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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang akan digunakan untuk nilai-nilai 

perjuangan. Pada bab ini diuraikan (1) karya sastra, (2) psikologi, (3) psikologi 

tokoh karya sastra, (4) psikologi humanistik, (5) konsep nilai dan perjuangan, (6) 

faktor perjuangan, dan (7) dampak perjuangan.  

 

2.1 Karya Sastra 

Karya sastra merupakan hasil karya cipta kreatif yang disajikan dalam 

berbagai bentuk. Karya sastra banyak mengungkapkan tentang masalah hidup, 

filsafat maupun ilmu jiwa yang terkandung di dalamnya. Karya sastra juga 

merupakan seni yang di dalamnya terdapat budi pekerti, imajinasi dan emosi. 

Karya sastra dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosional. Karya 

sastra adalah bentuk ekspresi individual dari seorang penulis yang ingin 

meluapkan semuanya lewat tulisannya tersebut (Purba, 2010:7). 

Karya sastra adalah karya imajinatif dari pengarang yang menggambarkan 

kehidupan masyarakat pada waktu karya sastra diciptakan. Sastra adalah suatu 

kegiatan kreatif pada sebuah karya seni yang tertulis atau tercetak (Wellek, 

1990:3). Sastra merupakan karya imajinatif yang tercipta dari luapan emosional. 

Karya sastra tidak menyuguhkan ilmu pengetahuan dalam bentuk jadi seperti 

ilmu kimia, sejarah, dan sebagainya. Setiap karya sastra selalu menyajikan 

banyak hal yang berpengaruh terhadap kehidupan tokoh dalam karya sastra. 
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Karya sastra lahir dari fenomena kehidupan masyarakat, sehingga dengan 

membaca serta memahami karya sastra berarti kita dapat memahami fenomena 

kehidupan. Berbagai fenomena kehidupan yang ada dapat dituangkan dalam 

bentuk karya sastra dengan berbagai konsep kehidupan yang ada, di antaranya 

yaitu: pandangan, kemampuan, serta kreativitas pengarang membuat realitas 

kehidupan ke dalam suatu bentuk karya imajinatif yang dapat memberi 

kenikmatan serta dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia (Salfia, 2015). 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang karya sastra dapat disimpulkan 

bahwa karya sastra merupakan hasil karya dari pengarang sastra itu sendiri yang 

disampaikan melalui tulisan. Karya yang lahir dari penggambaran sebuah kisah 

kehidupan yang hadir di tengah-tengah masyarakat dengan mempertimbangkan 

aspek-aspek sosial yang ada di dalamnya. Melalui pengungkapan tersebut 

seorang pengarang dapat menyampaikan pesan yang ada dalam karya sastra 

tersebut. Pesan yang disampaikan dapat melalui penggambaran tokoh maupun 

alur cerita yang disajikan. Penggambaran tersebut menyiratkan tentang keadaan 

yang terjadi dalam cerita itu baik berupa fisiologi, sosiologi, dan psikologi.  
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2.2 Psikologi  

Berbicara mengenai kehidupan setiap individu, tentu tidak lepas dari yang 

namanya psikologi. Begitu juga psikologi selalu erat kaitannya dengan tokoh 

dalam cerita fiksi. Hadirnya psikologi yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan 

masalah-masalah yang dihadapi tokoh dalam karya sastra. Terlepas dari itu, 

psikologi tidak hanya membahas masalah kejiwaan dari para tokoh. Akan tetapi 

juga membahas cara menghadapi persoalan yang menimpa tokoh tersebut. 

Menurut Walgito (dalam Widiyanto2011: 9-10), psikologi adalah ilmu yang 

membicarakan mengenai kejiwaan namun, pada jiwa tersebut tidak tampak. Jadi, 

yang dapat dilihat atau diobservasi adalah perilaku atau aktivitas-aktivitas yang 

merupakan manifestasi atau penjelmaan kehidupan jiwa tersebut. Sehubungan 

dengan hal itu, diperlukan suatu kajian terhadap karya sastra yang dapat 

dilakukan dengan menggunakan salah satu disiplin ilmu yaitu psikologi sastra. 

Psikologi sastra membahas tentang ilmu kejiwaan yang ada pada manusia 

yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi mampu dirasakan. Hal ini merupakan 

salah satu penggambaran dari psikologi sastra melalui pengamatan terhadap 

sesuatu. Psikologi sastra tidak semata-mata membahas hanya pada unsur 

kejiwaan saja, tetapi mampu masuk pada tataran semua aktivitas manusia sehari-

hari. Di dalam aktivitas tersebut ada hal yang ditimbulkan antara lain seperti: 

permasalahan yang terjadi, kesenjangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. 

Semua yang dilakukan pasti menimbulkan sebab dan akibat. 
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Manusia dalam hidupnya pasti pernah mengalami masalah yang juga bisa 

membuatnya menjadi orang yang berubah. Perubahan tersebut bisa dalam hal 

positif atau juga ke arah yang negatif. Pengalaman serta tingkah laku manusia 

dapat digambarkan lewat tokoh rekaan dalam karya sastra. Minderop (Dalam 

Widiyanto, 2011:1) mengatakan bahwa tokoh rekaan ini menampilkan berbagai 

watak dan perilaku yang saling terkait dengan kejiwaan serta pengalaman 

psikologis maupun konflik-konflik yang dialami oleh manusia di dalam 

kehidupan nyata. 

   

2.3 Psikologi Tokoh Karya Sastra 

Menurut Wahyudi dan Roekhan (2015:95), psikologi tokoh dalam karya 

sastra merupakan suatu ilmu yang mempelajari gejala dan kegiatan jiwa tokoh 

karya satra baik yang normal maupun tidak normal yang terlihat dalam tingkah 

lakunya. Gejala maupun kegiatan yang dilihat bisa berupa alam bawah sadar 

atau sadar pada tokoh. Adapun gejalanya dapat dilihat sebagai berikut: (1) 

perhatian, (2) pengamatan, (3) tanggapan, (4) fantasi, (5) ingatan, (6) pikiran, (7) 

perasaan, serta (8) motif-motif. 

Penggambaran tokoh dalam karya sastra tidak terlepas dari persoalan 

psikologi. Ketika suatu tokoh karya sastra dalam hidupnya pasti mendapatkan 

masalah, keadaan yang membuat tokoh tersebut merasakan sesuatu yang sulit 

untuk diceritakan terhadap orang lain, dan itu berpengaruh pada psikologinya. 

Tentu pengaruh tersebut membawa dampak yang kurang baik bagi tokoh 

tersebut, tetapi ada juga suatu kondisi yang menyebabkan tokoh tersebut 

tersadarkan melalui permasalahan yang dihadapi. 
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Pelukisan tokoh dalam karya sastra tidak semata-mata langsung ditunjukkan 

karakternya. Akan tetapi melalui proses atau perantara-perantara yang 

menceritakan kisahnya. Adapun bentuk gambaran berdasarkan pemikiran 

Wahyudi dan Roekhan (2015:96), adalah sebagai berikut (1) melalui gambaran 

yang diberikan sastrawan melalui lingkungannya, (2) menunjukan tentang sikap 

dan kebiasaannya, (3) memperhatikan bagaimana seorang tokoh tersebut 

berbicara dengan dirinya sendiri, (4) memahami jalan pikirannya, (5) melihat 

tokoh lain berbicara tentang dirinya, (6) melihat bagaimana tokoh lain 

memberikan respon terhadap dirinya, (7) melihat seperti apa tokoh itu berbicara 

tentang orang lain, (8) melihat isi pembicaraannya, dan (9) karakteristik tokoh 

yang bisa diikatkan dengan psikologi.  

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai psikologi, dapat disimpulkan 

bahwa psikologi adalah suatu ilmu jiwa yang permasalahannya terdapat pada 

diri tokoh. Penggambaran yang dilakukan tidak semata-mata melalui 

karakternya tetapi pada lingkungan tokoh tersebut tinggal yaitu melalui 

gambaran sastrawan. Memperhatikan bagaimana seorang tokoh tersebut 

berbicara dengan dirinya sendiri, serta respon yang ditimbulkan terhadap 

dirinya. Melalui pemaparan tersebut seorang penikmat karya sastra dapat 

menyimpulkan mengenai psikologi tokoh dalam karya sastra. 
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2.4 Psikologi Humanistik 

      Psikologi ini erat kaitannya dengan hubungan manusia yang ada dalam 

masyarakat. Psikologi humanistik beransumsi bahwa manusia pada hakikatnya 

memiliki potensi-potensi yang baik, lebih banyak baiknya dari pada buruknya. 

Psikologi humanistik memusatkan perhatian untuk mengkaji kualitas-kualitas 

insani yaitu sifat dan kemampuan khusus manusia yang terdapat dalam 

kehidupan, contohnya yaitu berupa analisis dan sintesis, kreativitas, imajinatif, 

tanggung jawab, kebebasan berkehendak, aktualisasi diri, makna hidup, 

pengembangan pribadi, sikap, humor, serta religiusitas (Bastaman, 2007:28). 

Manusia dalam hidupnya tentu memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

sesuatu yang dimiliki dan sesuatu yang sudah diberikan sebagai suatu tanggung 

jawab. Dari sinilah kualitas diri seorang manusia ditentukan, seberapa tanggung 

jawab terhadap itu semua, mampukah menjalankan dengan sebaik mungkin atau 

malah sebaliknya. Keberhasilan untuk mampu menposisikan dirinya dalam 

lingkungan masyarakat. 

Manusia itu unik, memiliki segala macam pengetahuan dan cara untuk 

keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu manusia dikatakan berbeda dengan 

makhluk yang lain. Memiliki segenap akal dan pikiran untuk digunakan dalam 

kehidupannya. Selain itu manusia merupakan makhluk yang mampu 

menentukan tujuan-tujuan yang diinginkan dan untuk meraih tujuan tersebut, 

manusia bahkan sampai mampu mengubah nasibnya (Bastaman, 2007:29). 
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Setiap manusia diciptakan tentunya memiliki cita-cita serta tujuan hidup 

yang berbeda-beda. Mampu melakukan segala sesuatu dengan cemerlang, 

karena ada tujuan yang ingin capai. Tujuan-tujuan tersebut guna untuk 

membentuk dirinya agar lebih baik, disebabkan oleh lingkungan sekitar yang 

mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. 

Menurut Cloninger (dalam Bastaman, 2007:30) psikologi humanistik 

memusatkan perhatian terutama pada aspek-aspek luhur yang sudah berkembang 

(bukan insting dan dorongan dasar) pada pribadi manusia yang normal dan sehat 

jasmani dan rohani. Dalam pandangan humanistik pada unsur-unsur di sini yang 

kini dianggap sangat berpengaruh pada kondisi hidup ketika masa mendatang, 

dan sangat ditentukan oleh sikap yang diambil saat sekarang. Dalam hal ini, 

tanggung jawab pribadi pada kehidupannya sendiri sangat diutamakan dengan 

jalan menciptakan situasi di sekitarnya dengan cara yang kondusif untuk 

mengembangkan pribadi tersebut. Manusia dalam kondisi yang baik, akan 

mampu mengembangkan dirinya sendiri seperti apa yang diinginkan. 

Cara yang dilakukan manusia agar mampu bertahan dalam kehidupan yang 

lebih baik adalah dengan terus meningkatkan kualitas yang ada pada dirinya. 

Cara tersebut dilakukan agar manusia memiliki kesadaran dalam semua aktivitas 

hidupnya. Hidup membutuhkan perjuangan, dengan melakukan segala bentuk 

kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan 

bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi lebih 

pada niat yang tulus dari dalam hati. 
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Makna hidup memberikan gambaran jelas bahwa hidup itu harus memiliki 

tujuan, yakni pada tataran yang ingin dicapai dan ingin dipenuhi. Mengingat 

bahwa makna hidup dan tujuan hidup hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan (Bastaman, 2007:46). Setiap segala sesuatu yang dilakukan pasti ada 

konsekuensinya, baik itu konsekuensi yang berdampak baik terhadap diri sendiri 

dan orang lain, maupun konsekuensi yang berdampak buruk bagi diri sendiri dan 

membawa pengaruh yang kurang menyenangkan bagi orang lain. 

 

2.5 Konsep Nilai dan Perjuangan 

2.5.1 Nilai 

Nilai bisa dimaknai sebagai seperangkat aturan norma yang mengukur 

kualitas pribadi seseorang. Nilai juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu 

penghargaan yang melekat pada suatu objek. Semua itu dapat berupa benda, 

barang, keadaan, perbuatan, dan perilaku. Suatu nilai hanya dapat dipikirkan, 

dipahami, serta dihayati. Nilai juga erat kaitannya dengan cita-cita, harapan, 

keyakinan, serta hal-hal yang bersifat batiniah. Menilai artinya menimbang 

segala sesuatu yang menghubungkan manusia dengan segala sesuatu yang lain 

untuk mengambil keputusan. Adapun sifat-sifat nilai sebagai berikut: (1) nilai 

merupakan realitas abstrak yang ada dalam kehidupan manusia, (2) nilai 

memiliki sifat normatif yaitu nilai yang mengandung harapan, cita-cita, dan 

sesuatu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat yang ideal, (3) nilai memiliki 

fungsi sebagai pendorong untuk tetap mendukung nilai tersebut (Supriyanto, 

2014:1). 
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Makna nilai dalam kehidupan adalah mampunya seseorang dalam 

memaknai kebaikan yang dilakukan dalam semua bidang kehidupan. Nilai yang 

didapatkan mampu untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Mampu 

menimbang segala sesuatu dengan  melibatkan manusia lain. Nilai dalam 

kehidupan bermasyarakat cakupannya sangat luas dan tak terhingga.   

Nilai merupakan sebuah kualitas yang ada pada diri seseorang sebagai 

kualitas serta penghargaan terhadap sesuatu hal sebagai dasar penentu tingkah 

laku dari individu tersebut Daroeso (dalam Herimanto dan Winarno, 2017:126). 

Kualitas dari nilai dapat ditentukan melalui ada tidaknya manfaat yang 

didapatkan dari nilai tersebut. Manfaat yang ditimbulakan dalam berbagai 

bentuk dan rupa, baik itu dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. 

Kebermanfaatan nilai tersebut adalah bentuk dari kualitas seseorang. Kualitas 

dari nilai juga dapat ditentukan berdasarkan tingkah laku dari seseorang. 

Tingkah laku yang diterapkan baik dalam lingkungan sosial, keluarga, maupun 

hubungannya pada semesta. 

Nilai dapat menjadikan manusia terdorong untuk melakukan setiap 

tindakan agar harapan yang diinginkan dapat terwujud dalam kehidupannya. 

Nilai juga dapat memotivasi manusia untuk selalu berbuat apapun itu yang di 

dalamnya mengandung sebuah nilai (Herimanto dan Winarno, 2017:128). 

Pengaruh dari suatu nilai dapat membawa dampak yang sangat besar bagi 

kelangsungan hidup seseorang. Nilai tersebut dapat mengantarkan seseorang 

menuju sesuatu yang diinginkan. Segala bentuk tindakan yang dilakukan, 

manusia mengharapkan sesuatu tersebut bermuara pada nilai. Sebab suatu nilai 
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yang mampu membangkitkan semangat seseorang untuk selalu melakukan 

apapun yang tentunya baik, serta terdapat sebuah nilai. 

Menurut Notonegoro (dalam Herimanto dan Winarno, 2017:128) suatu 

nilai dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam nilai, penjelasannya sebagai 

berikut: (1) nilai material, yaitu sesuatu yang berguna terhadap jasmani manusia, 

(2) nilai vital yang merupakan sesuatu yang berguna untuk manusia agar dapat 

melakukan kegiatan, dan (3) nilai kerohanian yang meliputi: nilai kebenaran 

yang bersumber dari akal pikiran manusia (rasio, budi, dan cipta), nilai estetika 

yaitu nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia, nilai kebaikan, serta 

nilai religius yang bersifat mutlak. 

Nilai memiliki pengertian secara umum yang menyangkut semua hal yang 

dapat bermanfaat bagi orang lain maupun bagi diri orang tersebut. Klasifikasi 

nilai yang terbagi ke dalam tiga bagian meliputi: nilai material, nilai vital, serta 

nilai kerohanian. Ketiga nilai tersebut memiliki cara tersendiri untuk 

mencapainya. Tetapi akan lebih baik jika ketiga nilai tersebut mampu dilakukan 

dengan baik. 

 

2.5.2 Perjuangan 

Perjuangan berasal dari kata juang yang secara bahasa berarti usaha sekuat 

tenaga terhadap sesuatu yang ingin diperoleh dan ingin dicapai. Adanya 

imbuhan per-an, kata perjuangan kemudian berganti bentuk dan arti menjadi 

konfiks dan memiliki fungsi untuk mengungkapkan hasil perbuatan, sehingga 

perjuangan memiliki arti berusaha sekuat tenaga untuk menyatakan hasil dari 

suatu pekerjaan atau perbuatan yang telah dibuat (Supriyanto, 2014:2). 
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 Perjuangan adalah sebuah motivasi yang dapat dijadikan pendorong 

seseorang untuk meraih suatu keberhasilan serta superioritas yang menggantikan 

perasaan interior atau yang biasa disebut sebagai lemah dalam menjalani sebuah 

kehidupan, Feist (dalam Andriza 2017:6). Hal tersebut dikatakan lemah berarti 

jika seseorang tidak mampu untuk melakukannya. Begitu pun sebaliknya, jika 

kuat maka akan mampu melakukannya dengan penuh keyakinan. 

Pada hakikatnya seorang manusia mampu untuk melakukan sesuatu yang 

dianggap orang lain berat, karena adanya niat serta tekat yang kuat untuk 

melakukannya. Hal tersebut bermuara pada keyakinan untuk terus bisa berjuang 

apapun yang terjadi nantinya. Keyakinan ini tumbuh karena adanya tujuan besar 

yang ingin dicapai. Tujuan tersebut membawa seseorang untuk tidak mudah 

menyerah dalam menghadapi sesuatu yang dinginkan. 

Menurut Setiawan (2015:124), dalam kehidupan ini seseorang harus 

memilih untuk berjuang, dan terus berjuang sampai akhir hayat nanti. Inilah 

yang selalu diajarkan oleh pendahulu yang senantiasa selalu semangat dalam 

berjuang serta tidak pantang menyerah dalam menggapainya. Optimis dan 

melakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama. 

Perjuangan yang dilakukan oleh seseorang tidak semata-mata untuk 

dirinya sendiri, terlepas dari itu ada keinginan besar untuk membantu orang lain 

melalui perjuangan tersebut. Manusia dalam hidupnya percaya bahwa segala 

sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas maka kebaikan itu akan datang dengan 

sendirinya. Orang-orang terdahulu telah mengajarkan banyak arti perjuangan 

dalam mencapai kehidupan yang terbaik. Salah satu perjuangan yang diajarkan 
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adalah dengan senantiasa bersabar dan ikhlas, semangat untuk terus berjuang 

membela tanah air, maka kemerdekaan itu akan didapatkan. 

Hal di atas menggambarkan perjuangan tentang masa penjajahan 

terdahulu. Sekarang ini, walaupun kemerdekaan sudah diraih, bukan berarti 

perjuangan tersebut berhenti sampai di situ saja. Tetapi banyak juga yang harus 

diperjuangkan. Segi-segi yang lain yang harus diperjuangkan yaitu dari 

ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Contohnya dari segi politik, 

seseorang bisa mengambil jalan ini sebagai bentuk perjuangan untuk memajukan 

suatu daerah bahkan negara, karena dirasa penting. Sebab, di era sekarang ini 

banyak sekali orang yang berbondong-bondong masuk politik dengan niat hanya 

untuk dirinya sendiri. Maraknya korupsi, kesenjangan yang terjadi, dan lain-lain 

yang membuat nama politik semakin rusak di tengah-tengah masyarakat. 

Berprasangka baiklah terhadap sesuatu apapun itu. Tersenyum ketika 

datang suatu kemalangan, serta berani dalam menantang suatu bahaya yang 

datang dan mengancam. Akibat dari itu semua, maka akan tercipta suatu 

kebahagiaan. Selalu kuat dalam menghadapi kekalahan, serta tetap rendah hati 

ketika menyambut sebuah kemenangan (Setiawan, 2015:142). 

Ketika suatu perjuangan yang dilakukan justru membawa musibah bagi 

seseorang, bukan berarti perjuangan yang sudah dilakukan akan sia-sia begitu 

saja. Justru lewat musibah tersebut, kekuatan dari perjuangan akan dapat terlihat. 

Sejauh mana orang tersebut mampu bangkit dari keterpurukannya. Mampu 

menata kembali puing-puing rencana yang telah disusun. Oleh karena itu, 

seseorang yang benar-benar berjuang dengan yang tidak, dapat dilihat dari 

kesusahan yang dialami saat sedang memperjuangkan itu semua.  
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2.6 Faktor Perjuangan  

        Berdasarkan pada teori yang telah dibaca mengenai faktor perjuangan 

menurut Ahmadi (2003:111), adapun penyebab seseorang mau berjuang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kemauan 

Kemauan adalah salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia. Bisa juga 

diartikan sebagai aktivitas psikis pada usaha aktif dalam berhubungan dengan 

melaksanakan suatu tujuan. Kemauan juga salah satu faktor yang mampu 

mendorong seseorang untuk mengerjakan atau menggapai sesuatu dalam 

hidupnya. Tanpa adanya kemauan, segala sesuatu yang direncanakan serta 

dijalankan akan sia-sia dan tidak ada gunanya. 

2) Simpati 

    Simpati merupakan proses kejiwaan pada diri seseorang ketika merasa tertarik 

pada sesuatu hal yang membuatnya merasa ingin menolong, membantu, 

memberi dan lain sebagainya. Perasaan simpati juga merupakan bentuk 

memberikan rasa setuju, rasa kasih terhadap apapun yang dilakukan dengan 

maksud apa yang sudah diberikan dapat membangkitkan semangat serta akan 

harapan hidup yang lebih baik lagi. 

3) Dorongan 

    Salah satu yang bisa membuat seseorang bisa bangkit kembali karena adanya 

dorongan dari orang-orang sekitar yang membuatnya kembali semangat dalam 

menjalani hidup. Keadaan ini juga timbul karena adanya kebutuhan yang ingin 

disampaikan dan ingin direalisasikan. Dorongan juga timbul karena berbagai 



24 
 

faktor dan penyebab yang ditimbulkan. Dorongan juga datang dari orang-orang 

di sekitar. 

4) Keinginan 

Setiap manusia dalam hidupnya pasti memiliki keinginan yang ingin dicapai 

serta target-target yang ingin direncanakan. Keinginan yang dicapai tidak 

didapatkan dengan cuma-cuma, tetapi membutuhkan proses yang panjang untuk 

mencapainya. Keinginan juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia, 

apabila hal tersebut tercapai, manusia dapat merasa lebih baik. Semua ini 

merupakan wujud agar manusia merasa mampu untuk melakukan serta 

mendapatkan hal tersebut. 

5) Kecenderungan 

    Hampir sama dengan keinginan, hanya saja kecenderungan ini lebih mengarah 

pada suatu yang ingin terus dilakukan. Suatu kecenderungan ketika terus-

menerus dilakukan hal ini sudah dirasakan dan menjadi kebiasaan, yang akan 

terasa sulit untuk melepaskannya disebabkan oleh ambisi yang sudah sangat 

kuat. Setiap orang memiliki kecenderungan terhadap sesuatu, baik itu berupa 

sesuatu hal yang ingin diperjuangkan dan lain sebagainya.  

6) Hasrat 

    Hasrat merupakan bentuk dari harapan keinginan yang kuat dari seseorang 

untuk mewujudkan impian yang diinginkan. Rela mengorbankan segala sesuatu 

yang bisa dilakukan demi mewujudkan keinginnya. Hasrat yang membuat orang 

menjadi berhasil, karena hasrta lebih dari sekedar keinginan. Tanpa adanya 

hasrat, sesuatu yang ingin dicapai tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. 
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2.7. Dampak Perjuangan 

        Dampak yang ditimbulkan dari perjuangan yaitu terdapat dampak negatif 

dan dampak positif di antaranya yaitu: 

 2.7.1 Pada Diri Tokoh 

        Menurut Bastaman (2007:49), nilai dalam bersikap yaitu menerima segala 

sesuatu dengan penuh ketabahan, dan segala bentuk penderitaan seperti rasa 

sakit yang tidak bisa disembuhkan, kematian, menjelang kematian, setelah 

segala usaha telah dilakukan dengan maksimal. Suatu penderitaan akan 

memberikan makna apabila seseorang dapat mengubah sikap terhadap 

penderitaan tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Semua ini menyangkut dalam 

keadaan apapun (sakit, nista, dosa, bahkan maut) semua mengenai arti hidup 

masih bisa terjadi, asalkan mampu untuk mengambil sikap yang bijaksana dalam 

menghadapinya. 

Seseorang dalam hidupnya mampu untuk melewati semua masalah yang 

dihadapi karena memiliki keyakinan dari sebuah masalah tersebut agar hidupnya 

lebih baik lagi. Masalah yang menimpa setiap individu tidak terlepas dari 

pelajaran yang dapat dipetik dari masalah tersebut. Pelajaran tersebut berupa 

pelajaran hidup agar manusia senantiasa terus mengembangkan potensi yang ada 

pada dirinya. Suatu pelajaran untuk lebih memaknai hidup agar bisa lebih 

bijaksana lagi dalam menjalani setiap persoalan kehidupan yang menimpa. 

 

 

 



26 
 

2.7.2 Kesadaran Atas Kecacatan Fisik sebagai Komitmen Terhadap yang 

Diderita 

   Menurut Anggraini (2012:9), penerimaan diri yaitu sikap positif terhadap 

diri sendiri sebagai bentuk keadaan atau kesadaran yang mampu menerima 

keadaan dirinya secara tenang dengan berbagai kelebihan serta kekurangan yang 

dimiliki. Pada umumnya memiliki kesadaran penuh mengenai pengakuan diri, 

tentang siapa diri mereka. Sehingga mampu menghargai diri sendiri serta lebih 

menerima keadaan emosinya (depresi, marah, takut, dan cemas) tanpa 

menggangu orang lain. 

Ketika seseorang tertimpa suatu musibah yang menyebabkan terjadinya 

kerusakan pada bagian tertentu fisiknya. Jika orang tersebut bijaksana dalam 

menghadapinya, maka akan mampu menerima keadaan dirinya tersebut. Begitu 

pun sebaliknya, jika tidak mampu untuk menerima hal itu, maka akan terjadi 

yang namanya stres dan lain sebagainya. Dari hal yang menimpanya, seseorang 

akan lebih menyadari tentang makna hidup yang sebenarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Jenis-jenis cacat dibagi menjadi dua kategori yaitu: (1) cacat fisik yang 

berupa cidera, penyakit, keturunan, atau cacat bawaan ketika lahir, dan (2) cacat 

mental yang bersumber dari neurologi, fisiologi, serta kognisi yang dapat 

mempengaruhi proses berfikir serta dapat menimpa sensorimotor/otot saraf 

(Rosita, 2012:20). Kecacatan yang terjadi akibat kecelakaan dapat menyebabkan 

seseorang yang mengalaminya akan merasakan trauma serta membuatnya bisa 

saja putus asa. Tetapi berbeda jika seseorang tersebut mampu melewatinya 

dengan tenang, dengan semangat karena merasa yakin jika semua terjadi karena 

adanya sebabnya. Semua musibah yang datang adalah ujian pendewasaan pada 

diri seseorang agar bisa lebih baik lagi serta sebagai pelajaran untuk ke 

depannya agar tetap hati-hati dalam melakukan sesuatu.  


