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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tema sangat penting untuk dikaji, karena  merupakan gagasan utama terkait 

makna yang disampaikan dalam karya sastra. Tema juga yang terlahir dari setiap 

peristiwa yang telah ditulis oleh pengarang, serta tema dapat menentukan 

ketertarikan pembaca untuk mengapresiasi, lewat tema pembaca dapat memahami 

isi dari karya sastra. Novel Dadaisme merupakan novel yang memiliki tema 

kompleks yang dipengaruhi oleh unsur psikologi tokoh. Tokoh dalam novel 

Dadaisme banyak melakukan aktivitas. Apabila ditelusuri tema dari novel 

Dadaisme sangat beragam, unsur psikologi yang disampaikan oleh pengarang 

lewat tokoh dapat memunculkan tema-tema baru, kekuatan pada novel Dadaisme 

ini tersimpan banyak peristiwa yang menjadikan cerita menjadi padu, meski setiap 

aktivitas tokoh menentukan makna apa yang telah disampaikan oleh pengarang. 

Tema mayor dalam novel Dadaisme terkait dengan unsur psikologi yang 

memuculkan tema baru di antara lain tema fisik, sosial, organik, divine, dan egois. 

Tema mayor juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tema minor yang 

mendukung keutuhan tema. Sebelum menemukan tema dalam karya sastra, maka 

harus mengidentifikasi unsur struktural lainnya. 

Pada dasarnya analisis struktural  pada tematik bertujuan memaparkan 

secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antarberbagai unsur karya sastra yang 

secara bersama menghasilkan sebuah keseluruhan makna. Analisis tematik 

diperlukan data dari unsur intrinsik lainnya, karena dengan unsur lain maka tema 



2 
 

 
 

akan ditemukan. Namun, yang lebih penting adalah menunjukkan bagaimana 

hubungan antarunsur itu dan sumbangan apa yang diberikan terhadap tujuan 

estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Pentingnya makna keseluruhan 

atau tema ini sungguh sangat penting untuk dianalisis, karena kebanyakan novel 

memiliki beberapa makna, untuk itu menganalisis pada kajian aspek tematik itu 

diperlukan untuk mencari tema dalam sebuah karya sastra, khususnya makna 

dalam novel. Analisis struktural pada tema dapat berupa kajian yang menyangkut 

relasi unsur-unsur yang dapat membentuk satu keseluruhan wacana. Analisis pada 

kajian tematik itu berupa analisis tema yang dapat ditemukan fungsi dan 

hubungan antarunsur latar waktu, tempat, dan sosial serta budaya,  dalam analisis 

latar yang intinya adalah analisis hubungan unsur intrinsik, dalam hal ini akan 

ditemukan tema apa yang terkandung dalam karya sastra. Menemukan makna 

keseluruhan dalam karya sastra bisa dikategorikan analisis struktural pada tema, 

dalam karya sastra mestinya ditemukan banyak makna, makna dicari lewat tema 

yang terdapat dalam alur yang telah dituliskan oleh pengarang. Dalam novel 

Dadaisme tema yang paling banyak ialah tema yang didukung oleh unsur 

eksternal dari segi psikologis seseorang. 

Tema tidak akan mungkin dapat berdiri sendiri, oleh karena itu harus ada 

unsur intrinsik lain yang dapat membentuk suatu karya sastra yang akan menjadi 

padu dan bermakna. Tema berfungsi memberi koherensi dan makna terhadap 

unsur intrinsik lainnya, dan juga berbagai unsur fiksi yang lain. Tema bisa muncul 

dengan berbagai alur lewat tokoh-tokoh cerita, khususnya tokoh utama, tokoh 

utama adalah pembawa dan pelaku cerita, pembuat, serta penderita peristiwa-
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peristiwa yang diceritakan. Dengan demikian, sebenarnya, tokoh-tokoh cerita 

inilah yang bertugas untuk menyampaikan tema yang dimaksudkan oleh 

pengarang. Demikian pula dengan halnya novel Dadaisme, bahwa novel itu 

berlatar sosial-budaya seperti kepergian Yusna untuk menghindari paksa nikah 

oleh orang tuanya, hal demikian masalah bersifat psikologis, dalam arti masalah-

masalah itu dapat ditemukan di berbagai pelosok masyarakat dunia. Namun, 

pemilihan latar juga terkait dengan pengembangan tokoh dan plot agar cerita 

menjadi menarik dan tema terlihat baru. Dengan demikian, cerita merupakan 

sarana untuk menyampaikan tema, makna, atau tujuan pengarang cerita fiksi. 

Keterkaitan tema dengan unsur intrinsik lain itu sangat erat, keterkaitan tema 

dengan tokoh ialah cara pengarang mengungkapkan makna apa yang disampaikan 

melalui tindakan tokoh, sedangkan keterkaitan tema dengan alur sebagai 

pengembangan cerita untuk menemukan makna di setiap peristiwa, konflik, dan 

resolusinya, sedangkan keterkaitan tema dengan latar dapat menjadi relasi untuk 

mengungkapkan keadaan suatu cerita dalam karya sastra. 

Novel Dadaisme yang ditulis oleh Dewi Sartika yang diterbitkan tahun 2004 

ini memiliki  peristiwa yang muncul dari psikologi tokoh. Novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika dapat dikatakan sebagai kajian aspek tematik, di mana relatif besar 

isinya menceritakan peristiwa yang berbeda dengan memiliki makna yang tersirat. 

Novel Dadaisme banyak memiliki tema yang perlu untuk ditemukan makna yang 

terdiri dari unsur psikologi yang mengakibatkan munculnya tema lain. Karya 

sastra memiliki fungsi menyampaikan makna yang telah disampaikan oleh 

pengarang. Pandangan setiap pembaca itu memang berbeda-beda, maka dari itu 
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menemukan tema berdasarkan jenis peristiwa  bisa membantu pembaca untuk 

lebih memahami makna keseluruhan dari karya fiksi. Setiap novel memiliki 

makna dan tema, apabila sudah diketahui isi novel lebih banyak dan alurnya 

beragam, maka akan diketahui bahwa novel itu memiliki banyak tema, jika 

pembaca memiliki pandangan bahwa setiap karya sastra itu memiliki sifat 

keunikannya sendiri, maka perlu analisis yang dikaitkan dengan unsur lain. 

Novel Dadaisme memiliki banyak makna tersirat terkait dengan kegiatan 

tokoh yang menjadikan novel Dadaisme memiliki cerita yang kompleks, dan 

dalam setiap peristiwa menunjukkan tema yang berbeda. Sedangkan novel 

Dadaisme memiliki banyak cerita yang alurnya disampaikan dengan alur maju 

dan mundur, hal itu terkadang disampaikan secara tiba-tiba, dengan hal demikian, 

hal itu menunjukkan bahwa struktur yang kompleks dalam novel Dadaisme akan 

menunjukkan cerita yang meciptakan sebuah makna. Pentingnya menemukan 

tema itu dapat membantu pembaca menemukan makna apa yang telah 

disampaikan dalam karya sastra. Mengkaji tema mayor dan minor dalam novel 

Dadaisme ini perlu pertimbangan-pertimbangan analisis dari keterkaitan tema 

dengan tokoh, alur, dan latar. 

Kekuatan lain yang ada pada novel Dadaisme mampu menghadirkan lebih 

dari satu permasalahan, tetapi dalam permasalahan yang dihadirkan dalam novel 

terkait dengan unsur psikologi yang digambarkan melalui imajinasi tokoh dalam 

novel terkait sosok malaikat kecil bersayap satu dengan warna Hitam, munculnya 

sosok malaikat bersayap satu mengundang misteri dan cenderung membuat 

pembaca bingung ketika awal membaca novel yang ditulis oleh Dewi Sartika itu, 
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novel Dadaisme menceritakan bahwa setiap tokoh yang melihat malaikat bersayap 

satu itu pasti tokoh tersebut mengalami kesedihan, oleh sebab itu muncul aktivitas 

baru yang diakibatkan dari respon tokoh. Munculnya malaikat bersayap satu itulah 

yang menjadikan daya tarik sendiri bagi pembaca. Menentukan tema dapat 

dilakukan dengan mengaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain.  

Novel Dadaisme merupakan novel yang sulit untuk dijelaskan makna 

keseluruhannya, untuk menemukan tema secara keseluruhan memang harus 

dikaitkan dengan analisis-analisis lain. Tema sangat berpengaruh untuk  

menunjukkan bahwa keterkaitan tema dalam sebuah karya sastra dipengaruhi dari 

unsur intrinsik, novel Dadaisme karya Dewi Sartika ini sangat cocok untuk digali 

tema apa yang dituliskan oleh pengarang, karena dalam novel Dadaisme banyak 

peristiwa yang berbeda tetapi hanya dipengaruhi oleh faktor psikologi tokoh,  

sehingga  tema yang ditemukan dari alur ganda yang terdapat dalam novel 

Dadaisme memiliki lebih makna implisit yang telah disampaikan oleh pengarang. 

Novel Dadaisme juga memiliki unsur eksternal yang dapat mendukung untuk 

terbentuknya banyak tema. 

Penelitian terdahulu pada tahun 2008 oleh Sa’diyah dengan judul “Kajian 

Aspek Tematik pada Novel Saman Karya Ayu Utami dan Novel Naila Karya 

Djenar Maesa Ayu”, dalam skripsi tersebut fokus penelitian mencari tema apa saja 

yang terkandung dalam novel melalui aktivitas tokoh dengan membandingkan dua 

novel. Sedangkan yang saya teliti saat ini terkait tema apa saja yang terkandung 

dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika dengan mengaitkan tema dengan 

tokoh, alur, dan latar. Maka perbedaannya penelitian saya dengan sebelumnya 
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terletak pada analisis tema, skripsi sebelumnya menemukan tema dengan 

mengaitkan hanya pada tokoh, sedangkan penelitian saya menemukan tema 

dengan mengaitkan tiga unsur intrinsik, yakni tokoh, alur, dan latar. Maka dari itu 

tema dalam novel bisa dikatakan lebih dari satu, maka untuk memahami tema, 

harus memahami unsur-unsur  yang berpengaruh besar dalam membangun suatu 

cerita, menyimpulkan makna yang dikandungnya, serta mampu 

menghubungkannya dengan tujuan penciptaan pengarangnya. Tema unsur yang 

harus ada  dalam suatu karya sastra karena tema adalah pemikiran dari seorang 

pengarang, melalui tema seorang pengarang menceritakan apa yang terkandung 

dalam karya sastra. Sebagaimana tema  juga bisa menjadi sumber dan inspirasi 

bagi karya sastra. Melalui tema pengarang juga dapat menyampaikan kesan untuk 

menekan makna dengan mengaitkan unsur struktural lain seperti alur, tokoh, dan 

latar. Dengan demikian, tema sebagai pokok utama dalam penulisan karya sastra. 

Novel Dadaisme  merupakan fiksi yang menggambarkan pada hakikat 

manusia yang tidak terlepas dari aspek psikologi dalam dirinya, dan menceritakan 

kehidupan manusia dengan masalah-masalah yang dihadapi. Novel Dadaisme 

juga menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki masalah-masalah yang berbeda, 

tetapi yang menarik dalam novel Dadaisme  menceritakan bahwa manusia akan 

mengalami berbagai masalah, dan munculnya malaikat bersayap satu akan 

membawa pengaruh besar terkait tema yang ada dalam novel, oleh sebab itu 

segala peristiwa yang ditulis dalam novel Dadaisme memunculkan tema baru di 

antara lain tema fisik, organik, sosial, divine, dan egois, dengan masalah yang 

dihadirkan dalam novel, maka banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh tokoh 
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dalam novel untuk menyelesaikan masalah. Berbagai peristiwa yang dimunculkan 

dalam novel Dadaisme, terkait erat antara hubungan tema dengan unsur lain, baik 

ia berupa peristiwa, konflik, perwatakan tokoh, maupun unsur-unsur lain yang 

terkait. Usaha pembenaran itu biasanya ditandai dengan penampilan kejadian dan 

penokohan yang terasa dilebih-lebihkan. Hal demikian menunjukkan keberadaan 

tema sangat memengaruhi unsur intrinsik lain agar menjadi makna yang padu. 

Maka dari itu, novel Dadaisme merupakan novel yang memiliki  banyak makna 

yang terikat dalam suatu peristiwa. Dengan demikian, pentingnya penelitian jenis 

tema terhadap karya sastra, maka dari itu judul penelitian yang saya terapkan 

“Kajian Tematik pada Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika”. 

1.2  Fokus Penelitian 

Fokus permasalahan ini atas dasar pertimbangan latar belakang yang 

diungkapkan di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini lebih 

mengarah pada tema yang ada dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika. Tema 

yang ada dalam novel Dadaisme ini memiliki tema yang kompleks dengan unsur 

psikologi tokoh. Tingkatan tema yang didukung oleh kategori menurut Shipley 

yang terdiri dari lima tema yakni tema tingkat fisik, tema tingkat sosial, tema 

tingkat organik, tema tingkat egois, dan tema tingkat divine yang terkait dengan 

tokoh, peristiwa atau alur, dan latar. Keterkaitan tema dengan tokoh melalui 

pikiran, tindakan dan perasaan, peristiwa atau alur melalui eksposisi, komplikasi, 

klimaks, dan resolusi, dan latar sebagai kepaduan cerita untuk menemukan tema 

yang terkandung dalam novel Dadaisme. 
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1.3  Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah disinggung di atas, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut. 

1) Bagaimana keterkaitan tema dengan tokoh dalam novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika? 

2) Bagaimana keterkaitan tema dengan alur dalam novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika? 

3) Bagaimana keterkaitan tema dengan latar dalam novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika? 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

      Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memeroleh deskripsi secara 

keseluruhan kecenderungan tema dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mendeskripsikan keterkaitan tema dengan tokoh dalam novel 

Dadaisme karya Dewi Sartika 

2) Untuk mendeskripsikan keterkaitan tema dengan alur dalam novel 

Dadaisme karya Dewi Sartika. 

3) Untuk mendeskripsikan keterkaitan tema dengan latar dalam novel 

Dadaisme karya Dewi Sartika. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara Praktis 

1) Penelitian ini memberikan pengetahuan baru bahwa dalam novel atau 

karya fiksi ada tema mayor dan minor. Tema memiliki kaitan yang erat 

dengan terbentuknya karya fiksi. 

1.5.2. Secara Teoretis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat member bahan acuan pengajaran terkait 

kajian tematik pada novel.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengayaan  dalam pemikiran 

dunia terkait kajian tematik yang mampu memahami persoalan yang 

diungkapkan pengarang dalam novel. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disinggung di atas, maka penulis 

mencantumkan beberapa istilah sebagai berikut. 

1) Tema 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam 

pengalaman manusia; sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu 

diingat (Stanton, 2007: 36) 

2) Keterkaitan Tema dengan Tokoh 

Tokoh adalah pembawa dan pelaku cerita, pembuat, pelaku, dan penderita 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dengan demikian, sebenarnya tokoh-
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tokoh cerita inilah yang bertugas untuk menyampaikan tema yang 

dimaksudkan oleh pengarang (Nurgiyantoro, 1995: 122). 

3) Keterkaitan Tema dengan Alur 

Plot atau alur merupakan penyajian secara linier tentang berbagai hal yang 

berhubungan dengan tokoh, maka pemahaman pembaca terhadap cerita 

amat ditentukan oleh plot. Oleh karena itu, penafsiran terhadap tema pun 

akan banyak memerlukan informasi dari plot atau alur (Nurgiyantoro, 

1995: 123). 

4) Keterkaitan Tema dengan Latar 

Latar merupakan tempat, saat, dan keadaan sosial yang menjadi wadah 

tempat tokoh melakukan dan dikenai suatu kejadian. Latar berfungsi 

memberikan aturan main tikoh (Nurgiyantoro, 1995: 123). 

5) Tema Fisik 

Tema yang lebih banyak menyangkut atau ditunjukkan oleh banyaknya 

aktivitas fisik daripada kejiwaan. Ia lebih menekankan mobilitas fisik 

daripada konflik kejiwaan yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 1995: 130). 

6) Tema Organik 

Tema karya sastra lebih banyak menyangkut atau mempersoalkan masalah 

seksualitas. Suatu aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk 

hidup. Hubungan seksual banyak dikisahkan dalam cerita fiksi 

(Nurgiyantoro, 1995: 130). 
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7) Tema Sosial 

Tema yang lebih banyak menyangkut kehidupan bermasyarakat yang 

merupakan tempat manusia untuk berkiprah dengan sesame dan dengan 

lingkungan alam yang mengandung permasalahan atau konflik 

(Nurgiyantoro, 1995: 131). 

8) Tema Egois 

Tema yang lebih banyak menyangkut manusia sebagai makhluk hidup 

yang senantiasa menuntut atas hak individualitasnya (Nurgiyantoro, 1995: 

132) 

9) Tema Divine 

Tema yang lebih banyak menyangkut hubungan manusia dengan 

penciptanya. Masalah religiositas, visi, dan keyakinan (Nurgiyantoro, 

1995: 132). 


