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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hakikat Novel 

Novel merupakan salah satu objek kajian sastra yang menyuguhkan 

berbagai model kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah karya tulis. 

Sebuah novel di dalamnya berisi dunia imajiner. Keberadaan novel sebagai karya 

fiksi memang erat kaitanya dengan definisi-definisi bahwa novel adalah sebuah 

karya yang tercipta dari sisi pengalaman pengarang atau bentuk imajinasi 

pengarang sendiri.  

Sejalan dengan pemikiran Ratna (dalam Muflikhah, dkk: 2014) yang 

menyatakan bahwa karya sastra melalui bahasa figuratif konotatif yang memiliki 

kemampuan yang lebih jauh dalam mengungkap masalah-masalah yang ada 

dalam masyarakat. Sastra juga diciptakan oleh pengarang sesuai dengan melihat 

realitas (kenyataan) sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat.  

Kata novel menurut Abrams (dalam Nurgiantoro, 2015:11) berawal dari 

kata novella dari bahasa Italia, sedangkan bahasa Jerman disebut novelle. 

Pengertian harfiah dari kata novella sebenarnya adalah „sebuah barang baru yang 

kecil‟ yang diartikan sebagai bentuk prosa yang berupa cerita pendek. Sebenarnya 

novel adalah karya prosa fiksi dengan panjang ceritanya cukup artinya tidak 

terlalu pendek, namun juga tidak terlalu panjang. Hal ini sesuai dengan istilah 

novella dan novelle dalam istilah Indonesia „novelet‟, sedangkan dalam bahasa 

Inggris novellette (Nurgiantoro, 2015:12). 
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 Novel sebagai salah satu bahan bacaan dari karya fiksi, novel bentuk 

ceritanya lebih panjang daripada sebuah cerpen. Sedangkan sebuah cerpen 

memiliki bentuk cerita yang lebih pendek, karena dalam cerpen tidak diceritakan 

secara panjang lebar dan hanya difokuskan pada satu permasalahan saja 

(Nurgiantoro, 2015:13). Dalam hal ini, novel sebagai karya fiksi lebih dituliskan 

secara mendetail dan lebih banyak melibatkan permasalahan. Pembaca novel akan 

lebih mudah memahami isi cerita dan mengetahui secara rinci permasalahan 

dalam novel.   

 Dari uraian yang telah dijabarkan, pengertian novel dapat diartikan sebagai 

sebuah karya dari prosa fiksi dengan bentuk ceritanya tidak terlalu pendek atau 

terlalu panjang. Isi cerita sebuah novel lebih dijelaskan secara mendetail dan rinci, 

sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami isi ceritanya. 

 

2.2 Unsur Pembangun Novel 

Hal yang tidak dapat dilupakan dalam prosa fiksi adalah struktur 

pembangun atau yamg biasa disebut unsur pembangun karya sastra. Sebagai 

struktur pembangun karya sastra terdapat dua unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan 

unsur intrinsiknya. Jika dalam karya sastra tidak terdapat kedua unsur tersebut, 

maka karya sastra tersebut tidak dapat berjalan. Berikut ini adalah penjelasan dari 

unsur intrisik dan ekstrinsik pembangun karya sastra. 

2.2.1 Unsur Intrinsik 

Unsur intrinsik merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi jalannya 

cerita serta yang membangun cerita. Berikut adalah beberapa unsur intrinsik 

dalam karya sastra.  
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1) Tokoh dan Penokohan 

Di dalam unsur pembangun karya sastra terdapat salah satu yang paling 

utama, yaitu tokoh serta penokohannya. Tokoh merupakan seorang pelaku yang 

membuat peristiwa yang berada pada cerita imajinatif, sehingga dapat terjalin 

suatu cerita dari peristiwa tersebut. Sedangkan, penokohan adalah suatu cara 

bagaimana seorang pengarang menampilkan tokoh –tokohnya (Aminuddin dalam 

Siswanto, 2008:142). 

Sebenarnya istilah tokoh merujuk pada orang yang melakukan cerita. 

Sedangkan penokohan ditujukan pada watak atau karakter tokoh yang digunakan 

dalam berperan dalam sebuah cerita. Abrams (dalam Nurgiantoro 1995: 165), 

mengemukan pendapat bahwa karakter adalah orang/tokoh yang ditampilkan pada 

sebuah karya naratif yang ditafsirkan oleh para pembaca yang mempunyai moral 

serta kencerungan tertentu yang diwujudkan melalui ekspresi wajah dan juga 

tindakannya.  

Novel ataupun karya fiksi lainnya, penokohan juga turut serta pelukisan 

dan penempatan dalam cerita, sehingga pembaca akan merasa cerita tersebut 

menarik. Selain itu, adanya penokohan yang dapat menghidupkan tokoh dan akan 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembacanya. Dengan demikian 

pembaca mampu menangkap bahwa karakter tokoh dalam cerita tersebut berbeda-

beda. 

Sebagian besar dalam diri tokoh yang menjalankan cerita di dalamnya bisa 

ditemukan satu karakter yang paling utama pada semua peristiwa cerita yang akan 

berlangsung. Peristiwa ini biasanya akan menimbulkan perubahan pada diri 

seseorang, baik dari sikap terhadap karakter seorang tokoh ataupun dari diri 
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karakter tokoh tersebut (Staton, 2012:33). Dengan adanya tokoh dan penokohan 

akan membuat cerita pada novel dapat membangun jalannya cerita semakin 

menarik. Selain itu, tokoh memiliki karakter dan perilaku sesuai dengan  keadaan 

sosial ketika menjalin interaksi sosial. 

Penokohan dalam novel juga dijabarkan sebagai berikut sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh Aminuddin (dalam Siswanto, 2008:148-149) juga 

mengatakan tokoh dapat dibedakan menurut wataknya, ada dua tokoh yakni 

protagonis dan antagonis. Hal ini biasanya dapat dilihat dari yang ditampilkan 

tokoh, kalau tokoh menampilkan sikap yang baik dan banyak disukai pembacanya 

disebut okoh protagonis, sedangkan sebaliknya tokoh yang dibenci oleh 

pembacanya disebut tokoh antagonis. Oleh karena itu, tokoh protagonis biasanya 

yang selalu menjadi tokoh utama dalam suatu peristiwa dalam cerita. 

2) Latar/Setting 

 Novel tidak pernah lepas dari latar atau setting sebagai tempat untuk 

menceritakan perjalanan hidup tokoh. Manusia selalu hidup dan berada di suatu 

tempat dan juga berkaitan dengan waktu tertentu, begitu pula dalam prosa fiksi 

tokoh dalam suatu cerita juga membutuhkan tempat untuk beraktivitas. Latar atau 

setting dapat diartikan sebuah landasan dasar yang menyarankan pada hakikat 

sebuah tempat, hubugan dengan waktu serta lingkungan sosial tempat yang 

menceritakan terjadinya suatu peristiwa (Abrams dalam Nurgiantoro 1995:216). 

 Aminuddin (2015:67) juga menyimpulkan bahwa setting ialah latar 

kejadian di dalam karya fiksi yang berwujud sebuah waktu, tempat maupun 

kejadian yang terjadi, dan di dalamya terdapat dua fungsi yaitu fungsi psikologis 

dan juga fisikal. Hal ini dikarenakan, setting bukan berfungsi secara fisikal yang 
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membuat cerita menjadi logis, akan tetapi juga berfungsi secara psikologis yang 

dapat menggerakkan emosi atau aspek kejiwaan pembacanya. Oleh karena itu, 

setting juga berperan dalam novel sebagai latar cerita dimana peristiwa itu terjadi. 

 Pendapat lain muncul dari Staton (2012:35) yang mengartikan latar ialah 

lingkungan dan semesta yang yang berinteraksi dalam lingkupi peristiwa-

peristiwa yang sedang berlangsung dalam sebuah cerita. Latar dibagi dalam dua 

wujud, yaitu berupa latar waktu dan tempat. Dalam  latar waktu berupa cuaca, dan 

waktu yang tertentu yang dapat dilihat dari hari, tanggal, bulan, dan tahun, bahkan 

pada kurun waktu sejarah tertentu. Sedangkan, Latar tempat berupa jalanan, 

pegunungan, atau sebuah cafe di sebuah kota. Latar memang tak terbatas pada 

tempat dan waktu saja, namun juga suasana yang terjadi pada cerita. Suasana yang 

terjadi juga berkaitan dalam cerita yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Suasana 

sedih, senang, mencekam dan tegang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

cerita. 

 Disimpulkan bahwa latar adalah ruang lingkup dimana tokoh melakukan 

segala aktivitas sosial dan sebagai tempat dengan lingkungan yang menghadirkan 

banyak peritiwa. Peristiwa yang terjadi didasari oleh waktu dan suasana yang 

terjadi pada cerita yang sedang berlangsung. Dengan adanya latar/setting dalam 

karya sastra terutama pada novel akan memberikan pemahaman kepada 

pembacanya mengenai peristiwa itu terjadi. 

3) Sudut Pandang 

  Dalam bahasa Inggris disebut point of view yang artinya sudut pandang 

adalah bagian yang perlu diperhatikan dalam unsur pembangun karya sastra. 

Penyajian karya sastra sangat dipengaruhi oleh pemilihan sudut pandang, karena 
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akan dilihat pada sisi keberadaan dan bentuknya. Hal ini akan berpengaruh pada 

para pembaca yang timbul berupa reaksi afektif terhadap suatu karya prosa fiksi 

dalam segala peristiwa akibat bentuk yang timbul dari sudut pandang.  

 Dalam sudut pandang sebenarnya ialah bagaimana cara sastrawan 

menempatkan dirinya untuk memandang ceritanya sendiri. Setelah memandang 

ceritanya dari tempatnya itulah, sastrawan dengan gayanya sendiri akan bercerita 

tentang peristiwa, tokoh, waktu, dan tempat. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Abrams (dalam Nurgiantoro, 1995:248) bahwa sudut pandang akan mengacu pada 

bagaimana  sebuah cara cerita akan diceritakan atau dikisahkan. 

  Sudut padang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai 

media dalam menyuguhkan atau menampilkan tokoh, perilaku, latar dan kejadian-

kejadian dalam sebuah karya fiksi yang akan membentuk cerita yang disampaikan 

kepada pembaca. Dengan demikian, sudut pandang ialah sebuah siasat dan teknik 

bagaimana pengarang mengungkapkan gagasan ceritanya. Secara garis besar 

sudut pandang dibagi mejadi tiga bagian, yakni “aku” atau sudut pandang orang 

pertama, “dia” atau sudut pandang orang ketiga, terakhir sudut pandang 

campuran. 

 Pada sudut pandang orang pertama ini, “aku” dalam sebuah cerita/kejadian 

merupakan sebuah gaya yang disampaikan pengarang yang ikut terlibat di 

dalamnya. Sudut pandang “aku” atau first-person point of view, dijelaskan 

Nurgiantoro (1995:262) adalah seorang tokoh yang menceritakan ataupun 

bercerita tentang kesadaran yang ada pada dirinya sendiri, ataupun menceritakan  

suatu perilaku dan kejadian yang diketahuinya, dirasakan, didengar, dialaminya 

serta sikap yang dilakukan kepada tokoh lain yang disampaikan pada 
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pembacanya. Oleh karena itu, dengan adanya sudut pandang persona pertama 

“aku” pembaca akan ikutserta dalam melihat dan merasakan apa yang diceritakan 

oleh pengarang.  

Penggunaan sudut pandang “aku” dalam cerita merupakan sebuah gaya 

dan teknik dalam menggambarkan tokoh. Jadi, tak perlu diartikan bahwa “aku” 

adalah pengarang itu sendiri meskipun yang tercermin memang sikap dan 

pandangan pengarang didalamnya (Nurgiantoro, 1995:262). Dalam sudut pandang 

ini dibedakan menjadi dua sesuai deng peran dang kedudukannya, yakni sudut 

pandang “aku” berperan sebagai tokoh/pelaku utama, ataupun sudut pandang 

“aku” sebagai tokoh/pelaku tambahan.  

Karya sastra (novel) sudut pandang orang ketiga “dia” merupakan 

penggambaran cerita yang menggunakan sudut pandang orang yang berada diluar 

cerita yang menyebutkan kata ganti dari nama tokoh seperti ia, mereka, dan dia. 

Penyebutan nama tokoh dalam suatu kejadian/cerita ini bertujuan untuk 

memberikan kemudahan kepada pembacanya guna mengetahui siapa yang 

berperan atau bertindak dalam suatu cerita tersebut. Sudut pandang orang ketiga 

ada dua macam, yaitu sudut pandang orang ketiga “dia” mahatau dan sudut 

pandang orang ketiga “dia” pengamat (Nurgiantoro, 1995:256).  

Selain kedua sudut pandang di atas yang terakhir adalah sudut pandang 

persona campuran. Dalam sudut pandang ini menggunakan antara kedua sudut 

pandang persona pertama “aku” sebagai pelaku utama dan “aku” sebagai pelaku 

tambahan ataupun menggunakan sudut pandang persona ketiga “dia” mahatau dan 

“dia” pengamat, (Nurgiantoro, 1995:266). Hal ini digambarkan oleh pengarang 

untuk memberikan secara lebuh banyak kepada pembacanya. Dengan demikian 
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pembaca akan lebih banyak mengetahui secara detail persoalan tokoh-tokoh yang 

terjadi dari tokoh “aku” maupun “dia”.  

Sebenarnya sudut pandang juga dapat dilihat dari sisi penceritaannya atau 

yang biasa disebut sudut pandang penceritaan. Pada sudut pandang penceritaan ini 

lebih menitikberatkan pada pencerita. Dari sudut pandang penceritaan menurut 

Sudjiman (1986:72), posisinya berada pada bagian cerita atau berhubungan dalam 

cerita. Selain itu juga, pencerita berperan pada bagaimana cara menceritakan 

tentang kisahnya dan ketika pencerita memandang persoalannya. Dengan 

demikian sudut pandang penceritaan terdapat beberapa jenis, sebagai berikut: 

a. Sudut Pandang Aku-an Sertaan  (Author Participant) 

  Dalam sudut pandang ini pencerita biasanya mengambil peran sebagai 

tokoh utama. Sebagai pencerita dan tokoh utama dalam suatu cerita menggunakan 

kata ganti orang pertama “aku”. Pencerita berkisah tentang keadaan yang dialami 

dirinya sendiri dan juga tokoh-tokoh lainnya. Pencerita dapat menceritakan 

keadaannya sendiri dari segala aspek secara rinci, seperti pikiran, sikap, tindakan, 

dan perasaannya. Jika menceritakan tokoh lain, pencerita dapat mengisahkannya 

secara rinci mengenai tindakan maupun dialog yang dilakukan. Akan tetapi, jika 

mengenai perasaan dan pikiran tokoh lain, pencerita hanya mampu 

menggambarkannya melalui dugaan maupun pendapatnya pribadi. 

b. Sudut Pandang Aku-an Tak Sertaan (Author Observant) 

  Dari sudut pandang ini pencerita berada dalam cerita dan menggunakan 

kata ganti orang pertama “aku”, tetapi pencerita berperan sebagai pengamat dan 

tidak ikutserta dalam cerita yang dikisahkannya. Biasanya pencerita dalam sudut 
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pandang ini pencerita bertindak sebagai tokoh bawahan. Tokoh ini dalam suatu 

cerita berfungsi sebagai pencerita yang biasa disebut andalan. 

c. Sudut Pandang Dia-an Serba Tahu (Author Omniscent) 

  Pada sudut pandang ini pencerita berperan sebagai pengarang yang serba 

tahu. Sebagai pencerita yang serba tahu, pencerita mengetahui segala tindakan dan 

perasan-perasaan beserta keadaan-keadaan yang dialami oleh tokoh pada suatu 

cerita. Penempatan pencerita ini berada di luar dari cerita tersebut dan pencerita 

juga menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu “dia”. Berada dalam posisi ini 

pencerita dapat lebih mudah untuk membuat komentar dan memberikan sebuah 

penilai secara subjektif. 

d. Sudut Pandang Dia-an Terbatas 

Sudut pandang ini pencerita juga berada di luar dari cerita tersebut. 

Pencerita juga menggunakan kata ganti orang ketiga “dia”. Sebagai pencerita 

terbatas dalam mengisahkan ceritanya pencerita membatasi pengetahuannya pada 

bagian lakuan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Jenis 

sudut pandang ini pencerita mengambil peran sebagai pengamat. 

 

2.3 Ruang Lingkup Psikologi Sastra 

2.3.1 Psikologi Sosial 

Cabang ilmu psikologi sosial merupakan cara mempelajari atau menelaah 

tentang bagaimana tingkah laku seorang manusia dan hubungannya pada situasi 

sosial. Awal mula psikologi sosial ada berkaitan dengan manusia sebagai makhluk 

sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari manusia lain. Hal inilah yang 
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menjadikan manusia sebagai objek sosiologi dan psikologi memang tidak bisa 

dipisahkan.  

Menurut Daulay (2014:66) manusia ditinjau dari sosiologi dapat dilihat 

bahwa bagaimana cara manusia hidup bermasyarakat. Sedangkan ditinjau dari 

psikologi ialah bagaimana tingkah laku manusia merupakan manifestasi hidup 

kejiwaan, yang dilatarbelakangi oleh motif tertentu sampai pada manusia itu 

bertingkah laku atau berbuat.   

Namun bagi para para ahli psikologi sosial merupakan sebuah bidang 

baru, meski sebelumnya telah ditelusuri oleh Plato dan Aristoteles. Kedua para 

ahli ini menggambarkan sifat sosial manusia, dan psikologi sosial tidak tumbuh 

menjadi suatu disiplin ilmu baru sampai akhir abad 19. Sejak tahun 1908 

kemudian psikologi sosial menjadi satu ilmu yang mandiri yang diikuti dengan 

munculnya dua buku yang ditulis oleh McDougall‟ dengan judul “Introducing to 

Social Psychology”(Dayakisni dan Hudaniah, 2009:11). McDougall pada tahun 

1908 (dalam Soeparno dan Sandra, 2011:19) juga menjelaskan tentang psikologi 

sosial sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara tidak bebas, karena 

lingkunganlah yang membuatnya menjadi manusia seutuhnya. 

 Bertolak dari hal di atas Taylor dkk,. (dalam Yusmarani, 2017:19) 

psikologi sosial merupakan bagian dalam sosiologi yang terbagi menjadi dua 

persepektif utama, yaitu persepektif struktural makro dan persepektif struktural 

mikro. Persepektif struktural  makro lebih menekankan pada kajian struktur sosial, 

sedangkan persepektif mikro menekankan pada kajian individualistik. Dalam 

psikologi sosial menjelaskan tentang variasi perilaku manusia. 
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 Mengikuti penjelasan di atas mengenai persepektif struktural makro dan 

mikro, Myers (2012:4) mempelajari tiga hal psikologi sosial secara umum, yaitu 

pikiran sosial, pengaruh sosial, dan hubungan sosial. Dalam pikiran sosial 

membahas mengenai bagaimana cara kita mempersepsikan orang lain, sikap dan 

penilaian terhadap yang kita buat serta keyakinan kita terhadap sesuatu. Pengaruh 

sosial lebih membahas tentang budaya, tekanan konfornitas, persuasi dan 

kelompok manusia. Sedangkan hubungan sosial lebih ditekankan pada prasangka, 

perilaku prososial, perilaku antisosial dan ketertarikan dan keintiman.  

 Psikologi sosial yang menitikberatkan pada usaha bagaimana manusia 

bereaksi terhadap situasi sosial serta bagaimana perasaan mempengaruhi perilaku 

seseorang. Prinsip dasar lain mengenai psikologi sosial ialah situasi frustasi akan 

membuat orang marah, akan memicu timbulnya seseorang untuk melakukan 

perilaku agresi (Dayakisni dan Hudaniah, 2009:8).  

Berbagai hal yang terjadi ketika menghadapi situasi sosial membuat 

seseorang bertindak dalam kelompok sosial dan bagaimana kelompok tersebut 

mempengaruhi anggota lainnya. Semua ini timbul akibat adanya interaksi sosial 

yang dijalin oleh manusia. Interaksi sosial merupakan sebuah hubungan yang 

terjalin antarindividu ataupun dengan kelompok, karena tanpa adanya interaksi 

sosial tidak akan bisa hidup berdampingan. 

 Dengan demikian, segala yang terjadi dalam kehidupan manusia 

disebabkan oleh adanya interaksi sosial. Apapun yang berkaitan dengan interaksi 

akan mengakibatkan adanya pikiran sosial, peranguh sosial dan hubungan sosial 

yang selalu berperan dalam segala peristiwa yang dilakukan manusia. Oleh sebab 
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itu, psikologi sosial hadir dari bagaimana cara manusia terutama individu berpikir, 

mempengaruhi dan menjalin hubungan dengan individu lain.  

 

2.3.2 Psikologi Sosial dan Karya Sastra 

Di dunia ini banyak sekali bidang ilmu yang dapat dikaitkan dengan sastra. 

Sastra sebagai bidang ilmu interdisipliner dapat dikaitkan dengan psikologi 

maupun psikologi sosial dapat digunakan dalam penelitian dunia sastra. Namun 

sebenarnya psikologi sosial terletak pada perbatasan antara psikologi dan 

sosiologi. Jika dibedakan sosiologi lebih memfokuskan manusia dalam 

masyarakat, sedangkan psikologi memandang manusia secara individual. Menurut 

Ahmadi (2002:5) sesungguhnya psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari 

tentang tingkah laku seorang individu dalam hubungannya terhadap situasi sosial 

yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai objek sosiologi dan 

psikologi tidak lepas dari kehidupan nyata.  

Pengertian di atas menggambarkan bahwa psikologi sosial dalam karya 

sastra dapat mewujudkan sebuah cerita yang kompleks sebagai cerminan 

kehidupan yang nyata. Dalam psikologi sosial, sastra merupakan salah satu 

tumpuan yang utama. Sesungguhnya karya sastra pada dasarnya merupakan 

sebuah karya yang ciptakan dari kehidupan nyata manusia. Karya sastra lahir dari 

sastrawan yang terinspirasi dari kenyaatan hidup yang sedang terjadi di 

sekelilingnya. Oleh karena itu, psikologi sosial juga membahas tentang kehidupan 

dan aktivitas manusia yang berhubungan dengan situasi sosial. Hubungan sosial 

seperti lebih menekankan pada prasangka, perilaku prososial, perilaku antisosial 

dan ketertarikan dan keintiman. 
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 Terkait dengan hubungan sosial manusia, karya sastra (novel) gagasan 

utamanya dituangkan oleh pengarang sedikit banyak bersumber dari fenomena 

kejadian nyata yang sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial. Hubungan 

sosial dalam karya sastra terjalin antar tokoh dalam cerita dengan berbagai 

karakter yang dimiliki. Selain itu, hubungan sosial masyarakat dijadikan sebagai 

landasan seorang pengarang dalam berkarya.  

 Sastra dan psikologi bagaikan hidup berdampingan dan saling terikat satu 

sama lain. Hal itu pula yang akan menambah kajian keilmuan dalam dunia sastra 

ataupun sebaliknya. Istilah ini biasanya disebut psikologi sastra. Seperti yang 

diungkapkan oleh Wallek dan Werren (2016:81) bahwa psikologi sastra membagi 

menjadi beberapa pengertian, pertama psikologi tentang pengarang menunjukkan 

pribadi, kedua sebagai studi proses kreatif, ketiga studi tipe dan beberapa hukum 

psikologi yang digunakan dan dampak sastra bagi psikologi pembaca. Adapula 

kajian yang mengaitkan antara sosiologi dan sastra, atau yang disebut sosiologi 

sastra. Kajian sosiologi sastra menyangkut pada seluruh kehidupan masyarakat.    

  Oleh sebab itu, semakin perkembangan waktu dan ilmu pengetahuan, 

semakin banyak masyarakat yang menaruh minatnya terhadap sastra. Oleh karena 

itu, prinsip kerja psikologi sosial juga akan sama dengan sosiopsikologis, karena 

akan lebih mewadahi muatan sastra secara komprehensif (Endaswara dalam 

Zahro, 2013:27).  

 Dengan adanya saling pengaruh antara sastra dengan psikologi sosial yang 

diapresiasi oleh masyarakat akan mengandung pikiran dasar tentang kehidupan 

manusia yang sejalan sesuai dengan perilaku kehidupannya, pandangan hidupnya, 

profesinya dan jenis kelamin (Zahro, 2013:28). Pandangan hidup maupun perilaku 
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suatu masyarakat akan berhubungan dengan masalah kehidupan sosial. Akan 

tetapi, seorang pengarang juga mengambil fenomena atau masalah kehidupan 

yang sering terjadi, seperti sikap sosial yang terdapat pada tokoh. 

 

2.4  Sikap Sosial 

2.4.1 Definisi Sikap Sosial 

 Manusia memiliki dimensi pribadi dan sosial, yang biasa disebut dengan 

makhluk sosial. Sebenarnya manusia memang dilahirkan sudah memiliki sikap 

perasaan bahkan sikap pandangan yang berbeda-beda, namun terbentuknya sikap 

sesuai dengan perkembangannya. Dalam kehidupan manusia sikap memiliki 

peranan yang cukup besar dan penting. Sikap sudah disusun dalam diri seorang 

individu, maka dari itu sikap-sikap tersebut dapat menentukan cara bertingkah 

laku manusia tersebut terhadap objek sikapnya. Oleh sebab itu, terdapat dua 

macam sikap, antara lain sikap individual dan sikap sosial. 

 Istilah sikap sosial ini, banyak diartikan sebagai kecenderungan dalam diri 

manusia untuk bertingkah laku terhadap objek lain atau orang lain. Selain itu, 

sikap sosial dapat dirumuskan oleh Gerungan (1988:150) yaitu sebagai suatu 

sikap sosial yang diwujudkan dengan cara aktivitas yang selalu sama serta secara 

berulang-ulang kepada objek lain atau orang lain. Biasanya sikap sosial juga akan 

menimbulkan terjadinya tindakan atau tingkah laku secara berulang-ulang tidak 

hanya kepada satu orang saja, namun juga terhadap orang-orang lain dalam 

masyarakat. 

 Sikap sosial merupakan kesadaran seseorang atau individu dalam yang 

akan menentukan sebuah tingkah laku dan perbuatan yang nyata secara berulang 
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tehadap orang lain (Ahmadi, 2002: 4). Hal ini sesuai dengan Thurstone (dalam 

Mueller, 1992:4), menurutnya sikap sosial adalah seluruh jumlah kecenderungan 

dan perasaan, kecurigaan dan prasangka, serta prapemahaman yang menyeluruh, 

ide, rasa takut dan ancaman dan keyakinan mengenai suatu hal. Hal ini 

dikarenakan sikap sosial di dalamnya terdapat aspek perasaan dan emosi. Dua hal 

ini  kemudian akan memicu timbulnya reaksi atau kecenderungan untuk berbuat 

yang melibatkan pada situasi tertentu.   

 Banyak konsep yang mendasari sikap sosial yang dimulai dari pandangan, 

keyakinan hingga pada konsep mengenai hal kepribadian. Sikap sosial juga 

mencakup mengenai suatu hal yang ditanggapi secara memuakkan, 

menyenangkan, memberikan rasa damai tentang tindakan individu lain maupun 

kondisi dimasyarakat dan bahkan tentang agama dan budaya (Trianasari dkk, 

2017). Hal ini memunculkan sebuah ekspresi sikap sosial yang menurut Sobur 

(dalam Trianasari dkk, 2017) diwujudkan dalam kata dan perbuatan, misalnya 

setuju atau kurang setuju, mematuhi pemerintah, melawan, berani, berterus terang, 

membenci, belajar, tawakal, agresif terhadap apapun bahkan siapapun. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, sikap sosial merupakan kecenderungan 

dan kesadaran seseorang dalam melalukan suatu tindakan atau tingkah laku 

terhadap orang lain atau objek lain. Dari sikap sosial seseorang juga kan 

menimbulkan berbagai tingkah laku yang disesuaikan dari  sikap sosial tersebut, 

seperti kecurigaan, prasangkan, melawan, agresif, berani dan sebagainya. oleh 

karena itulah sikap sosial menjadi tolak ukur manusia dalam menanggapi suatu 

peristiwa yang diwujudkan dalam tingkah laku maupun perbuatan. 
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2.4.2 Bentuk-bentuk Sikap Sosial 

 Sarnoff (dalam Sarlito, 2014:159), menjelaskan bahwa sikap sosial yang 

menyangkut pada berbagai sikap yang ditunjukkan oleh manusia. Salah satu 

fungsinya yaitu melindungi dirinya dari ancaman yang hadir dalam dirinya sendiri 

ataupun dari luar dirinya sendiri. Ada bebarapa bentuk konsep dasar sikap sosial, 

adalah sebagai berikut. 

2.4.2.1 Motif 

 Motif merupakan semua yang melingkupi alasan maupun dorongan  yang 

hadir dalam diri manusia yang akan membuat manusia tersebut berbuat atau 

melakukan sesuatu. Pada hakikatnya apapun tindakan yang dilakukan manusia 

selalu disertai motif (Gerungan, 1988:140). Sebagian motif juga, yang membuat 

seseorang bertingkah laku secara tidak sadar, karena tingkah laku bekerja secara 

refleks dan otomatis.   

 Dengan adanya motif, dapat memberi manusia sebuah tujuan dan arah 

kepada tingkah laku tersebut. Hal ini dikarenakan motif berupa sebuah keinginan, 

hasrat, dorongan, serta juga sebuah tenaga penggerak yang sebagian yang berawal 

dari diri individu tersebut untuk berbuat sesuatu (Gerungan, 1988:141). Pendapat 

lain diungkapkan oleh Sarnoff (dalam Sarlito, 2014:160), motif adalah suatu 

rangsangan yang akan menimbulkan sebuah ketengangan guna mendorong 

seseorang untuk meredakannya. Untuk mengurangi ketegangan tersebut, 

seseorang akan melakukan sesuatu atau bertindak.  

 Dengan demikian, motif dalam diri dan hidup manusia memiliki peranan 

yang sangat penting sekali dalam kegiatan-kegiatan yang di lakukannya. Motif 

juga berperan sebagai latar belakang dari seseorang untuk bertindak dalam 
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menghadapi sesuatu. Menurut Gerungan  (1988:142), motif ditinjau dari asalnya 

ada tiga yaitu sebagai berikut:  

1) Motif Biogenetis 

  Motif biogenetis adalah sebuah dorongan yang ada pada diri manusia yang 

berasal dari seluruh kebutuhan organisme, yang berguna untuk kelangsungan 

hidupanya dari segi biologis. Selain itu, motif ini juga berkembang pada diri 

seseorang dan berkembang dengan sendirinya dalam diri seseorang. Motif 

biogenetis bersifat menyeluruh, serta tidak berkaitan erat pada kebudayaan dan 

lingkungan tersebut sebagai tempat manusia tersebut tinggal. 

 Contohnya : haus, lapar, kebutuhan untuk melakukan kegiatan dan 

beristirahat, dan lain sebagainya.  

2) Motif Teogenetis 

  Manusia sebagai makhluk berketuhanan, juga sebagai motif diri manusia 

yang disebut motif teogenetis. Pada motif teogenetis ini yang berasal dari 

hubungan antara seorang individu dengan Tuhan. Biasanya motif teogenetis 

dilakukan manusia secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dimana 

seseorang akan merealisasikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama 

tertentu. Dalam motif ini seorang individu membutuhkan hubungan dengan 

Tuhan-nya, agar mampu menyadari kewajibannya sebagai seorang makhluk yang 

berketuhanan di dalam lingkungan masyarakat. 

 Contohnya : ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (sholat, mengaji dan 

sebagainya). 
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3) Motif Sosiogenetis  

  Motif sosiogenetis merupakan dorongan-dorongan yang dipelajari 

seseorang, serta yang muncul dari kebudayaan, lingkungan tempat individu 

tersebut berkembang dan berada sekarang ini. Motif ini dipelajari melalui 

hubungan sosial individu dengan orang-orang ataupun merupakan hasil dari 

kebudayaan lain, sehingga mau tak mau sesorang harus mempelajarinya karena 

motif ini tidak dapat berkembang dengan sendirinya.  

 

2.4.2.2 Konflik 

 Konflik biasa terjadi akibat adanya perselisihan yang timbul dari individu 

dengan berbagai motif atau dorongan yang hadir dalam diri seseorang. Menurut 

Sarnoff (dalam Sarlito, 2014:160) konflik timbul jika terdapat dua motif yang 

bekerja secara bersama di saat yang sama pula. Hal ini terjadi akibat manusia 

hanya dapat melayani satu motif disaat yang tertentu. Konflik juga akan 

berdampak pada diri seseorang tersebut, jika konflik yang dihadapinya tidak dapat 

terpecahkan atau terselesaikan.  

 Konflik yang muncul dalam kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh 

masyarakat atau lingkungan sekitar manusia. Hal inilah yang memicu terjadinya 

konflik. Konflik sosial tidak hanya terjadi dengan masyarakat saja, namun bisa 

saja terjadi antar individu dengan individu lain. Konflik yang semacam ini akan 

mengarah pada konflik pribadi, konflik pribadi adalah pertentangan yang timbul 

secara perseorangan yang melibatkan antar individu (Ahmadi dalam Mustamin, 

2016:187). Dari adanya konflik ini akan terjadi masalah sosial, artinya masalah 
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yang terjadi disekitar seseorang tersebut. Masalah tersebut dapat berpengaruh 

dalam kelangsungan sikap sosial seseorang terhadap orang lain. 

 Permasalahan ini terjadi, biasanya akibat perbedaan pendapat dan 

pandangan antar individu dalam menilai suatu kejadian/peristiwa. Setiap orang 

atau individu memiliki cara pandang yang berbeda dengan pendapat masing-

masing. Hal tersebut yang akan memicu terjadinya konflik pribadi dalam 

kehidupan masyarakat. Tak hanya perbedaan pandangan dan pendapat saja yang 

menimbulkan konflik pribadi, tetapi juga rasa ketidaksukaan terhadap suatu hal 

menjadi faktor lain. Ketidaksukaan terhadap suatu hal ini akan membuat 

seseorang akan membuat prasangka pada individu tersebut.  

 Prasangka memang biasa terjadidalam kehidupan masayarakat. Prasangka 

merupakan wujud kebencian seseorang terhadap orang lain, sehingga seseorang 

dapat berperilaku tidak baik. Sesungguhnya, prasangka menurut Gerungan 

(1988:167) adalah sikap perasaan seseorang terhadap orang lain yang tidak sesuai 

atau berlainan dengan kebanyakan orang dalam lingkungannya. Hal inilah yang 

akan membuat permasalah dan konflik yang timbul tidak segera terselesaikan.  

 

2.4.2.3 Pertahanan Ego 

 Ego merupakan salah satu sifat manusia yang tidak bisa dikontrol oleh 

manusia, sehingga ego sangat berpengaruh dalam diri individu. Ego dalam diri 

manusia sering kali berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, seperti 

ketegangan dan kecemasan. Menurut Sarnoff (dalam Sarlito, 2014:126) ego 

adalah cara melidungi diri dari keadaan tersebut, ego akan melakukan gerakan 

yang biasa disebut dengan pertahanan ego.  
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 Pertahanan ego merupakan bentuk dari melindungi atau mempertahankan 

diri dari ancaman. Jika seseoranng mengalami situasi yang berbahaya, maka ego 

tersebut akan terancam. Ancaman ini akan menimbulkan rasa ketakutan kepada 

orang yang terlibat Sarnoff (dalam Sarlito, 2014:161). Pertahanan ego muncul 

sesuai dengan datangnya ancama yang hadir dalam diri individu. 

 Pertahanan ego bagian dari diri manusia yang merespon hadirnya ancaman 

yang terjadi dan dialami oleh individu. Ancaman dapat terjadi dalam individu 

akibat dari orang lain yang membuat ketakutan. Oleh karena itu, pertahan ego 

harus bertindak untuk melakukan sesuatu agar ancaman yang timbul dapat 

diredakan atau dikurangi. 

 

2.4.2.4 Sikap 

 Setiap manusia yang hidup memiliki sikap yang berbeda pada masing-

masing individu. Sikap menurut Sarnoff (dalam Sarlito, 2014:162) adalah 

kesediaan seseorang dalam bertindak baik secara positif maupun negatif. Semua 

perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia juga harus melibatkan pada situasi 

tertentu.   

Walgito (2003:109) mengartikan sikap adalah suatu tingkatan perasaan 

yang bersifat positif maupun negatif terhadap suatu hal. Dengan adanya hal 

tersebut akan menimbulkan berbagai sikap serta tingkatan perasaan seseorang. 

Perasaan positif seseorang dapat berupa rasa senang , sedangkan perasaan negatif 

berupa rasa tidak senang. 

Adanya sikap menurut Sherif (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2009:83) 

ialah suatu keadaan dimana banyak terjadi kemungkinan akan seseorang 
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bertingkah laku dan berperilaku karena adanya rangsangan dari peristiwa-

peristiwa tertentu. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan oleh manusia 

merupakan bagian respon dari fenomena yang terjadi.  

 Penjelasan lain mengenai sikap di atas, juga didasarkan  pada setiap sikap-

sikap memiliki tiga komponen yang saling berhubungan menurut Allport (dalam 

Dayakisni dan Hudaniah, 2009: 84), adalah sebagai berikut: 

1. Komponen kognitif, merupakan sebuah unsur-unsur yang terbentuk dari 

pengetahuan, pandangan dan informasi yang dimiliki seseorang yang berkaitan 

dengan objek sikapnya. Kemudian pandangan dan pengetahuan ini membentuk 

sebuah keyakinan yang berhubungan dengan bagaimana menilai atau 

mempersepsi objek dari sikap tersebut. 

2. Komponen afektif yaitu menunjuk pada rasa tidak suka dan suka. Jadi, 

komponen ini bersifat menilai, sehingga akan berkaitan dengan sistem nilai 

yang dimiliki dan dari nilai kebudayaannya. 

3. Komponen konatif, adalah yang melibatkan pada kesanggupan pada diri 

individu dalam berperilaku yang berkaitan erat terjadap objek dari sikapnya. 

Adanya komponen sikap yang telah dijelaskan, dapat saling berhubungan 

antara satu dengan lain. Selain itu, ketiga komponen ini akan saling berhubungan 

dan konsisten satu dengan yang lainnya. Sikap seseorang juga merupakan sebuah 

manifestasi, yang saling berhubungan guna merasakan, mengerti atau memahami 

dan bertindak terhadap pada suatu objek.  

 


