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KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA PADA NOVEL PULANG KARYA 

TERE LIYE KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA DAN RELEVANSINYA 

SEBAGAI MATERI AJAR BAHASA INDONESIA DI SMA 
 

Abstrak 

 

Novel merupakan salah satu karya sastra berbentuk tulisan didalamnya 

menceritakan kehidupan tokoh dengan orang yang berada di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang diceritakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) struktur yang membangun 

novel Pulang karya Tere Liye; 2) konflik batin tokoh utama novel Pulang karya 

Tere Liye ditinjau dari psikologi sastra; dan 3) relevansi hasil penelitian ini 

dengan Bahasa Indonesia bagi siswa SMA. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian analisis isi atau content analysis. Objek penelitian 

ini adalah konflik batin dalam novel Pulang karya Tere Liye dan relevansi hasil 

penelitian ini dengan materi Bahasa Indonesia bagi siswa SMA. Data yang 

digunakan adalah wacana yang menunjukkan konflik batin tokoh utama dalam 

novel Pulang karya Tere Liye dan relevansi hasil penelitian ini dengan materi 

Bahasa Indonesia bagi siswa SMA data yang digunakan adalah sumber data 

primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Pulang karya Tere 

Liye yang diterbitkan oleh Republika Penerbit, Jakarta, Tahun 2019. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik 

yang digunakan dalam analisis data adalah metode semiotik dengan metode 

pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik atau retroaktif. Penerapan 

analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Pulang karya Tere Liye sesuai 

dengan metode telaah sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Novel 

Pulang karya Tere Liye bertemakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang 

mempertahankan kejayaan Keluarga Tong. Faktar cerita terdiri atas penokohan, 

alur, dan latar. Tokoh utama dalam novel adalah Bujang. Alur novel merupakan 

alur campuran yang dimulai dari tahap penyituasian, pemunculan konflik, 

peningkatan konflik, klimaks dan tahap penyelesaian masalah. Latar tempat yang 

terdapat dalam novel ini adalah di Talang, Makau, Manila, Hong Kong dan Ibu 

Kota, sedangkan latar waktu terjadi pada dua puluh tahun silam dan sekarang; 2) 

Konflik batin yang terdapat dalam novel Pulang karya Tere Liye adalah: a) 

konflik mendekat-mendekat yaitu ketika Liye ketika Bujang diterima di 

Universitas Ibu Kota. Tauke Besar sangat senang sehingga ia akan memberikan 

hadiah apapun yang diminta Bujang. Namun, Bujang meminta ditugaskan 

bersama tukan pukul lain. b) konflik mendekat-menjauh terjadi setelah berburu di 

rimba Sumatra dan menyelamatkan Tauke dari babi hutang raksasa. Bujang 

dibawa ke kota oleh Tauke, namuan ia tidak bisa memeluk bapak seperti yang 

dilakukan Tauke dan c) konflik menjauh-menjauh terjadi ketika Bujang diminta 

untuk menembak kepala Salonga, namun Bujang tidak melakukannya, meskipun 

semua kalimat Tauke Besar adalah perintah. 3) Relevansi antara Novel Pulang 

karya Tere Liye dengan materi ajar bahasa indonesia di SMA yaitu pada Standar 
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Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 3.9 dan 4.9 pada pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XII semester genap. 

 

Kata kunci: konflik batin, novel, psikologi sastra, materi ajar. 
 

Abstract 
 
The novel is one of the literary works in the form of writing in which tells the life 

of a character with those around him by highlighting the character and nature of 

each actor in the story being told. This study aims to describe: 1) the structure that 

builds the novel Pulang by Tere Liye; 2) inner conflict of the main character 

Pulang's work by Tere Liye in terms of literary psychology; and 3) the relevance 

of the results of this study with Indonesian for high school students. The research 

approach used in this study is a qualitative approach. This study uses a content 

analysis research design. The object of this study is the inner conflict in the novel 

Pulang by Tere Liye and the relevance of the results of this study to Indonesian 

material for high school students. The data used is a discourse that shows the 

inner conflict of the main character in the novel Tere Liye's Pulang and the 

relevance of the results of this study with Indonesian material for high school 

students. The data used are primary data sources. The primary data source in this 

study is the novel of Pulang by Tere Liye, published by Republika Publisher, 

Jakarta, 2019. Data collection techniques in this study are listening and note 

taking. The technique used in data analysis is the semiotic method with heuristic 

reading and hermeneutic or retroactive reading methods. The application of the 

inner conflict analysis of the main character in the novel Pulang by Tere Liye is in 

accordance with the literature review method. The results show that: 1) Tere 

Liye's Pulang Home novel is about the struggle of a man who maintains the glory 

of the Tong Family. Story line consists of characterizations, plot, and setting. The 

main character in the novel is Bujang. The flow of the novel is a mixed plot that 

starts from the stage of adjustment, the appearance of conflict, increased conflict, 

climax and problem solving stage. The setting of places contained in this novel is 

in Talang, Macau, Manila, Hong Kong and the Capital City, while the time setting 

occurred twenty years ago and now; 2) The inner conflicts contained in the novel 

Pulang by Tere Liye are: a) the approaching conflict, that is when Liye is when 

Bujang is accepted at the Capital City University. Tauke Besar was so happy that 

he would give whatever gift that Bujang asked for. However, Bujang asked to be 

assigned together at another time. b) Conflicts that flare up occur after hunting in 

the jungles of Sumatra and save Tauke from giant debt pigs. Bujang was brought 

to the city by Tauke, but he could not hug the father like Tauke did and c) the 

conflict kept away when Bujang was asked to shoot Salonga's head, but Bujang 

did not, even though all the Great Tauke's sentences were orders. 3) Relevance 

between Pulang's work by Tere Liye and Indonesian language teaching materials 

in high schools, namely the Competency Standards (SK) and Basic Competencies 

(KD) 3.9 and 4.9 in Indonesian language classes XII even semester. 

 

Keywords: inner conflict, novels, literary psychology, teaching material 
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1. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan salah satu genre dari sejumlah besar hasil peradaban 

manusia. Karya sastra sebagai produk proses kreatif, memiliki sifat imajinatif, 

khayal, bernilai estetik dan pemakaian bahasa yang khas. Siswanto (2012: 72) 

mengartikan karya sastra sebagai hasil ekspresi individual penulisnya. 

Kepribadian, emosi, dan kepercayaan penulis akan tertuang dalam karya 

sastranya. 

Sastra merupakan hasil ungkapan kejiwaan seorang pengarang, yang berarti 

di dalamnya ternuansakan suasana kejiwaan sang pengarang, baik suasana pikir 

maupun suasana rasa (emosi). Menurut Wellek dan Warren (2016: 3), sastra 

adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni yang tertulis atau tercetak yang 

diungkapkan oleh diri sendiri yang menggungkapkan berbagai pengalaman, ide, 

atau pemikiran diri sendiri dalam bentuk gambaran konkret dengan alat bahasa. 

Sastra sebagai gejala kejiwaan, di dalamnya terkandung fenomena-fenomena 

kejiwaan yang tampak lewat perilaku tokoh-tokohnya. Dengan demikian, karya 

sastra dapat didekati dengan menggunakan pendekatan psikologi (Endraswara, 

2013: 87). Sastra dan psikologi terlalu dekat hubungannya. Meskipun sastrawan 

jarang berpikir secara psikologis, namun karyanya tetap bisa bernuansa kejiwaan. 

Hal ini dapat diterima karena antara sastra dan psikologi memiliki hubungannya 

lintas yang bersifat tak langsung, dan fungsional.  

Salah satunya karya sastra yang ikut bergabung dalam dunia kesusastraan 

ialah prosa. Prosa yang terdapat dalam karya sastra disebut dengan prosa fiksi. 

Prosa fiksi yang berupa cerita rekaan ialah hasil dari penulis dengan tujuan 

menghibur pembaca. Didalam prosa fiksi dipenuhi imajinasi dan khayalan penulis 

membangun alur sebuah cerita, selain itu, penulis juga menyampaikan pesan atau 

amanat kepada pembaca melalui hasil dari karya sastra tersebut. Salah satu prosa 

fiksi yang minat bacanya banyak dikalangan pembaca adalah sebuah novel. Novel 

sebagai salah satu produk sastra memegang peranan penting dalam memberikan 

pandangan untuk menyikapi hidup secara artistik imajinatif. Hal ini dimungkinkan 

karena persoalan yang dibicarakan dalam novel adalah persoalan tentang manusia 

dan kemanusiaan. 
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Sebagai sebuah karya fiksi novel tidak terlepas dari unsur yang 

membangunnya, unsur tersebut terbagi dalam dua hal  yaitu unsur ekstrinsik dan 

unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun karya sastra dari 

luar seperti masalah sosial, pendidikan, dan agama. Sedangkan unsur intrinsik 

adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam diantaranya menyangkut 

tema, alur, penokohan, gaya bahasa, latar, dan sudut pandang (Nurgiyantoro, 

2013: 23). Salah satu unsur intrinsik yang paling membantu untuk memahami 

sebuah karya sastra khususnya karya sastra fiksi adalah unsur penokohan. Lewat 

unsur penokohan inilah, pengarang menggambarkan karakter pelaku cerita yang 

terkait dengan kejiwaan dan pengalaman psikologis serta konflik-konflik 

sebagaimana dialami oleh manusia di dalam kehidupan nyata (Minderop, 2010: 

1). 

Novel merupakan salah satu karya sastra berbentuk tulisan didalamnya 

menceritakan kehidupan tokoh dengan orang yang berada di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang diceritakan. Sebuah 

novel supaya terlihat lebih menarik ketika didalamnya menceritakan kehidupan 

manusia dengan berbagai permasalahan atau konflik dalam berintraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Adapun setiap pengarang memiliki latar belakang sosial 

yang bersifat individual yang ditimbulkan oleh jiwanya. Dalam kaitanya di sini, 

konflik yang terdapat dapat berupa konflik batin atau konflik atau konflik pada 

jiwa seseorang itu sendiri. Konflik batin ialah sebuah konflik yang terjadi dalam 

diri sendiri dalam hati pikiran, maupun dalam kejiwaan seorang tokoh cerita 

(Nurgiyantoro, 2013; 181). Dengan demikian seorang pengarang novel berusaha 

mengarahkan pembaca kepada gamabaran realita dalam kehidupan melalui cerita 

yang diciptakan. Konflik batin terjadi tidak hanya pertentangan dalam diri 

seseorang, namun juga suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat menghindar 

dari kondisi tersebut. Dirdaguna (dalam Sobur, 2009: 292-293) menyebutkan 

bahwa konflik batin terdiri dari konflik mendekat-mendekat (approach-approach 

conflict), konflik mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) dan konflik 

menjauh-menjauh (avoidance-avoidance conflict). 
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Novel Pulang merupakan salah satu karya terbaru dari Tere Liye yang 

mengungkapkan secara tersirat makna kehidupan yang terkadang dilupakan oleh 

manusia ketika sudah mencapai segala kebahagian dalam hidupnya. Semua pesan 

dan amanat kehidupan tersebut dapat dilihat melalui perjuangan dan pengorbanan 

yang harus banyak dilalui oleh Bujang, tokoh utama novel ini. Dalam novel ini, 

Bujang merantau meninggalkan desanya hingga menuju Amerika demi meraih 

kesuksesan dunia namun, semuanya tidak berarti karena semuanya yang dimiliki 

oleh manusia adalah milik Allah. Saat itulah Bujang mulai menyadari jati dirinya 

dan seluruh isi dunia ini adalah milik Allah. Konflik batin yang terdapat dalam 

novel Pulang karya Tere Liye diantaranya adalah ketika Bujang diterima di 

Universitas Ibu Kota. Tauke Besar sangat senang sehingga ia akan memberikan 

hadiah apapun yang diminta Bujang, namun justru Bujang meminta ditugaskan 

bersama tukan pukul lain. Ini adalah sebuah konflik batin yang sesungguhnya 

sama-sama menyenangkan, Tauke hendak memberikan hadiah, namun Bujang 

lebih memilih menjadi tukang pukul yang sudah menjadi keinginannya, meskipun 

itu bertentangan dengan keinginan Tauke Besar. 

Menurut Kurt Lewin (dalam Walgito 2010: 261), menyatakan bahwa 

konflik dibagi menjadi tiga macam, meliputi (1) konflik angguk-angguk, (2) 

konflik geleng-geleng, (3) konflik geleng-angguk. Selain konflik batin faktor 

penyebab konflik batin menurut Freud mengatakan faktor-faktor yang berperan 

penting dibeberapa gangguan batin yaitu: teori agresi, teori kehilangan, teori 

kepribadian, teori kognitif, teori ketidakberdayaan, dan teori perilaku. Menurut 

Walgito (2010: 262), menjelaskan apabila seseorang menghadapi bermacam-

macam motif kemungkinan individu tersebut memiliki respons yang diambil oleh 

ini individu yang bersangkutan pemilihan atau penolakan, kompromi, dan ragu-

ragu. 

Penelitian terdahulu yang relevan atau memiliki kemiripan dengan 

penelitian ini di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yusnia Rahutami 

(2014) mengenai Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Putri Kejawen karya 

Novia Syahidah. Penelitian Yusnia Rahutami menggunakan novel Putri Kejawen, 

sehingga berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan novel Harga Sebuah 
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Percaya karya Tere Liye. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya konflik 

batin yang dialami tokoh utama dalam novel Putri Kejawen karya Novia 

Syahidah, yaitu kebimbangan, pertentangan, kekecewaan dengan keluarga dan 

lingkungan yang tidak sesuai ajaran Islam. 

Linda, et.al (2018) juga melakukan penelitian tentang Konflik Batin Tokoh 

Utama dalam Novel Harga Sebuah Percaya Karya Tere Liye (Pendekatan 

Psikologi Sastra). Konflik batin yang dialami tokoh utama Jim dalam novel Harga 

Sebuah Percaya karya Tere Liye, konflik angguk-angguk, konflik geleng-geleng, 

dan konflik geleng-angguk. Adapun faktor penyebab konflik batin Jim ada enam 

yaitu teori agresi, teori kehilangan, teori kognitif, teori ketidakberdayaan, teori 

perilaku. Adapun respons tokoh utama Jim dalam menghadapi konflik terbagi 

menjadi tiga respons yaitu, dalam bentuk pemilihan atau penolakan, kompromi, 

dan ragu-ragu dalam mengadapi sebuah konflik. 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang menarik untuk 

dikaji dalam penelitian ini adalah konflik batin tokoh utama pada Novel Pulang 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan pendekatan psikologi sastra 

dengan judul: “Konflik Batin Tokoh Utama pada Novel Pulang Karya Tere 

Liye Kajian Psikologi Sastra dan Relevan sebagai Materi Ajar Bahasa 

Indonesia Kepada Siswa”. 

 

2. METODE 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis isi atau content 

analysis. Objek penelitian in adalah konflik batin dalam novel Pulang karya 

Tere Liye yang diterbitkan Republika Penerbit, Jakarta, Tahun 2019, cetakan 

XXXIV, 400 halaman. Data yang digunakan adalah wacana yang menunjukkan 

konflik batin tokoh utama dalam novel Pulang karya Tere Liye dan relevansi 

hasil penelitian ini dengan materi Bahasa Indonesia bagi siswa SMA data yang 

digunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber 

data yang langsung didapat dan diperoleh oleh peneliti dari sumber pertamanya 

untuk laporkan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel 
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Pulang karya Tere Liye yang diterbitkan oleh Republika Penerbit, Jakarta, 

Tahun 2019, cetakan XXXIV, 400 halaman dan kurikulum bahasa Indonesia 

2013. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan 

catat. Peneliti dalam teknik ini menyimak atau menganalisis struktur dan konflik 

batin tokoh utama dalam novel Pulang karya Tere Liye dan informasi dalam 

kurikulum 2013, kemudian peneliti mencatat kembali data-data yang diambil 

dalam novel Pulang karya Tere Liye dan informasi dalam kurikulum 2013 untuk 

dianalisis. Penelitian ini menggunakan triangulasi teoritis untuk meneliti 

keabsahan data. Implementasi triangulasi teoritis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teori strukturalisme untuk menganalisis struktur novel, teori konflik 

batin dengan metode semiotik melalui metode pembacaan heuristik dan 

pembacaan hermeneutik atau retroaktif yang digunakan untuk menganalisis data 

konflik batin tokoh utama novel Pulang karya Tere Liye serta teori pembelajaran 

yang digunakan untuk menganalisis relevansi dengan pembelajaran sastra. Teknik 

yang digunakan dalam  analisis data yakni metode semiotik dengan metode 

pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik atau retroaktif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Struktur yang membangun novel Pulang karya Tere Liye 

Struktur novel Pulang karya Tere Liye bertemakan tentang perjuangan seorang 

laki-laki yang mempertahankan kejayaan Keluarga Tong. Faktar cerita terdiri atas 

penokohan, alur, dan latar. Tokoh utama dalam novel adalah Bujang. Alur novel 

merupakan alur campuran yang dimulai dari tahap penyituasian, pemunculan 

konflik, peningkatan konflik, klimaks dan tahap penyelesaian masalah. Latar 

tempat yang terdapat dalam novel ini adalah di Talang, Makau, Manila, Hong 

Kong dan Ibu Kota, sedangkan latar waktu terjadi pada dua puluh tahun silam dan 

sekarang. 

Masalah tema, penokohan, alur dan latar merupakan hal yang penting dan 

bahkan sangat menentukan dalam sebuah cerita, karena tidak mungkin ada suatu 

karya sastra tanpa adanya keempat hal tersebut. Novel yang bermutu biasanya 
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menyajikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah kehidupan manusia di 

samping pesona hiburan dan nikmat cerita. Novel Pulang karya Tere Liye baik 

untuk dijadikan sebagai sarana penanaman nilai-nilai kehidupan melalui berbagai 

pengalaman dari tokoh-tokoh yang disajidkan atau disuguhkan oleh 

pengarangnya. 

Amanat atau pesan yang disampaikasn dalam karya sastra apabila diajarkan 

dengan cara yang tepat akan memberikan pengajaran serta memberikan 

sumbangan yang besar dalam memecahkan berbagai permasalahan nyata yang ada 

di masyarakat (Rahmanto, 2012: 38). Karya sastra benar-benar memberikan 

manfaat bagi kehidupan masyarakat, karena mengandung nilai-nilai yang 

membawa manusia untuk memecahkan masalah, menemukan dirinya sebagai 

manusia dan nilai-nilai yang membina kepribadian manusia. 

 

3.2. Konflik Batin Tokoh Bujang dalam Novel Pulang karya Tere Liye 

Konflik batin adalah pertentangan yang terjadi karena adanya dua pemikiran atau 

lebih serta adanya pertentangan keinginan untuk menguasai diri (Imam, 2012: 84). 

Dirdaguna (dalam Sobur, 2009: 292-293) menyebutkan bahwa konflik batin 

terdiri dari konflik mendekat-mendekat (approach-approach conflict), konflik 

mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) dan konflik menjauh-menjauh 

(avoidance-avoidance conflict). Konflik batin tokoh utama dalam novel Pulang 

karya Tere Liye adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Konflik Mendekat-mendekat (Approach-approach Conflict) 

Konflik mendekat-mendekat merupakan konflik yang timbul jika suatu ketika 

terdapat dua motif yang kesemuanya positif (menyenangkan, menguntungkan) 

sehingga muncul kebimbangan untuk memilih satu diantaranya (Sobur, 2009: 

292). Konflik mendekat-mendekat (approach-approach conflict) terjadi pada 

novel Pulang karya Tere Liye ketika Bujang diterima di Universitas Ibu Kota. 

Tauke Besar sangat senang sehingga ia akan memberikan hadiah apapun yang 

diminta Bujang. Namun, Bujang meminta ditugaskan bersama tukan pukul lain. 

hal ini membuat Tauke Besar marah. Bukan hadiah seperti itu yang ia maksud. 

Hal ini terlihat sebagaimana dalam kutipan novel sebagai berikut. 
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“Ayolah, jangan malu-malu. Kau lihat Frans. Aku pernah menjanjikannya 

tiket pesawat ke Hong Kong. Dia akan liburan selama sebulan sekaligus 

bertemu dengan anaknya, jika dia berhasil membuatmu diterima. Aku akan 

memberikannya, Mansur akan mengurusnya. Sekarang giliranmu, Apa yang 

kau inginkan? Apakau kau ingin Pulang ke kampungmu? Menemui bapak 

dan mamak kau sebelum pindah ke Ibu Kota? Akan kusuruh orang 

mengantarmu. Atau kau ingin mobil paling gres? Agar kau bisa bergaya pergi 

ke universitas dan membuat para gadis tergila-gilan?” Tauke Besar terkekeh 

dengan idenya. 

Aku menggeleng. 

“Apa, Bujang? Katakan saja.” Tauke menatapku tidak sabaran. 

Aku menelan ludah, baiklah,” Aku ingin ditugaskan bersama tukang 

pukul lainnya. sekali saja.” 

Tawa Tauke Besar langsung tersumpal. Wajah riangnya seketika padam. 

“Kau bicara apa, Bujang?” Tauke mendelik. 

“Aku ingin tahu rasanya pergi bersama tukang pukul lainnya, 

menyelesaikan sebuah tugas. Sudah dua tahun aku tinggal di sini, tidak sekali 

pun aku ikut bersama mereka.” 

“Karena tugasmu adalah sekolah. Bukan menjadi tukan pukul.” Tauke 

memotong, wajahnya mulai memerah. 

“Aku sudah berlatih tiap malam bersama Kopong, juga Guru Bushi. Aku 

sudah siap. Aku lebih kuat dibanding dua tahun lalu.” 

“Diam, Bujang” Tauke Besar membentakku-membuat Frans si Amerika 

sedikit bergidik, “Aku mengizinkanmu berlatih bukan berarti aku akan 

menjadikanmu tukang pukul. Tidak pernah terlintas sekali pun.” (Pulang, 

2019: 138-139). 

 

Konflik batin yang terjadi dalam kutipan novel Pulang karya Tere Liye di atas 

adalah ketika Bujang diterima di Universitas Ibu Kota. Tauke Besar sangat senang 

sehingga ia akan memberikan hadiah apapun yang diminta Bujang, namun justru 

Bujang meminta ditugaskan bersama tukan pukul lain. Ini adalah sebuah konflik 

batin yang sesungguhnya sama-sama menyenangkan, Tauke hendak memberikan 

hadiah, namun Bujang lebih memilih menjadi tukang pukul yang sudah menjadi 

keinginannya, meskipun itu bertentangan dengan keinginan Tauke Besar. 

3.2.2 Konflik mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) 

Konflik mendekat-menjauh merupakan konflik yang timbul jika dalam waktu 

yang sama muncul dua motif yang berlawanan mengenai satu objek, motif yang 

satu positif (menyenangkan, menguntungkan), dan yang lain negatif (merugikan, 

tidak menyenangkan), sehingga menimbulkan kebimbangan, apakah mendekati 

atau menjauhi obyek tersebut (Sobur, 2009: 292).  Konflik mendekat-menjauh 
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dalam novel Pulang karya Tere Liye terlihat setelah berburu di rimba Sumatra dan 

menyelamatkan Tauke dari babi hutang raksasa. Bujang dibawa ke kota oleh 

Tauke, namuan ia tidak bisa memeluk bapak seperti yang dilakukan Tauke. Hal 

ini sebagaimana terlihat dalam kutipan novel sebagai berikut. 

“Jagalah anakku, Tauke Muda.” Bapak dengan kaki lumpuh memeluk 

tubuh pendek gempal dengan mata sipit itu. Momen perpisahan. 

“Kau keliru, Samad. Bujanglah yang akan menjagaku.” Tauke Muda 

tersenyum, tubuhnya juga dibebat kain, terluka di banyak tempat, “Sama 

seperti yang telah kau lakukan saat menjaga Tauke Bear dulu. Dan dia telah 

memulainya tadi malam, saat seorang diri menakhlukkan babi raksasa. Dia 

akan tumbuh dengan reputasi hebat. Semua orang akan gemetar mendengar 

namanya disebut. Aku bersumpah akan mengurus anak kau, Samad. Anak 

dari saudara angkatku.” 

Bapak tersenyum getir. 

“Selamat tinggal, Samad.” 

Tauke Muda naik ke atas mobil. Ia melambaikan tangan, menyuruhku 

juga naik. 

Aku menatap wajah Bapak untuk terakhir kalinya. Sesungguhnya aku 

ingin memeluk Bapak. Tapi itu tidak pernah kulakukan dan Bapak juga tidak 

pernah memelukku. Aku hanya mengangguk kemudian menyusul naik, duduk 

di samping Tauke Muda (Pulang, 2019: 25). 

 

Konflik batin dalam kutipan novel Pulang karya Tere Liye di atas terjadi 

ketika Bujang di bawa oleh Tauke ke kota. Sebagaimana umumnya ketika seorang 

anak meninggalkan orang tuanya pergi ke kota, Bujang juga ingin memeluk 

bapaknya yang sudah membesarkan dirinya sejak kecil, namun rasa angkuh yang 

ada pada diri ayahnya serta cara pendidikan yang keras dirasakan oleh Bujang, 

menjadikannya enggan dan tidak bisa memeluk ayahnya sebagai bentuk 

perpisahan. 

3.2.3 Konflik menjauh-menjauh (avoidance-avoidance conflict) 

Konflik menjauh-menjauh merupakan konflik yang terjadi apabila pada saat yang 

bersamaan, timbul dua motif negatif, dan muncul kebimbangan karena menjauhi 

motif yang satu berarti harus menjauhi motif yang lain yang juga negatif (Sobur, 

2009: 293). Konflik menjauh-menjauh dalam novel Pulang karya Tere Liye 

terjadi ketika Bujang diminta untuk menembak kepala Salonga. Namun Bujang 

tidak melakukannya, meskipun semua kalimat Tauke Besar adalah perintah. Hal 

ini sebagaimana terlihat dalam kutipan novel sebagai berikut. 
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Salonga mengeluarkan sepucuk pistol colt, memutar silinder peluru, 

menghentikannya, lantas meletakkan pistol itu ke tanganku, “Kau tahun, 

Bujang. Ini adalah pistol yang sangat penting bagiku. Pistol pertama, pistol 

terbaik yang pernah kumiliki.” 

Aku menatap Salonga tidak mengerti. Menerima pistol itu. 

“Di dalamnya ada enam slot peluru. Lima slot kosong, satunya berisi. 

Aku sudah memutar silindernya, sehingga tidak tahu di mana posisi peluru 

itu. Sekarang, angkat pistolnya dan arahkan padaku.” 

Aku terdiam. Hei, apa yang Salong suruh? 

“Lakukan apa yang dia minta, Bujang.” Tauke Besar menyuruh. 

Aku menelan ludah, mengangkat pistol itu, mengarahkannya kepada 

Salonga. 

“Tarik pelatuknya. Sekarang.” Salonga berkata dingin. 

Apa? Tarik pelatuknya? Aku segera menggeleng. 

“Tarik pelatuknya, Bujang!” Tauke Besar mendesak (Pulang, 2019: 185). 

 

Konflik batin yang terdapat dalam kutipan novel Pulang karya Tere Liya di 

atas adalah adanya perintah Tauke Besar untuk menembak kepala Salonga, namun 

karena Salonga merupakan gurunya, maka Bujang tidak melakukan apa yang 

diperintahkan oleh Tauke Besar. Pada konflik batin ini muncul kebimbangan 

karena menjauhi motif yang satu berarti harus menjauhi motif yang lain yang juga 

negatif, sehingga disebut sebagai konflik menjauh-menjauh. 

Konflik batin merupakan ketegangan yang diakibatkan oleh terjadinya dua 

pertentangan atau lebih yang sama-sama ingin dicapai. Konflik mauncul tidak 

hanya disebabkan karena ketidakcocokan keinginan dengan hati, namun 

ditimbulkan karena adanya pengalaman yang buruk di masa alalu dengan kondisi 

yang terjadi di masa sekrang. Dari pengalaman seserong, muncul berbagai reaksi 

baik yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif (Alwisol, 2009: 135). 

Spruyt (2018) mengungkapkan bahwa usaha manusia untuk menyesuaikan diri 

dengan kondisi sosial seringkali memunculkan konflik. Akan tetapi, perpektif 

manusia memandang konflik tersebut akan berpengaruh terhadap cara-cara yang 

digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial (Huda, et.al, 2019). 
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3.3. Relevansi Novel Pulang karya Tere Liye sebagai Materi Ajar Bahasa 

Indonesia di SMA 

3.3.1 Relevansi Novel Pulang karya Tere Liye dengan SK dan KD 

Materi ajar Bahasa Indonesia bisa diperoleh dari berbagai sumber, bisa berasal 

dari sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sumber belajar yang diperoleh dari 

materi ajar di sekolah dilakukan oleh pendidik dan pembelajaran yang dilakukan 

oleh pendidik diharapkan dapat membantu peserta didik lebih terarah dalam 

proses belajar mengajar. Siswa SMA dalam pembelajaran Bahasa Indonesia harus 

mempunyai kompetensi dalam memahami pembacaan teks. Salah satu upaya 

dalam memahami pembacaan teks dalam pembelajaran sastra di SMA adalah 

menganalisis unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik yang membangun sebuah 

karya sastra berupa puisi, drama, cerpen maupun novel. Adapun relevansi novel 

Pulang karya Tere Liye dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) pada materi ajar Bahasa Indonesia SMA terdapat di kelas XII. 

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 Memahami isi dan 

kebahasaan novel 

3.9  Menganalisis isi dan kebahasaan 

novel 

4.9  Merancang novel atau novelet 

dengan memerhatikan isi dan 

kebahasaan baik secara lisan 

maupun tulis 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) relevan dengan penggunaan novel Pulang 

karya Tere Liye sebagai materi ajar. Standar Kompetensi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XII aspek 

pembacaan yaitu memahami isi dan kebahasaan novel. Pada Standar Kompetensi 

tersebut, peserta didik diharapkan dapat memahami isi dan kebahasaan yang 

terdapat dalam novel Pulang karya Tere Liye. Melalui novel Pulang karya Tere 

Liye sebagai materi ajar, peserta didik tidak lagi harus menghafal tentang sastra, 

tetapi peserta didik dapat memahami isi dan kebahasaan dalam novel Pulang 

karya Tere Liye. Novel Pulang karya Tere Liye juga relevan dengan Kompetensi 
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Dasar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu 3.9. Menganalisis isi dan 

kebahasaan novel serta 4.9. Merancang novel atau novelet dengan memperhatikan 

isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Relevansi novel Pulang 

karya Tere Liye dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya pada proses 

pemahaman isi cerita novel bagi peserta didik, namun juga mampu memahami 

unsur-unsur yang membangun karya sastra tersebut, baik unsur intrinsik maupun 

ekstrinsik. 

Pemilihan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) di atas 

diharapkan peserta didik dapat menganalisis struktur novel. Peneliti memilih 

novel Pulang karya Tere Liye disebabkan pengarang dalam menyusun karya 

sastra menggunakan bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami oleh 

peserta didik, sehingga memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam 

mengerjakan tugas dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam 

novel. 

3.3.3.1 Materi Pembelajaran 

Tabel 2. Materi Pembelajaran 

No Materi Pembelajaran 

1. Unsur-unsur intrinsik dalam novel yang meliputi tema, 

penokohan, alur dan latar. 

2. Unsur-unsur ekstrinsik dalam novel yang meliputi konflik 

batin pada tokoh utama 

 

Uraian tabel di atas merupakan materi pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik. Guru diharapkan dapat mempersiapkan semua materi yang 

berhubungan dengan unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita novel yang 

meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Peserta didik dalam penelitian ini 

diharapkan mampu untuk memahami dan mengetahui unsur-unsur intrinsik yang 

terdapat dalam novel Pulang karya Tere Liye yang meliputi tema, penokohan, 

alur dan latar. Peserta didik juga diharapkan memahami dan mengetahui unsur-

unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel Pulang karya Tere Liye yang berupa 

konflik batin tokoh utama dalam novel. Peserta didik melalui pembelajaran ini 
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diharapkan mampu untuk menguasai unsur-unsur pembangunan cerita dalam 

novel sehingga dapat dipresentasikan di depan kelas. 

Guru dapat menyampaikan materi pelajaran diharapkan tidak hanya 

menggunakan metode ceramah, namun dapat menggunakan berbagai metode 

pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok sehingga proses belajar mengajar 

berjalan aktif dan kreatif. Pembelajaran seyogyanya juga memanfaatkan media 

lain dalam penyampaian materinya, seperti menggunakan powerpoint. 

Penggunaan strategi pembelajaran serta media pembelajaran ini bertujuan agar 

peserta didik mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. 

Pembelajaran juga diharapkan tidak hanya terfokus pada buku utama, namun 

memanfaatkan media pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan belajar 

mengajar. 

Guru dalam memberikan tugas diharapkan dapat lebih menenkankan pada 

aspek aktivitas mental yang tinggi, sikap kritis dalam membaca karya sastra, 

menganalisis karya sastra seperti menemukan tema, mencari kaitan antar 

peristiwa, konflik, gaya bahasa dan lain-lain. Pemberian tugas dengan fokus pada 

aspek keaktifan peserta didik akan jauh lebih bermanfaat daripada sekedar tugas 

menghafal. 

3.3.3.2 Indikator 

Tabel 3. Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta didik mempunyai kemampuan untuk memahami isi cerita 

dalam novel 

2. Peserta didik mempunyai kemampuan untuk memahami unsur-

unsur intrinsik dalam novel yang meliputi tema, penokohan, alur 

dan latar. 

3. Peserta didik mempunyai kemampuan untuk memahami unsur-

unsur ekstrinsik dalam novel yang meliputi konflik batin pada 

tokoh utama 

 

Keberhasilan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas 

terdapat tiga indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Indikator (1) peserta didik 
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mempunyai kemampuan untuk memahami isi cerita dalam novel. Peserta didik 

yang telah memahami isi cerita dalam novel Pulang karya Tere Liye tentu sudah 

dipastikan mengetahui pengertian tentang novel.  

Indikator (2) peserta didik mempunyai kemampuan untuk memahami unsur-

unsur intrinsik dalam novel yang meliputi tema, penokohan, alur dan latar. Novel 

Pulang karya Tere Liye bertemakan tentang seorang laki-laki yang berjuang untuk 

mempertahankan kejayaan Keluarga Tong. Novel tersebut terdapat beberapa 

amanat yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA (Sekolah Menengah Atas). Bentuk implementasi dari hasil penelitian ini 

diharapkan peserta didik dapat mencontoh bagaimana tokoh utama menepati janji 

terhadap Mamak dan bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

tokoh utama. Tokoh utama yang terdapat dalam novel memberikan contoh kepada 

para pembaca untuk tetap memelihara iman, kesabaran dan menepati janji 

terhadap orang tua. 

Indikator (3) peserta didik mempunyai kemampuan untuk memahami unsur-

unsur ekstrinsik dalam novel yang meliputi konflik batin pada tokoh utama, 

sehingga guru diharapkan untuk menyampaikan terlebih dahulu materi yang 

berhubungan dengan unsur ekstrinsik yang membangun sebuah karya sastra. 

Unsur ekstrinsi merupakan unsur luar yang membanguan sebuah karya sastra. 

Unsur ekstrinsik yang disampaikan meliputi konflik batin pada tokoh utama. 

Peserta didik dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk memahami unsur-

unsur ekstrinsik pembangun karya sastra dalam novel Pulang karya Tere Liye. 

3.3.2 Relevansi antara Novel Pulang karya Tere Liye dengan pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA 

Materi yang terdapat dalam Novel Pulang karya Tere Liye sangat relevan apabila 

diimplementasikan sebagai materi ajar Bahasa Indonesia di SMA, baik dari segi 

psikologi sastra maupun latar belakang budaya. Hal ini sebagaimana disampaikan 

oleh Rahmanto (2004: 27-31) tentang aspek penting dalam pemilihan materi ajar 

sastra yang tidak boleh dilupakan, yaitu dari sudut bahasa, sudut psikologi 

(kematangan jiwa) dan sudut latar belakang budaya bagi peserta didik. Adapun 
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relevansi novel Pulang karya Tere Liye sebagai materi ajar pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA adalah sebagai berikut. 

3.3.2.1 Aspek Bahasa 

Aspek kebahasaan merupakan salah satu bentuk tahapan dalam perkembangan 

karya sastra. Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah 

yang dibahas, tetapi terdapat berbagai faktor yang meliputi cara penulisan 

pengarang, yang merupakan ciri-ciri bahasa yang digunakan oleh pengarang agar 

dapat dipahami oleh pembaca novel. Hal ini sebagaimana terlihat dari kutipan 

novel sebagai berikut. 

Orang dengan kemeja putih lengan panjang putih itu terdiam. Panasehat 

ekonominya berbisik, meyakinkan betapa mendesaknya agenda ini, dan 

betapa seriusnya orang yang sedang mereka temuai. 

Ruangan lengang lagi. Orang dengan kemeja putih itu bergumam kebas. 

Dia akhirnya memperbaiki posisi duduknya, menatapku. Bersiap 

mendengarkan (Pulang, 2019: 29). 

 

Kutipan novel di atas menunjukkan bahwa pengarang menggunakan kalimat 

yang santun untuk menunjukkan bahwa orang dengan kemeja putih adalah orang 

penting yang sedikit tidak sabaran. Melalui uraian ini, guru harus mampu 

memperhatikan teknik penulisan yang digunakan oleh sastrawan, ciri-ciri 

kebebasan pengarang yang disampaikan dalam novel, kohesi antar kalimat, 

ungkapan pengara agar pembaca atau lebih tepatnya peserta didik dapat 

memahami makna novel khususnya menentukan aspek-aspek sosial yang 

terkandung di dalamnya. Guru juga dituntut untuk dapat memilih karya sastra 

yang baik dan tepat untuk dijadikan sebagai materi ajar bagi pesertas didik, 

sehingga dalam implementasinya peserta didik dapat memaparkan novel Pulang 

karya Tere Liye dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar di dapan kelas. 

3.3.3 Aspek Psikologi (Kematangan Jiwa) 

Aspek psikologi penting untuk diperhatikan dalam pemilihan materi ajar, 

sehingga perkembangan psikologi anak-anak menjadi dewasa sesuai dengan 

tahapannya. Tahap perkembangan psikologi mempunyai pengaruh yang cukup 

berarti terhadap daya ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan bekerjasama 

dengan orang lain, dan kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan terhadap 
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berbagai masalah. Novel Pulang karya Tere Liye mampunyai nilai moral yang 

relevan apabila diimplementasikan dalam tahap perkembangan psikologi anak 

usia 16 tahun ke atas. Anak pada usia ini sudah mencapai tahap perkembangan 

psikologi dengan berminat pada hal yang bersifat realistis. 

3.3.4 Aspek Latar Belakang Budaya 

Aspek latar belakang budaya penting untuk dipahami peserta didik dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia, karena Indonesia mempunyai berbagai budaya 

dan kearifan lokal yang perlu diketahui oleh peserta didik. Novel Pulang karya 

Tere Liye memiliki beberapa budaya (agama, lingkungan sosial dan ekonomi) 

yang dapat diambil sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Hal ini sebagaimana 

terlihat dalam kutipan novel sebagai berikut. 

“Kau boleh melupakan Mamak, kau boleh melupakan seluruh kampung 

ini. Melupakan seluruh didikan yang Mamak berikan. Melupakan agama 

yang Mamak ajarkan diam-diam jika bapak kau tidak ada di rumah…” 

mamak diam sejenak, menyeka hidung, “Mamak tahu kaua akan jadi apa di 

kota sana … mamak tahu … Tapi, tapi apa pun yang akan kau lakukan di 

sana, berjanjilah Bujang, kau tidak akan makan daging babi atau daging 

anjing. Kau akan menjaga perutmu dari makanan haram dan kotor. Kau juga 

tidak akan menyentuh tuak dan segala minuman haram.” (Pulang, 2019: 24). 

 

Kutipan novel di atas memberikan penjelasan bahwa mempelajari agama 

adalah hal yang dilarang oleh ayah Bujang, sehingga Mamak Bujang hanya 

mengajarkan agama saat bapak tidak ada di rumah. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rio Devillito, et.al (2016) 

yang dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Isi novel ini sesuai dengan kehidupan siswa dan juga nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya dapat diambil sebagai nilai moral untuk menjalani kehidupan sehari-

hari dan memberikan pelajaran moral, etika, dan kemanusiaan di tengah-tengah 

teknologi modern yang dikembangkan. 

Sebuah karya sastra dalam bentuk novel atau cerita tidak lepas dari 

pendidikan yang mengajarkan moral pada setiap peserta didik. Bagian-bagian 

cerita tentunya terdapat nilai-nilai atau ciri yang khas untuk menunjukkan bahwa 

itu menyangkut dengan pendidikan. Pendidikan dalam sebuah karya sastra novel 

tidak hanya mengajarkan bagian mana yang salah dan mana yang benar, namun 
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mampu memberikan kebiasaan mana yang baik dan mana yang buruk yang 

membuat peserta didik menjadi paham akan hal yang dilakukannya. Sehingga 

pola pendidikan yang tersurat maupun tersirat dalam sebuah novel mempunyai 

kaitan erat pembentukan perilaku peserta didik, dengan adanya kebiasaan yang 

baik akan menimbulkan suatu pola pendidikan untuk peserta didik, karena suatu 

kebiasaan merupakan perilaku seseorang yang terjadi dengan otomatis dan tidak 

direncanakan (Koyimah, et.al, 2018). 

Penyusunan bahan ajar untuk siswa membutuhkan kreativitas guru agar 

tujuan kegiatan belajar mengajar dapat tepat sasaran. Buku ajar sebaiknya tidak 

dijadikan kitab suci oleh guru karena akan membatasi kreativitas guru di sekolah, 

tetapi buku ajardijadikan sebagai pelengkap (suplemen) bagi guru untuk 

mengajar. Pelajaran Bahasa Indonesia merupakan peluang untuk memperkenalkan 

berbagai wacana kepada siswa sejak dini. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

kompetensi bagi guru untuk menyusun bahan ajar sehingga penting diadakan 

pelatihan penyusunan bahan ajar Bahasa Indonesia bagi guru (Huda dan 

Purwahida, 2010). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang konflik batin tokoh utama dalam novel 

Pulang karya Tere Liye dalam kajian psikologi sastra dan relevansinya sebagai 

materi ajar Bahasa Indonesia di SMA, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1) Struktur novel Pulang karya Tere Liye bertemakan tentang perjuangan 

seorang laki-laki yang mempertahankan kejayaan Keluarga Tong. Faktar 

cerita terdiri atas penokohan, alur, dan latar. Tokoh utama dalam novel adalah 

Bujang. Alur novel merupakan alur campuran yang dimulai dari tahap 

penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks dan tahap 

penyelesaian masalah. Latar tempat yang terdapat dalam novel ini adalah di 

Talang, Makau, Manila, Hong Kong dan Ibu Kota, sedangkan latar waktu 

terjadi pada dua puluh tahun silam dan sekarang. 
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2) Konflik batin yang terdapat dalam novel Pulang karya Tere Liye adalah 

konflik eksternal dan konflik internal. Konflik ekternal terjadi pada saat 

Bujang menghadapi babi hutang raksasa di rimba Sumatera, sedangkan 

konflik internal, yaitu a) konflik mendekat-mendekat yaitu ketika Liye ketika 

Bujang diterima di Universitas Ibu Kota. Tauke Besar sangat senang sehingga 

ia akan memberikan hadiah apapun yang diminta Bujang. Namun, Bujang 

meminta ditugaskan bersama tukan pukul lain. hal ini membuat Tauke Besar 

marah; b) konflik mendekat-menjauh terjadi setelah berburu di rimba Sumatra 

dan menyelamatkan Tauke dari babi hutang raksasa. Bujang dibawa ke kota 

oleh Tauke, namuan ia tidak bisa memeluk bapak seperti yang dilakukan 

Tauke; dan c) konflik menjauh-menjauh terjadi ketika Bujang diminta untuk 

menembak kepala Salonga. Namun Bujang tidak melakukannya, meskipun 

semua kalimat Tauke Besar adalah perintah.  

3) Relevansi Novel Pulang karya Tere Liye sebagai materi ajar bahasa indonesia 

di SMA yaitu pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 3.9 

dan 4.9 pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas XII semester genap. 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis, yaitu berupa 

penambahan pengetahuan bagi pemabca. Berdasarkan hal itu, maka diharapkan 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan sebagai materi ajar 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini mendeskripsikan tentang 

pengkajian sebuah karya sastra novel dengan menggunakan pendekatan psikologi 

sastra. Penelitian ini juga memaparkan metode dalam menentukan objek kajian 

dalam sebuah karya sastra, gambaran tentang psikologi sastra, teknik 

pengumpulan data, dan relevansi hasil penelitian dengan materi ajar Bahasa 

Indonesia. 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan penelitian 

ini, maka penulis memberikan saran agar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

guru mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan materi ajar. 

Pemilihan materi ajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia seyogyanya 

disesuaikan dengan karater peserta didik. Pembelajaran Bahasa Indonesia bisa 

menggunakan teks karya sastra novel sebagai materi ajar. Peneliti berharap hasil 
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penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai tambahawan 

wawasan bagi pembaca dan penelitian selanjutnya. 
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