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KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL LAUT BERCERITA 

KARYA LEILA S. CHUDORI: TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan latar sosiohistoris Leila S. 

Chudori sebagai pengarang novel Laut Bercerita, (2) mendeskrepsikan struktur yang 

membangun novel Laut Bercerita  karya Leila S. Chudori, (3) mendeskripsikan 

konflik batin tokoh utama dalam novel Laut Bercerita  karya Leila S. Chudori 

dengan tinjauan Psikologi Sastra, (4) memaparkan implementasinya dalam novel 

Laut Bercerita  karya Leila S. Chudori dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek penelitian 

adalah konflik batin tokoh utama dalam novel Laut Bercerita. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik pustaka, simak, dan catat. Keabsahan data menggunakan 

teknik triangulasi teori. Teknik analisis data dilakukan dengan metode heuristik dan 

hermeneutik. Hasil penelitian ini adalah (1) Leila S. Chudori mempunyai nama asli 

Leila Salikha Chudori yang lahir pada tanggal 12 Desember 1962 di Jakarta. Karya-

karya Leila S. Chudori yang telah diterbitkan berupa novel, kumpulan cerpen, 

kumpulan naskah skenario (2) struktur novel Laut Bercerita antara lain, Tema adalah 

perjuangan hidup seorang pemuda bernama Biru Laut, ia merupakan aktivis 

mahasiswa yang menentang pemerintahan Orde Baru atau jaman pemerintahan 

presiden Soeharto, walaupun pada akhirnya Biru Laut juga merupakan salah satu 

korban yang diculik dan tak pernah kembali lagi. Fakta cerita, a) alur yang digunakan 

adalah alur maju, b) tokoh utama adalah Biru Laut, c) latar tempat naskah ini adalah 

di Jakarta, Yogyakarta, Solo dan Situbondo, latar waktu terjadi antara periode 2000-

an, latar sosial kehidupan mahasiswa di perantauan, yaitu kehidupan mahasiswa dan 

juga aktivis di daerah Yogyakarta yang penuh dengan kesederhanaan, (3) konfilk 

batin tokoh utama novel Laut Bercerita terdapat dua jenis konflik batin yaitu konflik 

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

(avoidance-avoidance conflict), (4) penelitian ini sesuai dengan kriteria pemilihan 

bahan ajar yaitu a) aspek bahasa, b) aspek psikologi, c) aspek latar belakang siswa 

sehingga dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar di SMA kelas XI sesuai 

dengan  KD 3.11 menganalisis pesan dari buku fiksi yang dibaca.  

 

Kata Kunci: novel laut bercerita, konflik batik, psikologi sastra, implementasi 

sebagai bahan ajar SMA 
 

Abstract 

This study aims to (1) describe the sociohistorical background of Leila S. Chudori as 

the author of the novel Laut Bercerita, (2) to describe the structure that builds the 

novel Laut Bercerita by Leila S. Chudori, (3) describes the inner conflict of the main 

characters in the novel Laut Bercerita by Leila S. Chudori with Literary Psychology 

review, (4) describes its implementation in the novel Laut Bercerita by Leila S. 

Chudori with literary learning in high school. This study uses a qualitative 

descriptive method with the object of research is the inner conflict of the main 

character in the novel Laut Bercerita. Data collection is done by library techniques, 
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see, and note. The validity of the data uses the theory of triangulation. The data 

analysis technique is done by heuristic and hermeneutic methods. The results of this 

study are (1) Leila S. Chudori has a real name Leila Salikha Chudori who was born 

on December 12, 1962 in Jakarta. Leila S. Chudori's works have been published in 

the form of novels, collections of short stories, scenarios (2) the novel structure of 

Laut Bercerita, among others, The theme is the struggle of a young man named Biru 

Laut, he was a student activist who opposed the New Order era President Soeharto's 

government, although in the end Biru Laut was also one of the victims who were 

kidnapped and never returned. The facts of the story, a) the plot used is the forward 

flow, b) the main character is Biru Laut, c) the setting of the script is in Jakarta, 

Yogyakarta, Solo and Situbondo, the setting took place between the 2000s, the social 

background of student life overseas, namely the lives of students and activists in the 

Yogyakarta area who are full of simplicity, (3) the inner conflict of the main 

character of the novel Laut Bercerita, there are two types of inner conflicts, namely 

approaching conflict (avoidance- avoidance conflict), (4) this study is in accordance 

with the criteria for selecting teaching materials, namely a) aspects of language, b) 

aspects of psychology, c) aspects of student background so that it can be 

implemented as teaching material in class XI SMA in accordance with KD read 

fiction. 

 

Keywords: storytelling Sea novel, batik conflict, literary psychology, 

implementation as high school teaching material 

 

1. PENDAHULUAN 

Karya sastra lebih berhasil dalam merenovasi tingkah laku manusia jika 

dibandingkan dengan hukum-hukum formal dikarenakan adanya kemampuan 

berbahasa. Kesenian lebih dihargai masyarakat pada umumnya juga menghargai 

kedamaian dan memelihara perjalinan hubungan-hubungan kesosialan yang semakin 

harmonis (Ratna, 2009:297). Karya sastra terlahir tidak dalam kekosongan budaya 

Teeuw dalam (Pradopo, 2007:107). Berarti, Karya sastra terlahir didalam konteks 

sosial dan sejarah budaya suatu bangsa yang terdapat sastrawan penulisnya adalah 

salah seorang anggota masyarakat bangsanya.  Sastra merupakan karya tulis, jika 

dibandingkan dengan karya tulis lain, sastra memiliki keunggulan lain seperti 

keaslian, keartistikan, serta keindahan dalam isi dan ungkapannya.  

Novel merupakan bentuk karya sastra yang sekaligus disebut dengan karya 

sastra fiksi. Novel berasal dari bahasa Itali yaitu novella (yang dalam bahasa Jerman: 

novelle). Secara harfiah novella berarti sebuah barang baru yang kecil, dan kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa (Abrams dalam Nurgiyantoro, 

2013:8). Novel dibangun melalui beberapa unsur seperti plot, tema, penokohan, dan 
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latar, secara umum unsur-unsurnya lebih lengkap dari pada unsur-unsur yang 

membangun cerpen. Karya sastra di dalamnya terdapat amanat maupun nilai-nilai 

yang dapat memotivasi pembacanya. Hal ini secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi pembaca secara psikologis. Novel mampu menghadirkan 

perkembangan suatu karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan 

banyak atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa rumit yang terjadi beberapa 

tahun silam secara lebih mendetail (Stanton, 2007:90).  

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori adalah perjuangan hidup 

seorang pemuda bernama Biru Laut, ia merupakan aktivis mahasiswa yang 

menentang pemerintahan Orde Baru atau jaman pemerintahan presiden Soeharto, 

walaupun pada akhirnya Biru Laut juga merupakan salah satu korban yang diculik 

dan tak pernah kembali lagi. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar sosiohistoris 

Leila S. Chudori pengarang novel Laut Bercerita (2) Bagaimana struktur yang 

membangun novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, (3) Bagaimana konflik 

batin tokoh utama dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori dengan kajian 

Psikologi Sastra, (4) Bagaimana implementasinya konflik batin tokoh utama dalam 

novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosiohistoris Leila S. Chudori 

sebagai pengarang Novel Laut Bercerita, (2) mendeskrepsikan struktur yang 

membangun novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, (3) mendeskripsikan 

konflik batin tokoh utama  dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori 

dengan tinjauan Psikologi Sastra, (4) memaparkan implementasinya konflik batin 

tokoh utama dalam novel Laut Bercerita karya karya Leila S. Chudori sebagai 

bahan ajar sastra di SMA. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Metode deskriptif kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan kata, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Laut Bercerita 

karya Leila S. Chudori. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
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teknik pustaka, teknik simak dan catat. Teknik pustaka yaitu mengumpulkan sumber-

sumber tertulis untuk dalam tek novel Laut Bercerita, selanjutnya menyimak secara 

keseluruhan novel Laut Bercerita dengan penuh intensitas dan pemahaman, dan 

mencatat kata, kalimat dan wacana yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

motode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan heuristik dan hermenetik. 

Pembacaan heurisik yaitu dengan menginterpretasikan teks novel Laut Bercerita 

melalui tanda-tanda linguistik dan menemukan arti secara linguistik dengan cara 

membaca cermat dan teliti tiap kata dan pembacaan hermeneutik dengan 

menafsirkan makna peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam teks novel Laut 

Bercerita hingga dapat menemukan konflik batin tokoh utama dalam novel Laut 

Bercerita karya Leila S. Chudori. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Latar Sosiohistoris Pengarang 

Leila S. Chudori merupakan nama pena dari Leila Salikha Chudori yang lahir pada 

tanggal 12 Desember 1962 di Jakarta. Leila mengagumi ayahnya. Mohammad 

Chudori, yang merupakan wartawan kantor Berita Antara dan The Jakarta Post. 

Leila menikah dengan Yudhi Soerjoatmodjo, yang merupakan fotografer jurnalistik 

yang kerap membuat esai foto. Leila bersama suami dan putri tunggalnya, Rain 

Chudori Soerjoatmodjo memilih menetap di Jakarta. 

(www.penerbitkpg.com/penulis/detil/97/Leila-S-Chudori diakses 13 November 

2018). 

Karya Leila S. Chudori berjudul Laut Bercerita diterbitkan KPG 

(Kepustakaan Populer Gramedia) Tahun 2017. Ciri khas karya Leila S. Chudori 

adalah adalah setting cerita diluar negeri, Cenderung bertema kekerasan, 

Menggunakan tokoh wayang, penggunaan gaya personofikasi. 

3.2 Analisis Struktur dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. 

3.2.1 Tema 

Tema novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori adalah perjuangan hidup seorang 

pemuda bernama Biru Laut, ia merupakan aktivis mahasiswa yang menentang 

http://www.penerbitkpg.com/penulis/detil/97/Leila-S-Chudori
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pemerintahan Orde Baru atau jaman pemerintahan presiden Soeharto, walaupun pada 

akhirnya Biru Laut juga merupakan salah satu korban yang diculik dan tak pernah 

kembali lagi. Hal tersebut dapat diketahui dari kutipan berikut.  

“Apa yang kubanyangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi; apakah kita akan 

terus-menerus membiarkan rezim Soeharto berkuasa selama-lamanya atau 

apakah aku ingin berbuat sesuatu.” (Laut Bercerita, 2017:24) 

“Kami tak punya senapan dengan bayonet; kami tak punya otot, tak punya 

uang. Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi, dan 

sumbangan beberapa individu yang secara diam-diam sudah muak dengan 

pemerintahan Orde Baru yang semakin represif dari tahun ke tahun.” (Laut 

Bercerita, 2017:116-117) 

“Sudah lama aku hidup Bersama suara, napas, dan air mata ini: peyangkalan. 

Penyangkalan adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Menyangkal 

bahwa mereka diculik dan menyangkal kemungkinan besar bahwa mereka 

sudah dibunuh. Mereka. Harus kuakui, aku masih sulit mengucapkan nama 

kakaku bersama kawan-kawannya dalam satu baris yang sama. Saat ini, 

Komisi Orang Hilang mendata orang-orang yang belum kembali adalah: Biru 

Laut, Gala Pranaya, Kasih Kinanti, Sunu Dyantoro, Julius Sasongko, 

Narendra Jaya, Dana Suwarsa, Widi Yulianto, dan lima orang lain lagi.” 

(Laut Bercerita, 2017:239)  

3.2.2 Fakta Cerita 

a. Alur 

Alur yang digunakan dalam novel Laut Bercerita adalah alur maju. 

Tahap penyituasian berisi pengenalan terhadap tokoh-tokoh di dalam 

novel Laut Bercerita. Tahap Penyituasian (situation). Tahap ini 

merupakan tahap pengenalan tokoh, terutama tokoh utama yaitu Biru 

Laut. Pada tahap ini juga terdapat gambaran situasi latar, yaitu gambaran 

mengenai keadaan sebuah rumah di Seyegan daerah Yogyakarta. Selain 

itu, pada tahap ini juga terdapat pengenalan tokoh tambahan. Tahap 

pemunculan konflik (Generating Circumstance) ketika muncul perbedaan 

pendapat yang diawali oleh Laut dengan Asmara. Perdebatan Biru Laut 

dengan Asmara adalah ketika Asmara meminta kepada Laut untuk jujur 

kepada kedua orangtuanya bahwa Laut mengikuti Winatra. Winatra adalah 

perkumpulan mahasiswa yang menentang pemerintahan Orde Baru. Tahap 

peningkatan konflik (rising action) terjadi setelah tokoh Laut dan kedua 

temannya Alex dan Daniel ditangkap, diintrograsi dan disiksa oleh 

kelompok yang tidak dikenal karena mereka mentang Orde Baru. Tahap 
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klimaks (climax) terjadi ketika tokoh Biru Laut dibunuh oleh orang-orang 

yang menculik dan menyiksanya. Tahap Penyelesaian (denouement) 

terjadi setelah Laut meninggal dunia. Tokoh Anjani dan Asmara bersama 

dengan kawan-kawan lain membuat Komisi Orang Hilang. Bertujuan 

untuk mencari kebardaan mereka yang belum kembali. 

b. Penokohan 

Biru Laut merupakan tokoh utama dalam novel Laut Bercerita 

karya Leila S. Chudori. Biru Laut merupakan tokoh sentral dan 

ditampilkan terus-menerus sehingga membangun struktur novel. Dilihat 

dari perannya, tokoh Biru Laut merupakan tokoh protagonis karena dalam 

novel ini Biru Laut menyampaikan nilai-nilai positif. Dari segi psikologis 

Biru Laut digambarkan sebagai pemuda yang pintar. Hal tersebut 

ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Aku memutuskan menjawab dengan jujur bahwa aku ingin 

bertemu dan vertukar pikiran dengan anak muda Indonesia yang 

memilih berkumpul di UGM dan mengutarakan ide-ide besar.” 

(Laut Bercerita, 2017:23) 

 

Secara fisiologis dan sosiologis dimensi tokoh Biru Laut hanya 

digambarkan melalui jenis kelamin dan tingkat Pendidikan. Tokoh Biru 

Laut digambarkan sebagai seorang laki-laki dan juga seorang mahasiswa 

di UGM. Hal tersebut di tunjukan dalam kutipan berikut. 

“Namun, karena kesibukanku kuliah dan lebih lagi karena 

keterlibatanku dengan Winatra, sulit sekali menemukan waktu 

untuk menjenguk Jakarta. Sudah tiga bulan aku tak mengunjungi 

Ciputat.” (Laut Bercerita, 2017:62) 

 

“Kalau Ibu sudah memanggilku “Mas” dengan nada menekan, aku 

tahu Ibu sudah melembut sekaligus putus asa.” (Laut Bercerita, 

2017:75) 

 

Secara psikologis tokoh Biru Laut digambarkan sebagai tokoh 

pemeberani. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Gedoran pada pintu semakin keras dan terdengar mereka berhasil 

menggebrak. Aku tak bisa lagi berlari atau melompat keluar jendela. 

Empat orang langsung masuk dan segera merengsek ke kamar dan 

mengepungku. “Mau mencari siapa? Aku bertanya berlagak tenang, 
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seolah adalah hal yang biasa menghadapi emapt orang tak dikenal 

yang begitu saja masuk ke ruamh dan mengelilingiku.” (Laut 

Bercerita, 2017:52) 

 

Dilihat dari karakternya, tokoh Biru Laut digolongkan sebagai 

tokoh pipih karena dari awal sampai akhir cerita karekternya tidak 

mengalami perubahan.  

c. Latar 

1) Latar Tempat 

Latar tempat dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori 

terjadi di dua negara yaitu Yogyakarta, Jakarta, Solo dan Situbondo. 

a) Yogyakarta 

Latar tempat yang diangkat dalam novel Laut Bercerita karya 

Leila S. Chudori adalah di sebuah rumah di Seyegan kota 

Yogyakarta, seperti dalam kutipan berikut ini:  

“Aku baru menyadari, bunyi ketukan halus itu datang dari 

jari-jari Sunu pada pintu calon rumah kami di Seyegan, 

di sebuah pojok terpencil di Yogyakarta.” (Laut 

Bercerita, 2017:10) 

b) Jakarta 

Karena urusan pekerjaan keluarga Laut pindah ke daerah Ciputat 

di Jakarta sejak Laut mulai kuliah di Yogya. Hal tersebut terlihat 

dalam kutipan berikut.. 

“Aku bisa mencium aroma tengkleng yang mengisi rumah 

orangtuaku. Sudah pasti di hari Minggu sore seperti ini Ibu 

memasak untukku, karena dia tahu aku akan mencoba 

sebisaku mengjenguk Jakarta setiap bulan pada akhir 

pekan keempat. Namun, karena kesibukanku kuliah dan 

lebih lagi karena keterlibatanku dengan Winatra, sulit 

sekali menemukan waktu untuk menjenguk Jakarta. 

Sudah tiga bulan aku tak mengunjungi Ciputat.” (Laut 

Bercerita, 2017:62) 

 

c) Kota Solo 

Latar tempat dalam novel ini terdapat latar tempat di Kota Solo 

yaitu ketika Laut dan Asmara masih duduk di bangku SMA dan 

SMP. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut.  
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“Saat aku duduk di bangku SMA dan Asmara di SMP, 

kami mulai sibuk dengan urusan urusan masing-masing. 

Asmara dengan berbagai kelompok yang dia ikuti: 

pramuka, karate, gitar, lab fisika, dan renang. Aku lebih 

suka dengan kegiatan fotografi, OSIS, dan majalah dinding 

sekolah, serta ikut bergabung dengan diskusi sastra dan 

teater Solo.” (Laut Bercerita, 2017:66) 

 

d) Kabupaten Situbondo 

Latar tempat dalam novel ini terdapat latar tempat di daerah 

Blanggunan Kabupaten Situbondo yaitu ketika Laut dan teman-

temannya sesame aktivis membantu konflik lahan petani dengan 

tantara. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

“Akhirnya kami berangkat dari Yogyakarta pukul 

sembilan malam menuju Pasir Putih Situbondo. 

Perjalanan belasan jam di atas bus itu memang cukup 

Panjang. Namun bus besar yang menampung 40 

mahasiswa dan aktivis muda yang masih percaya kata 

“perjuangan” dan “lawan” itu tak menghalangi kami untuk 

mengisi waktu dengan berbincang, bergurau, dan 

meneriakkan yel-yel dari bait-bait “Sajak Seonggok 

Jagung” yang penuh gelora.” (Laut Bercerita, 2017:117)  

2) Latar waktu 

a) Tahun 1993 

Latar waktu dalam novel ini menunjukkan periode waktu tahun 

1993-an.  Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Di awal tahun 1993, kami pernah merancang sebuah diskusi 

terbatas di Pelem Kecut. Kawan-kawan Wirasena memutuskan 

sebaiknya mahasiswa dari berbagai kampus Yogya diundang 

mengikuti diskusi penting ini.” (Laut Bercerita, 2017:113 

 

b) Tahun 1998 

Latar waktu dalam novel ini terjadi dalam satu dekade waktu yaitu 

tahun 1993 hingga tahun 1998. Hal tersebut ditunjukkan dalam 

kutipan berikut. 

“Ya aku ingat, beberapa jam lalu, atau mungkin kemarin 

ketika mereka meringkusku adalah tanggal 13 Maret 1998, 

persis bertepatan ulang tahun Asmara. Aku ingat aku ingin 

sekali meneleponnya untuk mengucapkan Salamat ulang tahun 

dan menjanjikannya buku apa saja yang disukainya, tapi 
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mustahil. Di masa buron seperti ini segala medium komunikasi 

dengan keluarga harus diminimalisir.” (Laut Bercerita, 

2017:51) 

c) Latar Sosial 

Dalam novel Laut Bercerita mengangkat latar sosial kehidupan 

mahasiswa di perantauan, yaitu kehidupan mahasiswa dan juga 

aktivis di daerah Yogyakarta yang penuh dengan kesederhanaan. 

Hal tersebut terdapat dalam kutipan berikut. 

“Aku memutuskan menjawab dengan jujur bahwa aku ingin 

bertemu dan bertukar pikiran dengan anak muda Indonesia 

yang memilih berkumpul di UGM dan mengantarkan ide-ide 

besar.” (Laut Bercerita, 2017:23) 

 

“Di masa-masa kami kos di Pelem Kecut, setiap kali aku 

membuka rak dapur yang kosong, entah bagaimana secara 

ajaib Sunu akan menyelamatkan kehidupan dengan beberapa 

bungkus mie instan yang dia simpan untuk masa-masa 

paceklik.” (Laut Bercerita, 2017:39) 

 

3.3 Konflik Batin Tokoh Utama dalam Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. 

Pembahasan konflik batin terhadap Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori 

akan mengacu pada teori Sobur (2003:292-299), bahwa konflik mempunyai beberapa 

bentuk, antara lain sebagai berikut. 

3.3.1 Konflik mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) 

Konflik mendekat-menjauh yang dialami tokoh utama Biru Laut dalam novel Laut 

Bercerita. Pada saat Biru Laut menerima kabar bahwa kedua sahabatnya Kinan dan 

Gala belum tertangkap. Namun dilain sisi Laut harus menerima siksaan karena ia 

tidak mau berkata jujur saat di intrograsi. Dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

“Aku yakin Mata Merah ada di sampingku. Benar saja. Suaranya yang dalam 

dan menekan menanyakan di manakah Gala Pranaya dan Kasih Kinanti? 

Siapa saja yang mendirikan Winatra dan Wirasena? Siapa yang membiayai 

kegiatan kami? Aku meerkat bibirku. Ada sedikit kelegaan bahwa kedua 

sahabatku masih belum tertangkap. Aku merapatkan bibir, pura-pura tuli. 

Kali ini lelaki lain, mungkin para Manusia Pohon, berteriak di telingaku. 

Mana Kasih Kinanti, mana Gala Pranaya. Aku tetap diam dan bahkan 

mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka 

marah dengan reaksiku. Terdengar krasak-krusuk tangan-tangan yang 

berbenah dan tiba-tiba saja sebuah tongkat yangh mengeluarkan lecutan 
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listrik menghajar kepalaku. Aku menjerit ke ujung langit. Seluruh tulangku 

terasa rontok.” (Laut Bercerita, 2017:56-57) 

 

3.3.2 Konflik menjauh-menjauh (avoidance-avoidance conflict)  

Konflik ini terjadi apabila pada saat yang bersamaan, timbul dua motif yang negatif, 

dan muncul kebimbangan karena menjauhi. motif yang satu berarti harus memenuhi 

motif yang lain yang juga negatif. Konflik batin ini terjadi saat Laut pulang 

kerumahnya di Jakarta. Di saat itulah Laut berbohong kepada kedua orantuanya 

bahwa kegiatan yang dilakukan Laut adalah kegiatan diskusi menganai buku karya 

Pramoedya. Padahal dilain sisi sebenarnya Winatra adalah organisasi yang 

menentang rezim Orde Baru. Kalau orang tua Laut tahu yang sebenarnya pasti kedua 

orang tua Laut melarang dan sedih melihat tingkah laku Laut. Terlihat dalam kutipan 

berikut.   

“Tentu, Bu. Kami tak hanya mendiskusikan buku Pak Pram. Kami diskusi 

tentang puisi Rendra…” (Laut Bercerita, 2017:75) 

“Iya, iya Ibu tahu. Rendra kan dari solo toh Mas?” 

“Iya, Bu, tapi dia sudah boleh pentas kok, beberapa tahun yang lalu Rndra 

mementaskan drama Panembahan Reso sepanjang 9 jam di Senayan. Kami 

baru saja mendiskusikan alegori drama tersebut, Bu. Jadi, kami juga diskusi 

kesenian kok…” Kali ini aku mengusap-usap bahu Ibu karena wajahnya 

kelihatan semakin sedih. Beberapa kolega Bapak dari majalah Tera 

mengatakan bahwa selalu saja ada intel yang bergonta-ganti mengikuti 

beberapa wartawannya. Juga mereka senang sekali keluar masuk LBH, 

berpura-pura menajdi aktivis.” Tiba-tiba saja ruang makan menajdi sepi dan 

tak nyaman. Aku membanyangkan semua kawan-kawanku: Kinan, Sunu, 

Alex, Daniel, Julius, Dana, Gusti, Narendra, Arga, Widi, Harun…mana 

mungkin mereka intel. Naratama? Itu lain lagi. Dia menyebalkan. Tapi intel?” 

(Laut Bercerita, 2017: 76) 

 

3.4 Implementasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

Implementasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar karena 

memenuhi kriteria bahan ajar menurut Rahmanto (2003:30) yaitu memenuhi aspek 

bahasa, aspek psikologi dan aspek latar belakang budaya siswa.  

3.4.1 Aspek bahasa 

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori menggunakan bahasa yang sederhana 

dan mudah dipahami oleh siswa. Kosa kata dan penulisan sesuai dengan PUEBI dan 

EYD. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 
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“Hai…aku Anjani. Dia tersenyum, giginya bagus sekali, putih bersih. Lalu 

muncul lesung pipi itu. Tanganku menggenggam tangannya dengan erat 

dan seketika terpaku. Dari mulutku terdengar geremengan bodoh. Aku 

ingin menyebut namaku, tapi macet di kerongkongan.” (Laut Bercerita, 

2017:37) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam 

novel Laut Bercerita mudah untuk dipahami, terutama untuk siswa SMA kelas XI 

sesuai dengan kemampuan bahasa pada jenjang pendidikan tersebut. Terlihat dari 

penulisan kalimat “Tanganku menggenggam tangannya dengan erat dan 

seketika terpaku” pemilihan kosa kata dan ketatabahasaan yang digunakan telah 

sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Dengan demikian 

novel Laut Bercerita dapat dijadikan sebagai bahan ajar sastra khususnya di SMA 

kelas XI KD 3.11 Menganalisis pesan dari buku fiksi yang dibaca. 

3.4.2 Aspek psikologi  

Tahap-tahap perkembangan psikologis harus diperhatikan dalam pemilihan bahan 

ajar sastra. Tahap-tahap perkembangan psikologis sangat berpengaruh terhadap daya 

ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan 

pemahaman situasi atau pemecahan problem yang dihadapi (Rahmanto, 2004:30). 

Tahap psikologis siswa SMA kelas XI termasuk ke dalam tahap realistik. Pada tahap 

ini siswa mulai berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta 

untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Berdasarkan tahap 

psikologis siswa tersebut novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori sangat sesuai 

untuk dijadikan bahan ajar sastra karena secara keseluruhan menceritakan tentang 

perjuangan seorang pemuda yang menjadi aktivis dalam mentang memerintahan 

Orde Baru dengan menumbuhkan kejujuran, harga diri, etos kerja serta perilaku yang 

baik. 

“Apa yang kubanyangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi; apakah kita akan 

terus-menerus membiarkan rezim Soeharto berkuasa selama-lamanya atau 

apakah aku ingin berbuat sesuatu.” (Laut Bercerita, 2017:24) 

 

3.4.3 Aspek latar belakang budaya siswa 

Ditinjau dari latar belakang tokoh utama, novel Laut Bercerita karya Leila S. 

Chudori sangat sesuai untuk dijadikan bahan ajar sastra di SMA kelas XI karena 
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tokoh utama yaitu Tania adalah seorang mahasiswa. Tokoh utama juga merupakan 

aktivis di kampusnya. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Aku mahasiswa semester tiga Fakultas Sastra Inggris…kataku agak gugup. 

Yang diam-diam membaca buku Pramoedya bukan hanya estetika sastra, 

tetapi karena ada suara lain yang mendorongmu! Kinan memotong 

kalimatmu.” (Laut Bercerita, 2017:24) 

 

“Dia menatapku. Sebagai seorang mahasiswa hijau, apa yang bisa kita 

lakukan untuk menguncang sebuah rezim yang begitu kokoh berdiri selama 

sepuluh tahun, dengan fondasi militer yang sangat kuat dan ditopang 

dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman dengn berbagai lisensi 

dan keistimewaan yang dikucurkan oleh Orde Baru?” (Laut Bercerita, 

2017:25) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa keterbatasan perjuangan tidak 

menghalangi Biru Laut untuk menguncang rezim yang telah berkuasa selama 10 

tahun. Siswa dapat mengambil pelajaran dari sikap optimis yang ditunjukkan oleh 

tokoh Biru Laut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan aspek 

kebudayaan tersebut, penelitian ini dapat dikatakan sesuai untuk digunakan sebagai 

bahan ajar sastra di SMA kelas XI. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, Leila S. Chudori merupakan nama pena dari Leila Salikha Chudori 

yang lahir pada tanggal 12 Desember 1962 di Jakarta. Ciri khas karya Leila S. 

Chudori adalah setting cerita diluar negeri, Cenderung bertema kekerasan, 

Menggunakan tokoh wayang, dan penggunaan gaya personofikasi. 

Kedua, novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori bertema perjuangan 

hidup seorang pemuda bernama Biru Laut, ia merupakan aktivis mahasiswa yang 

menentang pemerintahan Orde Baru atau jaman pemerintahan presiden Soeharto, 

walaupun pada akhirnya Biru Laut juga merupakan salah satu korban yang diculik 

dan tak pernah kembali lagi. Alur yang digunakan dalam novel Laut Bercerita adalah 

alur maju. Biru Laut merupakan tokoh utama dalam novel Laut Bercerita karya Leila 

S. Chudori. Biru Laut merupakan tokoh sentral dan ditampilkan terus-menerus 
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sehingga membangun struktur novel. Tokoh tambahan adalah Kinan, Bram, Alex, 

Sunu, Asmara, Anjani Dll. 

Ketiga, Berdasarkan analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Laut 

Bercerita karya Leila S. Chudori terdapat dua jenis konflik batin yaitu konflik 

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

(avoidance-avoidance conflict) dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. 

Aspek pertama konflik mendekat-menjauh yang dialami tokoh utama Biru Laut 

dalam novel Laut Bercerita. Pada saat Biru Laut menerima kabar bahwa kedua 

sahabatnya Kinan dan Gala belum tertangkap. Namun dilain sisi Laut harus 

menerima siksaan karena ia tidak mau berkata jujur saat di intrograsi. Aspek kedua 

Konflik batin menjauh-menjauh terjadi saat Laut pulang kerumahnya di Jakarta. Di 

saat itulah Laut berbohong kepada kedua orantuanya bahwa kegiatan yang dilakukan 

Laut adalah kegiatan diskusi menganai buku karya Pramoedya. Padahal dilain sisi 

sebenarnya Winatra adalah organisasi yang menentang rezim Orde Baru. Kalau 

orang tua Laut tahu yang sebenarnya pasti kedua orang tua Laut melarang dan sedih 

melihat tingkah laku Laut. 

Keempat, Penelitian Konflik Batin Tokoh Utama dalam novel Laut Bercerita 

karya Leila S. Chudori dengan tinjauan Psikologi Sastra dapat diimplementasikan 

sebagai bahan ajar di SMA kelas XI sesuai dengan KD 3.11 Menganalisis pesan dari 

buku fiksi yang dibaca. Novel Laut Bercerita sesuai untuk digunakan sebagai bahan 

ajar karena relevan dengan siswa dari segi kebahasaan, segi psikologis, dan segi latar 

belakang kebudayaan. 
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