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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan buah karya dari seorang pengarang, dengan 

menghasilkan sebuah karya sastra pengarang mengharapkan karyanya dapat 

dinikmati dan dipahami oleh pembaca. Pembaca yang baik adalah pembaca yang 

dapat mengkritik sebuah karya sastra sekaligus dapat memberikan masukan pada 

karya tersebut sehingga karya yang dihasilkan bermakna bagi pembaca. Karya 

sastra dikatakan berkualitas apabila memenuhi keinginan pembaca serta mampu 

membuat pembaca seolah terbawa kedalam cerita tersebut, dan tentunya menarik 

dan mudah dipahami oleh pembaca, jika tidak dipahami oleh pembaca maka karya 

sastra tersebut dapat dikatakan gagal. Oleh sebab itu, pengarang diharapkan dapat 

menghasilkan sebuah karya sastra yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Unsur-unsur pembangun karya sastra dapat dikelompokkan menjadi dua 

unsur yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrisik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur 

yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik meliputi tema, alur, 

penokohan, setting, sudut pandang dan gaya bahasa. Unsur ekstrinsik adalah 

unsur-unsur pembangun karya sastra dari luar karya sastra yang meliputi 

psikologi, biografi , sosial, historis, ekonomi, ilmu,serta agama. 

Novel mempunyai kemampuan menyampaikan permasalahan 

yang kompleks secara penuh, sehingga menjadi sebuah dunia yang “jadi” penuh 

(Nurgiyantoro, 1995:13). Sebuah novel jelas tidak akan selesai dibaca dalam 

sekali duduk, karena panjangnya sebuah novel memiliki peluang yang cukup 
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untuk mempermasalahkan karakter tokoh dalam perjalanan waktu. Membaca 

sebuah novel, untuk sebagian (besar) orang hanya ingin menikmati cerita yang 

disuguhkan. Mereka hanya akan mendapatkan kesan secara umum dan samar 

tentang bagian cerita tertentu yang menarik. Membaca novel yang kelewat 

(panjang) yang baru dapat diselesaikan setelah berkali-kali membaca 

(Nurgiyantoro, 1995:14). 

Novel digunakan untuk menuangkan relitas kehidupan manusia serta 

permasalahan-permasalahannya. Melalui karya sastra, seorang pembaca diajak 

untuk bisa merasakan peristiwa-peristiwa yang dihadirkan oleh seorang pengarang 

dengan penuh interpretasi terhadap realita kehidupan. Bukan hanya dengan jalan 

ceritanya, akan tetapi seorang pembaca diajak untuk bisa menikmati karya sastra 

tersebut dengan tokoh rekaan yang diciptakan. Tokoh-tokoh yang diciptakan 

mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga permasalahan yang dihadirkan 

seorang pengarang semakin kompleks. 

Dua novel yang menggambarkan tentang bagaimana sikap seseorang 

dalam menyelesaikan sebuah persoalan dalam rumah tangga adalah novel yang 

berjudul “Bintang Anak Tuhan” karya Kirana Kejora dan “Sebening Air Mata 

Kayla” karya Taufiqurrahman Al-Azizy. Kedua novel ini menceritakan tentang 

perjuangan tokoh perempuan dan tokoh laki-laki dimana novel “Bintang Anak 

Tuhan” mempunyai tokoh utama yang bernama Hanum, Hanum menikah dengan 

Agung  dan  mempunyai anak yang bernama Bintang. Kehidupan keluarga ini 

berawal dengan bahagia, namun keluarga ini kehidupannya berubah sejak 

meninggalnya Agung yang ternyata mengidap HIV AIDS,dan akhirnya Hanum 

mengetahui bahwa ia dan Bintang juga mengiap penyakit  HIV AIDS. Hanum dan 

 



3 
 

 
 

Bintang diusir  dari tempat tinggal yang dulu, karena para tetangga mereka takut 

terjangkit. Sedangkan pada novel “Sebening Air Mata Kayla” mempunyai tokoh 

utama bernama Mansur, Mansur menikah dengan Wiwin dan mempunyai anak 

yang bernama Kayla. Kayla sangat mencintai ayahnya. Masalahnya, kakek dan 

neneknya justru sangat membenci Mansur. Kebencian itulah yang membuat 

Mansur harus bercerai dengan Wiwin. Persoalan ekonomi ditambah dengan 

perbedaan dalam cara keberagamaan, membuat Mansur terusir dari rumahnya 

sendiri. 

Tokoh dengan segenap perilaku yang diciptakan pengarang dalam sebuah 

karya sastra merupakan gambaran kehidupan nyata yang dituangkan dalam sebuah 

tulisan setelah memperoleh proses kreatif, dan imajinatif. Perilaku yang dimiliki 

tokoh misalnya pribadi, kesehatan, spiritual, cerdas, bahkan juga memiliki 

semangat dan emosional.  

Salah satu teori yang dapat diterapkan untuk menganalisis sikap tokoh di dalam 

sebuah karya sastra yakni teori Gordon Allport. Berawal dari asumsi bahwa karya sastra 

adalah produk dorongan dari dalam penulis, maka kajian psikologi kepribadian individu 

Gordon Allport dapat dijelaskan dengan karakter tokoh yang ada di dalam sebuah karya 

sastra. Teori kepribadian Gordon Allport terdiri dari kebiasaan (habit), sikap (attitude), 

dan sifat (trait) menjadi analisis dalam mendeskripsikan karakter tokoh di dalam sebuah 

karya sastra maupun. Penggambaran tokoh dalam dialog-dialog pada sebuah karya sastra 

maupun penggambaran tokoh berupa kalimat deskritif oleh penulis, karya sastra menjadi 

bahan acuan untuk menjelaskan kepribadian tokoh pada sebuah karya sastra, maka akan 

dikaji dengan psikologi kepribadian Gordon Allport, sehingga terbentuknya suatu analisis 

psikologi kepribadian Gordon Allport pada tokoh di dalam sebuah karya sastra. 
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Penelitian psikologi kepribadian Gordon Allport memiliki kelebihan 

karena teks sastra sebagai sasaran utama penelitian ini, untuk mengetahui dan 

memudahkan dalam memahami kepribadian seseorang dari segi tingkahlakunya 

yang dilihat dari kebiasaan, sikap, dan sifatnya. Psikologi kepribadian Allport 

dapat mengungkapkan sifat-sifat tokoh utama. Dari tingkah laku tokoh utama 

dapat diketahui bagaimana kebiasaan, sikap dan sifat yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kepribadian Gordon Allport menitikberatkan pada kebiasaan, sikap dan 

sifat tokoh utama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan 

untuk mengungkapkan lebih jelas kepribadian tokoh utama yang diwarnai tingkah 

laku dalam hidupnya. Berdasarkan paparan diatas, peneliti merumuskan penelitian 

ini dengan judul “Analisis perbandingan sikap tokoh utama perempuan dan tokoh 

utama laki-laki dalam menghadapi permasalahan hidup pada novel Bintang Anak 

Tuhan dan Sebening Air Mata Kayla”. 

Beberapa peneliti telah melakukan analisis terhadap novel “Bintang Anak 

Tuhan” karya Kirana Kejora dan “Sebening Air Mata Kayla” karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy antara lain Ririn Setyorini (2014) dengan judul 

“Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Bintang Anak Tuhan Karya Kirana 

Kejora: Kajian Psikologi Sastra Dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar 

Sastra Di SMA”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan latar sosial budaya 

Kirana Kejora, mendeskripsikan struktur novel, mendeskripsikan konflik batin 

tokoh utama yang terkandung dalam novel dengan menggunakan tinjauan 

psikologi sastra, mendeskripsikan bagaimana implementasi psikologi sastra dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
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Ririn Setiowati (2013) dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Moral Dalam 

Novel Bintang Anak Tuhan Karya Kirana Kejora”. Permasalahan dalam penelitian 

ini terdapat pada nilai-nilai moral yang dibahas berhubungan dengan karakter 

tokoh utama yang menitikberatkan pada 3 nilai-nilai moral meliputi nilai 

moralagama, nilai moralsosial, dan nilai moralindividu. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyorini 

(2014) dengan judul “Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Bintang Anak 

Tuhan Karya Kirana Kejora: Kajian Psikologi Sastra Dan Implementasinya 

Sebagai Bahan Ajar Sastra Di SMA”, adalah bentuk kajian yang diambil. Ririn 

Setyorini (2014) mengambil konflik batin tokoh utama dan implementasikan 

sebagai bahan ajar sastra di SMA dengan kajian psikologi sastra, sedangkan 

peneliti mengkaji psikologi kepribadian. Sementara itu, jika penelitian ini 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan olehSetiowati (2013) dengan judul 

judul “Analisis Nilai-Nilai Moral Dalam Novel Bintang Anak Tuhan Karya Kirana 

Kejora”, adalah bentuk kajian yang diambil. Setiowati (2013) mengambil nilai-nilai 

moral dalam novel, sedangkan peneliti mengkaji perbandingan sikap tokoh utama 

perempuan dan tokoh utama laki-laki dalam menghadapi permasalahan hidup. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Novel “Bintang Anak Tuhan” karya Kirana Kejora dan “Sebening Air Mata 

Kayla” karya Taufiqurrahman Al-Azizy dianalisis menggunakan psikologi sastra. 

Psikologi sastra cenderung mengungkapkan permasalahan yang berhubungan dengan 

karakter tokoh dibandingkan dengan kejiwaan pengarang atau akibat yang ditimbulkan 

karya sastra itu sendiri terhadap pembaca. Untuk mengungkapkan karakter tokoh-tokoh 

menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan kepribadian. 
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Untuk melakukan kajian yang lebih detail maka dalam penelitian ini perlu 

dikemukan tentang fokus penelitian. Fokus penelitian ini lebih difokuskan 

bagaimana pengarang mengungkapkan kebiasaan yang diyakini tokoh utama 

dalam kedua novel “Bintang Anak Tuhan” karya Kirana Kejora dan “Sebening 

Air Mata Kayla” karya Taufiqurrahman Al-Azizy. Selanjutnya sikap yang tidak 

dapat dilepaskan dengan kepribadian serta sifat yang dimiliki oleh tokoh utama. 

Fokus permasalahan tersebut ditinjau dari keyakinan yang diaplikasikan dalam 

kehidupan kedua tokoh utama dalam menghadapi masalah. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diperoleh dan akan dikembangkan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bagaimana sifat, kebiasaan dan sikap tokoh utama perempuan dalam novel 

“Bintang Anak Tuhan” karya Kirana Kejora? 

2) Bagaimana sifat, kebiasaan dan sikap tokoh utama laki-laki “Sebening Air 

Mata Kayla” karya Taufiqurrahman Al-Azizy? 

3) Bagaimana perbandingan tokoh utama perempuan dalam novel “Bintang 

Anak Tuhan” karya Kirana Kejora dan tokoh utama laki-laki “Sebening 

Air Mata Kayla” karya Taufiqurrahman Al-Azizy? 

 

1.4 Tujuan penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai secara umum adalah untuk 

memperoleh gambaran secara objektif tentang kepribadian tokoh utama 

berdasarkan kepribadian Gordon Allport dalam novel Anak Tuhan” karya Kirana 

Kejora dan “Sebening Air Mata Kayla” karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi tentang : 

a. Mendeskripsikan Bagaimana sifat, kebiasaan dan sikap tokoh utama 

perempuan dalam novel “Bintang Anak Tuhan” karya Kirana Kejora.  

b. Mendeskripsikan sifat, kebiasaan dan sikap tokoh utama laki-laki 

“Sebening Air Mata Kayla” karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 

c. Mendeskripsikan  perbandingan tokoh utama perempuan dalam novel 

“Bintang Anak Tuhan” karya Kirana Kejora dan tokoh utama laki-laki 

“Sebening Air Mata Kayla” karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran yang kongkrit 

tentang teori psikologi kepribadian dan penerapannya dalam pengkajian karya sastra. Selain 

itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkuliaan sastra dan memberikan 

pemahaman secara detail tentang kepribadian tokoh utama dalam sebuah karya sastra (novel). 

 

1.5.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat menjadikan bahan rujukan bagi 

pembaca agar dapat merefleksikan kepribadian yang berfungsi sepenuhnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Disamping itu, dapat digunakan sebagai bahan pengajaran 

khususnya terkait dengan mata kuliah yang berhubungan dengan psikologi sastra 

dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengerjakan penelitian 

berikutnya yang berhubungan dalam kepribadian 
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1.6 Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan banyak penafsiran, akan dijabarkan penegasan 

istilah yang terdapat dalam penelitian novel ini: 

a. Novel merupakan suatu karya yang menceritakan sesuatu yang bersifat 

rekaan, khayalan, sesuatu yang tidak ada dan terjadi sungguh-sungguh 

sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata.  

b. Tokoh Utama merupakan tokoh yang diutamakan penceritannya, tokoh 

yang banyak ditampilkan dan mendominasikan sebagai besar cerita.  

c. Psikologi Kepribadian merupakan sifat-sifat yang melekat pada individu. 

d. Sikap merupakan suatu sikap yang dimiliki individu yang satu dengan 

yang lainnya dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan sikap adalah khas 

pada individu . 

e. Sifat merupakan  

f. Kebiasaan merupakan  

g. Permasalahan hidup merupakan suatu masalah yang akan dihadapi oleh 

semua manusia baik laki-laki maupun perempuan.  

 

 




