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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra sebenarnya adalah replika kehidupan nyata. Walaupun 

berbentuk fiksi, persoalan yang disajikan oleh pengarang tidak terlepas dari 

pengalaman kehidupan nyata masyarakat. Hanya saja dalam penyampaiannya, 

pengarang sering mengemasnya dengan gaya yang berbeda-beda dan memberikan 

pesan moral bagi kehidupan manusia. 

Bentuk karya fiksi terkenal dewasa ini adalah novel. Novel menyajikan cerita fiksi 

dalam bentuk tulisan atau kata-kata, mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel 

biasanya menceritakan tentang kehidupan  manusia dengan bermacam-macam masalah 

dalam  interaksinya  dengan lingkungan dan sesamanya. Seorang pengarang berusaha 

semaksimal mungkin mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran realita kehidupan 

lewat cerita yang ada dalam novel tersebut. Novel sebagai bentuk karya sastra 

merupakan jalan hidup yang di dalamnya terjadi peristiwa dan perilaku yang 

dialami dan diperbuat manusia. (Siswantoro, 2005:29).  

Novel merupakan prosa fiksi yang berisi tentang kehidupan tokohnya dari 

awal hingga akhir. Novel adalah gambaran hidup yang menceritakan hampir 

keseluruhan perjalanan hidup tokoh. Penokohan serta karakter tokoh dalam novel 

digambarkan lengkap atau jelas oleh pengarang. Setiap tokoh juga diberikan 

gambaran fisik dan kejiwaan yang berbeda-beda sehingga cerita tersebut seperti 

nyata atau menjadi hidup.  
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Dunia fiksi merupakan bayangan dunia nyata yang setiap tokohnya 

memiliki kejiwaan dan kepribadian yang berbeda. Kejiwaan dan kepribadian dalam 

novel dapat dibedah menggunakan teori psikologi. Beberapa karya sastra memiliki 

tokoh yang berkarakter dan memiliki kejiwaan berbeda-beda dan membuat karya 

sastra itu menjadi lebih bernilai. Beberapa karya Djenar Maesa Ayu memiliki 

tokoh-tokoh yang unik dengan konflik yang masih berhubungan dengan sosial. 

Djenar merupakan penulis perempuan yang berani mengungkapkan pelecehan 

seksual terhadap perempuan. Beberapa karyanya memuat kekerasan dalam rumah 

tangga dan pemerkosaan yang terjadi dalam rumah tangga. Perempuan yang aktif 

menulis ini juga berani menentang mitos tentang seksualitas secara bebas. Setiap 

karya yang ditulisnya merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat saat ini baik 

dari kalangan atas yang diceritakan dalam tema perselingkuhan dan kehidupan yang 

glamor, maupun kehidupan kelas bawah yang mengungkapkan penderitaan, 

pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tokoh-tokohnya pun 

memerankan berbagai tipe kepribadian menjadi suatu kekuatan dalam karyanya.   

Tokoh-tokoh yang unik dalam setiap karya Djenar Maesa Ayu menjadi 

kajian oleh beberapa mahasiswa sastra Indonesia. Sepanjang pengetahuan peneliti, 

analisis psikologis yang menggunakan pola asuh orang tua pada novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu belum ada yang meneliti. Peneliti terdahulu berjudul” Kajian 

Aspek Tematik Pada Novel “Saman” Karya Ayu Utami dan Novel “Nayla” Karya 

Djenar Maesa Ayu” karya Umiatun Sa’diyah (2008). Dalam penelitian itu hanya 

mengungkapkan tentang aspek tematik dalam kedua novel serta dijelaskan pula 

tentang eksplorasi seksual saja, meskipun tema yang paling dominan yaitu tema 
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tingkat sosial. Peneliti lainnya yang berjudul “Analisis Watak Tokoh Utama pada 

Novel “Nayla” Karya Djenar Maesa Ayu” karya Dian Yunita Rahmawati (2010). 

Dalam penelitian itu menunjukkan bahwa ditemukan satu tipe tokoh utama yaitu 

tipe Amorf, orang tipe ini bersifat dalam berpikir dangkal, tidak praktis, kaku dan 

tidak cepat paham, mereka suka minum, pemboros dan pemain, dalam percakapan 

bersifat dingin, suka mengisolir diri dan menyepi.  

Hasil kajian di atas akhirnya membuat penulis untuk melakukan kajian 

dengan judul “Pola Asuh Tokoh Ibu terhadap Tokoh Utama dalam Novel “Nayla” 

Karya Djenar Maesa Ayu”. Penelitian ini di telaah dengan tinjauan psikologi 

sastra khususnya tentang pola asuh orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua 

harus dapat menerapkan bagaimana pola asuh orang tua yang sebenarnya yang 

sesuai dengan pendidikan keluarga dan tidak menyimpang. 

Novel Nayla dipilih dalam penelitian ini karena sangat menarik untuk 

dikaji. Kelebihan novel ini terletak pada ceritanya yakni tentang pola asuh yang 

keras yang dilakukan oleh orang tua yaitu ibu terhadap Nayla sebagai tokoh 

utama. Nayla dibesarkan oleh ibu, tokoh ibu dalam novel Nayla merupakan tokoh 

yang mempengaruhi kejiwaan tokoh Nayla. Tokoh ibu memberikan hukuman 

pada Nayla dengan alasan hukuman itu merupakan bentuk kasih sayangnya. 

Tokoh ibu menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi tokoh Nayla, karena 

Nayla selalu menganggap tokoh ibu itu kuat sehinggga ia tidak dapat 

melawannya. Hal ini yang membuat Nayla manjalankan hidupnya dengan bayang-

bayang tokoh ibu. Perilaku ibu yang suka berganti-ganti pasangan, memberikan 

hukuman pada Nayla tanpa alasan yang jelas, berusahan agar Nayla membenci 
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ayah kandungnya, serta menginginkan Nayla menjadi seperti dirinya. Hal ini 

membuat Nayla menjadi pemberontak dan ingin lepas dari tokoh ibu. Nayla pun 

mencari ayah untuk tempat pelarian. Setelah ayah meninggal dia tinggal di 

Rehabilitasi Anak Pengguna Narkoba, setelah itu Nayla menjadi anak jalanan dan 

hidup di dunia malam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri saat usianya 

masih belia. Saat Nayla sudah lepas dari tokoh ibu, Nayla masih mengingat 

perilaku serta perkataan ibu kepadanya. Tokoh ibu  masih menjadi bayang-bayang 

Nayla saat dewasa.  

Pola asuh yang diterapkan orang tua yang terialu keras membuat anak 

menjadi seorang pemberontak. Dalam pola asuh orang tua ada teori mengenai 

proses pembentukan kedisiplinan anak. Teori ini akan menjelaskan bagaimana 

orang tua memberikan contoh kedisiplinan tanpa harus mengikat anak. Dengan 

teori pola asuh ini kita akan memahami dan menyadari bahwa pola asuh yang 

diberikan ibu terhadap Nayla terIalu keras. Teori Pola Asuh orang tua di atas 

menggambarkan perilaku dan kepribadian orang tua yang baik untuk dijadikan 

contoh anaknya.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat mengarah serta mengena pada sasaran yang 

diinginkan, maka permasalahan yang diteliti harus dibatasi. Sebuah penelitian 

perlu dibatasi ruang lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang 

dapat berakibat penelitiannya menjadi tidak fokus. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Bentuk-bentuk pola asuh tokoh ibu pada Nayla sebagai tokoh utama dalam 

novel “Nayla” karya Djenar Maesa Ayu. 

2) Aspek perilaku yang mengkondisikan pola asuh tokoh ibu dalam novel 

“Nayla” karya Djenar Maesa Ayu dengan menggunakan pendekatan 

psikologi sastra yang hanya dilakukan pada Nayla sebagai tokoh utama. 

3) Gambaran kausalitas pola asuh tokoh ibu pada tokoh utama dalam novel 

“Nayla” karya Djenar Maesa Ayu. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu 

perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut.  

1) Bagaimana bentuk-bentuk pola asuh tokoh ibu pada tokoh utama dalam 

novel  “Nayla” karya Djenar Maesa Ayu? 

2) Aspek perilaku apa saja yang mengkondisikan pola asuh tokoh ibu pada 

tokoh utama dalam novel  “Nayla” karya Djenar Maesa Ayu? 

3) Bagaimanakah gambaran kausalitas pola asuh tokoh ibu pada tokoh utama   

dalam novel  “Nayla” karya Djenar Maesa Ayu? 
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1.4 Tujuan 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas supaya tepat sasaran dan untuk 

memperoleh deskripsi yang objektif yaitu sebagai berikut: 

1) Bentuk-bentuk pola asuh tokoh ibu pada tokoh utama dalam novel  

“Nayla” karya  Djenar Maesa Ayu. 

2) Aspek perilaku yang mengkondisikan pola asuh tokoh ibu pada tokoh 

utama dalam novel  “Nayla” karya Djenar Maesa Ayu. 

3) Gambaran kausalitas pola asuh tokoh ibu pada tokoh utama dalam novel  

“Nayla” karya Djenar Maesa Ayu. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis manfaat menganalisis novel Nayla ini sebagai berikut: 

1)     Penulis, menambah wawasan pengetahuan tentang dunia sastra dan 

memperkaya pengalaman batin penulis serta mengetahui mendalam tentang 

psikologi sastra. 

2)     Penikmat sastra, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman tentang karya sastra. 

3)     Peneliti sastra, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai refrensi  

dalam melakukan kajian penelitian sastra. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Pola asuh orang tua akan berdampak pada perkembangan psikologi anak. 

2) Pendidikan keluarga sangat dibutuhkan untuk membentuk kepribadian 

anak. 

3) Orang tua juga harus berhati-hati dalam mendidik anak karena akan 

berpengaruh terhadap perkembangan anak. 

4) Perkembangan anak tergantung pola asuh yang diberikan orang tua 

terhadapnya.  

 

 


