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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejadian yang dialami dalam kehidupan manusia dapat memberikan dampak 

baik atau buruk. Kejadian dengan dampak baik  dapat memberikan hikmah, sehingga 

manusia dapat menjalankan kehidupan di masa mendatang dengan semangat hidup 

yang tinggi, namun jika kejadian tersebut membawa dampak buruk dapat 

memudarkan semangat juang manusia dalam menjalankan kehidupannya. Bila 

semangat juang seseorang menurun, dapat dikatakan mereka tidak akan berhasil 

menjalankan kehidupan menjadi lebih baik dan impian mereka tidak akan tercapai 

berdasarkan apa yang diimpikan. Kejadian-kejadian semacam itu dapat menjadi 

inspirasi pengarang dalam menulis sebuah karya sastra. Untuk menulis karya sastra 

pengalaman-pengalaman sangatlah dibutuhkan. Selain itu, imajinasi sangat 

berpengaruh besar, karena kepiawaian pengarang dalam menulis sangat 

mempengaruhi pembaca. Tulisan yang indah akan menambah daya tarik pembaca 

menyelesaikan novel yang dibaca.  

Pembahasan karakter pada siswa yang berbasis semangat juang, menjadi 

wacana yang wajib diperbincangkan dalam dunia pendidikan maupun di kalangan 

masyarakat pada umumnya. Melalui pendidikan anak dapat mandiri dan bertanggung 

jawab atas segala sikap maupun tindakan yang dilakukan. Selama ini banyak kasus 

pelajar yang melakukan aksi tawuran maupun pengeroyokan antar pelajar lainnya, 

penyalahgunaan narkoba, internet, dan lainnya. Aksi seperti ini menyebabkan 

lemahnya pendidikan di Indonesia. Pelajar adalah salah satu tolak ukur berkembang 

tidaknya suatu bangsa di masa depan, jika kejadian semacam itu tetap terjadi 

sejatinya kemunduran bangsa terhadap keilmuan dan membawa bangsa kearah yang 

tidak baik. 

Karakter semangat juang pada peseta didik wajib dibentuk, karena sebagai 

pelajar yang baik mereka harus sadar akan kewajiban mereka di sekolah. Tujuan 

mereka bersekolah yaitu untuk membentuk moral maupun karakter sesuai pancasila, 

mampu mencapai cita-cita yang diinginkan, dan berguna bagi keluarga, bangsa, dan 
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agama. Dengan adanya kasus semacam ini diharapkan pendidikan mampu 

meningkatkan semangat juang siswa, misal semangat juang meraih cita-cita, 

mengerjakan tugas, dan lain-lain. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, 

orang tua maupun tenaga pendidik dapat membiasakan anak maupun peserta didik 

agar gemar membaca, salah satunya adalah membaca novel. Salah satu fungsi dari 

novel yaitu membentuk moral pada anak baik perbuatan, sikap, kewajiban, dan 

sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila (Nurgiyantoro, 2018:429). 

Novel merupakan cerita atau rekaan yang disebut sebagai naratif atau wacana 

naratif (Al-Ma'ruf, 2017:56). Isi yang diceritakan tidak menyaran pada kebenaran 

sejarah atau tidak terjadi secara sungguh-sungguh di dunia nyata dan lebih novel 

mampu mendidik pengalaman batin pembaca. Pengalaman batin yang diungkapkan 

melalui novel biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang 

mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Novel menceritakan 

permasalahan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, juga 

interaksinya dengan sesama dan lingkungannya. Selain itu, novel merupakan cerita 

yang mengandung gagasan tentang hakikat kehidupan sekaligus hiburan. Ketika 

membaca sebuah novel, kita menikmati cerita, sekaligus memperoleh kepuasan batin 

yang sulit dicari pada teks non-sastra.                                                                                                              

Menurut Luxemburg (dalam Surastina, 2018:63) sastra dapat dipandang 

sebagai suatu gejala sosial yang terkait dengan kehidupan di masyarakat berdasarkan 

norma-norma  dan adat istiadat pada zaman tertentu pada saat sastra ditulis. 

Pengarang menulis sebuah karya sastra berdasarkan pengalaman batin dan sikap 

hidup yang dijalaninya. Selain itu, sastra merupakan kegiatan kreatif dan sebuah 

karya seni yang diciptakan oleh pengarang dengan menimbulkan beberapa masalah 

rumit dan menawarkan jalan keluar yang bermacam-macam (Wellek, 1997:3). 

Pendek kata, novel merupakan karya imajinatif yang didasari kesadaran dan 

tanggung jawab kreatif sebagai karya seni yang berunsur keindahan dengan 

menawarkan model-model kehidupan yang diseimbangkan pengarang. 

Adanya konflik maupun permasalahan yang diceritakan dalam novel mampu 

meningkatkan semangat pembaca dalam menjalankan kehidupannya. Setiap 

permasalahan pasti ada jalan keluarnya, tergantung perjuangan individu itu sendiri 
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dalam menyelesaikan masalah kehidupan yang dihadapi. Dengan demikian, 

diharapkan pembaca dapat memahami jalan ceritanya secara runtut, sehingga 

pembaca dapat menyimpulkan amanat yang ingin disampaikan pengarang melalui 

karya sastra dan dapat mereka terapkan di kehidupan nyata.  

Griffith (dalam Siswanto, 2008:72) mengemukakan bahwa karya sastra 

merupakan hasil dari ekspresi  individual penulisnya. Ekspresi individual yang 

dimaksud dapat berupa kepribadian, emosi, dan kepercayaan pengarang yang 

tertuang dalam karya sastra. Dengan demikian, setiap pengarang memiliki ekspresi 

yang berbeda dipengaruhi dengan adanya perenungan imajinasi, realitas sosial, dan 

lingkungan yang berbeda. Karya sastra yang berbentuk novel termasuk dalam karya 

fiksi karena merupakan cerita rekaan yang dikembangkan melalui imajinasi 

pengarang. Fiksi mempunyai arti sebagai sebuah "tiruan kehidupan" yang artistik dan 

verbal (Wellek, 1997:29). Selain fiksi terdapat pula karya nonfiksi, perbedaannya 

secara umum terletak pada isinya. Fiksi dituliskan berdasarkan imajinasi pengarang 

dan sifatnya fiktif, sedangkan nonfiksi berdasarkan realitas yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari (Ramadhanti, 2018:7). 

Damono (dalam Al-Ma’ruf, 2017:57) menjelaskan bahwa novel merupakan 

jenis karya sastra yang sifatnya fiktif, jalan ceritanya sebagai suatu pengalaman 

hidup yang nyata dan bertugas mendidik pengalaman batin pembaca. Novel bercerita 

mengenai tokoh- tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

mengandung kehidupan seseorang yang menonjolkan watak dan sifat pelaku. Watak 

tokoh dibagi menjadi dua yaitu baik dan jahat. Dalam novel, tokoh jahat (antagonis) 

di akhir cerita biasanya akan mendapatkan musibah atau bencana akibat dari 

keburukan yang telah dilakukan, sedangkan tokoh baik (protagonis) di awal cerita 

akan mendapatkan cobaan atau musibah dalam kehidupannya baik dari Sang Maha 

Pencipta maupun dari tokoh antagonis. 

Pengarang menulis karya sastra memiliki tujuan tertentu. Salah satunya yaitu 

menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Pesan moral merupakan pengalaman 

seseorang dalam memberikan pelajaran hidup bagi orang lain, dalam hal ini 

pengarang kepada penulis. Pesan moral disampaikan pengarang melalui tokoh-tokoh 

yang diceritakan dalam novel, hal ini diharapkan agar pembaca dapat menerapkan 



4 
 

sikap baik tokoh dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pelajaran dari novel yang 

dibaca. Sikap buruk yang kita lakukan kepada orang lain balasannya pasti akan 

buruk, sebaliknya sikap baik yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari akan 

mendapatkan balasan sesuai apa yang kita lakukan.Maka dari itu, membaca sebuah 

novel bukanlah sesuatu yang merugikan. Melainkan dengan kita membaca, hal yang 

sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. 

 Berdasarkan uraian di atas, karya sastra memiliki hubungan dengan psikologi. 

Hal ini tidak lepas dari pandangan dualisme  yang menyatakan pada dasarnya 

manusia terdiri atas jiwa dan raga. Dalam pendekatan psikologi sastra, karya sastra 

dianggap sebagai hasil dari aktivitas penulis yang sering dikaitkan dengan gejala-

gejala kejiwaan dan pendekatan ini lebih banyak berhubungan antara penulis dengan  

karya sastra (Ratna, 2009:62). Gejala- gejala kejiwaan berkaitan dengan usaha 

manusia mengenal dunia secara nyata, baik diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, 

berkaitan pula dengan tanggapan atau kesan yang akan mereka terapkan setelah 

mengenali objek yang tertinggal. Maka dari itu, mereka akan dapat mengantisipasi 

sesuatu yang akan datang dan kehidupan menjadi lebih baik. 

 Pembaca dapat mengamati karakter tokoh dalam novel dengan pertolongan 

psikologi. Psikologi mempelajari keadaan kejiwaan orang lain secara nyata, 

sedangkan dalam sastra sifatnya imajinatif. Andai kata karakter tokoh-tokoh tersebut 

sesuai dengan aspek kejiwaan manusia yang sesungguhnya, berarti ia telah berhasil 

menggunakan teori psikologi (Rokhmansyah, 2014:160). Atas dasar itulah 

pendekatan psikologi sastra memiliki peranan penting dalam sastra.  

 Novel Tentang Kamu dipilih dalam penelitian ini karena sangat menarik. 

Kelebihan novel ini terletak pada ceritanya yakni tentang semangat juang yang 

dimiliki oleh tokoh Sri Ningsih dan Zaman Zulkarnaen. Sri Ningsih merupakan 

tokoh yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam menjalankan kehidupannya. 

Ia merupakan anak pelaut dari Sumbawa, dapat dikatakan jika  kehidupannya 

sangatlah mengenaskan karena selalu menghadapi masalah-masalah besar 

menyangkut masalah keluarga maupun usaha yang ia rintis selalu mengalami 

kebangkrutan. Ia tidak mempunyai keluarga sama sekali, sehingga menyebabkan Sri 

Ningsih untuk terus berjuang sendiri dalam menjalankan kehidupannya. Sebelum Sri 
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Ningsih meninggal, ia sempat menulis wasiat mengenai harta kekayaannya yang 

akan dibagikan kepada teman maupun sahabat yang selalu membantunya saat 

mengalami kesusahan. Harta kekayaan tersebut ia dapatkan dengan usaha sendiri, 

sikap pantang menyerah dan berani selalu ia terapkan dalam kehidupannya. 

 Zaman Zulkarnaen merupakan tokoh yang memiliki semangat juang yang 

sama dengan tokoh Sri Ningsih. Zaman Zulkarnaen bekerja di firma hukum, ia 

ditugaskan untuk menelusuri ahli waris atau surat wasiat dari Sri Ningsih. Sri 

Ningsih meninggal di Paris tepatnya di panti jompo dan meninggalkan harta hingga 

triliun rupiah. Zaman merupakan pengacara yang disiplin dan bertanggung jawab. Ia 

rela mengelilingi berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan petunjuk buku catatan 

yang ditulis Sri Ningsih. Dari London ia menuju Indonesia tepatnya di Pulau Bungin 

berdekatan dengan Sumbawa Besar  lalu menuju Surakarta, Jakarta, dan kembali ke 

London. 

 Kelebihan yang dimiliki oleh pengarang sendiri yakni pengarang dapat 

menjelaskan dengan detail kejadian menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, 

sehingga kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh utama dan tokoh 

bawahan. Selain itu, kepiawaian pengarang dalam menulis membuat pembaca 

semangat dalam menyelesaikan novel dan amanat yang ingin disampaikan pengarang 

mudah dipahami dan dicermati oleh pembaca. 

 Masalah menarik untuk dikaji dalam novel ini antara lain sebagai berikut. 

Perjalanan Zaman Zulkarnaen dalam menyampaikan surat wasiat Sri Ningsih hanya 

dengan sebuah buku catatan peninggalan Beliau. Selain itu, Sri Ningsih pernah 

mengalami kesulitan dalam mencari kerja dan mengalami kerugian dalam setiap 

usaha yang dirintisnya. Karena kegigihan dan ketekunan yang dimilikinya ia bisa 

membangun perusahaan besar dalam bidang toiletris. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan alasan penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1) Kehadiran tokoh Sri Ningsih dalam novel Tentang Kamu memberikan gambaran 

tentang seorang wanita yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam 

menghadapi permasalahan hidup dan meraih kesuksesan. 
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2) Kehadiran tokoh Zaman Zulkarnaen yang memiliki kegigihan, bertanggung 

jawab, dan percaya diri dapat menyelesaikan tugas yang diberikan firma hukum 

hanya dengan petunjuk berupa buku catatan yang ditulis Sri Ningsih. 

3) Analisis terhadap novel Tentang Kamu menggunakan pendekatan psikologi sastra 

diperlukan untuk mengetahui kepribadian tokoh Sri Ningsih dan Zaman 

Zulkarnaen. 

Berdasarkan uraian di atas maka novel Tentang Kamu karya Tere Liye 

dianalisis menggunakan tinjauan psikologi sastra untuk mengetahui semangat juang 

tokoh. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana latar sosiohistoris pengarang novel Tentang Kamu? 

2) Bagaimana struktur  novel Tentang Kamu karya Tere Liye? 

3) Bagaimana wujud semangat juang tokoh dalam novel Tentang Kamu karya Tere 

Liye dengan analisis pendekatan psikologi sastra? 

4) Bagaimana implementasi semangat juang tokoh dalam novel Tentang Kamu  

karya Tere Liye dalam pembelajaran di SMA ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

yang ingin disampaikan sebagai berikut: 

1) Memaparkan latar sosiohistoris pengarang novel Tentang Kamu. 

2) Mendeskripsikan struktur novel Tentang Kamu karya Tere Liye. 

3) Mendeskripsikan wujud semangat juang  tokoh dalam novel Tentang kamu karya 

Tere Liye dengan analisis pendekatan psikologi sastra. 

4) Mendeskripsikan implementasi semangat juang tokoh dalam novel Tentang Kamu 

karya Tere Liye dalam pembelajaran di SMA. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pembelajaran 

sastra dan memotivasi pembaca dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan sikap 

sabar, pantang menyerah, dan tanggung jawab. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca dan penikmat sastra, diharapakan penelitian ini dapat 

memberikan informasi tentang wujud semangat juang tokoh dalam novel 

Tentang Kamu.  

b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan hal-hal yang sama. 

c. Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan aspek semangat juang 

pada siswa dan dijadikan referensi dalam kegiatan pembelajaran apresiasi 

sastra. 

 


