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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan cerminan hidup manusia yang diungkapkan dalam 

bentuk cerita yang mengandung unsur keindahan. Sastra tidak hanya memberikan 

keindahan semata namun memiliki sisi kegunaan tersendiri. Saat ini, karya sastra 

tidak hanya menyajikan unsur keindahan semata, namun ada banyak nilai yang 

berkaitan dengan kehidupan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Seperti 

halnya nilai-nilai yang berkaitan dengan motivasi, semua itu bisa didapatkan 

dengan membaca karya sastra dan mengambil hal positif  yang ada di dalamnya. 

Sastra merupakan cerminan kehidupan sosial yang banyak 

mengungkapkan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dengan novel 

sering kali menceritakan lika-liku kehidupan manusia yang terjadi di dalam  

realita sastra tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa realitas sosial (Sugiarti, 

2014:302). Karya sastra menyajikan berbagai hal yang terjadi di lingkungan 

masyarakat, oleh karena itu karya sastra dikatakan sebagai tiruan kehidupan 

manusia yang sajikan oleh pengarang. 

Sastra merupakan bagian dari bentuk seni kreatif yang menjadikan 

kehidupan manusia sebagai objek dengan menggunakan bahasa sebagai 

mediumnya (Astuti, dkk., 2016:176). Seni kreatif tersebut melahirkan sebuah 

keindahan yang dapat dinikmati oleh siapa saja yang tertarik dengan karya sastra.
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Sastra sebagai seni kreatif yang indah tidak hanya menyampaikan berbagai ide 

dan juga pikiran manusia namun harus mampu melahirkan sebuah kreasi yang 

penuh dengan keindahan agar memiliki daya tarik untuk dibaca dan dinikmati 

oleh setiap orang. Penggunaan bahasa yang menarik mampu menjadikan karya 

sastra sebagai bentuk keindahan tersendiri dalam menciptakan sebuah karya yang 

bernilai dan bermanfaat. 

Menurut Romadhon (2015:2), karya sastra merupakan suatu karya yang 

dihasilkan melalui keindahan dan pengekspresian pengalaman jiwa pengarang, 

sehingga mengandung kenikmatan batin. Nilai keindahan yang terdapat dalam 

karya sastra akan membuat pembaca berimajinasi dengan khayalan pengarang. 

Segala hal yang dituangkan pengarang dalam karyanya, akan menjadikan 

pembaca juga ikut menikmati dan menghayal setiap bagian cerita. Khayalan yang 

diciptakan pengarang mampu memberikan ruang imajinasi bagi pembaca dan 

beragam pengalaman berharga yang dapat dijadikan pembelajaran hidup. 

Menurut Prihartanta (2015:3),  motivasi merupakan suatu gejala psikologis 

berupa dorongan yang muncul dalam diri manusia dalam keadaan sadar untuk 

melakukan suatu tindakan yang didasi oleh adanya tujuan tertentu. Dengan adanya 

tujuan yang ingin dicapai, seseorang akan mencari cara agar apa yang diinginkan 

dapat tercapai. Motivasi membawa seseorang untuk memiliki keinginan berusaha 

serta berjuang dalam meraih impian hidupnya. Motivasi yang muncul dalam diri 

seorang dapat menjadi pendorong dirinya untuk bergerak menuju perubahan 

positif. 

Ketika melakukan suatu pekerjaan dalam hidup, seseorang membutuhkan    

sesuatu sebagai penggerak dirinya untuk meraih hal yang diimpikan. Penggerak 
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tersebut dapat berupa motivasi, baik itu motivasi yang muncul di dalam diri 

seseorang maupun berasal dari orang-orang sekitar. Novel Edensor karya Andrea 

Hirata menggambarkan segala hal yang menjadi motivasi tokoh dalam meraih 

mimpinnya. Motivasi dapat menjadikan seseorang mampu untuk bangkit dari 

kegagalan serta berusaha meraih apa yang diinginkan. Motivasi diibaratkan 

sebagai langkah awal yang dapat menjadikan seseorang berjuang mati-matian 

untuk meraih suatu tujuan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handayani (2017) tentang 

“Motivasi dalam Novel Di Bawah Langit Madani Karya YF. Rizal”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan terdapat dua jenis motivasi dalam novel Di 

Bawah Langit Madani Karya YF. Rizal yaitu motivasi instrinsik dan ekstrinsik. 

Motivasi instrinsik didasari oleh kebutuhan, harapan dan minat. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik didasari oleh dorongan keluarga, lingkungan, dan imbalan. 

Perbedaan dengan penelitian “Kajian Motivasi Tokoh Utama dalam Meraih 

Mimpi pada Novel Edensor Karya Andrea Hirata” yaitu motivasi tidak selalu 

didasari oleh pemenuhan kebutuhan, tuntutan orang lain, dan imbalan semata. 

Melainkan seseorang harus memiliki suatu dorongan yang besar dalam diri untuk 

mengubah hidupnya. Melakukan hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang lain, 

serta keinginan besar untuk menjadi orang yang sukses. 

Penelitian yang dilakukan oleh Partawan, dkk. (2016) tentang “Motivasi 

Tokoh Kobari dalam Novel Syukyandaru Karya Shusaku Endo”. Hasil penelitian 

menunjukkan motivasi tokoh Kobari untuk menjatuhkan reputasi Suguro yang 

merupakan seorang novelis terkenal. Terdapat empat faktor yang mendorong 

Kobari dalam menjatuhkan tokoh Suguro yaitu, pekerjaan Kobari seorang 
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reporter, rasa benci terhadap karya Suguro, iri hati dan tidak percaya bahwa karya 

yang dihasilkan merupakan tulisan Suguro. Perbedaan dengan penelitian  “Kajian 

Motivasi Tokoh Utama dalam Meraih Mimpi pada Novel Edensor Karya Andrea 

Hirata” yaitu motivasi yang terdapat dalam diri tokoh bukan untuk menjatuhkan 

orang lain. Namun, untuk memotivasi diri menjadi manusia yang berpretasi dan 

meraih segala impian dengan kerja keras dan pantang menyerah.  

Adanya penelitian ini mampu menjadikan pembaca ikut termotivasi 

meraih segala hal yang diimpikan. Sebuah mimpi dapat diraih tidak hanya 

perjuangan semata namun membutuhkan sebuah motivasi baik itu berasal dari 

dalam diri maupun dari orang-orang sekitar. Adanya motivasi dari orang sekitar, 

dapat memberikan semangat kepada seseorang untuk berusaha dan berjuang. Hal 

yang menjadi pertimbagan besar adalah novel Edensor karya Andrea Hirata 

belum pernah diteliti berkaitan dengan aspek nilai motivasinya. 

Pentingnya penggunaan teori motivasi McClelland dalam novel Edensor 

karya Andrea Hirata yaitu mengungkap berbagai motivasi prestasi di dalam diri 

tokoh untuk menjadi manusia yang berani bermimpi. Mimpi-mimpi itu pada 

akhirnya membawa tokoh pada perubahan besar dalam dirinya, menghadapi 

berbagai kenyataan hidup. Motivasi akan membuat seseorang menjadi manusia 

yang memiliki dorongan serta keinginan besar untuk berjuang mencapai tujuan. 

Motivasi dapat mengantarkan seseorang pada keberhasilan dalam dirinya 

karena dengan adanya motivasi seseorang akan terdorong keinginannya untuk 

segera mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam menjalani sebuah kehidupan, 

seseorang sangat membutuhkan motivasi untuk melakukan suatu perubahan dalam 

hidupnya. Ketika seseorang ingin melakukan suatu perubahan besar dalam 
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hidupnya dibutuhkan motivasi yang besar. Adanya motivasi dapat memberikan 

dorongan dalam diri seseorang untuk terus berusaha mendapatkan hal yang 

diimpikan dalam hidup. 

Pemilihan novel Edensor karya Andrea Hirata sebagai objek penelitian 

memiliki keunggulan untuk membangun motivasi di dalam diri seseorang. 

Terdapat segudang motivasi dalam novel Edensor yang tidak dijumpai pada novel 

lain karya Andrea Hirata seperti halnya Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Novel 

Edensor tidak hanya berbicara angan-angan semata melainkan motivasi untuk 

melakukan suatu prubahan besar. Motivasi yang besar dalam novel ini mampu 

menjadi motor pendorong untuk seseorang agar berani bermimpi, melakukan hal 

yang tidak mudah dilakukan oleh orang lain, dan mencari tantangan untuk proses 

pedewasaan diri seorang manusia. 

Novel Edensor menyajikan berbagai motivasi di dalam diri tokoh yang 

mengantarkan dirinya untuk mau berusaha mendapatkan apa yang diimpikan 

dalam hidup. Motivasi dalam diri tokoh serta orang terdekatnya begitu besar 

sehingga mengantarkannya pada Eropa dan mengenyam pendidikan di kampus 

ternama. Motivasi mengantarkan tokoh utama pada keberhasilan pendidikan dan 

mengelilingi Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa, tanpa motivasi seseorang belum 

tentu memiliki sebuah keiginan kuat untuk melakukan sesuatu perubahan besar 

dalam hidupnya. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, novel Edensor karya Andrea Hirata 

perlu diteliti untuk mengungkapkan berbagai nilai motivasi yang terdapat dalam 

novel tersebut. Penelitian ini dilakukan secara lebih mendalam agar mendapatkan 
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suatu nilai positif serta pembelajaran yang berharga baik bagi peneliti, pembaca 

maupun perkembangan ilmu pengetahuan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dapat diperhatikan sebagai 

berikut. 

1) Bagaimana bentuk motivasi tokoh utama dalam meraih mimpi pada novel 

Edensor karya Andrea Hirata? 

2) Bagaimana faktor yang menyebabkan adanya motivasi tokoh utama dalam 

meraih mimpi pada novel Edensor karya Andrea Hirata? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini dapat 

diperhatikan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk motivasi tokoh utama dalam meraih mimpi pada 

novel Edensor karya Andrea Hirata. 

2) Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan adanya motivasi tokoh utama 

dalam meraih mimpi pada novel Edensor karya Andrea Hirata. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, adapaun manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat diperhatikan sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan terhadap psikologi sastra. Selain itu, sebagai penambah penelitian kajian 

yang berkaitan dengan psikologi sastra. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perubahan pola pikir 

masyarakat atau pembaca berkaitan dengan motivasi dalam meraih mimpi. 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap penelitian 

selanjutnya yang membahas motivasi. Hal yang paling penting adalah bagi 

peneliti sendiri, mampu menjadikan penelitian lebih memperbanyak 

pengembangan terhadap penelitian berbasis sastra dan dapat bermanfaat bagi 

semua kalangan pecinta sastra. 

1.5 Definisi Istilah 

Berikut merupakan batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

dapat diperhatikan sebagai berikut. 

1) Motivasi adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seorang manusia untuk 

melakukan suatu tindakan karena tujuan tertentu. 

2) Meraih mimpi adalah mengejar segala hal yang menjadi cita-cita dalam hidup 

dengan penuh semangat dan pantang menyerah. 

3) Bentuk motivasi adalah wujud yang ditunjukkan oleh seseorang dalam 

mencapai tujuan, dapat berupa kata-kata maupun tindakan. 

4) Faktor penyebab munculnya motivasi adalah berbagai hal yang menjadi faktor 

pemicu seseorang untuk melakukan suatu perubahan yang positif dalam 

dirinya. 

5) Motivasi prestasi adalah dorongan yang ada di dalam diri individu untuk 

berkompetisi dan bersaing demi tercapainya tujuan dalam hidup. 

 




