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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan bidang ilmu yang mencerminkan kehidupan nyata 

manusia yang kemudian diungkapkan dalam bentuk karya sastra. Karya sastra 

lahir dari sastrawan atau pengarang yang terinspirasi dari kenyaatan hidup yang 

sedang terjadi di sekelilingnya. Munculnya karya sastra juga sebagai respon dari 

kehidupan yang dialami manusia. Pengarang akan membuat sebuah rangkaian 

cerita dari penglihatan serta pengalaman sastrawan itu sendiri.  

Karya sastra dapat dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan.  Sastra 

juga sebuah media untuk menuangkan ide, pikiran, dan perasaan penciptanya. 

Sebagai perantara sastra disampaikan melalui bahasa yang ditujukan untuk 

khalayak agar dapat diambil hikmah dan pelajarannya yang dapat digunakan 

dalam kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ryan (2011: 1) yang 

menyatakan bahwa bahasa yang dibentuk dan dibangun secara tertentu sehingga 

tidak lagi terlihat seperti bahasa pada umumnya, hal tersebutlah yang pertama kali 

diketahui oleh seseorang mengenai sastra.  

Bahasa sebagai bentuk perantara penciptaan karya sastra secara tertulis 

diwujudkan dalam novel. Karya sastra yang paling diminati di kalangan 

masyarakat salah satunya adalahhnovel. Dalam kehidupan masyarakat novel 

banyak memberikan sumbangan pengetahuan dan juga digambarkan sebagai 

kejadian kecil di masyarakat serta lingkungannya. Hal ini dikarenakan, novel 

tercipta sesuai dengan kehidupan manusia yang di dalamnya terkandung berbagai 
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persoalan yang terjadi secara nyata ataupun sesuai dengan imajinasi pengarang. 

Kejadian tersebut timbul disebabkan adanya manusia yang mengalami berbagai 

permasalahan yang muncul dari dalam diri sendiri, orang lain maupun 

lingkungannya. 

Permasalahan-permasalahan tersebut muncul akibat tindakan manusia 

yang kemudian dinilai oleh manusia lain yang dilihat dari kehidupan sehari-

harinya. Manusia sebagai objek dalam sebuah realita kehidupan memang tidak 

dapat dipisahkan dari lingkungan sosial. Adanya lingkungan sosial inilah yang 

memengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah tindakan, karena hakikatnya 

seseorang akan melakukan tindakan sesuai dengan keinginanya. Fenomena-

fenomena tersebut akan menimbulkan banyak persepsi dan mempengaruhi sikap 

sosial karena informasi kejadian yang diperolehnya.  

Hadirnya peristiwa tersebut dapat menjadi sorotan bagi seorang 

pengarang. Pengarang akan menampilkan tokoh yang memiliki karakter guna 

menggambarkan peran yang dilkukan oleh tokoh tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa karya sastra menggambarkan keadaan jiwa seseorang. Karya sastra selalu 

ikut serta dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa terkecuali aspek sikap hidup 

manusia. Namun sikap terbentuk dari hasil interaksi sosial yang dilakukan 

antartokoh dalam suatu situasi di lingkungan sosial sekitarnya.  

Pada kenyataanya, sikap tokoh juga mempengaruhi interaksi sosial yang 

dijalinnya. Terlihat jelas saat tokoh menjalin interaksi terkadang banyak 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pertengkaran dan perselisihan 

yang terjadi antar teman, tetangga maupun dengan keluarga sendiri. Halttersebut 

terjadi karena sebagaimmakhlukssosial,mmanusia akan membutuhkan bantuan 
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manusia lain. Namun sebagai makhluk sosial terkadang banyak terjadi rasa 

ketidaksukaan terhadap individu lain akibat sikap dan perilaku orang itu sendiri. 

Persoalan yang timbul tidak hanya didasari oleh individu lain, namun juga dengan 

kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi daerah yang serba terbatas juga 

mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan segala tindakan. Seseorang 

akan melakukan sebuah tindakan guna mencukupi segala kebutuhannya, sehingga 

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.  

 Dalam kehidupan, seseorang akan berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya dengan berbagai cara. Sebuah sikap timbul karena  interaksi sosial 

yang membuat seseorang tersebut memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu. 

Saat individu merasakan rasa lapar, haus ataupun ancaman, maka seseorang 

tersebut akan melakukan suatu tindakan untuk memenuhinya dan berusaha untuk 

melindungi dirinya. Banyak peristiwa yang terjadi akibat seseorang melakukan 

sikap yang tidak sesuai dengan norma-norma karena tidak bisa memenuhi 

kebutuhannya.  

Melalui novel Lengking Burung Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana 

menggambarkan tentang sikap sosial tokoh saat menjalin interaksi sosial dengan 

lingkungannya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tokoh menghadapi tentang 

perilaku tokoh lain yang dilihat dari tindakan yang selalu dilakukan. Permasalah 

yang dihadapi tokoh timbul akibat kebutuhannya tidak terpenuhi, terutama 

kebutuhan biologisnya. Hal tersebut membuat tokoh berusaha untu memenuhinya 

dengan berbagai cara meskipun harus menimbulkan konflik dengan tokoh lain. 

Tak hanya itu, perilaku tokoh ini yang membuat tokoh lain merasa terancam dan 
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takut, sehingga ada usaha untuk melindungi dirinya serta berupaya untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi. 

Sikap hidup ini termasuk bagian dari psikologi manusia. Psikologi tidak 

hanya membahas tentang kejiwaan seseorang saja, tetapi juga membahas sikap 

sosial seseorang. Sikap sosial ini merupakan bagian dari psikologi sosial. 

Demikian pula dengan karya sastra (novel), sikap sosial juga menjadi persoalan 

yang sangat penting dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Oleh 

karena itu, sikap akan mencermikan tentang diri kita sendiri sesuai dengan 

pandangan psikologi sosial.  

Berbicara tentang psikologi sosial, yakni sebuah ilmu yang berkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan manusia. Psikologi sosial sebenarnya berada pada batas 

antara psikologi dan sosiologi. Psikologi sosial menggunakan eksperimentasi 

lebih banyak dan berfokus lebih pada manusia/individu (Myers, 2012: 4).  Oleh 

karena itu, jika novel dilihat dari isinya sebuah novel tidak hanya membahas dari 

sisi psikologinya saja, tetapi juga dari aspek sosialnya. Namun kedua hal tersebut 

bisa dijadikan satu kesatuan ilmu cabang baru yang dapat digunakan untuk 

mengkaji karya sastra. 

Latar belakang di atas menunjukkan bahwa psikologi sosial dapat 

digunakan sebagai pisau bedah dalam menganalisis karya sastra termasuk novel. 

Salah satunya novel Lengking Burung Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana yang 

menjadi pemenang unggulan DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) tahun 2016. Dalam 

novel tersebut, pengarang menceritakan kisah hidup yang pernah dialami semasa 

kecil dengan tidak mengurangi rasa manis kehidupan seorang anak-anak. Asih 

nama anak kecil yang tinggal di daerah pedalam kota Jayapura yang terpaksa 
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pindah karena sang ayah yang menjadi tentara dipindah tugas ke kota tersebut. 

Ternyata kepindahan ke Jayapura menimbulkan banyak permasalahan internal 

keluarga, hingga dengan tetangganya. Kini cara berpikir dan sikap sosialnya mulai 

berubah, karena adanya masalah tersebut. 

Penelitian terdahulu yang pernah mengangkat mengenai psikologi sosial 

juga dikaji oleh LulukHHidayatul Zahro (2013) penelitian yang berjudul “Kajian 

Problem Psikologi Sosial Tokoh Utama dalam Novel Trilogi Ronggeng Dukuh 

Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari dan Jentera Bianglala Karya Ahmad Tohari” 

yang menjelaskan bentuk-bentuk problem dan signifikasi psikologi sosial yang 

dialami tokoh. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada konflik sosial 

terutama pada konflik pertentangan nilai yang relevan pada kehidupan sosial 

tokoh utama yang terdapat dalam novel trilogi karya Ahmad Tohari ini. 

Selanjutnya penelitian kedua yang sejenis pernah dilakukan tahun 2017 

oleh Ririeh Yusmarani dengan judul “Analisis Psikologis Sosial Tokoh Utama 

dalam Novel Napas Mayat Karya Bagus Dwi Hananto”. Penelitian ini lebih 

memfokuskan pada permasalahan yang muncul dari tokoh utama yang 

dititikberatkan pada tokoh yang melakukan hubungan sosial, prasangka sosial 

tokoh yang muncul serta bentuk perilaku antisosial tokoh yang dapat 

mempengaruhi tokoh sehingga melakukan tindakan agresif. Penelitian ini juga 

mengarah pada bentuk hubungan sosial, prasangka sosial, dan perilaku sosial yang 

dilakukan tokoh utama yang merupakan hal menyimpang.  

Dari kedua penelitian yang telah diuraikan di atas, para peneliti lebih 

meninjau dari sisi psikologi sosial yang dialami oleh tokoh. Selain itu, peneliti 

juga lebih membahas persoalan yang terjadi di lingkup sosial dan tingkah laku 
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tokoh utama. Sesuai dengan penelitian yang terdahulu, peneliti mengangkat 

penelitian mengenai psikologi sosial dengan judul  “Analisis Sikap Sosial Tokoh 

Dalam Novel Lengking Burung Kasuari Karya Nunuk Y. Kusmiana”. Dari 

penelitian ini memiliki persoalan mengenai psikologi dan sosial yang muncul 

pada diri tokoh. Persoalan ini menitikberatkan pada sikap sosial yang ditinjau 

melalui struktur pembangun novel pada tokohnya. Sikap sosial merupakan bagian 

yang penting dalam lingkungan masyarakat, hal ini sesuai dengan yang 

digambarkan dalam novel Lengking Burung Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana.  

 

1.2 Fokus Penelitian  

Penelitian yang berjudul “Analisis Sikap Sosial Tokoh Dalam Novel 

Lengking Burung Kasuari Karya Nunuk Y. Kusmiana” pada kajian ini difokuskan 

dalam teori psikologi sosial. Selain itu, kajian ini dititikberatkan pada pikiran 

sosialnya. Beberapa aspek dalam bidang pikiran sosial terbagi menjadi empat, 

yakni diri sosial, sikap sosial, penilaian sosial dan kepercayaan sosial. Dengan 

adanya aspek pikiran sosial tersebut, maka penelitian novel ini menggunakan 

aspek kajian sikap sosial yang meliputi motif, konflik, pertahanan ego dan sikap 

kemudian akan dikaitkan dengan struktur pembangun karya sastra. Selanjutnya 

fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk sikap sosial melalui perilaku tokoh dalam novel Lengking 

Burung Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana? 

2) Bagaimana bentuk sikap sosial melalui sudut pandang penceritaan dalam novel 

Lengking Burusng Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana? 
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1.3 TujuannPenelitian 

Berdasarkanmfokus penelitian yang telah disusun, dapat dirumuskan 

tujuan penelitian, sebagai berikut: 

1) menggambarkan bentuk sikap sosial melalui perilaku tokoh dalam novel 

Lengking Burung Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana; 

2) mendeskripsikan bentuk sikap sosial melalui sudut pandang penceritaan dalam 

novel Lengking Burung Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana. 

 

1.4 ManfaatPPenelitian 

Dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat, yaituumanfaatmsecara teoritis 

dannmanfaat secarappraktis.BBerikut manfaatddari penelitian ini. 

1.4.1 Manfaat teoretis 

Secaraateoritis manfaat dari penelitiannini berguna bagi kajian ilmu yang 

terkait. Manfaat teoritis darippenelitian ini yang dapatddiperoleh adalah 

sebagaibberikut......... 

1) Diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang baru tentang psikologi 

sosial dengan dunia sastra. Penelitian ini juga diharapkan juga sebagai 

penambah referensi dalam menganalisis karya sastra;  

2) Mampu memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya khazanah 

sastra Indonesia dengan adanya penelitian yang membahas psikologi sosial. 

1.4.2 Manfaatppraktis  

Secarappraktis manfaatddari penelitian ini berguna untuk pembelajaran 

dalam dunia pendidikan. Manfaat praktis penelitian ini sebagai berikut. 
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1) Diharapkan bagi para pembaca, kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

bacaan yangbbergunauuntuk menambah ilmu terkait di bidang sastra; 

2) Diharapkan bagi pendidik/pengajar, kajian ini mampu menjadi alternatif 

sumber belajar pada bidang sastra, terutama dalam pengetahuan tentang 

psikologi sosial di dalam dunia kesusastraan; 

3) Diharapkan bagi para peserta didik, kajian ini dapat menambah pengetahuan 

siswa untuk mengapresiasi sebuah karya sastra, terutama novel; 

4) Diharapkan bagi peneliti, kajian ini dapatmmenambahwwawasanddan 

pengetahuanddalammmengkaji karya sastra. Selain itu, guna mendapatkan 

pengetahuan tentang menganalisis karya sastra terutama novel menggunakan 

kajian psikologi sosial. 

 

1.5 PenegasannIstilah 

Adanya penegasanmistilah ini, digunakan untuki mengurangi terjadinya 

kesalahpahaman dalam penggunaan istilah. Berikut adalah beberapa istilah yang 

akan diartikan.  

1) Tokoh adalah pelaku yang dapat membuat peristiwa dalam suatu cerita terjalin.  

2) Sikap sosial adalah suatu tingkah laku yang dilakukan seseorang secara 

berulang-ulang dalam melakukan interaksi dengan orang lain. 

3)  Motif adalah sebuah dorongan yang berada dalam diri manusia untuk 

melakukan sesuatu atau berbuat. 

4) Konflik Pribadi adalah pertentangan yang timbul secara perseorangan yang 

melibatkan antar individu. 
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5) Pertahan Ego adalah cara melindungi dan mempertahankan diri dari ancaman 

pada situasi yang berbahaya. 

6) Sikap adalah kesediaan seseorang untuk bertindak yang berupa tindakan positif 

maupun negatif. 

 

 

 

 


