin dalam diri Amalia. Amalia tumbuh dengan 

mempercayai dirinya hidup sederhana dan prinsip yang sama ia terapkan untuk 

Aqil, putranya. Ia adalah seorang ibu yang memiliki anak laki-laki semata 

wayang. Tetapi Aqil divonis memiliki disleksia. Dalam penyangkalan, Amalia 

memutuskan pergi mencari penyembuh untuk Aqil. Perjalanan mereka 

menghadapkan Amalia pada banyak hal yang tidak terduga, dalam konflik 

batinnya sendiri, traumanya, juga ujian atas statusnya sebagai seorang ibu. Amalia 

tadinya mengira dapat mengendalikan semuanya, kini menyadari bahwa ia tidak 

memiliki kontrol atas dunianya maupun Aqil. Dunia Aqil adalah tempat yang 

kaya warna dan penuh hal-hal menarik. Dan Amalia terpaksa merelakan dunianya 

yang kaku dan hitam-putih diobrak-abrik dalam perjalanan mereka berdua. 

Akhirnya, Amalia berhadapan dengan kemungkinan terburuk dalam hidupnya 

yaitu kehilangan Aqil. 
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Novel wonderful life adalah novel pertama yang di tulis Amalia Prabowo 

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

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. 

Amalia Prabowo terlahir sebagai anak bungsu dari lima bersaudara di kota 

Malang, Jawa Timur. Amalia merupakan CEO perempuan pertama di Havas 

Wolrdwide, sebuah multinational advertising agency. Bahkan Amalia berhasil 

mengantarkan Havas menjadi Best Agency Asia  Pacific pada tahun 2009. 

Karirnya yang cemerlang tidak mengganggu aktivitasnya sebagai ibu dari dua 

orang putranya bernama Aqil dan Satria. Amalia telah menulis buku berjudul 

wonderful life mengenai kisahnya sebagai ibu dari Aqil, putranya yang mengidap 

disleksia. Satu buku lagi berjudul Wonderful life Mom & Kids kolaborasi 

merupakan hal yang tidak terpisahkan dari buku Wonderful Life. Buku yang 

dibuat bersama-sama Aqil, dan disempurnakan oleh adiknya Satria.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menjelaskan 

struktur yang membangun novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo, 

mendeskripsikan konflik batin tokoh utama dalam novel Wonderful Life karya 

Amalia Prabowo, mendeskripsikan implementasi hasil penelitian ini dalam 

pembelajaran sastra di SMK. 

Konflik Batin tokoh utama yang terdapat dalam novel Wonderful Life 

karya Amalia Prabowo ini terlihat dari sikap, tingkah laku, dan kepribadian tokoh 

utama. Hal ini bertujuan agar pembaca mampu memahami konflik batin yang 

terdapat dalam novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana struktur  novel Wonderful life karya Amalia Prabowo? 
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2. Bagaimana konflik batin tokoh utama dalam Novel Wonderful Life karya 

Amalia Prabowo? 

3. Bagaimana implementasi konflik batin tokoh utama dalam novel wonderful 

Life Karya Amalia Prabowo sebagai bahan ajar di SMK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan Masalah, ada tiga tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan struktur  novel Wonderful Life karya Amalia Prabowo. 

2. Mendeskripsikan konflik batin tokoh utama dalam Novel Wonderful Life 

karya Amalia Prabowo. 

3. Memaparkan implementasi konflik batin dalam novel wonderful Life karya 

Amalia Prabowo sebagai bahan ajar di SMK. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan dalam  penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah keilmuan 

dalam pembelajaran bidang bahasa dan sastra. Khususnya tentang konflik 

batin dalam novel. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca dan Peneliti Sastra 

Penelitian novel wonderful life karya Amalia Prabowo dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang 

terdahulu yang telah ada sebelumnya, khususnya dalam menganalisis 

konflik batin dengan menggunakan psikologi sastra. 

b. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mahasiswa 

untuk dijadikan ide untuk mengembangkan pengkajian konflik batin di 

masa yang akan datang sehingga dapat memunculkan inovasi-inovasi 

demi kemajuan diri mahasiswa. 
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c. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru bahasa dan sastra 

Indonesia di sekolah sebagai materi pembelajaran khususnya materi 

sastra. 

 


