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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra di Indonesia saat ini masih terus berkembang, hal tersebut dibuktikan 

dengan beragam tema yang selalu ditawarkan pengarang terhadap pembaca. 

Beragamnya tema tersebut mengacu pada esensi yang terdapat dalam karya sastra 

yang itu merupakan bagian dari seni tiruan alam atau  kehidupan manusia. Sastra 

juga dipandang sebagai kreasi pengarang yang bersumber dari masyarakat yang 

memiliki sebuah tradisi, budaya, adat istiadat, pandangan hidup, serta sikap hidup 

yang berbeda-beda.  

Dalam memahami karya sastra, pembaca harus mengingat kembali tentang 

hakikat karya sastra. Karya sastra adalah karya seni yang mediumnya sudah bersifat 

tanda yang mempunyai arti, yaitu bahasa (Pradopo, 2001:47). Melalui bahasa, yaitu 

dengan adanya novel bisa menceritakan dan menyampaikan seluruh pesan, baik 

dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta kebudayaan. Novel merupakan salah 

satu karya sastra yang berbentuk prosa dan banyak mengandung serangkaian cerita 

tentang kehidupan yang di dalamnya banyak terdapat konflik melalui sebuah 

peristiwa dalam latar yang spesifik, dan saling berhubungan satu sama lain. 

Keunggulan novel, yaitu mampu menyampaikan konflik yang kompleks secara 

keseluruhan, serta mengkreasikan dengan dunia nyata. Oleh karena itu, membaca 

sebuah novel akan membuat lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan dengan 

membaca cerpen (Nurgiyantoro, 2013:13). 

Karya sastra pada umumnya menjadi wadah untuk mengungkapkan ekspresi, 

pikiran, maupun luapan perasaan pengarang, oleh karena itu dalam memahami 

suatu karya sastra yaitu novel terdapat beberapa pendekatan yang dipakai salah 
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satunya yaitu psikologi sastra. Menurut Ratna (2009:342) tujuan psikologi sastra 

adalah memahami suatu aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam sebuah 

karya sastra. Adanya psikologi diperlukan dalam rangka perwatakan sebuah novel, 

dan bukan hanya berkaitan dengan proses kreativitas dan pengarangnya. Proses 

psikologi seperti belajar, minat, pemahaman, dan sebagainya yang ada akhirnya 

akan menimbulkan sebuah sikap. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, dan 

sikap untuk menentukan bagaimana seorang individu bereaksi terhadap situasi dan 

menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupan. 

Salah satu sikap yang tercermin dalam karya sastra adalah sikap berprasangka. 

Prasangka dapat diartikan sebagai sikap negatif terhadap sesuatu, yang lebih berada 

pada taraf individual. Disebut individual karena pada dasarnya yang berprasangka 

itu adalah manusia individu, dan bukan manusia sebagai kelompok. Prasangka juga 

mempengaruhi sikap yang terarah pada seseorang atau kelompok lain, maka 

prasangka tersebut merupakan sikap sosial.  

Menurut Stangor  (dalam Putra dan Pitaloka, 2012:7) definisi prasangka lebih 

menuju pada upaya mensimplifikasi istilah, menurutnya prasangka didefinisikan  

sebagai sebuah sikap negatif terhadap suatu kelompok atau terhadap anggota 

kelompok. Sementara itu keserakahan merupakan salah satu sifat buruk yang 

merendahkan derajat manusia dan menjadikan penyembah dunia. Keserakahan 

menjadi faktor yang dapat membuat seseorang buta akan tindakannya dan akan 

menghalalkan segala sesuatu untuk dapat memenuhi hasrat materialnya. 

Kajian prasangka dan keserakahan ini penting karena di dalamnya 

mengungkapkan berbagai perilaku yang bersifat distruktif, yang dapat merugikan 

orang lain. Prasangka dan keserakahan mengacu pada sikap dan sifat yang sering 
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muncul pada diri seseorang tanpa mereka sadari. Dari hal itu, prasangka dan 

keserakahan menjadi persoalan yang eksklusif untuk dianalisis dalam novel Emak 

Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy. 

Penulis memilih novel Emak Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-

Azizy sebagai sumber penelitian karena novel ini banyak menyajikan permasalahan 

kehidupan yaitu prasangka dan keserakahan yang mengungkapkan bagaimana 

perilaku-perilaku yang bersifat merusak, agar tidak terjadi dalam kehidupan 

manusia. Peristiwa yang banyak digambarkan dalam novel memngandung pesan 

moral yang dapat diambil yaitu menyadarkan manusia bahwa prasangka dan 

keserakahan memiliki efek negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Novel 

ini juga memiliki keunikan yang terletak dari cara Taufiqurraman Al-Azizy banyak 

menyampaikan pesan yang salah satunya sebagai manusia kita pasti saling 

membutuhkan, menghargai dan menyayangi sesama manusia, sehingga kita harus 

menghilangkan sifat iri dan dengki terhadap sesama.   

Novel ini terbit tahun 2013 yang bercerita tantang kakak beradik yaitu pak 

Haris dan mak Ijah, yang saling berebut harta warisan orang tuanya. Mereka sama-

sama tak ingin mengalah. Kebencian diantara keduanya menurun pada anak-anak 

mereka. Terutama pada Nugroho anak kandung Haris. Nugroho adalah pemuda 

yang hidup berkecukupan dan dapat menikmati pendidikan hingga perguruan 

tinggi, sedangkan sepupunya Dimas anak kandung Mak Ijah harus puas tinggal di 

sebuah gubuk dan putus sekolah, keduanya bagaikan bumi dan langit. 

Taufiqurraman Al-Azizy sebagai penulis novel Emak Aku Minta Surgamu Ya 

banyak menggambarkan dengan detail setiap kejadian yang ada dengan 

menggunakan kata-kata yang bersifat eksplisit, bukan hanya itu saja pengarang juga 
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mengambarkan karakter dan penggunaan bahasa yang lugas serta mudah dipahami 

oleh pembaca sehingga dalam menceritakan perasaan dan emosi masing-masing 

tokoh dapat dengan mudah diterima pembaca. Dari berbagai penjelasan di atas 

menjadi motivasi peneliti dalam menganalisis bagaimana bentuk prasangka dan 

keserakahan, serta bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi dalam novel Emak 

Aku Minta Surgamu Ya Karya Taufiqurraman Al-Azizy. Beberapa peneliti 

terdahulu yang mengkaji penelitian tentang prasangka dan keserakahan, berikut ini 

merupakan penelitian terdahulu. 

Pertama dalam penelitian Khoiriyah (2016) yang berjudul “Prasangka 

Gender dalam Novel Hati Sinden Karya Dwi Rahayuningsih”. Program studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Khoiriyah meneliti tentang prasangka 

gender yang membahas tentang perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan 

dalam kehidupan sosial dan kedudukan dimata masyarakat. Penelitian tersebut 

menyimpulkan mengenai prasangka gender tentang kesetaraan gender yang 

mengakibatkan konflik antara laki-laki dan perempuan yang beranggapan bahwa 

laki-laki yang lebih kuasa mencari nafkah dan perempuan hanya pantas menjadi ibu 

rumah tangga dan tidak oleh ikut mencari nafkah. Persamaanya adalah sama-sama 

membahas tentang prasangka. Perbedaanya terletak pada prasangka gender yang 

meliputi: gender dan ketidakadilan, serta kekerasan terhadap perempuan, 

sedangkan dalam penelitian ini fokus terhadap prasangka sosial yang dimana 

keluarga tokoh utama yang selalu dipandang buruk oleh warga karena sudah 

merebut harta warisan saudaranya. 

Kedua, dalam penelitian Ketuyahman (2012) yang berjudul “Analisis 

Hubungan Prasangka dan Diskriminasi Terhadap Orang Kulit Hitam dalam Film 
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The Help”. Program studi sastra Inggris,Ketuyahman meneliti tentang hubungan 

yang terjadi antara prasangka dan diskriminasi berdasarkan warna kulit yang 

membentuk rasisme yang terstruktur dalam Film The Help. Penelitian tersebut 

menyimpulkan  bagaimana The Help menampilkan hubungan antara prasangka dan 

diskriminasi ras atas orang kulit hitam. Persamaannya adalah penelitian sama-sama 

membahas tentang prasangka. Perbedaan terletak pada proses terjadinya prasangka 

yang menyebabkan diskriminasi. Sedangkan dalam penelitian ini fokus terhadap 

bagaimana bentuk prasangka yang telah terjadi dalam novel Emak Aku Minta 

Surgamu YaKarya Taufiqurraman Al-Azizy. 

Ketiga, dalam penelitian Mahamboro (2013) yang berjudul“ Keserakahan 

Celeng: Ketamakan Dalam Kesadaran Moral” Universitas Sanata Dhrama. 

Mahamboro meneliti tentang bagaimana tradisi blibis menjelaskan fenomena 

ketamakan manusia serta bagaimana ketamakan manusia dijelaskan secara 

sosiologis. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan seseorang yang berbicara 

tentang ketamakan sebagai masalah moral berguna untuk mengembangkan 

pemahaman yang lebih komprehensif keserakahan dan bahasa kontekstual, 

mengungkapkannya sebagai masalah moral yang tidak boleh diabaikan di 

Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

keserakahan  yang  ada  dalam diri seseorang. Perbedaanya terletak pada masalah 

bagaimana ketamakan dibicarakan dalam bahasa biblis, dalam tradisi moral. 

Ketamakan sebagai hasrat berlebihan terhadap barang dan kemakmuran, termasuk 

keinginan untuk memiliki apa yang menjadi milik orang lain, adalah perilaku yang 

selalu ada sepanjang zaman. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana 
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bentuk keserakahan yang dimiliki para tokoh dalam novel Emak Aku Minta 

Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy. 

Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan referensi yang 

berfungsi dalam membantu penelitian. Penelitian yang membahas bagaimana 

prasangka dan keserakahan berperan dalam kehidupan manusia untuk merusak 

kehidupan. Dalam penelitian ini terdapat daya pembeda dengan penelitian-

penelitian yang lain. Pembeda penelitian ini dengan yang lain yakni peneliti 

mempresentasikan bentuk prasangka dan keserakahan yang banyak dialami para 

tokoh yang salah satunya yaitu Mak Ijah dan keluarganya. Prasangka dan 

keserakahan tersebut terjadi karena konflik harta warisan yang membuat beberapa 

tokoh memiliki sifat prasangka buruk karena keserakahan yang ada dalam dirinya 

yang menyebabkan semua orang selalu berprasangka buruk terhadap keluarga 

tokoh utama. Penelitian ini lebih ditekankan pada semua tokoh dengan kajian 

psikologi sastra. 

1.2 Masalah 

Penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan tentang prasangka dan 

keserakahan yang dialami oleh semua tokoh dalam novel Emak Aku Minta Surgamu 

Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy. Permasalahan tersebut membahas bagaimana 

bentuk prasangka dan keserakahan serta penyelesaian masalah yang terjadi. Bentuk 

prasangka tersebut berupa bagaimana tokoh Mak Ijah beserta keluarganya yang 

selalu dipandang buruk oleh warga karena sudah merebut harta warisan saudaranya, 

serta bentuk keserakahan berupa tokoh Haris yang merupakan kakak dari Mak Ijah 

yang ingin menguasai  seluruh harta warisan yang sudah dibagi oleh kedua 

orangtuanya. Oleh sebab itu, peneliti akan mengkaji dan mengambarkan secara 
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rinci dan jelas bagaimana bentuk prasangka dan bentuk keserakahan yang terjadi, 

serta penyelesaian masalah mengenai prasangka dan keserakahan yang terjadi 

dalam  novel Emak Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy. 

1.3 Rumusan Masalah 

Terkait uraian latar belakang, jadi masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

ialah sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk prasangka yang terjadi dalam  novel Emak Aku Minta 

Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy? 

2) Bagaimana bentuk keserakahan yang terjadi dalam  novel Emak Aku Minta 

Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy? 

3) Bagaimana penyelesaian masalah mengenai prasangka dan keserakahan yang 

terjadi dalam  novel Emak Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-

Azizy? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuannya untuk mendeskripsikan prasangka dan keserakahan dalam novel 

Emak Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy yang meliputi. 

1) Mendeskripsikan bagaimana bentuk prasangka yang terjadi dalam novel Emak 

Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy. 

2) Mendeskripsikan bagaimana bentuk keserakahan yang terjadi dalam novel 

Emak Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy 

3) Memaparkan bagaimana penyelesaian masalah tentang prasangka dan 

keserakahan yang terjadi dalam novel Emak Aku Minta Surgamu Ya 

karya Taufiqurraman Al-Azizy. 

1.5 Manfaat Penelitian 
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Dalam penelitian ini peneliti ingin memberikan manfaat secara teoretis  dan 

secara praktis. Adapu nmanfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoretis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam pengembangan 

ilmu di ruang lingkup sastra Indonesia. Hal itu khususnya dapat ditinjau dalam 

kajian psikologi sastra yang menjadi salah satu tinjauan ilmu kesusastraan. 

Selanjutnya, semoga penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dengan 

mengembangkan bahan bacaan sebagai karya sastra serta menjadi bahan rujukan 

bagi peneliti selanjutnya yang permasalahannya sejenis. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

1) Menjadikan pembaca menyadari bahwa banyak kejadian yang terdapat dalam 

novel ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pengalaman hidup sekaligus 

pengetahuan, dan pembaca dapat menyikapi hal-hal tersebut jika berada dalam 

posisi yang sama. 

2) Menambah referensi pengajar sastra dalam mengembangkan perilaku individu, 

sehingga tetap peduli terhadap sikap sosial dan taat pada norma serta aturan 

yang ada dalam masyarakat. 

3) Memperluas pengetahuan pengkaji selanjutnya bahwa novel dari  Emak Aku 

Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy, dapat diulas dari sudut 

pandang yang berbeda-beda. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pemahaman sebuah konsep atau 

perbedaan penafsiran antar peneliti dan pembaca dengan definisi yang 

dipergunakan untuk penelitian, jadi sangat diperlukan untuk menegaskan beberapa 
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definisi. Beberapa definisi yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1) Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai 

aktivitas kejiwaan (Endraswara, 2003:96). Tujuan psikologi sastra salah 

satunya guna memahami beberapa aspek yang terkandung dalam sebuah karya 

sastra. 

2) Prasangka merupakan suatu sikap yang berupa pandangan negatif yang 

ditujukan kepada seseorang yang berkaitan dengan keanggotannya pada suatu 

individu atau kelompok tertentu, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

prasangka langsung menilai sesuatu tanpa memperosesnya secara rinci dalam 

alam pemikirannya. 

3) Keserakahan dalam istilah psikologi bermakna keinginan eksesif (berlebihan) 

untuk memperoleh atau memiliki harta kekayaan yang bukan haknya atau 

melebihi yang dibutuhkan. Keinginan untuk menguasai dan mencintai harta 

benda yang berlebihan akan membawa seseorang pada bentuk perilaku negatif 

yang itu dapat merugikan orang lain (Syuhud, 2010:52).  

4) Penyelesaian masalah merupakan permasalahan yang diceritakan pengarang 

dalam karyanya untuk mengatasai sebuah konflik dan tingkah laku para tokoh 

dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut. 


