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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Hubungan Psikologi dan Sastra 

Kajian sastra yang bersifat interdisipliner,  telah mempertemukan ilmu sastra 

dengan berbabagai cabang ilmu lainnya. Psikologi sastra digunakan sebagai salah 

satu kajian sastra untuk membaca dan menginterprestasikan karya sastra, 

pengarang karya sastra dan pembacannya, dengan menggunakan berbagai konsep 

dan kerangka teori yang ada dalam psikologi. Psikologi berarti roh, jiwa atau daya 

hidup sehingga dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari 

kejiwaan seseorang. Menurut Wicaksono, Rohman (2017: 186) berpendapat 

bahwa kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiawaan, 

pengarang akan menggunakan cipta, rasa dan karya dalam berkarya. Sedangkan, 

menurut Endraswara dalam Wicaksono, Rohman (2017: 186) menjelaskan bahwa 

karya sastra dan psikologi memiliki pertautan yang erat, secara tak langsung dan 

fungsional. Baik sastra maupun psikologi memiliki persamaan dalam kajian 

objeknya yaitu kehidupan manusia. Sedangkan psikologi dan sastra memiliki 

hubungan fungsional karena sama-sama mempelajari keadaan kejiawaan orang 

lain, bedanya dalam psikologi gejala tersebut rill, sedangkan dalam sastra bersifat 

imajinatif. 

Psikologi sastra memiliki peranan penting dalam pemahaman sastra karena 

adanya beberapa kelebihan seperti: pertama, pentingnya psikologi sastra untuk 

mengkaji lebih mendalam aspek perwatakan; kedua, dengan pendekatan ini dapat 

memberi umpan-balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang 

dikembangkan; dan terakhir, penelitian semacam ini sangat membantu untuk 
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menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologis 

(Minderop, 2011: 2).  

Sastra dan psikologi dapat bersimbiosis dalam perannya terhadap kehidupan, 

karena keduanya memiliki fungsi dalam hidup ini. Keduanya sama-sama 

berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial. Kedunya memanfaatkan landasan yang sama yaitu menjadikan pengalaman 

manusia sebagai bahan telaah. Oleh karena itu, pedekatan psikologi sasta 

dianggap penting penggunaannya dalam penelitian sastra. Maka sedikit 

kesimpulan yang dapat ditarik bahwa adanya keterkaiatan antara sastra dengan 

psikologi sebagai bahasa analisis karya sastra, melalui pendekatan psikologi harus 

diikut sertakan dan didahului oleh teori-teori sastra. Maksudnya, telaah teks sastra 

yang mencerminkan perwatakan tokoh yang mengalami masalah dalam hubungan 

psikologi harus diamati. Bagaimana cara pengarang menampilkan gambaran 

psikologi melalui watak tokoh yang disampaikan oleh pengarang melalui berbagai 

sudut pandang atau gaya bahasa. 

Psikologi sebagai sebuah ilmu yang mengalami perkembangan sesuai dengan 

ruang lingkup kajiannya. Walgito (2004: 23-24) membedakan berbagai cabang 

psikologi menjadi psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum 

meneliti dan pempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia yang 

tercermin dalam perilaku pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan yang 

berkultur. Psikologi umum memandang manusia seakan-seakan terlepas dari 

hubungannya dengan manusia lainnya. Psikologi khusus meneliti dan 

mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. 
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Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

psikologi sastra merupakan kajian yang berpusat pada aktivitas kejiawaan tokoh 

atau pelaku yang ada dalam karya sastra. Maka, sesuai dengan kekhususan 

kajiannya, psikologi sebagai sebuah ilmu yang mengalami perkembangan sesuai 

dengan ruang lingkup kajiannya. Salah satunya kekhusuan kajian psikologi yang 

membicarakan tentang perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua 

adalah psikologi perkembangan. 

2.2 Psikologi Perkembangan 

Psikologi perkembangan yaitu psikologi yang menitikberatkan 

pembahasan dan penelitian pada proses-proses dasar dan dinamika perilaku 

manusia dalam berbagai tahap kehidupan, mulai dari masa konsepsi hingga 

meninggal dunia. Secara sederhana menurut Desmita (2016:3) merumuskan 

psikologi perkembangan ialah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan 

perkembangan struktur jasmani, perilaku dan fungsi mental manusia, yang 

biasanya dimulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuhan hingga 

menjelang mati.  

Menurut Desmita (2016:3) mendefinisikan psikologi perkembangan 

sebagai pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi 

psikologis sepanjang hidup. Misalnya, mempelajari bagaimana proses berfikir 

pada masa anak-anak, remaja, dewasa, memiliki persamaan atau perbedaan, atau 

bagaimana kepribadian seseorang berubah dan berkembang dari anak-anak, 

remaja sampai dewasa. 

Tujuan psikologi perkembangan menitik beratkan pada suatu usaha untuk 

mengetahui sebab akibat yang melandasi terjadinya perkembangan manusia, 

sehingga menimbulkan suatu perubahan seperti perubahan tingkah laku serta 
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kemampuan yang sedang berkembang, mempelajari perbedaan-perbedaan yang 

bersifat pribadi, mempelajari tingkah laku seseorang pada lingkungan tertentu 

yang menimbulkan reaksi yang berbeda, serta mempelajari penyimpangan dari 

tingkah laku yang dialami dialami seseorang berdasarkan fungsional inteleknya.  

Menurut Elizabeth, B.Hurlock dalam Desmita (2015:10) mendefinisikan 

tujuan psikologi perkembangan dewasa ini, yaitu: (1) Menentukan perubahan-

perubahan apakah yang terjadi pada usia yang umum dan yang khas dalam 

penampilan, perilaku, minat, dan tujuan dari masing-masing periode 

perkembangan (2) Menentukan kapan perubahan-perubahan itu terjadi (3) 

Menentukan sebab-sebabnya (4) Menentukan bagaimana perubahan itu 

mempengaruhi perilaku (5) Menentukan dapat atau tidaknya perubahan-

perubahan itu diramalkan (6) Menentukan apakah perubahan itu bersifat 

individual atau universal. Sehingga dari paparan tersebut dapat membantu peneliti 

dalam memberikan jawaban yang tepat terhadap tingkah laku dan dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pola berfikir, perasaan.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa psikologi 

perkembangan merupakan cabang ilmu dari psikologi yang mempelajari secara 

sistematis terhadapat perkembangan prilaku manusia dalam perkembangannya 

dan latar belakang yang mempengaruhinnya. Mempelajari proses-proses yang 

mendasari perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri, baik perubahan dalam 

struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang 

hidupnya (life-span), yang biasanya dimulai sejak konsepsi hingga menjelang 

mati. Tahap kehidupan psikologi perkembangan dalam seorang individu semua 

bergantung pada pengalaman yang diperoleh, serta pola asuh yang di dapat dalam 
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keluarganya, kerena pembentukan perkembangan individu tergantung pada pola 

asuh yang diberikan orang tua kepada anak. 

2.3 Pola Asuh Orang tua 

Pola asuh orang tua dalam keluarga adalah sebuah frase yang menghimpun 

empat unsur penting, yaitu pola, asuh, orang tua, dan keluarga. Berdasarkan tata 

bahasanya, pola asuh terdiri dari kata pola dan asuh, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) 

yang tetap, maka hal tersebut semakna dengan kebiasaan yang dilakukan atau 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan asuh yang berarti mengasuh, 

menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih) 

supaya dapat berdiri sendiri, memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu 

badan kelembagaan. 

Pola asuh orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, ayah atau 

ibu, dalam memimpin, mengasuh dan membimbing anak dalam keluarga. 

Menurut Djamarah (2014: 51) menjelaskan bahwa pola asuh berarti pendidikan. 

Dengan demikian, pola asuh orang tua adalah upaya orang tua yang konsisten dan 

persisten dalam menjaga dan membimbing anak dari sejak dilahirkan hingga 

remaja. Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang diterapkan pada anak dan 

bersifat relatif, konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dapat dirasa oleh 

anak dan bisa memberikan dampak negatif maupun positif. 

Menurut Shochib (1998: 16) berpendapat bahwa pola asuh merupakan upaya 

orang tua dalam menanamkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak. Cara orang 

tua bertindak terhadap anak-anaknya, dimana mereka melakukan serangkaian 

usaha aktif untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 
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Maka dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh terbesar pada 

anak pada anak berasal dari keluarga, karena keluarga sebagai wadah untuk 

mendidik, mengasuh, dan mengarahkan anak dalam bentuk sosialisasi. 

Mengembangkan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di 

lingkungan masyarakat dengan baik.  

Pola asuh dapat dikatakan hal yang fundamental dalam pembentukan 

karakter. Teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-

anak karena sebagai sistem anak dalam melakukan modeling dan imitasi dari 

lingkungan terdekatnya. Keterbukaan antara orang tua dan anak menjadi hal 

penting agar dapat menghindarkan anak dari pengaruh negatif yang ada di luar 

lingkungan keluarga. Orang tua perlu membantu anak dalam mendisiplinkan diri 

(Sochib, 1996: 65). Selain itu pengisian waktu luang anak dengan kegiatan positif 

untuk mengaktualisasikan diri sangat penting dilakukan. Pengisian waktu luang 

merupakan salah satu wadah untuk saling berbagi dan memahami antara 

keinginan orang tua dan anak. Di sisi lain, orang tua hendaknya kompak dan 

konsisten dalam menegakkan aturan. Apabila diantara orang tua tidak kompak 

dan konsisten, maka anak akan mengalami kebingungan dan sulit diajak disiplin. 

Bentuk- bentuk pola asuh orang tua mempengaruhi pembentukan kepribadian 

anak, setelah menjadi dewasa. Hal tersebut, ciri-ciri dan unsur-unsur watak setiap 

individu dewasa sebenarnya jauh sebelumnya, benih-benih sudah 

ditanamtumbuhkan kedalam jiwa seseorang individu sejak saat awal. Itu 

sebabnya, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat dominan dalam 

membentuk kepribadian anak sejak kecil hingga dewasa. Kepribadian itu sendiri, 

menurut Djamarah (2014: 52) menjelaskan bahwa pembentukan kepribadian 
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berasal dari pengetahuan yang dimiliki anak maupun oleh berbagai perasaan, 

emosi, kehendak dan keinginan yang ditujukan kepada berbagai macam hal dalam 

lingkungannya.  

Dalam penjelasan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki 

cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak. Cara dan pola 

tersebut tentu akan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. 

Pola asuh orang tua sebagai gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan 

anak dalam berinteraksi, dan melakukan komunikasi selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan. Dalam kegiatan memberikan pengasuhan ini, orang tua akan 

memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hukuman, serta tanggapan terhadap 

keinginan anak. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, 

dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar 

akan diresapi, kemudian menjadi kebiasaan bagi anak-anaknya. 

Kualitas dan intensitas pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang kuat 

dalam membentuk sikap dan mengarahkan perilaku anak. Setiap suku bangsa 

memiliki pola asuh masing-masing dalam mendidik anak adat istiadat suatu suku 

bangsa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola asuh yang diterapkan 

oleh orang tua, sesuai dengan suku bangsa. Pengetahuan, gagasan dan konsep 

yang dianut sebagaian besar suatu suku bangsa yang disebut adat istiadat sangat 

mempengaruhi pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anak. 

Sejumlah nilai yang terkandung dalam adat istiadat itulah yang terwariskan, 

tumbuh dan berkembang di dalam diri anak dan kemudian menjadi kepribadian 

anak. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan oleh suatu suku akan melahirkan 

anak dengan kepribadian yang khas (Djamarah, 2014: 53). 
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Menurut Mindel dalam Arjoni (2017: 8) bervariasinya kualitas dan 

intensitas pola asuh dipengaruhi oleh latar belakangi oleh beberapa faktor:   

a) Budaya Setempat 

Lingkungan masyarakat disekitar tempat tinggal memiliki peran yang 

cukup besar dalam membentuk pola asuh orang tua terhadap anak. Dalam 

hal tersebut mencakup segala aturan, norma, adat dan budaya yang 

berkembang di dalamnya. 

b) Ideologi yang Berkembang dalam Diri Orang tua 

Orang tua mempunyai keyakinan dan ideologi tertentu cenderung 

menurunkan pada anak-anaknya dengan harapan bahwa nantinya nilai 

dan ideologi dapat tertanam dan dikembangkan oleh anak di kemudian 

hari. 

c) Letak Geografis norma Etis 

Dalam hal ini, letak suatu daerah atau norma etis yang berkembang 

dalam masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk 

pola asuh yang nantinya diterapkan orangtua terhadap anak. Penduduk 

pada dataran tinggih memiliki perbedaan karakteristik dengan penduduk 

dataran rendah sesuai dengan tuntutan dan tradisi yang berkembang pada 

tiap daerah. 

d) Orientasi Religius 

Orientasi religius dapat menjadi pemicu di terapkannya pola asuh dalam 

keluarga. Orang tua yang menganut agama dan keyakinan tertentu 

senantiasa berusaha, agar anak nantinya juga mengikuti agama dan 

keyakinan religius tersebut. 
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e) Status Ekonomi 

Status ekonomi sangat mempengaruhi pola asuh yang nantinya akan 

diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Dengan perekonomian yang 

cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, serta lingkungan 

material yang mendukung cendurung mengarahkan pola asuh orang tua 

menuju perlakuan tertentu yang dianggap sesuai oleh orang tua. 

f) Bakat dan Kemampuan Orang Tua 

Orang tua yang mempunyai kemampuan dalam komunikasi dan 

berhubungan dengan tepat terhadap anak, cenderung mengembangkan 

pola asuh sesuai dengan diri anak tersebut. 

g) Gaya hidup  

Norma yang dianut dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan yang nantinya akan mengembangkan suatu gaya hidup. 

Gaya hidup masayarakat di desa dan di kota besar memiliki berbagai 

macam berbedaan dan cara yang berbeda pula dalam interaksi serta 

hubungan orang tua dengan anak. Sehingga hal tersebut akan berdampak 

pada pola asuh orang tua terhadap anak. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola asuh orang tua ada yang bersifat internal dan eksternal. Hal 

yang bersifat internal yakni ideologi yang berkembang dalam diri orang tua, bakat 

dan kemampuan orang tua, orientasi religius serta gaya hidup. Sedangkan faktor 

yang bersifat eksternal seperti lingkungan tempat tinggal, budaya setempat, letak 

geografis, norma etis dan status ekonomi. 
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2.4 Bentuk-bentuk pola asuh orang tua 

Menurut Santrock (2014: 291) membagi pola asuh orang tua ke dalam 4 

macam, yang diuraikan sebagai berikut: 

2.4.1 Pola Asuh yang Melalaikan   

Pola asuh melalaikan dapat diartikan sebagai pola perilaku orang tua dalam 

berinteraksi dengan anak, yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang 

ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. Jenis pola asuh ini tidak menggunakan 

aturan-aturan yang ketat bahkan bimbingan pun kurang diberikan, sehingga tidak 

ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Kebebasan 

diberikan penuh dan anak diijinkan untuk memberi keputusan untuk dirinya 

sendiri. Tanpa pertimbangan orang tua dan berperilaku menurut apa yang 

diinginkan tanpa ada kontrol dari orang tua. Orang tua yang menerapkan pola 

asuh permisif memberikan kekuasaan penuh kepada anak, tanpa dituntut 

kewajiban dan tanggung jawab, kurang mengontrol terhadap perilaku anak dan 

hanya berperan sebagai pemberi fasilitas, serta kurang berkomunikasi dengan 

anak. Dalam pola asuh seperti ini, perkembangan kepribadian anak menjadi 

kurang terarah dan mudah mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-

larangan yang ada di lingkungannya.  

2.4.2 Pola Asuh Otoritrian 

Dalam pola asuh otoritarian orang tua menerapkan aturan dan batasan yang 

mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, 

jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola asuh otoritarian ini 

dapat menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada anak, inisiatif dan 

aktivitasnya menjadi kurang, sehingga anak menjadi tidak percaya diri pada 

kemampuannya. Anak yang di didik dalam pola asuh otoritarian, cenderung 
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memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu. Dalam hal tersebut anak akan 

timbul hal kekawatiran apabila tidak sesuai dengan orang tuanya dalam 

melakukan suatu kegiatan sehingga anak tidak dapat mengembangkan sikap 

kreatifnya serta hubungan orangtua yang digunakan memungkinkan anak untuk 

menjaga jarak dengan orangtuanya. 

2.4.3 Pola Asuh Otoritatif 

Pola asuh otoritatif menanamkan disiplin kepada anak, orang tua yang 

menerapkan pola asuh otoritatif memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang 

tidak mutlak, dengan bimbingan yang penuh dengan pengertian antara anak dan 

orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan 

pendapat anak tidak sesuai. Dalam pola asuh otoritatif, anak tumbuh rasa 

tanggung jawab, mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada. Pola asuh 

demokratis ini, di samping memiliki sisi positif dari anak, terdapat juga sisi 

negatifnya dimana anak cenderung merongrong kewibawaan otoritas orang tua, 

karena segala sesuatu itu harus dipertimbangkan oleh anak kepada orang tua. 

Dalam praktiknya di dalam masyarakat, tidak di gunakan pola asuh yang tunggal, 

dalam kenyataan ketiga pola asuh tersebut digunakan secara bersamaan di dalam 

mendidik, membimbing, dan mengarahkan anaknya, adakalanya orang tua 

menerapkan pola asuh otoritarian, otoritatif, memanjakan, melalaikan. Maka 

dengan demikian, secara tidak langsung tidak ada pola asuh yang murni 

diterapkan dalam keluarga, tetapi orang tua cenderung menggunakan ketiga pola 

asuh tersebut.  

2.4.4 Pola Asuh Memanjakan 
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Pola asuh memanjakan gaya di mana orang tua sangat terlibat di dalam 

kehidupan anak, kurang memberikan tuntutan atau kendali terhadap mereka. 

Orang tua semacam ini membiarkan anak-anaknya melakukan apa pun yang 

mereka inginkan. Beberapa orang tua menggunakan cara ini, karena mereka 

berkeyakinan bahwa kombina antara keterlibatan yang hangat dan sedikit 

kekangan akan menghasilkan anak yang kreatif dan percaya diri. Anak-anak ini 

cenderung tidak kompeten secara sosial. Banyak anak-anak yang kurang memiliki 

kendali diri yang rendah, tidak matang, dan kesulitan dalam relasi dengan kawan 

sebaya. 

2.5 Dampak Positif dan Negatif Pola Asuh Orang Tua Orang Tua Terhadap 

Anak  

2.5.1 Dampak Pola Asuh Otoritarian 

Pola asuh otoritarian orang tua memiliki peraturan yang kaku dalam 

mengasuh anak-anaknya. Tiap pelanggaran dikenakan hukuman, bersifat 

memaksa dan cenderung tidak mengenal kompromi serta dalam berkomunikasi 

bersifat satu arah. Orang tua menerapkan pola asuh ini ketika berinteraksi dengan 

anak, orang tua memberikan arahan kepada anak dengan tegas tanpa adanya 

perlawanan dari anak, namun apabila arahan yang diberikan bersifat negatif maka 

akan berdampak buruk bagi anak dalam bersosial dengan lingkungannya.  

Pola asuh otoritarian dapat dikatakan pola asuh yang paling berbahaya, 

dimana semua keinginan orang tua harus dituruti oleh anak tanpa pengecualian. 

Dalam posisi ini anak tidak bisa memberikan pendapat dan hanya bisa mengikuti 

kemauan orang tua tersebut tanpa diberikan alasan. Orang tua tipe ini juga 

cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Ketika anak tidak mau 
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melakukan apa yang dikatakan orang tua. Maka, dalam hal tersebut pola asuh 

otoritarian yang diterapkan orang tua kepada anak akan memberikan dampak 

positif bagi perilakunya, akibat dari keinginan orang tua harus dituruti tanpa 

pengecualian dari anak, terkadang timbul sebuah keinginan yang bersifat positif.  

Menurut Santrock (2014: 291) anak yang dibesarkan dalam keluarga 

otoritarian cenderung merasa tertekan, dan penurut. Anak kurang mampu 

mengendalikan diri, kurang dapat berfikir, kurang percaya diri, tidak bisa mandiri, 

kurang kreatif, kurang dewasa dalam perkembangan moral, dan rasa ingin tahunya 

rendah. Dengan demikian pengasuhan otoritarian berdampak negatif terhadap 

perkembangan anak kelak, anak sulit mengembangkan potensi yang dimiliki, 

karena harus mengikuti apa yang dikehendaki orangtua, walau bertentangan 

dengan keinginan anak. Pola asuh ini juga dapat menyebabkan anak menjadi 

depresi dan stres karena selalu ditekan dan dipaksa untuk menurut apa kata 

orangtua, padahal mereka tidak menghendaki. Untuk itu sebaiknya setiap 

orangtua menghindari penerapan pola asuh otoritarian ini. 

2.5.2 Pola Asuh Melalaikan 

Pola asuh ini memperlihatkan bahwa orang tua cenderung memberikan banyak 

kebebasan kepada anaknya dan cenderung memberikan control. Orang tua banyak 

bersikap membiarkan apa saja yang dilakukan anak. Orang tua bersikap damai 

dan selalu menyerah pada anak, untuk menghindari konflik. Orang tua kurang 

memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. Anak dibiarkan berbuat sesuka 

hatinya untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Orang tua tidak peduli 

apakah anaknya melakukan hal-hal positif atau negatif. Yang terpenting hubungan 
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antara anak dengan orang tua baik-baik saja dalam arti tidak terjadi konflik dan 

tidak ada masalah antara keduanya. 

Menurut Santrock (2014: 291)  pola asuh melalikan orang tua tidak mau 

terlibat dan tidak mau pusing-pusing memedulikan kehidupan anaknya. Anak 

menganggap aspek-aspek lain dalam kehidupan orang tuanya lebih penting 

daripada keberadaan dirinya. Walaupun tinggal di bawah atap yang sama, bisa 

jadi orang tua tidak begitu tahu perkembangan anak. Hal tersebut akan 

menimbulkan serangkaian dampak buruk. Di antaranya anak akan mempunyai 

harga diri yang rendah, tidak punya kontrol diri yang baik, kemampuan sosialnya 

buruk dan merasa bukan bagian yang penting untuk orang tuanya. Bukan tidak 

mungkin serangkaian dampak buruk ini akan terbawa sampai ia tumbuh dewasa. 

Tidak tertutup kemungkinan anak akan melakukan hal yang sama terhadap 

anaknya kelak. 

2.5.3 Pola asuh Ototitatif 

Pola asuh otoritatif orang tua lebih memberikan kebebasan yang disertai 

bimbingan kepada anak. Orang tua banyak memberi masukan-masukan dan 

arahan terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Orang tua bersifat obyektif, 

perhatian dan kontrol terhadap perilaku anak tentang berbagai keputusan. 

Menjawab pertanyaan anak dengan bijak dan terbuka. Orang tua cenderung 

mengaggap sederajat hak dan kewajiban anak dibanding dirinya. Pola asuh ini 

menetapkan musyawarah sebagai pilar dalam memecahkan berbagai persoalan 

anak, mendukung dengan penuh kesadaran, dan berkomunikasi dengan baik. 

Menurut Santrock (2014: 291)  pola asuh otoritatif banyak memberikan 

dampak positif karena mendorong anak untuk mandiri, tetapi orang tua harus tetap 
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menetapkan batas dan kontrol. Orang tua biasanya bersikap hangat, dan penuh 

welas asih kepada anak, bisa menerima alasan dari semua tindakan anak, 

mendukung tindakan anak yang kontruksif. Anak yang terbiasa dengan pola asuh 

demokratis akan membawa dampak menguntungkan. Diantaranya anak akan 

merasa bahagia, mempunyai kontrol diri dan rasa percaya dirinua terpupuk, bisa 

mengatasi stres, punya keinginan untuk berprestasi dan bisa berkomunikasi, baik 

dengan teman-teman dan orang dewasa. Anak lebih kreatif, tidak rendah diri, dan 

berjiwa besar. 

Penerapan pola otoritatif berdampak positif terhadap perkembangan anak 

kelak, kerena anak senantiasa dilatih untuk mengambil keputusan dan siap 

menerima segala konsukuensi diri keputusan yang diambil. Dengan demikian 

potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal, karena anak 

melakukan segala aktivitas sesuai dengan kehendak dan potensinya. Sementara 

orang tua memberikan kontrol dan bimbingan manakala anak melakukan hal-hal 

negatif yang dapat merusak kepribadian anak. 

2.5.4 Pola Asuh Memanjakan 

Pola asuh memanjakan dapat diliat dari orang tua dengan sengaja mengasuh 

anak-anaknya menggunakan cara tersebut, orang tua berkeyakinan bahwa 

kombinasi antara keterlibatan yang hangat dan sedkit kekangan kepada anak akan 

menghasilkan anak yang kreatif dan percaya diri. Meskipun demikian, anak-anak 

dari orang tua yang memanjakan jarang belajar menghormati orang lain dan 

kesulitan mengendalikan perilakunya. Mereka mungkin medominasi, egosentris, 

tidak patuh, dan kesulitan dalam relasi dengan teman sebayanya. 
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Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh memiliki dampak 

yang sangat brerpengaruh terhadap kepribadian anak. Maka, dalam hal itu orang 

tua hendaknya bersikap arif dan bijaksana, tidak ekstrim terhadap salah satu pola 

asuh yang ada. Dalam arti mampu memberi pengasuhan sesuai dengan apa yang 

sedang dilakukan anak dan apa harapan orang tua. Sehingga, orang tua dapat 

menerapkan ketika pola asuh tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan 

demikian pengasuhan yang diberikan oleh orang tua lebih mengutamakan kasih 

sayang, kebersamaa, musyawarah, saling pengertian dan penuh keterbukaan-

keterbukaan. Anak-anak yang dibesarkan dan diasuh dengan baik, akan 

berdampak pada seluruh potensi anak dan berkembang secara optimal. 

2.6 Unsur Pembangun Novel  

Karya sastra merupakan hasil proses kreativitas pengarang dalam 

melakukan pengembaraan batin, proses perenungan yang mendalam atas sesuatu 

yang berada di luar dirinya (Sugiarti, 2014: 134). Hasil dari proses kreativitas 

tersebut tentunya bisa berupa hayalan atau imajinasi seseorang. Namun, di 

dalamnya harus berpegang dalam tatanan nilai masyarakat mengenai boleh atau 

tidaknya sesuatu diungkapkan. 

Membahas mengenai sebuah karya sastra, tentunya ada beberapa genre 

yang sudah dikenali, salah satunya novel. Dalam novel pasti terdapat unsur-unsur 

pembangun yang menjadikan novel sebagai karya sastra yang baik. Sebelum 

mengarah kepada unsur-unsur yang membangun novel, terlebih dahulu perlu 

memahami pengertian dari novel. Novel merupakan jenis sastra yang baru 

dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut Nurgiyantoro (2009: 15), novel 

merupakan karya yang bersifat realistis dan mengandung nilai psikologis yang 

mendalam, sehingga novel dapat berkembang dari sejarah; surat-surat; bentuk-
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bentuk non fiksi atau dokumen-dokumen; sedangkan roman atau romansa lebih 

bersifat puitis. Unsur pembangun novel dapat dikatakan suatu dasar yang 

mendukung terciptanya sederetan cerita yang diciptakan oleh seorang pengarang. 

Oleh karena itu, unsur pembangun ini amat penting bagi terciptanya sebuah novel 

yang baik dan berkualitas. Unsur pembangun novel terdiri atas dua bagian besar 

yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 

2.6.1 Unsur-unsur Intrinsik Karya Sastra 

Burhan Nurgiantoro dalam Teori Pengkajian Fiksi (2015: 29) menjelaskan 

bahwa unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu 

sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya 

sastra, yang secara faktual akan dijumpai jika seseorang membacanya. Jadi unsur 

intrinsik dapat dikatakan juga sebagai objek yang mandiri dan memiliki dunianya 

sendiri berkenaan dengan karya sastra. 

  Unsur intrinsik novel adalah unsur-unsur yang (secara langsung) turut 

serta membangun cerita. Unsur intrinsik ini membangun karya sastra dari dalam, 

yang di antaranya berupa tema, tokoh dan penokohan, alur (plot), dan latar 

(setting). 

a. Tema  

  Dalam sebuah tulisan tema menjadi hal yang dasar pembentuk suatu 

sasaran yang akan ditulis dan menjadi sebuah tujuan. Setiap keranga yang 

berbentuk fiksi memiliki dasar tema yang menjadi patakon utama pengarang. 

Menurut Warsiman (2016: 114) menjelaskan tema bukanlah jiwa cerita, bukan 

pula pokok karangan tetapi sebagai makna cerita yang disajikan. Dalam 

pengertian tersebut tema merupakan suatu unsur novel yang memberi makna 
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secara keseluruhan terhadap isi cerita yang telah disampaikan kepada pembaca. 

Tema terwujud dalam bentuk suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu 

hal. Maka, tema hanya dapat ditemukan dengan jalan membaca cerita secara 

cermat dan bertanggung jawab, termasuk menyadari adanya hubungan di antara 

bagian cerita dan hubungan anatara bagian-bagian itu dengan cerita.  

Tema menjadi hal utama yang sangat penting dalam sebuah karya sastra, 

yang memberikan masukkan bagi unsur-unsur lain yang menajdi unsur 

pembentuk karya sastra. Tema dianggap sangat penting karena tanpa adanya tema, 

maka tidak akan ada sebuah karya yang dihasilkan termasuk karya sastra. Jika 

diibaratkan sebagai pohon, maka tema adalah akar yang menjadi pondasi dan 

memiliki fungsi utama sebagai penyeimbang keseluruhan sistem di dalamnya. 

Menurut (Surastina, 2018: 67) tema dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tema 

mayor yang sangat menonjol dan menjadi persoalan menjadi tema yang paling 

utama dalam kesuluruhan bagian dan tema minor tidak menonjol dapat dikatakan 

tema sebagaian. 

Hal senada juga dinyatakan Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2015: 114), yang 

mengungkapkan tema sebagai makna sebuah cerita yang khusus menerangkan 

sebagian besar unsurnya dengan cara yang sederhana. Hal tersebut, membuat 

kebanyakan pembaca sedikit sulit menentukan tema yang dimaksud pengarang, 

sehingga terkadang yang dinyatakan pembaca sebagai tema kurang tepat atau 

bahkan keluar jauh dari yang sebenarnya. Maka dari itu, untuk mengerti suatu 

tema perlu langkah cermat dan teliti dalam menemukan sisi tersembunyi. 

b. Tokoh dan Penokohan  
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 Hal yang dimaksud dengan tokoh adalah pelaku yang dikisahkan perjalanan 

hidupnya dalam cerita fiksi. Selain sebagai pelaku, beberapa juga menjadi 

penderita dalam rentetan peristiwa yang diceritakan. Dalam cerita fiksi anak tokoh 

cerita tidak harus berwujud manusia, seperti anak-anak atau orang dewasa lengkap 

dengan nama dan karakternya, melainkan juga dapat berupa binatang atau suatu 

objek lain yang biasanya merupakan bentuk personifikasi manusia.  

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Abrams (dalam Nurgiantoro, 2015: 247), 

bahwa tokoh cerita (character) dapat dipahami sebagai seseorang yang 

ditampilkan dalam teks cerita naratif. Dapat dikatakan suatu karya sastra bukan 

hanya genre novel, pengarang memerlukan tokoh untuk memerankan cerita yang 

dibuatnya. Sehingga, pembaca dapat mengetahui kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu yang ada pada diri tokoh sebagaimana yang diekspresikan 

lewat kata-kata dan ditunjukkan dalam tingkah lakunya. 

Para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita memiliki peranan dan karakter 

yang berbeda-beda. Tokoh yang membuat suatu cerita lebih hidup dan unik, 

seolah-olah terjadi di alam nyata. Seorang tokoh memiliki peranan penting dalam 

suatu cerita, disebut tokoh utama, sedangkan tokoh yang memiliki peranan tidak 

penting disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Hal ini dikarenakan 

pemunculannya yang hanya melengkapi, melayani, dan mendukung pelaku utama. 

Selain menampilkan tokoh dalam suatu cerita, pengarang juga 

memberikan watak tertentu di masing-masing tokoh. Dalam menentukan pemeran 

tokoh utama dan tokoh tambahan, pembaca dapat melihatnya dari seringnya 

kemunculan tokoh dalam cerita. Pembaca juga dapat menentukan tokoh utama 
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lewat pengarang yang sering memberikan tokoh utama komentar dan 

dibicarakannya dalam cerita tersebut. 

Tokoh dalam cerita seperti halnya manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehubungan dengan watak ini, tentunya terdapat dua sebutan yang berbeda yaitu 

protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis merupakan pelaku yang memiliki 

watak baik, sehingga dominan disenangi oleh pembacanya. Lain halnya dengan 

tokoh antagonis yang sering tidak disukai pembaca karena tidak sesuai dengan 

ekspektasi mereka dalam peristiwa yang diceritakan. 

Menurut Aminuddin (2013: 79) dalam menampilkan karakter atau watak 

tokoh dalam cerita, dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: (1) analitik; 

(2) dramatik; (3) gabungan analitik dan dramatik. Cara yang pertama yaitu 

analitik adalah ketika pengarang menjelaskan watak suatu tokoh, maka penjelasan 

tersebut dilakukan secara langsung oleh pengarang. Selanjutnya yaitu dengan cara 

dramatik. Cara dramatik ini berbeda dengan cara analitik. Seorang pengarang 

ketika menggambarkan watak tokoh dengan cara dramatik dilakukan secara tidak 

langsung, melainkan dengan melukiskan tempat tinggal atau lingkungan, 

menampilkan melalui dialog dengan tokoh lain, melalui tindakan atau perbuatan, 

dan melalui reaksi yang dilakukan oleh tokoh ketika terjadi suatu peristiwa.  

c. Alur (plot)  

 Alur atau plot adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun 

sebagai sebuah interelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-

bagian keseluruhan fiksi (Semi, 1993: 43), sehingga dapat dikatakan juga sebagai 

perpaduan unsur-unsur yang membangun kerangka utama cerita. Sama halnya 

seperti yang dikatakan oleh Aminuddin (2013: 83), alur atau plot adalah suatu 
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urutan kejadian dalam sebuah cerita yang terbentuk karena adanya tahapan-

tahapan sebuah peristiwa, sehingga dalam sebuah cerita tersebut membentuk suatu 

kesatuan cerita yang dihadirkan oleh para pelaku.  

  Menurut Mido (dalam Rosalita, 2011: 14), dalam meninjau alur dapat 

dilakukan dengan beberapa segi, diantaranya: 

a) Segi kuantitas: alur tunggal, apabila dalam sebuah cerita hanya ada satu alur 

cerita yang berhubungan dengan seorang tokoh atau pemeran utama dan alur 

ganda yaitu ketika dalam suatu cerita ada beberapa alur (lebih dari satu alur 

cerita). 

b) Segi kualitas: alur berat, bila alur tersebut tidak bisa membentuk alur lain 

(pencabangan cerita) karena peristiwa-perista dalam cerita tersebut sudah 

sangat padu dan kompak dan alur longgar yaitu alur yang bisa membentuk alur 

cerita lain. 

c) Segi urutan pengisahan: urutan kronologis (progresif) yaitu apabila seorang 

pengarang membuat cerita menurut urutan waktu kejadian; urutan 

nonkronologis (regresif) merupakan kebalikan dari urutan kronologi, yaitu 

alur cerita yang disusun oleh seorang pengarang dari akhir peristiwa, bukan 

dari awal peristiwa itu terjadi; dan gabungan, yaitu perpaduan peristiwa yang 

menggunakan kedua alur yang telah disebutkan yaitu alur progresif dan alur 

regresif. 

d) Segi tegangan: alur menanjak ini ceritanya dimulai dengan suatu peristiwa 

yang awalnya biasa dan meningkat sampai menjadi sebuah ketegangan; alur 

menurun, ditandai dengan alur peristiwa tegang pada awal cerita dan pada 

akhir cerita alurnya menjadi peristiwa yang biasa saja; dan alur piramida, 
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puncak dari ketegangan sebuah cerita tidak terdapat di awal maupun akhir 

sebuah cerita, melainkan pada pertengahan cerita. 

  Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa alur merupakan runtutan suatu kejadian yang telah dibuat oleh 

pengarah agar pembaca lebih mudah memahami cerita tersebut. Bisa dikatakan 

juga alur merupakan suatu runtutan yang terjadi berdasarkan hubungan sebab-

akibat. Setiap peristiwa selalu dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa satu 

sama lain disebabkan karena adanya akibat dari peristiwa lain. 

  Alur yang baik harus mampu memunculkan kejadian-kejadian konflik 

yang menarik atau mencekam. Jangan sampai suatu konflik dalam cerita hanya 

dipaparkan secara datar. Hal ini akan membuat pembaca kurang tertarik dengan 

alur dari suatu cerita tersebut. Pembaca bisa melihat bagaimana cara tokoh dalam 

berikir untuk menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang ada melalui 

alur sebuah cerita. Selain itu, tingkah laku para tokoh dapat digambarkan dalam 

peristiwa-peristiwa lewat rangkain kejadian suatu cerita.  

d. Latar (setting)  

  Bersama dengan unsur tokoh dan alur cerita, unsur latar merupakan 

sebuah fakta cerita yang secara konkret dapat ditemukan dalam cerita fiksi. Latar 

(setting) dapat dipahami sebagai landas tumpu berlangsungnya berbagai peristiwa 

dan kisah yang diceritakan dalam cerita fiksi tidak dapat terjadi begitu saja tanpa 

kejelasan landas tumpu. Sama halnya dengan apa yang diungkapkan Abrams 

(dalam Nurgiyantoro, 2015: 314), latar merupakan landas tumpu, menyaran pada 

pengertian sebuah tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial di mana tempat 

kejadian itu diceritakan, sedangkan Budianta (2008: 182) mengatakan bahwa, 
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latar merupakan waktu dan tempat terjadinya sebuah peristiwa yang ada dalam 

sebuah drama atau kisah. Unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, 

yaitu tempat, waktu, dan sosial.  

Latar tempat, menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah cerita. Unsur tempat yang digunakan biasanya dengan 

nama-nama tempat tertentu misalnya seperti kota, kecamatan, hutan, sungai, dan 

sebagainya (Nurgiyantoro, 2014: 315). Setiap tempat pasti memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda dengan tempat yang lainnya. Karya sastra akan dianggap 

kurang meyakinkan pembaca ketika terjadi ketidaksesuaian antara deskripsi yang 

ada di dalam karya sastra dengan keadaan tempat secara realitas, terutama jika 

seorang pembaca sudah mengenali tempat tersebut.  

Latar waktu  merupakan salah satu dari tiga unsur pokok yang sudah 

disebutkan. Latar waktu dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu (a) 

lampau, yaitu waktu yang telah terlewati; (b) kini, yaitu waktu yang sedang 

dialami atau sedang berlangsung; (c) akan, yaitu waktu yang belum yang berarti 

besok, nanti, minggu depan, dan lain-lain (Nurgiyantoro, 2015: 318). Latar waktu 

selalu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. Berkaitan juga dengan masalah kapan biasanya 

dihubungkan dengan waktu yang faktual. Waktu faktual merupakan waktu yang 

berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa. Semua yang berhubungan dengan 

latar waktu peristiwa merupakan sebuah acuan. Harus ada kesesuaian antara 

waktu yang terdapat dalam cerita dengan waktu terjadinya peristiwa, apabila tidak 

ada kesesuaian antara keduanya maka akan membuat cerita menjadi tidak wajar 
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bagi pembaca. Waktu berkaitan dengan berlangsungnya suatu cerita, karena tidak 

mungkin ada rentetan peristiwa tanpa hadirnya waktu.  

Latar tempat dapat dikatakan menjadi latar khas tipikal atau bersifat netral 

dilihat dari latar sosialnya. untuk menjadi khas tipikal atau netral, deskripsi latar 

tempat harus mendeskripsikan latar sosial tempat tersebut (Nurgiyantoro, 2015: 

315). Latar sosial biasanya mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam sebuah karya 

fiksi. Tata cara kehidupan sosial yang dialami oleh masyarakat mencakup 

berbagai masalah yang cukup kompleks. Masalah itu dapat berupa kebiasan hidup 

masyarakt, tradisi, pandangan hidup atau cara berfikir, dan lain-lain. Hal yang tak 

kalah penting dalam latar sosial seseorang yaitu mengenai status sosial tokoh 

tersebut misalnya, rendah, menengah, dan atas. 

 

 


