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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti teks instruksi yang 

mengandung suatu ajaran. Sastra adalah karya yang muncul dari interpretasi 

pengarangnya, yang ditujukan untuk menyampaikan prinsip tertentu kepada 

realitas sosial. Salah satu wujud ide dari karya sastra sendiri adalah novel. 

Novel yang selama ini dikenal dengan berbagai alur ceritanya yang 

bermacam-macam dapat menjadi potret kehidupan sehingga tidak hanya 

dapat dibaca namun juga dimengerti, dirasakan, dan digunakan sebagai 

referensi dalam bermasyarakat.  

Beberapa karya fiksi lahir dari imajinasi pengarang berdasarkan apa 

yang ia rasakan baik secara reaktif, didaktif, dan estetis. Terlepas dari itu, 

novel fiksi yang memiliki peran yang bebas dalam menyajikan cerita yang 

kompleks, karena terdapat unsur latar belakang peristiwa, tempat, dan 

karakter yang diadaptasi pada waktu yang lama.  

Novel merupakan karya fiksi berisi peran kehidupan yang ideal, 

bersifat imajinatif yang dibangun melalui peristiwa, plot, tokoh, latar, sudut 

pandang, dan lain-lain. Terkadang pengarang sengaja membuatnya melalui 

analogi kehidupannya yang aktual dan seakan mirip dan lengkap  dengan 

peristiwa latarbelakangnya (Nurgiyantoro, 2018:5).  Beberapa novel 

mengisahkan tentang kebudayaan pada sebuah negara, contohnya Indonesia 

yang memiliki beragam adat. Dari budaya itulah karya fiksi bercerita tentang 

apa saja yang terjadi di dalamnya, seperti Pramudya Ananta Toer dalam Bumi 

Manusia-nya, Andrea Hirata pada Laskar Pelangi-nya yang berlatar di 

Belitung, Sumatera Selatan dan Kenanga milik Oka Rusmini yang 

mengangkat tema budaya Bali.  

Oka Rusmini adalah seorang penulis terkenal yang berdomisili Bali. 

Dia dikenal dalam menulis puisi, cerpen, dan novel. Oka Rusmini lahir di 

Jakarta, 11 Juli 1967. Sejak kecil Oka sudah gemar menulis. Setelah 
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menyelesaikan studinya di Fakultas Sastra Universitas Udayana, dia sempat 

menjadi wartawan di Harian Bali Pos. Banyak karya yang sudah lahir saat itu. 

Beberapa karyanya sempat mengalami kontroversi karena isu yang 

diangkatnya menyinggung hak-hak kaum perempuan dan budaya kasta di 

Bali, seperti novel Tarian Bumi (2000), Kenanga (2003), Tempurung (2010), 

puisi Monolog Pohon (1997), Patiwangi (2003), Warna Kita (2007), Pandora 

(2008), dan beberapa karya yang lainnya. Ia sempat mendapatkan 

penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa lewat puisinya yang berjudul Saiban 

bersama dengan Iksaka Banu lewat prosanya yang berjudul Semua Untuk 

Hindia pada tahun 2014. Penghargaan lainnya ia dapatkan dalam nominasi 

Khatulistiwa Literary Award yaitu Kenanga pada tahun 2004. 

Novel Kenanga adalah salah satu karya fiksi yang menarik. Novel ini 

didasari oleh dorongan untuk mengkaji aspek kepribadian Kenanga sebagai 

tokoh utama. Kenanga merupakan sosok wanita yang mandiri, pekerja keras, 

dan berpendirian teguh. Kenanga adalah putri pertama dari dua perempuan 

bersaudara yang tinggal di Bali. Ia memiliki jiwa yang tangguh, ulet dan juga 

cerdas. Sejak kecil ia dididik mandiri oleh orangtuanya. Sebagaimana ia 

hidup di Bali yang menjunjung tinggi hierarki sosial, Kenanga berasal dari 

kasta Brahmana. Meskipun dia berasal dari keluarga Brahmana, ia memiliki 

ambisi dan impian yang tinggi. Baginya, hidup adalah karier. 

Kencana, adik Kenanga adalah sosok perempuan yang sangat di 

sayang oleh Kenanga. Ia sangat cantik, namun manja dan bergantung pada 

kakaknya. Sifat ini didasari oleh masa lalunya yang cukup kelam. Namun 

karena keindahan parasnya, semua orang tertarik untuk bergaul bahkan 

membimbingnya menjadi wanita yang mandiri. Namun, tidak menjadikan 

sosok kekasih yang ia dambakan melirik atau bahkan mencintainya, yaitu 

Bhuana. 

Bhuana, seorang dokter muda idaman para wanita, juga seorang 

Brahmana, yang memiliki paras tampan, badan ideal dan sifat pendiam 

seperti pria menarik pada umumnya. Namun, hanya pada satu wanitalah dia 

dapat membuka hatinya, yaitu Kenanga. 



3 
 

Intan, seorang yang tidak diketahui asal usulnya. Ia sejak kecil 

dititipkan dan diangkat oleh kebaikan wanita dalam keluarga Kenanga untuk 

diasuh dan dibesarkan. Dari wanita inilah, dia belajar bagaimana menjalani 

hidup. Namun karena perbedaan hierarki sosial, Intan bersikap tunduk 

dibawah kekuasaan Brahmana. 

Disimpulkan dari kehidupan Kenanga, novel ini menyuguhkan sisi 

buruk budaya masyarakat Bali dan wanita-wanitanya yang keras kepala, 

bermuka dua bahkan buta hati. Novel ini juga menjelaskan tentang berbagai 

macam konflik psikologis tokoh-tokohnya, sehingga permasalahan yang 

tragis kerap terjadi. Maka dari itu, novel Kenanga sangat cocok dijadikan 

referensi pada pembelajaran sastra bagi pelajar di sekolah khususnya SMA 

karena nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, sehingga evaluasi atau 

hikmahnya dapat diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat. 

Novel Kenanga mendapat respon positif dan negatif dari pembacanya. 

Dikutip dari goodreads.com, Tui berpendapat bahwa novel Kenanga 

memiliki banyak kisah tersembunyi yang membuat kita terenyuh dan gemas 

dengan Adat istiadat yang terkesan kaku dan ketinggalan jaman. Beberapa 

kisah yang disajikan menunjukkan kisah cinta yang tidak biasa, dan kita 

dapat merasakan "complicated relationship" yang dialami tokoh-tokohnya. 

Malashantii berpendapat bahwa novel Kenanga merupakan novel roman 

tragis paling sempurna buat saya sampai saat ini. betapa cinta tidak melulu 

cuma tentang perasaan. ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan. 

Disamping respon yang baik, ada juga respon negatif yang dikutip 

dari goodreads.com. Chaira Salsabila berpendapat bahwa novel Kenanga 

memiliki ending yang tidak maksimal. Semua karakter didesain begitu apik 

dan kompleks hanya untuk kemudian disia-siakan di akhir. Uma berpendapat 

bahwa cerita Kenanga itu cerita yang menarik, tapi saya mengeluhkan 

tentang redaksi novelnya yang tidak dibagi kedalam bab-bab (tidak ada daftar 

isi) jadi kurang detail dalam pem-plotan ceritanya.  

Demikian peneliti tertarik untuk mengkaji novel Kenanga karena 

beberapa alasan. Pertama, isu atau topik didalamnya berhubungan dengan 
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fenomena di masyarakat. Kedua, kisahnya membahas tentang kebudayaan 

suatu daerah di Indonesia. Ketiga, cerita didalamnya bercampur aduk terkait 

dengan ilmu psikologi atau kepribadian manusia. Keempat, novel ini dapat 

menjadi sumber pembelajaran di bidang sastra bagi pelajar SMA.  

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti memberi judul karya ini dengan: 

ASPEK KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL 

KENANGA KARYA OKA RUSMINI: TINJAUAN PSIKOLOGI 

SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR 

SASTRA DI SMA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Kenanga karya Oka 

Rusmini? 

2. Bagaimana kepribadian tokoh utama dalam novel Kenanga karya Oka 

Rusmini? 

3. Bagaimana implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu untuk 

mendiskripsikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Untuk menjelaskan struktur yang membangun novel Kenanga karya Oka 

Rusmini 

2. Untuk mendeskripsikan kepribadian Kenanga sebagai tokoh utama dalam 

novel Kenanga karya Oka Rusmini 

3. Untuk mendeskripsikan implementasi novel Kenanga karya Oka Rusmini 

sebagai bahan ajar sastra di SMA 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian harus memberikan manfaat kepada pembaca, baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat dalam penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun masyarakat luas pada umummnya. Melalui 

penelitian ini diharapakan mampu menambah khasanah penelitian 

terhadap karya sastra yang berupa novel dengan penekanan pada aspek 

diksi dan citraan dengan tinjauan stilistika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa  

Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang diksi dan citraan. 

b. Bagi guru  

Bagi guru bahasa Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai alternatif materi pembelajaran khususnya 

pengajaran diksi dan citraan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau 

referensi dalam melakukan penelitian mengenai diksi dan citraan 

yang lebih baik di masa yang akan datang. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ditentukan agar dapat memperoleh gambaran 

yang jelas dan menyeluruh. Adapun sistematika penelitian ini adalah: BAB I, 

pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II, kajian 

teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. BAB III, metode 

penelitian. BAB IV, latar sosiohistoris Oka Rusmini pengarang novel 

Kenanga. Analisis struktural novel Kenanga karya Oka Rusmini yang 

dikhususkan pada tema, alur, penokohan, dan latar/setting. Pembahasan yang 

berisi hasil dan pembahasan yang memuat analisis aspek kepribadian tokoh 

utama dalam novel Kenanga karya Oka Rusmini dengan kajian psikologi 
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sastra. Implementasi novel Kenanga karya Oka Rusmini sebagai bahan ajar 

sasrta di SMA. BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, serta 

daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


