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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Memecahkan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan landasan teori 

untuk membedah novel serta mendapatkan hasil sesuai dengan rumusan masalah. 

Beberapa konsep dan teori beserta pokok pikiran penulis menjadi landasan dalam 

penelitian. Landasan teori tersebut diantaranya mengacu pada beberapa aspek; (1) 

psikologi sastra, (2) logoterapi Bastaman, (3) aspek-aspek logoterapi Bastaman, 

dan (4) unsur pembangun novel. Uraian landasan teori tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut. 

 

2.1 Psikologi Sastra 

Psikologi sastra adalah dua cakupan ilmu besar yaitu psikologi dan sastra. 

Secara umum, psikologi merupakan bidang ilmu yang membahas kejiwaan 

manusia. Di samping itu, sastra adalah sebuah karangan (teks) yang memiliki 

mengandung nilai-nilai kehidupan dan diungkapkan dalam keindahan. Dengan 

demikian psikologi sastra adalah sebuah karangan (teks) yang berkaitan dengan 

aspek kejiwaan manusia. Hal tersebut, sejalan dengan pendapat Minderop (2016: 

54) bahwa psikologi sastra yakni sebuah kajian karya cipta manusia yang 

memiliki nilai kehidupan dan dipercaya sebagai cerminan rangkaian kegiatan 

kejiwaan. 

Psikologi sastra memandang keterkaitan psikologi pencipta novel, 

kecakapan pencipta novel mempertontonkan para pelaku cerita rekaan dengan 

permasalahan jiwa tokoh dan psikologi pembaca. Jusriani (2015: 07) menyatakan  
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psikologi sastra merupakan teori yang memandang cipta fiksi yang 

mengandung nilai kehidupan sebagai kegiatan kejiwaan. Pencipta novel 

meenggunakan kemampuan pikiran dalam mengadakan sesuatu yang baru dan 

permainan rasa dalam berkarya. Demikian juga pembaca, dalam menanggapi  

cipta fiksi yang mengandung niali kehidupan tak lepas dari kegiatan jiwanya. 

Psikologi sastra memahami karya fiksi/karya cipta manusia yang mengandung 

nilai kehidupan sebagai pantulan kegiatan jiwa pencipta, dan hendak memegang 

tanda kegiatan jiwa, dituangkan dalam teks. 

Manusia dijadikan objek utama oleh pengarang karya sastra dalam 

menciptakan karyanya. Hal demikian terjadi karena tingkah laku manusia 

dipengaruhi oleh kejiwaan seseorang. Selain itu, gambaran tingkah laku manusia 

dengan mudah dipahami (erat dengan kehidupan) oleh pengarang karya sastra. 

Minderop (2016: 55) menjelaskan psikologi sastra merupakan kajian yang 

menelaah gambaran psikologis dalam diri para tokoh, dengan demikian pembaca 

akan dapat merasakan terbuai oleh problem psikologis kisahan, yang merasakan 

diri pembaca terlibat dalam cerita. 

Karya cipta fiksi yang mengandung nilai kehidupan yakni novel yang 

merekam tanda kegiatan jiwa, hal yang terungkap melalui pemain ceirta rekaan. 

Siswantoro (2005: 29) mengemukakan karangan prosa/novel merupakan dunia 

realita, didalamnya terdapat kejadianyang dirasakanserta dilakukan tokoh. 

Manusia terlibat erat dengan psikologi, demikian terjadi karena psikologi 

menelaah perilaku. Perilaku seseorang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan 

menyatu serta memberi warna dalam macam perilaku. 
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Banyak jenis kajian mengenai kejiwaan. Namun demikian, dalam karya 

sastra ilmu kejiwaan ikut bertindak berharga mengenai penganalisisan karya cipta 

manusia yang memiliki nilai kehidupan dari segi kejiwaan baik segi pencipta, 

pelaku dalam cerita rekaan, maupun pembaca cerita rekaan. Ilmu tentang mental 

dan kegiatan jiwa menurut Emzir dan Saifur Rohman (2015: 163) merupakan 

ilmu yang berkeinginan keras dan luas, melibatkan tentang makhluk hidup, ilmu 

saraf, ilmu manusia, dan dilengkapi dengan ilmu sosial. Ilmu mental dan kegiatan 

jiwa/psikologi mempunyai pelbagai bidang kajian. Salah satu kajian psikologi 

adalah psikologi kepribadian. 

Novel merekam gejala psikologis, terutama pada tokoh-tokoh dalam 

ceritanya. Kejiwaan tokoh-tokoh cerita dalam dapat ditangkap oleh pembaca yang 

memiliki teori ilmu jiwa. Membedah kepribadian atau perilaku tokoh 

bersinggungan dengan beragam teori psikologi. Salah satu teori dalam psikologi 

sastra adalah logoterapi. Logoterapi menggambarkan makhluk yang berakal budi 

yakni satu kesatuan dari fisik atau badan dan batin/roh manusia. 

 

2.2 Teori Logoterapi 

Menurut Bastaman (2007: 36) logoterapi berasal dari kata “logos” dalam 

bahasa Yunani berarti makna (meaning) dan juga rohani (spirituality), sedangkan 

“terapi” adalah penyembuhan atau pengobatan. Logoterapi secara umum  dapat 

digambarkan sebagai corak psikologi/psikiatri yang mengakui adanya dimensi 

kerohanian pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta 

beranggapan bahwa makna hidup (the meaning of life) dan hasrat untuk hidup 
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bermakna (the will to meaning) merupakan motivasi utama manusia guna meraih 

taraf kehidupan bermakna (the meaningful life) yang didambankannya. 

Setiap manusia memiliki keistimewaan sendiri dan membedakan antara 

yang satu dengan yang lain. Suyadi (2012: 273) menyatakan logoterapi makhluk 

yang berakal budi merupakan makhluk yang khas mempunyai macam-macam 

kemampuan. Makhluk yang berakal budi/manusia mampu menemukan makna 

hidupnya melalui apa yang ia berikan kepada lingkungan (misalnya dalam bentuk 

karya, kerja, pelayanan), apa yang ia ambil dari sekitarnya (cinta, kasih, 

merasakan keelokan), tidak hanya demikian juga perbuatan yang benar  mengenai 

kematian yang tidak dapat dihindari. 

Manusia harus ada rasa dalam jiwa untuk memiliki kehidupan yang berarti, 

karena akan menyebabkan manusia akan selalu berusaha walaupun banyaknya 

hambatan dan rintangan. Bastaman (2007: 44) menjelaskan logoterapi tentang 

keinginan penuh dan utama manusia dalam memperoleh hidup yang berarti atau 

memiliki arti. Logoterapi memberitahukan arti hidup yang menjadi keinginan 

manusia dan cara memperolehnya atau menemukannya yang terdapat dalam 

kehidupan ini, kendatipun kenyataan dalam hidup tak selalu telihat jelas namun 

semua harus dengan usaha. Selain itu, logoterapi mengungkapkan bahwa manusia 

mampu untuk menemukan dan mengembangkan makna hidupnya, sehingga 

dambaan untuk hidup secara bermakna dan bahagia benar-benar dapat diraih. 

Manusia memilki keistimewaan masing-masing, terkadang tidak sadar 

seseorang memiliki hal itu. Hal demikian tejadi, salah satunya karena kurang 

menyadari adanya potensi dalam diri dan disertai oleh pengalaman tidak 
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ditemukan dan dikembangkan. Hal demikian akan menyebabkan seseorang 

merasa hidupnya tidak berguna dan tidak adanya kebahagiaan. 

Mendambakan kehidupan yang berarti merupakan keinginan tiap manusia. 

Kehidupan yang berarti tidak terjadi secara spontan. Namun demikian, butuh 

perjuangan untuk memenuhi kehidupan yang berarti. Hal itu, sejalan dengan 

pendapat Utami (2017: 166) bahwa makna hidup selanjutnya akan menjadi 

pedoman dan arah bagi individu untuk menjalani kehidupan mereka. 

Logoterapi menjawab keinginan manusia untuk hidup bermakna. Hidup 

yang bermakna membawa tujuan hidup ke arah yang positif. Bastaman (2007: 36) 

menyatakan logoterapi bisa diuraikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa dan 

mental yang menerangkan adanya sifat-sifat rohani dalam diri manusia, selain itu 

berpandangan bahwa hidup yang berarti dan keinginan agar hidup mempunyai arti 

membentuk usaha terbaik manusia untuk memperoleh tingkatan dalam hidup yang 

berarti atau sesuai dengan hidup yang didamba. 

 

2.3 Aspek-aspek Teori Logoterapi 

Logoterapi berbicara mengenai makna hidup. Logoterapi memandang 

hidup yang memiliki arti dan cara-cara mewujudkan kehidupan tersebut ada 

dalam kehidupan. Terdapat tiga aspek yang melandasi teori logoterapi. Ada tiga 

aspek dalam kehidupan sebagai cara/ atau sumber dalam memperoleh hidup yang 

berarti.  

2.3.1 Hasrat untuk Hidup Bermakna 

Hasrat seseorang ialah kehendak atau harapan seseorang. Hasrat hidup 

yang berarti ialah keinginan seseorang untuk hidup berarti dan memiliki arti 
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penting dalam lingkungan kehidupan. Hasrat untuk hidup bermakna tidak hanya 

sebuah keinginan namun sebagai landasan dan arahan dalam kita bersikap dan 

berpikir. Keinginan untuk hidup bermakna akan mendorong seseorang dalam 

mengerjakan segala aktivitas untuk hidup dirasa bermakna. 

Keinginan untuk hidup yang berarti adalah cita-cita semua manusia. 

Menurut Ritonga dan Esti (2006: 01) tiap insan tentu memiliki keinginan dan arah 

hidup yang baik dari hari kemarinnya. Arah hidup akan diusahakan (semangat dan 

niat yang penuh) yang akhirnya melalui aktivitasnya dalam keseharian. Saat arah 

hidup diperoleh dan berguna bagi individu dan lingkungan, menyebabkan diri 

tersebut hidup yang memiliki arti dan bangga. Setiap insan memiliki cara sendiri 

dalam memperoleh arti hidup yang sesuai dengan dirinya karena keinginan dan 

cara tiap insan berbeda. 

Tak ada manusia yang mengharapkan atau menginginkan hidup yang tak 

memiliki arah dan tujuan. Dengan demikian hidupnya tidak akan terarah dan tak 

mengetahui secara jelas tujuan dan manfaat dari kegiatan yang dilakukannya di 

hidupnya. Menurut Bastaman (2007: 42) bahwa tiap insan mendamba menjadi 

insan/orang yang mempunyai harga diri dan bermanfaat untuk dirinya dan 

lingkungan dekat serta sekitarnya, selain itu dirinya juga beriman kepada 

Tuhannya dan merasakan kasih sayang Tuhannya. Tiap insan tentu mendamba 

dirinya arah hidup yang jelas dan yang menyebabkan usaha penuh semangat. 

Sesuatu yang dituju (tujuan) hidup yang mengarahkan segala aktivitas dalam 

keseharian. 

Keinginan seseorang untuk hidup yang berarti adalah sebuah kebaikan dan 

hal positif. Dengan demikian, usaha untuk meraihnya harus dengan jalan yang 
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baik dan positif. Menurut Suyadi (2012: 276) usaha yang terbaik utama manusia, 

keinginan untuk hidup berarti, sangat diinginkan seseorang untuk diri individu 

berharga dan bermakna. 

 

2.3.2 Kebebasan Berkehendak 

Kebebasan yakni keleluasaan seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa 

terikat dan tanpa syarat apapun, sedangkan berkehendak merupakan keinginan 

atau kemauan seseorang akan sesuatu. Dengan demikian kebebasan berkehendak 

adalah keleluasaan seseorang untuk melakukan keinginannya meliputi pemikiran 

dan proses meraih keinginannya. 

Kebebasan berkehendak adalah tidak terikat atau tidak dapat dihalangi 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Menurut Suyadi (2012: 

276) logoterapi menganggap makhluk yang berakal budi memiliki keleluasaan 

atau tanpa terikat apapun dalam menentukan perbuatan pada segala keadaan yang 

berkenaan dengan psikologi, segi sosial, dan budaya masyarakat, serta hal-hal 

yang berhubungan dengan sejarah. Hal demikian menjadikan makhluk yang 

berakal budi bebas dalam menentukan hal penting dan baik bagi dirinya, namun 

diimbangi oleh tanggung jawab agar tidak terjadi kesewenangan. 

Kebebasan berkehendak memiliki tujuan untuk memperoleh kebahagiaan 

yang didambakan. Bukhori (2012: 06) menjelaskan kebebasan berkehendak yakni 

seseorang tidak terikat apapun dalam menentukan pilihan-pilihannya, hal ini akan 

menyebabkan seseorang memegang sesuatu yang besar dan penting berhubungan 

dengan nasibnya. 
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Kebebasan berkehendak memiliki tujuan agar hidup seseorang mencapai 

taraf hidup yang baik dan memiliki tingkat yang tinggi (berkualitas). Namun 

demikian, manusia memiliki kebebasan berkehendak dengan batas-batas tertentu 

yang dimiliki manusia. Kebebasan ini harus disertai oleh tanggung jawab. 

Menurut Analiansyah (2013: 98) tindakan manusia tidak hanya diberikan Tuhan 

pada diri tiap manusia, namun ada usaha manusia agar tindakan terlaksana dengan 

baik. Perbuatan atau tindakan yakni apa yang dipilih manusia dengan 

menggunakan pemikirannya.  

 

2.3.3 Makna Hidup 

Makna adalah sebuah arti. Arti yang dimaksud adalah berguna. Sedangkan 

hidup merupakan sesuatu nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nikmat ini harus 

kita jaga dan kita jalani dengan baik dan berarti. Hal demikian terjadi agar hidup 

sebagai pemberian ini, tidak sia-sia dan berguna bagi diri, lingkungan (keluarga 

dan masyarakat), serta Tuhan yang memberikan. Hal tersebut, sejalan dengan 

pendapat Widianita, dkk (2009: 19) bahwa hidup yang berarti merupakan sesuatu 

hal yang akrab dengan kehidupan, nyata, dan khusus. Hal itu sebagai dorongan 

dari diri dalam kegiatan di hidupnya. 

Hidup yang berarti memiliki tujuan membuat kehidupan dapat berguna. 

Menurut Burhan, dkk (2014:112) makna hidup yaitu hal yang penting dan bagian 

dari kehidupan seseorang yang dapat memberikan nilai bagi seseorang sehingga 

dapat mengetahui dan memutuskan arah hidupnya. Arah hidup dan hidup yang 

berarti ialah saling berhubungan dan memengaruhi. 
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Makna hidup seseorang merupakan sesuatu yang menjadi keharusan untuk 

diraih dan diwujudkan agar meraih kebahagian juga kehidupan yang lebih berarti. 

Setyarini dan Nuryati (2011: 179-180) menyatakan arti hidup adalah sebagai 

kesanggupan agar hidupnya teratur  dan mencapai eksistensi dirinya. Manusia 

yang yakin dengan hidupnya yang berarti dan arah yang jelas, menyebabkan 

mengisi kesehariannya dengan perasaan yang hangat serta emosi yang lunak. Tiap 

manusia merasakan hidup yang berarti berbeda-beda, karena pribadi-pribadi yang 

berbeda, sumber pekerjaan pokok tiap orang, dan gaya hidup seseorang. 

Perbedaan-perbedaan itu menjadi dasar menghadapi kerumitan, ujian dalam usaha, 

dan segala hal yang dapat berubah begitu saja. Perbedaan ukuran hidup yang 

berarti menyebabkan usaha yang seperti apa agar mendapatkan pemenuhan dan 

capaian hidup tertinggi tiap insan.  

Makna hidup tiap insan bersifat khusus, dan berbeda dengan orang lain. 

Suhartini (2003: 143) menjelaskan hidup yang lebih berarti tidak akan didapat 

kecuali menentukan arah hidup dan melakukan usaha. Tidak ada yang tahu 

kecuali dirinya termasuk pakar logoterapi yang hanya memberi tahu bagaimana 

daya berkemampuan dan menyebabkan hidup yang lebih berarti, tetapi keputusan 

akhir mengenai sesuatu yang dianggap berarti dan berharga terletak pada diri 

manusia itu sendiri. Orang yang membantu (konselor) hanya berperan memberi 

arahan dan pengetahuan berkenaan dengan hal-hal yang mungkin membantu 

seseorang merasakan hidup yang lebih berarti. Di samping itu, konselor hanya 

memberi tahu cara-cara memperoleh hidup yang berarti, dan memberi 

pemahaman mengenai tanggung jawab pribadi dalam keinginan dan arah hidup 

yang ingin diwujudkan (hak dan kewajiban). 
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Sumber-sumber mendapatkan hidup yang berarti berada dalam diri dan 

kehidupannya. Bastaman (2007: 47) menjelaskan terdapat tiga nilai yang 

diterapkan dan diwujudkan dengan usaha, nilai tersebut mempunyai kemampuan 

untuk manusia mendapatkan mendapatkan hidup yang berarti. Hal tersebut, 

sejalan dengan pendapat Mardhika (2013: 107) bahwa makna hidup dapat 

ditemukan dalam segala situasi, termasuk penderitaan dan kematian. Makna hidup 

adalah nyata, istimewa, khusus dan bersifat pribadi, serta mampu mengarahkan 

kegiatan dalam keseharian seseorang. Hidup yang lebih bermakna memiliki tiga 

nilai yaitu kreatif, penghayatan, dan bersikap. 

a) Creative Value (nilai-nilai kreatif) 

Nilai kreatif merupakan kegiatan pekerjaan, hasil perbuatan (karya), dan 

membuat sesuatu yang baru (cipta), serta menjalakan tugas dan kewajiban dengan 

baik, benar, penuh tanggung jawab. Ketika melakukan suatu pekerjaan 

menyebabkan arti dalam hidup. Contoh dari hal ini adalah jika seseorang sudah 

lama tidak mendapat pekerjaan, akhirnya ada seseorang yang menawari pekerjaan, 

walaupun upah kerjanya sedikit atau tidak terlalu besar, orang tersebut akan 

memikirkan dan kemungkinan besar menerima tawaran tersebut. Demikian terjadi, 

karena hidup akan lebih berarti ketika memiliki pekerjaan untuk mencari uang 

untuk pemenuhan kehidupan daripada tidak memilki pekejaan. 

Nilai kreatif ditandai dengan kegiatan seseorang melakukan sesuatu 

pekerjaan yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya secara benar, 

sungguh-sungguh, dan tanggung jawab. Selain itu, nilai-nilai kreatif juga ditandai 

dengan ketika seseorang berkarya, mencipta atau mengadakan sesuatu dengan 

penuh sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Mengadakan sesuatu, misalnya 
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membuat dan membuka usaha toko kue. Dengan demikian, dilakukan dengan 

sungguh-sungguh, sepenuh hati, ikhlas, dan tanggung jawab. Hal ini akan 

menciptakan perasaan senang dalam diri. Hal demikian akan menyebakan hidup 

yang berarti, karena merasa bahwa diri seseorang berguna dan memiliki manfaat 

bagi banyak orang. 

b) Experiental Values (nilai-nilai penghayatan) 

Nilai penghayatan merupakan keyakinan dan pengalaman batin 

(penghayatan) mengenai nilai-nilai kebenaran, keimanan, keagamaan, dan cinta 

kasih. Ada beberapa orang yang dapat memperoleh hidup yang berarti melalui 

agama yang dipercayanya. Selain itu,  ada sebagian orang dalam yang merasakan 

kebahagiaan dengan mempelajari sungguh-sungguh kegemarannya. Perasaan cinta 

kasih dan mencintai dan dicintai juga membuat seseorang bahagia menjalani 

dalam hidupnya dan merasakan pengalaman yang berberda dan membahagiakan. 

Nilai penghayatan ditandai dengan meyakini akan agama (iman) dan cinta 

kasih kita. Meyakini mengenai agama yang dipilih sebagai pedoman dan petunjuk 

hidup. Hidup seseorang bisa terarah dan lebih sabar menghadapi masalah ketika 

memiliki pedoman dan petunjuk hidup melalui agama yang dipilih dan diyakini. 

Selain itu cinta kasih, ketika seseorang dicintai dan mencitai akan merasa 

hidupnya dibutuhkan, berharga, dan memiliki perasaan senang. Hal demikian 

akan menyebakan hidup yang berarti, karena merasa bahwa diri seseorang 

berguna dan memiliki pedoman dan petunjuk hidup agar kehidupan kita dapat 

tearah (tidak sia-sia dalam melakukan sesuatu/kegiatan). 
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c) Attitudinal Values (nilai-nilai bersikap) 

Nilai bersikap ialah dengan menerima dan penuh ketabahan, kesabaran, 

dan keberanian terhadap segala keadaan dan sesuatu yang menyedihkan namun 

semua itu harus ditanggung. Contoh bentuk penderitaan yang tidak bisa dihindari, 

seperti sakit (tak dapat diobati), kematian, dan sebagainya, dan jika terjadi upaya 

yang dilakukan adalah ikhtiar yang maksimal. Keadaan seperti itu tak dapat 

diubah, namun sikap yang tepat dalam menghadapi keadaan tersebut. Dengan 

demikian, ada beberapa keadaan yang tak bisa diubah dan dihindari, dan hal itu 

dapat kita terima dengan sikap yang tepat. Salah satu dengan sikap menerima 

dengan hati ikhlas adalah sikap yang baik dan melihat kebaikan atau sisi baik dan 

hikmah dari keadaan yang tak bisa diubah dan dihindari. 

Nilai bersikap ditandai dengan perasaan dan perilaku menerima segala 

bentuk penderitaan dan masalah hidup. Saat dihadapkan dengan penderitaan atau 

sesuatu yang tidak diharpakan, sikap menerima dengan sabar, ikhlas, tabah, dan 

memohon pada Tuhan atas apapun yang terjadi (masalah hidup dan penderitaan) 

merupakan sikap yang tepat. Menghadapi dengan berani dan tenang atas apapun 

yang terjadi (masalah hidup dan penderitaan). Selain menerima dan menghadapi, 

seseorang harus dapat melihat hikmah yang diperoleh atas apa yang terjadi, 

sehingga dapat melihat makna hidup dari hikmah atas bentuk penderitaan dan 

masalah hidup. 
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2.4 Unsur Pembangun Novel 

2.4.1 Unsur Intrinsik 

Karya sastra memiliki nilai keindahan. Sugiarti (2016: 100) bahwa karya 

sastra sebagai karya seni tidak mampu dipisah dengan aspek keindahan di 

dalamnya. Keindahan dalam karya sastra merupakan salah satu dari aspek seni. 

Seni dan keindahan menjadi satu kesatuan dalam bentuk karya, dan mampu 

menghadirkan sesuatu yang menyentuh hati nurani pembaca. Seni dan keindahan 

dalam karya sastra menyebabkan sastra berwujud.  

Novel sebagai karya cipta manusia melalui unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam novel ialah elemen yang membentuk langsung 

sebuah novel. Pernyataan tersebut, sejalan dengan pemikiran Nurgiyantoro (1995: 

23) bahwa unsur intrinsik yaitu konsep atau elemen yang membangun karya sastra 

itu sendiri (dari dalam). Intrinsik karya sastra menyebakan karya cipta 

manusia/karya sastra disebut karya sastra, elemen-elemen itu yang langsung 

menjadikan atau membentuk cerita.  

Pencipta novel mengandung unsur-unsur yang membentuknya, melalui 

perenungan kreatif pengarang, sehingga tercipta sebuah novel. Adam (2015: 05) 

menjelaskan unsur intrinsik bisa juga disebut dengan suatu elemen yang 

membentuk karya cipta manusia itu dari dalam. Ada beberapa konsep unsur 

intrinsik yaitu alur, tokoh dan penokohan, tema. Semua konsep/unsur ini secara 

fungsional berkaitan dengan yang lainnya untuk mencapai hakiki dari unsur yang 

digelarkan oleh pengarang, yaitu makna yang menyentuh perasaan pembaca, 

menarik perhatian pembaca dan membangkitkan emosional pembaca. 
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2.4.1.1 Tema  

Tema adalah ide utama dari karya sastra. Dalam karya sastra memiliki 

tema hasil dari proses penciptaanya. Tema merupakan sesuatu nasihat yang 

hendak diungkapkan pengarang untuk pembaca, dengan cara langsung dan tidak 

langsung. Sugiarti (2016: 91) mengemukakan pengarang berupaya untuk 

menyatukan antara pengalaman sosial dengan pengalaman batiniah dalam bentuk 

karya sastra, sehingga dapat dinikmati oleh pembaca. Dengan demikian, bahwa 

sastra merupakan hasil renungan pengarang secara kritis dan ingin menyampaikan 

pesan melalui sastra. Ketika karya sastra diciptakan, pengarang telah mengalami 

renungan mengenai ide utama karya sastra tersebut. 

Tema dapat kita temukan dalam sebuah karya sastra setelah memahami isi 

atau dengan mengkaji seluruh unsur prosa fiksi. Menurut Sugihastuti dan Suharto 

(2015: 94) tema-tema tersebar pada berbagai peristiwa dengan fokus masalah 

tertentu. Biasanya tema disampaikan secara implisit, baik oleh narator maupun 

tokoh cerita. Tema menentukan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah 

cerita. Tema adalah dasar pengembangan dari seluruh cerita. Dengan demikian, 

tema sebagai jiwa dari menyeluruh cerita.  Tema harus memiliki perihal/sifat 

menyeluruh, luas, dan tidak berbentuk. 

Tema juga menjadi landasan dalam mencipta karya sastra. Tema jarang 

dituliskan secara tersurat oleh pengarang, tetapi sering ditemukan secara tersirat. 

Nurgiyantoro (1995: 68) menyatakan dalam memperoleh tema dalam karya cerita 

rekaan dari menyimpulkan dari semua bagian ceita, tidak diam dan menjadikan 

satu bagian atau hanya beberapa bagian cerita menjadi dasar. Tema sulit 
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dipastikan, ia bukan hanya arti dari suatu hal tersembunyi, meskipun tidak terlukis 

tertulis. 

Tema merupakan fondasi suatu karangan. Tema memiliki kaitan dengan 

hal-hal kehidupan, misalnya cinta, agama, dan lain sebagainya. Menurut Sugiarti 

(dalam Yoanita 2011:778) ide utama karangan dapat diperinci yaitu: (1) tema 

tradisional yakni tema yang berpangkal pada pola-pola lama. Misalnya tentang 

baik-buruk, tentang salah-benar, tentang pengabdian kepada masyarakat tentang 

kesulitan lari ke Tuhan, dan sebagainya, dan (2) Tema modern ialah tema yang 

berpangkal pada pola berpikir modern. Misalnya, tentang kenyataan, tentang 

perlawanan terhadap nasib, tentang pengabdian kepada masyarakat tentang 

problem kehidupan manusia beserta kompleksitasnya. 

 

2.4.1.2 Tokoh dan Penokohan  

Tokoh merupakan elemen penting dalam suatu karangan novel atau 

karangan cerita. Hal itu, sejalan dengan pendapat Rokhmansyah (2014: 34) bahwa 

tokoh dalam cerita merupakan seseorang yang khayal atau dibuat serta memiliki 

sifat batin manusia nyata yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku sebagai 

pemain cerita menjalani peristiwa dalam karangan cerita. 

Pemain (tokoh) cerita merupakan orang-orang dalam atau berada pada 

sebuah cerita (peristiwa). Dengan demikian, peritiwa dalam sebuah novel akan 

menjalin cerita. Menurut Wicaksono (2014: 171) pelaku-pelaku cerita yaitu orang 

buatan yang ditampakkan dalam karangan cerita, oleh pembaca ditangkap maksud 

sebagai kualitas baik buruk moral, intelektual, dan emosional khas dengan 

kesimpulan dari apa yang orang-orang katakan dan memiliki keberpihakan 
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tertentu contoh yang digambarkan melalui kata-kata seseorang atau sikap 

seseorang. 

Penokohan adalah sifat dan tingkah laku yang dimiliki tokoh. Setiap tokoh 

memiliki karakter dan pemikiran yang berbeda. Menurut Rokhmansyah (2014: 

34) pelukisan sifat batin manusia yang akan memengaruhi pikiran dan tindakan 

ialah gambaran pelaku buatan dalam cerita, hal itu mampu berubah arah hidupnya, 

tingkah lakunya, kepercayaannya, dan kebiasaan yang ada sejak dahulu kala. 

Sifat-sifat dari pelaku cerita fiksi tercermin melalui pemikiran, ucapan, 

perilaku, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu. Hal ini mengakibatkan tokoh 

satu dengan yang lain memiliki sifat yang berbeda. Penokohan dalam cerita dapat 

ditemukan melalui penyampaian langsung mengenai sifat tokoh dan disampaikan 

secara tidak langsung melalui tingkah laku tokoh dalam cerita. 

 

2.4.1.3 Alur  

Alur ialah urutan sebuah cerita (peristiwa). Urutan yang dimaksud 

menjadikan karya sastra memiliki sebuah cerita atau tahapan peristiwa dalam 

cerita. Stanton dalam Rokhmansyah (2014: 37) menjelaskan alur ialah sebuah 

cerita didalamnya mengandung tingkatan kejadian/peristiwa, tetapi pada tiap-tiap 

peristiwa tersebut disambungkan antara sebab dan akibat, peristiwa satu berawal 

dari peristiwa lain dan menjadikan peristiwa/kejadian lain.  

Alur karangan cerita memiliki kepaduan. Maksud dari kepaduan ini yaitu 

peristiwa yang diceritakan sebelumnya dan peristiwa yang hendak diceritakan 

saling berkaitan. Dengan demikian, alur berdasarkan kaitan sebab-akibat. Namun 

demikian, dalam setiap peristiwa memiliki masing-masing tahapan yang berbeda. 
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Yoanita (2011: 779) menjelaskan sebuah alur yaitu rangkaian kejadian/peristiwa 

sebuah kisah cerita. Berbagai kejadian tersebut merupakan perpaduan antara 

segala macam tindakan fisik, misalnya ucapan, gerak- gerik, dan lain sebagainya. 

Selain itu, tindakan yang non fisik misalnya: sikap, kepribadian, cara berpikir. 

Alur yaitu sebuah peristiwa dalam cerita memilki khas sederhana. Hal demikian,  

pencipta karangan membuat tingkatan peristiwa yang dilandaskan oleh sebab 

akibat. Alur menampilkan kejadian yang terdapat konflik maupun menarik bahkan 

mencekam pembaca.  

 

2.4.2 Unsur Ekstrinsik 

Novel juga dibangun dari unsur ekstrinsik. Unsur ini juga memiliki peran 

penting dalam terciptanya novel. Nurgiyantoro (1995: 68) menyatakan unsur 

ekstrinsik yaitu elemen yang terdapat di luar karya cipta manusia/fiksi, namun 

demikian dengan cara tidak langsung dapat memengaruhi sesuatu yang didirikan 

atau perangkat segala jenis makhluk hidup karya cipta manusia/sastra, serta 

mampu dihubungkan dengan elemen atau hal-hal yang memengaruhi cerita dalam 

karya sastra tercipta. Dengan demikian, hasil ciptaan manusia tersebut tidak turut 

serta di dalamnya. Oleh sebab itu, unsur dari luar novel sudah memadai kepada 

keutuhan cerita yang telah diciptakan. 

Unsur dari luar cerita merupakan unsur yang membuat novel tercipta. Hal 

tersebut, sejalan dengan pemikiran Lestari, dkk (2016: 187) bahwa unsur 

ekstrinsik merupakan unsur yang asalnya dari bagian luar cerita. Unsur intrinsik 

dan ekstrinsik saling berdampingan. Kepaduan antar unsur tersebut membentuk 

sebuah novel. 
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Nilai-nilai dalam kehidupan seperti nilai agama adalah salah satu dari 

konsep/unsur yang menjadikan novel tercipta. Sugiarti (2009:165) menyatakan 

sastra yang sebagai produk kehidupan, mengandung banyak hal yang bermanfaat 

untuk perbaikan dalam hidup, salah satunya nilai-nilai sosial, falsafi dan 

sebagainya. Hal demikian, baik dari konsep-konsep yang diungkapkan kembali  

hingga adanya konsep baru. Jika diperhatikan, sastra tidak dapat dipisahkan 

dengan tata nilai kehidupan manusia dan perubahan sosial yang menyertainya. 

Dengan demikian terdapat nilai-nilai kehidupan yang membangun sebuah novel. 

Nilai-nilai tersebut dapat dikaji melalui unsur ekstrinsik karya sastra. Menurut 

Rahayu (2014: 46) unsur ekstrinsik novel terdiri dari unsur biografi, sosial, nilai, 

dan lain sebagainya. 

Kajian unsur ekstrinsik adalah religi, sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain 

sebagainya. Novel dapat dikaji melalui unsur ekstrinsiknya, salah satunya dengan 

psikologi sastra. Citraningrum (2016: 63) menjelaskan aspek psikologis dan karya 

sastra sangat berkaitan erat, karena sastra berkaitan dengan kejiwaan manusia. 


