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KATA PENGANTAR 

 

Atas berkah-rahmat Allah yang maha pencipta, buku ajar yang berjudul 

Psikologi Sastra  ini dapat terwujud. Buku kecil yang berfungsi sebagai panduan 

perkuliahan ini secara berurutan menyajikan beberapa pokok pikiran tentang (1) 

wilayah kajian psikologi sastra, yang secara esensial memadukan dua disiplin 

ilmu, yaitu sastra dan psikologi; (2) problematika yang muncul dalam kajian 

psikologi sastra, terutama menyangkut keberadaan karya sastra yang berada di 

persimpangan sekaligus konflik psikologis; (3) konsep dasar psikologi sastra, 

memberikan pencerahan tentang konsep kemandirian ilmu kesastraan; (4) cara 

kerja psikologi sastra,  merupakan langkah-langkah teknis yang dapat diterapkan 

dalam melakukan kajian terhadap karya sastra dari demensi psikologi. Proses 

marginalisasi sastra di tengah-tengah masyarakat merupakan fenomena menarik 

dan mencakup aspek sosial maupun psikologis. Dengan demikian keberadaan 

sastra di tengah masyarakat dalam posisi keterjepitan atau tersisihkan. 

Pada bagian akhir buku ini disajikan pokok pikiran teori psikologi , 

Sigmund Freud Sang Penemu, membagi Struktur Dinamika Kepribadian individu 

atas Id, Ego, dan Super Ego, Teori Realitas William Glasser yang memandang 

manusia memiliki 4 (empat) komponen yaitu: Melakukan, Berpikir,   Merasa, dan  

Fisiologis. Adapun muara dari semua aktivitas manusia adalah memfungsikan 

pikiran secara mutlak, membangun kesadaran berpikir secara penuh (Fully 

function thinking). Dengan beberapa pokok pikiran tersebut diharapkan 

mahasiswa memiliki gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang kajian 

psikologi sastra. Pemahaman dan penghayatan terhadap matakuliah ini 

diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah kajian sastra yang apresiatif dan 

ilmiah, secara aplikatif.  

Dalam penyusunan buku ini, banyak pihak yang terlibat dan 

memberikan kontribusi, baik secara material maupun emosional dan spiritual. 
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KATA PENGANTAR 

Pada kesempatan ini saya kembali mengucapkan syukur kehadirat Allah 

yang maha pemurah, karena Dr. Kustyarini, S.Pd, S.Psi., M.Pd saat ini telah 

menerbitkan kembali karya ilmiahnya berupa buku ajar. Buku yang berjudul 

Psikologi Sastra ini merupakan karya dokumentatif yang aplikatif untuk proses 

perkuliahan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karya ini 

akan mampu memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang Sastra Indonesia, 

khususnya aspek psikologi.  

Saya menangkap adanya tahapan-tahapan yang sistematis dalam 

penyajian sebuah ontologis ilmu di buku ini. Pendekatan berpikir induktif telah 

merambati karya ini yang diawali dari wilayah kajian kemudian munculnya 

problematika yang disambung dengan pemecahan masalah berdasarkan kajian 

teoritik serta diakhiri dengan langkah-langkah yang memandu menemukan solusi 

dari kemelut sastra. Kemelut dalam sastra pada hakekatnya adalah kemelut 

kehidupan manusia yang terungkap dalam karya prosa fiksi. Untuk itulah 

problematika tokoh dalam sastra merupakan problem manusia secara hakiki, baik 

dari sisi sosiologis maupun dari aspek psikologis. 

              Sebenarnya banyak hal yang “biasa” yang disajikan, tetapi ketika dirakit 

dalam keutuhan sajian yang unik, kasus-kasus dalam sastra ini menjadi terasa 

istimewa. Buku ini sangat layak untuk pegangan mahasiswa dan sangat bernilai 

dokumentatif setelah diterbitkan dan diserap keilmuannya oleh mahasiswa. 

Sebagai bahan pijakan diskusi para mahasiswa, buku ini akan mampu menjadi 

triger dalam membangkitkan kreativitas berpikir. Dengan buku ini juga sangat 

membantu dosen pengampu matakuliah psikologi sastra, karena arah sasaran 

menjadi jelas dan terpandu.  Dalam perjalanan proses perkuliahan akan muncul 

“daerah bentrokan” yang memungkinkan dosen memberikan ulasan lebih dalam 

dan luas, sehingga tidak ada lagi masalah dalam pembelajaran yang dipeti-eskan.  

Saya berharap dengan terbitnya buku ini akan menambah bahan rujukan/ 

referensi mahasiswa dalam pengembangan keilmuannya. Pengenalan terhadap 

tokoh-tokoh ilmuwan sastra akan dapat memicu dan memacu belajar mahasiswa, 

sehingga penguasaan ilmu sastranya semakian mumpuni. Buku ini juga dapat 



                       Psikologi Sastra  

 

4 

 

mengubah cara pikir dan  cara pandang mahasiswa menjadi lebih arif-bijaksana. 

Di samping itu, buku ini dapat dibaca khalayak pemerhati sastra dan juga 

psikologi.   

 

Univ.Wisnuwardhana Malang                               

      Rektor, 

 

                                                                               Prof. Dr.H. Suko Wiyono,S.H.,M.H 
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IDENTITAS DAN DESKRIPSI MATAKULIAH 

 

Identitas Matakuliah 

Matakuliah           : Psikologi Sastra 

Kode Matakuliah  :  

SKS/JS                  : 3 SKS/JS 

 

Deskripsi Matakuliah: 

Psikologi Sastra merupakan matakuliah wajib yang memberikan 

wawasan dasar tentang sastra dalam kaitannya dengan psikologi. Karya sastra 

yang hadir di tengah-tengah masyarakat pembaca, ternyata tidak tiba-tiba ada. 

“Kehadirannya” melalui proses penciptaan yang panjang dan berliku. 

Keterlibatan pengarang, masyarakat, dan pembaca, ternyata mempengaruhi 

“kelahiran” karya sastra. 

Beberapa pokok pikiran yang disajikan dalam perkuliahan ini tentang (1) 

wilayah kajian psikologi sastra, yang secara esensial memadukan dua disiplin 

ilmu, yaitu sastra, psikologi; (2) problematika yang muncul dalam kajian 

psikologi sastra, terutama menyangkut eksistensi karya sastra yang berada di 

persimpangan sekaligus konflik psikologis; (3) konsep dasar psikologi sastra, 

memberikan pencerahan tentang konsep kemandirian ilmu kesastraan; (4) cara 

kerja psikologi sastra,  merupakan langkah-langkah teknis yang dapat diterapkan 

dalam melakukan kajian terhadap karya sastra dari demensi psikologi. Proses 

marginalisasi sastra di tengah-tengah masyarakat merupakan fenomena menarik 

dan mencakup aspek sosial maupun psikologis.  
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Indikator Kompetensi Mahasiswa: 

1. Mahasiswa mampu  membuat pemetaan tentang wilayah kajian psikologi 

sastra; 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam 

kajian psikologi sastra; 

3. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar psikologi sastra; 

4. Mahasiswa dapat menerapkan langkah-langkah kerja psikologi sastra; 

5. Mahasiswa dapat menemukan keterkaitan antara: karya sastra, pengarang, 

pembaca, dan masyarakat, serta menjelaskan posisi marginalisasi sastra. 

 

Tahapan Sajian Pembelajaran: 

 

Buku ajar ini disajikan dalam 4 (empat) bagian. Masing-masing bagian 

diproyeksikan untuk 4 (empat) kali pertemuan. Jadi secara keseluruhan 

membutuhkan 16 (enam belas) kali pertemuan. 

Pada bagian 1, tentang Sketsa wilayah kajian sastra diperlukan 2 (dua) 

pertemuan. Selanjutnya tentang Sketsa Problematika psikologi sastra dibutuhkan 

2 (dua) pertemuan, diikuti dengan latihan soal-soal. 

Pada bagian 2, tentang Sketsa Konsep Dasar Psikologi Sastra diperlukan 2 

(dua) pertemuan. Selanjutnya tentang cara kerja Psikologi Sastra dipilah dalam 2 

(dua) pertemuan, diikuti dengan latihan soal-soal. 

Pada bagian 3, tentang (1) karya sastra dan masyarakatnya: 1 (satu) 

pertemuan; (2) karya sastra dan pengarangnya: 1 (satu) pertemuan; (3) karya 

sastra dan pembacanya: 1 (satu) pertemuan; dan (4) karya sastra dan 

marginalisasi: 1 (satu) pertemuan, kemudian diikuti latihan soal-soal. Dengan 

demikian pada bagian ketiga ini diperlukan waktu sebanyak 4 (empat) pertemuan. 

Pada bagian 4, tentang karya sastra dan psikologi diperlukan 2 (dua) 

pertemuan. Selanjutnya teori Psikologi: Psikoanalisis, Sigmund Freud Sang 

Penemu, dan Teori Realitas William Glasser dibutuhkan waktu 3 (tiga) 

pertemuan, yang diikuti dengan latihan soal-soal dan penerapan kajian. 
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Dengan demikian buku ajar yang disajikan dalam 4 (empat) bagian ini 

membutuhkan waktu penyajian sebanyak 16 kali pertemuan. Hal ini sudah 

diperhitungkan dengan adanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 
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PSIKOLOGI SASTRA 

• KARYA SASTRA -----------------------

• BENTUK & JENISNYA

• PENGARANG

• PEMBACA

• MASYARAKAT

SASTRA

SOSIOLOGI

PSIKOLOGI



                       Psikologi Sastra  

 

11 

 

Pada hakekatnya, manusia adalah tokoh yang mengalami proses 

pertumbuhkembangan karakter, sehingga selama keberadaannya masih diakui 

maka terus berkembang karakternya. Setiap waktu dan peristiwa akan 

menjadikan karakter berkembang dan berubah, sehingga relativitas dan keunikan 

manusia tidak dapat dihakimi secara mutlak oleh siapa pun. Penentuan jati diri 

masih bersifat tentatif dan kontekstual. Oleh sebab itulah, konteks kehidupan 

secara sosiologis maupun psikologis memegang peranan penting dalam kajian 

sastra. Berbicara masalah sastra hakekatnya adalah berbicara karya sastra, proses 

penciptaan karya sastra, pencipta/ pengarang, masyarakat jaman karya sastra 

dilahirkan, dan pembaca karya sastra.  

Di dalam unsur instrinsik pembangun karya sastra (prosa) ada tokoh 

imajener, yang sifat dan karakternya berkembang sebagaimana tokoh dalam 

dunia nyata. Bisa jadi tokoh imajener mewakili diri pengarang atau orang yang 

dikagumi pengarang, atau bahkan yang sangat dibenci pengarang. Mungkin juga 

tokoh yang dihadirkan pengarang merupakan tokoh harapan (idealisme) 

pengarang, yang tidak ada di dunia nyata. Namun demikian, referensi awal 

kelahiran tokoh adalah esensi manusia di alam realita.  

Manusia hadir di dunia memiliki bermacam-macam predikat yang secara 

asali melekat dan bersifat manusiawi. Pearson (1967) menyebutnya sebagai 

makhluk berpikir (homo sapien),  makhluk beragama (homo religious), makhluk 

berkeindahan (homo estetico), makhluk berteman, makhluk sosial (homo socius),  

makhluk  pribadi (homo personalitum), makhluk pemangsa (homo homini lupus), 

makhluk pekerja (Homo Faeber), makhluk berpolitik (homo politicum), makhluk 

berpendidikan (homo educandum), makhluk  dan sebagainya. Dengan predikat 
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yang melekat tersebut manusia berkembang dalam pola yang bervariasi. Ada 

fase-fase yang dilalui secara linear, dan ada yang sporadis, bahkan inkonsisten.  

Teori Solomon Asch dikritisi oleh Shaver, bahwa perkembangan diri 

tokoh dengan keutuhan pribadinya akan sangat dipengaruhi oleh sistem 

komunikasi yang dibentuknya.  Di era teknologi informatika ini batas-batas 

wilayah kenegaraan tidak menjadi hambatan komunikasi. Hal ini menunujukkan 

bahwa konteks kehidupan ini seluas dunia seisinya. Dengan demikian semakin 

besar peluang faktor eksternal dalam ikut serta mempengaruhi keberadaan karya 

sastra.. Wujud karakter tokoh berupa nilai-nilai dasar, yaitu: religius, jujur, 

cerdas, kreatif, peduli, loyal, tanggung jawab, dan demokratis. Dalam proses 

kehidupan, ternyata sikap dan perilaku untuk kerja sama, rasa saling menghargai 

pendapat, rasa saling memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense 

of responsibility), kejujuran, kepercayaan (trust), rela berkorban dan seterusnya 

selalu muncul. Hal ini memiliki jangkauan yang luas baik secara psikologis 

maupun sosial, sehingga tidak terukur secara fisikal. 

Dunia imajinatif dan pikiran manusia tidak terukur. Ide, gagasan, dan 

bentuk kreativitas pikiran manusia bergerak sangat cepat dan “mengejutkan”. 

Impian-impian yang bermunculan bagai kilat selalu hadir dan menghantui diri 

tokoh yang pada gilirannya akan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Banyak 

upaya untuk mewujudkan suatu obsesi, ambisi, angan-angan, cita-cita, yang 

semuanya bersifat abstrak. Imajinasi berkembang dan berbiak sangat cepat tanpa 

terkendali oleh orang di luar diri tokoh. Heraty (1984) menyebutnya sebagai 

“Aku” dalam “Ada”. Keberadaan seseorang dapat diketahui, diakui, kalau 

menunjukkan diri sebagai “Aku”. Proses untuk menunjukkan ini ternyata tidak 
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tiba-tiba dan serta-merta, tetapi melalui sebuah tahapan atau fase yang dinamis 

dan dapat ditelusuri secara kejiwaan. Aspek kognitif dan emotif memegang peran 

yang dominan dalam “menata” impian agar menjadi kenyataan. 

Renungan-renungan, gagasan, ide, angan-angan, masih bersifat tentatif 

dan dapat berkembang sewaktu-waktu. Bentuk-bentuk perilaku yang terlahir 

sebagai akibat dorongan yang kuat dari perasaan, pikiran, idealisme, dan harapan 

yang berakumulasi, merupakan ekspresi yang dapat ditandai dalam konteks 

kehidupan nyata.  Motivasi-motivasi internal dalam diri individu, menurut 

Glasser (1985), merupakan hakekat manusia untuk mencapai tujuan. Ada 

sejumlah aturan main yang harus dipegang teguh dalam mencapai tujuan sebagai 

kelanjutan dari motivasi internal. Salah satu aturan main, “rambu-rambu” yang 

harus dipegang adalah adanya rasa tanggung jawab.  

Tokoh yang hadir dengan motivasi internalnya harus bertanggung jawab 

atas semua yang akan dilakukan, sedang dilakukan, dan akibat dari kelakuannya. 

Motivasi itu tidak disebabkan oleh rangsangan lingkungan. Di samping itu juga 

harus memegang kebenaran secara kontekstual. Rambu berikutnya yang harus 

dipatuhi adalah memegang teguh kebenaran yang berlandasan tanggung jawab. 

Acuan kebenaran harus jelas dan tegas, sehingga langkah-langkah yang ditempuh 

dalam mencapai tujuan lebih mantap. Rambu-rambu lain yang tidak boleh 

ditinggalkan adalah berpijak pada kenyataan, realitas. Realitas yang dihadapi 

merupakan titik tolak semua persoalan, sehingga tahapan yang dilalui berikutnya 

juga harus “siap” menghadapi kenyataan.  

Kenyataan dan harapan sering kali dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, 

sehingga diperlukan langkah-langkah “perjuangan” untuk mewujudkan harapan. 
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Tokoh sebagai makhluk yang menyandang banyak predikat memiliki kebutuhan-

kebutuhan yang  beragam. William Glasser (1985) memberikan 5 kebutuhan 

pokok manusia, yaitu (1) kepemilikan; (2) kekuasaan; (3) kebebasan; (4) 

kesenangan; dan (5) fisiologis. Kesemuanya itu ada dalam diri manusia, tinggal 

pengelolaan dan penumbuhkembangannya yang berbeda-beda. Adapun muara 

dari semua aktivitas manusia adalah memfungsikan pikiran secara mutlak, 

membangun kesadaran berpikir secara penuh (Fully function thinking). 

Teori Realitas William Glasser ini memberikan fenomena baru dalam 

menyikapi kehadiran tokoh dalam “dunia” karya sastra (novel). Sebagai keutuhan 

dunia, karya sastra memiliki kompleksitas dari berbagai sudut pandang. Dari sisi 

psikologis telah banyak karya yang menunjukkan kekentalan aspek psikologis di 

dalam karya sastranya. Seperti karya Iwan Simatupang, Mochtar Lubis, Arifin C. 

Noor, Korri Layun Rampan, Hamsad Rangkuti, telah memberi warna psikologis 

yang dominan di dalamnya. Pandangan yang menetapkan bahwa karya sastra 

terkait erat dengan psikologi mendudukkan karya sebagai otonomi yang di 

dalamnya terkandung unsur-unsur psikologis. Posisi psikologis bukan sesuatu 

yang menempel atau bersanding, tetapi lebur di dalamnya. 

Karya sastra merupakan bentuk konkrit dari perenungan, penjiwaan, dan 

penghayatan pengarang terhadap kehidupan, kebudayaan, dan peradaban 

manusia. Sebagai ekspresi kebudayaan karya sastra mencerminkan nilai-nilai 

budaya.  Nilai-nilai tersebut berupa kompleksitas perikehidupan yang secara 

langsung atau tidak langsung menyertai setiap permasalahan kehidupan yang ada 

dalam karya sastra. Tokoh dalam karya sastra hadir bersamaan dengan tokoh lain 

yang dapat memberikan peran dan karekter yang khas. Komunikasi antartokoh, 
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dalam teori proksemik yang dikembangkan oleh Edward T. Hall (1977)  

dinyatakan bahwa penggunaan jarak dalam komunikasi antartokoh sangat 

menentukan pembentukan karakter. Ada 4 (empat) corak dalam pembagian jarak, 

yaitu (a) jarak publik; (b) jarak sosial; (c) jarak personal; dan (d) jarak akrab. 

Lebih dalam lagi Herbert Kelman (1975) menambahkan pengaruh komunikasi 

antar tokoh mencakup tiga hal, yaitu internalisasi, identifikasi, dan ketundukan. 

Ketokohan dalam sastra sebagaimana tokoh dalam kehidupan nyata, Havland dan 

Weiss mempersyaratkan adanya ethos yang memiliki kredibilitas. Tokoh yang 

kredibel, memiliki dua unsur yaitu expertise (keahlian) dan trust worthiness 

(dapat dipercaya). 

Sastra berperan sebagai media aktualisasi pemikiran-pemikiran filsafat. 

Karya sastra tidak lepas dari kehidupan manusia, oleh karena itu setiap penelitian 

terhadap karya sastra selalu dilatarbelakangi oleh hal-hal yang menonjol atau 

menarik dalam karya sastra tersebut. Sebagai salah satu genre sastra, novel 

mampu memberikan sejumlah informasi yang berhubungan dengan hidup, 

filsafat, ilmu jiwa, ilmu sosial, yang diekspresikan melalui suatu pengembaraan 

yang imajenatif dan aktual.  

Pada hakekatnya karya sastra adalah suatu pengungkapan kehidupan 

melalui bahasa. Karya sastra lahir berdasarkan keinginan manusia untuk 

mengungkapkan diri, menaruh minat pada sesama manusia, untuk menaruh minat 

pada dunia realita tempat hidupnya dan pada dunia angan-angan yang 

dikhayalkan sebagai dunia nyata. Sebuah karya sastra, sebagaimana setiap karya 

seni lainnya, merupakan suatu kebulatan yang utuh, khas dan berdiri sendiri. 

Karya sastra merupakan satu dunia keindahan dalam wujud bahasa yang dari 
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dirinya sendiri telah dipenuhi dengan kehidupan dan realitas. Karya sastra adalah 

pribadi manusia yang berupa pengalaman, pikiran, perasaan, ide, semangat dan 

keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kongkrit yang membangkitkan pesona 

dalam bahasa. Kehadiran bahasa membantu pengarang menuangkan ide-idenya 

secara utuh dan membantu pembaca, sekaligus pembaca sebagai peneliti untuk 

memahami dan memaknai karya sastra secara menyeluruh. Goldman (1972) 

menyebutnya sebagai unity dari pandangan dunia (vision du monde). Dalam 

sastra ada kesatuan, koherensi, totalitas makna, dan memiliki tokoh dinamis, 

bukan sebagai individu tetapi mewakili masyarakatnya. 
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Karya sastra meiliki tiga genre, yaitu puisi, prosa, dan drama. Masing-

masing memiliki karakteristik yang berbeda dan proses penciptaan yang berbeda 

pula. Khusus karya sastra ynng berupa novel, akan dikupas lebih dalam sebagai 

salah satu genre sastra. Istilah novel seperti yang terdapat dalam pengertian yang 
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sering digunakan dalam sastra Inggris dan Amerika, sudah mulai dipakai secara 

berangsur-angsur (Tarigan, 1986: 163). Tetapi yang lebih umum dipakai selama 

ini adalah istilah roman. Di lain pihak ada yang mengatakan bahwa kedua istilah 

roman dan novel adalah sama-sama satu genre sastra. 

Untuk menghindari perbedaan kedua pandangan tersebut, pada uraian ini 

peneliti tidak membedakan mana yang dimaksud atau dimasukkan dalam roman 

dan mana yang dimaksudkan novel. Berarti peneliti tidak membedakan kedua 

istilah tersebut sebagaimana sering dibedakan orang para ahli sastra. 

Novel berasal dari kata Latin “novies“ yang berarti “baru”. Dikatakan 

baru, karena bila dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi dan 

drama, jenis novel ini muncul kemudian. Berkaitan dengan itu, Verginia Wolf 

(dalam Tarigan, 1986: 141) mengatakan bahwa sebuah roman atau novel ialah 

terutama sebuah eksplorasi atau sebuah kronik penghidupan; merenungkan dan 

melukiskan dalam bentuk yang tertentu, pengaruh, ikatan, hasil,kehancuran atau 

tercapainya gerak-gerik manusia. 

Hampir sama dengan pendapat Nani Sidarta dan Batos, yang mengatakan 

bahwa novel merupakan bentuk karya sastra yang menceritakan sebuah bentuk 

kejadian yang luar biasa dari kehidupan. Di dalam kejadian tersebut 

menimbulkan adanya krisis yang menyebabkan terjadinya perubahan nasib pada 

diri tokoh-tokohnya (Tarigan, 1986: 164). 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa novel merupakan 

salah satu bentuk karya sastra yang melukiskan atau menceritakan sesuatu 

kejadian atau peristiwa kehidupan tertentu yang disampaikan oleh pengarang 

melalui gerak-gerik atau perilaku tokoh-tokohnya. 
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Karena novel merupakan bagian dari prosa fiksi atau salah satu bentuk 

prosa fiksi, maka sebelumnya dibahas mengenai elemen-elemen intrinsik proses 

fiksi itu sendiri. Unsur intrinsik prosa fiksi adalah unsur yang berkenaan dengan 

eksistensi sastra sebagai struktur verbal yang otonom (Soedjijono, 1984: 43). 

Unsur-unsur tersebut menurut Soemardjo (1984: 54) meliputi (1) plot, (2) 

karakter, (3) tema atau pokok pembicaraan, (4) setting, (5) suasana cerita, (6) 

gaya cerita, (7) sudut pandang cerita. Sedangkan menurut Leo Hamalian dan 

Frederich Karl unsur-unsur tersebut meliputi, (1) tema, (2) penokohan, (3) alur 

atau plot, (4) setting, (5) gaya bahasa, (6) point of view atau titik pandang dan (7) 

mood dan atmospher (dalam Ahmadi, 1981: 8). 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan terdapat tujuh unsur 

intrinsik dalam prosa fiksi. Begitu juga novel sebagai bagian dari prosa fiksi, di 

dalamnya pasti mengandung ketujuh unsur tersebut. Akan tetapi dalam 

pembahasan ini, tidak semua ketujuh unsur itu dipaparkan, melainkan hanya 

peneliti batasi pada dua unsur saja, yaitu penokohan atau perwatakan tokoh, dan 

setting atau latar. Berikut diuraikan keduanya. 

Penokohan 

Aminuddin (2010: 79) memberikan batasan bahwa pelaku yang 

mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin 

suatu cerita disebut dengan tokoh. Sedangkan cara pengarang menampilkan 

tokoh atau pelaku disebut penokohan.  

Pelaku-pelaku dalam novel, seperti halnya manusia dalam kehidupan 

sehari-hari di sekitar kita, selalu memiliki watak-watak tertentu. Di antara watak-

watak tersebut ada yang disebut protagonis ada yang antagonis. Protagonis yaitu 
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pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Sedangkan 

antagonis, yaitu pelaku yang tidak disenangi pembaca karena memiliki watak 

yang tidak sesuai dengan apa yang diidamkan oleh pembacanya (Aminuddin, 

2010: 80). 

Selanjutnya dikatakan bahwa para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita 

memliki peranan yang berbeda-beda. Seorang tokoh yang memiliki peranan 

penting dalam suatu cerita disebut tokoh inti atau tokoh utama. Seadangkan tokoh 

yang memiliki peranan tidak penting karena pemunculannya melengkapi, 

melayani, mendukung pelaku utama disebut tokoh tambahan atau tokoh 

pembantu. 

Pendapat di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat Montaque (dalam 

Solchan, 1986: 12-13) mengistilahkan adanya major character, dynamic 

character, dan static characters. Major characters, adalah pelaku yang memiliki 

peranan penting dalam setiap peristiwa, sehingga mereka sering muncul dan 

sering dibicarakan oleh pengarang. Selain itu juga merupakan titik pusat 

timbulnya bermacam-macam peristiwa yang menjalin rangkaian cerita. Minor 

characters adalah pelaku yang memiliki peranan untuk membantu tokoh utama. 

Oleh sebab itu, minor characters diistilahkan dengan pelaku pembantu. Dynamic 

characters adalah pelaku yang memiliki perkembangan dan perubahan watak. 

Sedangkan static characters adalah pelaku yang tidak mengalami perkembangan 

atau perubahan watak (perwatakan). Dalam upaya memahami watak pelaku, 

pembaca dapat menelusurinya lewat (1) tuturan pengarang terhadap karakteristik 

pelakunya, (2) gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan 

kehidupannya maupun cara berpakaian, (3) menunjukkan bagaimana perilakunya, 
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(4) melihat bagaimana tokoh lain berbincang-bincang tentang dirinya sendiri, (5) 

memahami bagaimana jalan pikirannya, (6) melihat tokoh lain berbincang 

dengannya, (7) melihat tokoh lain berbincang tentangnya, (8) melihat bagaimana 

tokoh-tokoh yang lain itu memberikan reaksi terhadapnya, (9) melihat bagaimana 

tokoh itu dalam mereaksi tokoh lainnya (Aminuddin, 2010: 80-81). 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengetahui watak tokoh atau pelaku, terdapat sembilan cara yang dapat ditempuh 

oleh pembaca atau peneliti. Kesembilan cara itu seperti yang diungkapkan oleh 

Aminuddin pada uraian di atas. 

Setting/Latar 

Aminuddin (2010: 67) mengatakan bahwa setting adalah latar peristiwa 

dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, maupun peristiwa, serta memiliki 

fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Jadi menurut batasan ini setting dibedakan 

menjadi setting tempat, setting waktu, dan suasana. Penyebutan setting suasana di 

sini sebab pengutamaannya adalah ketertiban unsur  psikologis. 

Selanjutnya Leo Hamalian dan Frederick R. Karl (dalam Ahmadi, 1981: 

11) menyebutkan setting dalam karya fiksi bukan hanya sekedar tempat, waktu 

dan suasana serta benda-benda dalam lingkungan tertentu, tetapi juga berupa 

suasana yang berhubungan dengan sikap, jalan pikiran, prasangka, maupun gaya 

hidup suatu masyarakat dalam menghadapi suatu problema. Setting dalam wujud 

yang terakhir itu dapat dimasukkan dalam setting yang bersifat psikologis. 

Hudson, dalam Sudjiman (1988: 44) membagi latar menjadi latar sosial 

dan latar fisik atau material. Latar sosial meliputi keadaan masyarakat, 

kelompok-kelompok sosial, sikap, adat, cara hidup, dan bahasa. Sedangkan latar 
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fisik adalah tempat, dan daerah. Baik latar sosial maupun latar fisik, dapat 

difungsikan sebagai latar netral. Latar netral yang dimaksudkan adalah latar 

dalam cerita yang tidak harus terikat pada jaman dan tempat tertentu. Misalnya 

hanya disebutkan di sebuah desa atau pada suatu sore, malam, dan sebagainya. 
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Pengarang memiliki latar belakang sosiologis yang mencakup tiga aspek yaitu (1) 

status sosial, (2) status ekonomi dan (3) kepercayaan/ agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Dalam penciptaan novel pengarang memiliki (1) penginderaan, (2) ide/ gagasan, 

(3) rasa/ emosi, dan (4) niat/ intensi. Keempat hal tersebut dituangkan dalam 

bentuk bahasa tulis dalam wujud hasil cipta yang berupa karya sastra.   
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Setelah memelajari bagian satu tersebut, kerjakanlah soal-soal berikut ini! 

1. Buatlah sketsa wilayah kajian psikologi sastra dengan menggunakan 

teknik mind map yang Saudara pahami. Jelaskan kaitan antar unsur-

unsurnya!  

2. Buatlah sketsa  problematika kajian psikologi sastra dengan menggunakan 

model peta konsep. Di mana letak tingkat kerumitan masalahnya? 

Jelaskan! 

3. Berdasarkan keluasan wilayah kajian dan kerumitan masalah di dalamnya,  

langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kedalaman kajian 

psikologi sastra? 

4. Dari sisi fungsi, karya sastra memiliki fungsi utile dan dulce. Jelaskan! 
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                                            A 

            Albertine                 B 

            Minderop                C 
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Telaah psikologis adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang kejiwaan 

individu, telaah tentang karakter juga kepribadian. Psikologi mencoba menguak 

bagaimana sifat dan perilaku individu. Dengan mempelajari aspek psikologi 

individu, akan  memeroleh gambaran tentang cara manusia menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, tentang mekanisme pemertahanan diri dari segala 

tantangan, proses penguatan, kemandirian individu yang jika dikaitkan dengan 

sebuah karya sastra adalah bagaimana tokoh-tokoh itu berproses dalam 

kehidupannya. 

Individu tidak pernah terlepas dari hubungan dengan orang lain dan 

masyarakat. Bagaimana individu dalam sastra berinteraksi, atau lebih dikenal 

bahwa hakikat individu adalah makhluk sosial. Lebih lanjut Wellek dan Werren 

(1989 : 122) mengatakan bahwa ada pendekatan yang secara umum dilakukan 

terhadap hubungan antara sastra dan masyarakat adalah mempelajari sastra 

sebagai dokumen sosial, sebagai potret kenyataan sosial. Memang ada potret 

sosial yang dapat ditarik dari karya sastra. 

Diungkapkan juga bahwa, sebagai dokumen sosial, sastra dipakai untuk 

menguraikan ikhtisar sejarah sosial. Pandangan yang berbeda tentang masyarakat 

sejak lama dilihat manfaatnya untuk menunjukkan tipe-tipe sosial zamannya. 

Rene Wellek dan Austin Werren (dalam Damono, 1984:3) membuat 

klasifikasi tentang sosiologi sastra yang secara singkat dapat disebutkan sebagai 

berikut. 

1. Sosiologi pengarang, yang mempermasalahkan status sosial pengarang, 

status ekonomi, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang 

sebagai penghasil sastra; 
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2. Sosiologi karya sastra, yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri, 

sedangkan yang menjadi pokok telaah adalah apa yang tersirat dalam karya 

sastra dan apa yang menjadi tujuannya; 

3. Sosiologi pembaca, yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial 

karya sastra. 

Tidak jauh berbeda dari klasifikasi di atas, Ian Watt (Damono, 1984:3-4), 

membuat bagan yang membicarakan hubungan timbal balik antara sastrawan, 

sastra, dan masyarakat. Menurutnya, hubungan timbal balik tersebut merupakan 

kenyataan sosial yag tidak dapat dihindari. Bertolak dari adanya hubungan itu 

maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 

1) Konteks sosial pengarang. Dalam hal ini yang perlu dilihat adalah posisi 

sosial pengarang dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat 

pembaca. Masalah yang perlu diteliti adalah faktor-faktor sosiologis yang 

dapat mempengaruhi pengarang sebagai perseorangan di samping yang dapat 

mempengaruhi isi karya sastranya.  

Berkaitan dengan konteks sosial pengarang ini, menurut Watt 

masalah yang perlu ditelaah adalah (1) bagaimana pengarang mendapatkan 

pencahariannya : apakah pengarang menerima bantuan dari pengayom 

(patron), dari masyarakat secara langsung, atau dari kerja ragkap, (2) sejauh 

mana pengarang menganggap pekerjaannya sebagai profesi, (3) masyarakat 

apa yang dituju oleh pengarang, masalah ini menyangkut bentuk dan isi 

karya sastra. 
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2) Sastra sebagai cermin masyarakat : pada batasan sastra dapat dianggap 

sebagai cermin keadaan masyarakat. 

Masalah yang perlu ditelaah dalam hal ini adalah (1) ada 

kemungkinan bahwa masyarakat yang tercermin dalam karya sastra bukan 

masyarakat pada waktu karya itu ditulis, sebab ada kemungkinan ciri-ciri 

masyarakat yang ditampilkan dalam karya itu sudah tidak berlaku lagi, (2) 

pengarang sering mempengaruhi pilihan dan penampilan fakta-fakta sosial 

dalam karyanya, (3) sastra berusaha untuk menampilkan keadaan masyarakat 

secermat-cermatnya mungkin saja tidak dapat dipercaya sebagai cermin. 

3) Fungsi sosial sastra : sampai sejauh mana sastra dapat berkaitan dengan nilai 

sosial. Dalam masalah ini kita melihat hubungaan timbal balik antara sastra 

dan masyarakat (Damono, 1984:4). 

Demikian juga Abrams (1981:178), mengemukakan bahwa kajian 

sosiologis sastra meliputi : (1) hubungan antara pengarang sebagai individu 

dengan sosial budaya masyarakat di mana ia tinggal dan menulis, (2) 

hubungan atara karya sastra dengan masyarakat yang direfleksikan dalam 

karya sastra, dan (3) kepada siapa karya sastra itu ditujukan (pembaca). 
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Setiap pengarang adalah warga masyarakat, ia dapat dipelajari sebagai 

makhluk sosial. Biografi pengarang adalah sumber utama, tetapi dapat juga 

meluas ke lingkungan atau melalui tempat pengarang tinggal dan berasal. Kita 

dapat mengumupulkan informasi tentang latar belakang sosial, latar belakang 

keluarga, posisi ekonomi pengarang, peran kelompok bangsawan, kaum borjuis, 
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dan kaum proletar dalam sejarah sastra. Statistik membuktikan bahwa sastra 

Eropa modern ditulis oleh kelompok kelas menegah ke bawah, karena kelompok 

bangsawan selalu mencari waktu untuk bersantai, sedangkan kelas bawah hanya 

mempunyai kesempatan yang sangat terbatas untuk memperoleh pendidikan. 

Pada masa kesusasteraan Inggris,hal ini hanya berlaku dengan sejumlah catatan. 

Anak petani dan buruh sering berperan dalam kesusasteraan Inggris lama 

(Wellek, 1989:112). 

Menurut Wellek (1989: 82) dalam studi ini ada tiga sudut pandang yang 

harus dibedakan yaitu (1) yang relevan dengan studi sastra, yang menganggap 

bahwa biografi menerangkan dan menjelaskan proses penciptaan karya sastra 

yang sebenarnya, (2) sebaliknya, yakni mengalihkan pusat perhatian dari karya 

sastra ke pribadi pengarang, (3) memperlakukan biografi sebagai bahan untuk 

pengetahuan atau psikologi penciptaan artistik. 

Dalam penelitian ini, studi terhadap pengarang ditekankan pada pokok 

persoalan pertama, yakni mempelajari latar belakang sosial pengarang yang 

menerangkan dan menjelaskan proses penciptaan karya sastra. Seperti yang di 

kemukakan oleh Wellek bahwa biografi (latar kehidupan pengarang) hanya 

bernilai sejauh memberi masukan tentang penciptaan karya sastra. 

Kita tidak dapat menolak bahwa karya sastra dan pengarangnya memiliki 

hubungan batin yang mesra. Hubungan batin yang dimaksudkan di sini bukan 

saja dalam arti hubungan yang menjadi sebab timbulnya karya sastra seorang 

pengarang, tetapi hubungan dalam arti mencerminkan segi kejiwaan, pendidikan, 

pandangan sosial, bahkan filsafat hidup dan pandangan keagamannya.  
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Pengarang mengekspresikan pengalamannya dan pandangannya tentang 

hidup. Tetapi tidak benar kalau dikatakan bahwa pengarang mengekspresikan 

kehidupan secara konkrit dan meyeluruh (Wellek, 1989:110). Jadi dapat 

dikatakan bahwa sikap dan masalah sosial yang terdapat dalam karya sastra 

adalah masalah-masalah menurut pandangan pengarang berdasarkan kehidupan 

sosial-budaya yang ada. 

Hubungan antara pengarang dengan karya ciptaannya secara positif juga 

dikemukakan oleh Umar Junus, bahwa tidak dapat dipungkiri adanya 

kemungkinan hubungan antara cerita sebuah novel dengan suatu dunia pribadi, 

dunia yang dikenal pengarang secara rapat sekali. Bahkan dikatakan adanya 

hubungan lebih jauh lagi, yaitu adanya hubungan dengan engalaman pribadi 

(Junus, 1983: 48). Selanjutnya ditegaskan oleh Haridas bahwa hubungan tersebut 

bukan sekedar riwayat hidup pribadi, tetapi berintikan maslah sosial (Haridas, 

1986:104). Dengan demikian penilaian yang akan diberikan terhadap karya sastra 

jelas kurang lengkap tanpa sebelumnya memahami seluruh seluk-beluk dan latar 

belakang sosial maupun latar belakang kebudayaan pengarangnya. 

Pengarang sebagai reflektor ke dalam sebuah karya sastra (novel) selalu 

berkaitan erat dengan apa yang dihasilkannya. Untuk itu perlu sekali melihat latar 

belakang sosio-budaya pengarang yang sedikit banyak memberikan pengaruh 

pada kehadiran karya sastra tertentu. Sebelum melihat lebih jauh sosio-budaya 

pengarang, perlu dilihat tempat pengarang dilahirkan dan bernaung selama 

beberapa waktu yang dianggap dominan untuk dijadikan sumber kajian. 

Stratifikasi sosial selalu terjadi pada kehidupan masyarakat Jawa, seperti 

halnya masyarakat pada umumnya. Ada beberapa penyebab terjadinya stratifikasi 
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sosial masyarakat, akan tetapi sebelumnya perlu dilihat lebih dahulu beberapa 

sikap manusia Jawa pada umumnya. Seperti yang diungkapkan Marbangun, 

bahwa sikap asli masyarakat Jawa adalah adanya sikap rumangsan, tepo saliro, 

mawas diri, budi luhur, dan semacamnya (Marbangun, 1984:10). Rupanya 

Marbangun hanya melihat dari satu sisi saja, sehingga yang muncul sikap yang 

baik-baik saja. Padahal kalau kita melihat dari pandangan lain, yang melihat dari 

sisi negatif, dapat diungkap sebagai berikut: sikap feodalistik, fatalistik, 

kelemahan dalam mengambil keputusan, kekerabatan (familiar). Penyiksaan diri 

atau mati raga, hipokrisi, dan semacamnya (Susanto, 1977:12). Dari dua sisi 

dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Jawa memiliki sejumlah sikap yang 

mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat lain, dan kemungkinan juga dimiliki 

masyarakat lain. 

Sehubungan dengan stratifikasi sosial, dikatakan bahwa stratifikasi sosial 

merupakan hasil kebiasaan hubungan yang teratur dan tersusun antarmanusia, 

sehingga setiap orang setiap saat mempunyai situasi yang menentukan 

hubungannya dengan orang lain secara vertikal maupun secara horisontal dalam 

masyarakat (Susanto, 1977:81). Pembagian pekerjaan juga merupakan faktor 

yang kuat dalam penciptaan stratifikasi sosial. Mulai dari memilih, dan meninjau 

segi peranan pekerjaan yang ditekuninya sesuai dengan kemampuannya. 

Besarnya sumbangan dalam melaksanakan pekerjaan selalu diperhitungkan. 

Bagaimana ia harus menjalankan pekerjaannya, apa dan bagaimana efek serta 

sumbangannya pada masyarakat. Sehingga pada masyarakat Jawa telah tersusun 

sebuah stratifikasi Wong Cilik: petani, pekerja kasar (buruh), sedangkan Priyayi: 
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pegawai negeri, dan orang-orang terpelajar. Kalau dilihat dari kedudukan, ada 

yang menggolongkan kaum bangsawan (Susanto, 1977:82). 

Di samping adanya stratifikasi sosial semacam itu, Kayam (1987:101) 

mengatakan bahwa ternyata masih tetap ada sikap yang secara personal maupun 

sosial. Dari segi personal, masyarakat Jawa diharapkan tetap memiliki loyalitas 

yang tinggi terhadap komunitas. Segala norma yang berlaku haruslah dijalankan 

dengan teratur dan patuh. Komunitas yang tercipta sebagai hasil dari pemahaman 

terhadap gejala keajegan alam dan membentuk suatu kekerabatan. Mereka 

mengolah tanah bersama, memanfaatkan pergantian hari dan musim, dan belajar 

pula mmanfaatkan sumber serta hasil alam. 

Adanya kerja sama dan komunikasi yang baik dalam masyarakat yang 

damai akan dapat dilakukan dengan efektif apabila ada pemimpin informal dan 

tradisional. Masyarakat akan lebih menjunjung tinggi pemimpin yang ada di 

lingkungan masyarakat tersebut. Musyawarah dan mufakat merupakan salah satu 

dari proses interaksi sosial dan politik tradisional. 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

sosiologi pengarang itu menyangkut tiga aspek, yaitu (a) status sosial, (b) status 

ekonomi, dan (c) kepercayaan/agama pengarang. Untuk lebih jelasnya , berikut 

ini uraian singkatnya. 

1) Tentang Status Sosial Pengarang  

Kita tidak dapat menyangkal adanya kemungkinan bahwa asal-usul sosial 

pengarang hanya sedikit sekali berperan dalam menjawab masalah-masalah status 

sosial keterlibatan, dan ideologi yang tercermin dalam karya sastra. Sebab 

dimungkinkan pengarang melayani kelas lain. Wellek memberi contoh bahwa 
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banyak puisi istana (court poetry) ditulis oleh orang-orang dari kelas rendah yang 

menganut ideologi dan selera para pelindung atau patron mereka (Wellek, 1989: 

113). Dalam hal ini sosiologi sastra bertugas menelusuri status sosial, 

ketergantungan pengarang pada penguasa, sumber ekonomi, dan prestisenya 

dalam masyarakat. 

Keterlibatan sosial, sikap, dan ideologi pengarang dapat dipelajari tidak 

hanya melalui karya-karya sastra mereka, tetapi juga dari dokumen biografi. 

Selanjutnya Wellek (1989:114) menegaskan bahwa pengarang adalah seorang 

warga masyarakat yang tentunya mempunyai pendapat tentang masalah-masalah 

politik dan sosial yang penting, serta mengakui isyu-isyu zamannya. 

Dijelaskan pula bahwa masalah sosial, keterlibatan dan ideologi sosial 

akan mengarah pada sosiologi pengarang sebagai tipe, atau sebagai suatu tipe 

pada waktu dan tempat tertentu. Kita dapat membedakan pengarang menurut 

kadar integrasinya dalam proses sosial. Jadi posisi sosial sastrawan dalam 

masyarakat dapat ditelusuri secara jelas dalam sejarah. 

Jakob Sumardjo (dalam Horison, 1983:325) menandaskan bahwa 

kesusasteraan muncul sebagai bagian dari kehidupan budaya masyarakatnya. 

Sastra merupakan alat yang dibutuhkan pada zamannya. Ciri sastra sesuatu 

zaman di kungkung oleh corak budaya masyarakatnya. Seperti kehidupan 

seorang pengarang, jabatan sosial pengarang akan sangat berpengaruh terhadap 

isi karya sastranya. Status sosial senantiasa memandang segala gerak aktifitas 

manusia sebagai bagian dari suatu kumpulan masyarakatnya. 

Selain jabatan sosial pengarang akan sangat berpengaruh terhadap isi 

karya sastranya, adanya stratifikasi Wong Cilik seperti: petani, pekerja kasar 
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(buruh), Priyayi: pegawai negeri, dan orang-orang terpelajar juga sangat 

mempengaruhi isi karya satranya (Susanto, 1977:82). 

Cita-cita masyarakat Jawa terdapat dalam tatanan masyarakat yang 

harmonis. Kewajiban seorang individu adalah menjaga tatanan harmonis itu 

dengan setia menjalankan kewajiban-kewajiban sosial. Kewajiban-kewajiban 

sosial itu berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial; hubungan itu tidaklah 

sederajat dan merupakan sistem herarkis. Karena itu kewajiban-kewajiban itu 

tidak pernah sama, berbeda-beda menurut orang dan situasi. Mulder (1984:49) 

mengatakan bahwa orang yang berkedudukan lebih tinggi dalam masyarakat dan 

yang secara sosial lebih penting memiliki wewenang, tanggung jawab, dan 

kewajiban-kewajiban yang berbeda dibanding dengan orang-orang biasa. 

Pelbagai kedudukan sosial itu disatukan bersama-sama dalam suatu masyarakat 

yang harus menjalankan rukun dan musyawarah dan yang harus berfungsi selaku 

keluarga besar yang akrab di mana orang-orang salin bekerja sama dan saling 

membantu. Orang yang berkedudukan lebih tinggi harus melindungi mereka yang 

lebih rendah; yang lebih rendah harus menghormati dan menghargai yang lebih 

tinggi dan menerima kepemimpinannya. 

Kenyataan adanya dua status sosial yang berbeda itu juga ditunjukkan 

oleh sikap feodalistik. Feodalisme adalah sikap mental terhadap sesama dengan 

mengadakan sikap khusus karena adanya pembedaan dalam usia atau kedudukan. 

Dalam menghadapi orang yang lebih tinggi kedudukannya atau lebih tua, orang 

Jawa menggunakan sikap dan tingkat bahasa yang berbeda dengan seseorang 

yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. 

2) Tentang Status Ekonomi Pengarang 
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Status ekonomi pengarang pada hakekatnya merupakan keadaan 

kedudukan ekonomi pengarang yang menyangkut penghasilan (produksi), 

pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian, 

perdagangan, dan sebagainya. 

Berkaitan dengan status ekonomi pengarang, menurut Ian Watt (dalam 

Damono, 1984:3-4) ada beberapa masalah yang perlu ditelaah adalah (1) 

bagaimana pengarang mendapatkan pencahariannya; apakah pengarang 

menerima bantuan dari pengayom (patron), dari masyarakat secara langsung, atau 

dari kerja rangkap, (2) sejauh mana pengarang menganggap pekerjaannya sebagai 

profesi. 

Studi dasar ekonomi dan status sosial pengarang mau tidak mau harus 

memperhitungkan pembaca yang menjadi sasaran pengarang dan menjadi sumber 

rezekinya. Bangsawan adalah pelindung seni merangkap pembaca yang cerewet. 

Biasanya mereka tidak hanya menerima dan minta dipuja dalam karya kelasnya. 

Pada masa jayanya puisi rakyat, ketergantungan pengarang pada masyarakat 

lebih besar. Karya penyair tidak akan beredar kalau tidak secara langsung 

menyenangkan masyarakat. Penonton teater peranannya juga dapat diukur 

(Wellek, 1989:117). 

Lebih jauh Wellek mengungkapkan bahwa sastra terjadi dalam konteks 

sosial (sebagai bagian dari kebudayaan) dalam sebuah milieu. Jika semboyan tiga 

serangkai Taine yang terkenal itu; ras, milieu, dan momen diterapkan, akan 

menghasilkan studi kasus tentang milieu. Perbedaan waktu berarti perbedaan 

latar, dan permasalahan dalam analisis baru muncul bila kita mulai memisah-

misahkan milieu. Latar karya yang paling dekat adalah tradisi linguistik dan 
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sastranya. Tradisi ini dibentuk oleh iklim budaya yang bersangkutan. Sastra 

hanya berkaitan dengan secara tidak langsung dengan situasi ekonomi, politik, 

sosial yang konkrit. Tentu saja semua segi aktivitas manusia saling berkaitan. 

Pada akhirnya, kita dapat melihat hubungan antara cara produksi dengan sastra 

karena sistem ekonomi menyiratkan sistem kekuasaan yang pada akhirnya 

mengontrol bentuk kehidupan keluarga, pola hidup keluarga. Selanjutnya 

keluarga berperan dalam dalam pendidikan, dalam membentuk konsep 

seksualitas, cinta dan konvensi, tradisi serta penataan perasaan manusia. 

Di Indonesia hidup kepengarangan boleh dikatakan hanya terbatas pada 

dua dunia, yaitu dunia kewartawanan dan dunia keguruan. Dan selebihnya adalah 

dunia dokter dan kepegawaian pada umumnya. Tetapi pengarang-pengarang yang 

berasal dari lingkungan wartawan dan guru sangat dominan. Sebelum perang 

saja, ada 14 pengarang yang jabatannya wartawan, dan dari lingkungan guru 

hanya 10 orang. Sesudah perang, jumlah itu meningkat. Pengarang yang bekerja 

sebagai wartawan ada 31 orang, dan guru atau dosen 22 orang, sedangkan dari 

kalangan dokter 7 orang (Sumardjo, 1982:34). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa para pengarang Indonesia sebagian besar 

hidup dari kewartawanan, baik sebagai redaktur suatu koran atau majalah, atau 

sebagai wartawan lapangan. 

 

 

3) Tentang Kepercayaan/ Agama Pengarang 

Sehubungan dengan agama yang dianutnya, entah Islam, entah Protestan, 

entah Katolik, entah Buda, Hindu dan sbagainya, sikap keagamaan rata-rata 
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manusia Jawa boleh dikata ialah nominal. Dalam arti, bahwa ia tidak salah 

sepenuhnya, dengan mengecualikan sudah tentu orang-orang yang memang 

benar-benar barisan (Marbangun, 1989:17). Selanjutnya dijelaskan bahwa 

umumnya orang-orang Islam Jawa hanya bisa membuktikan keislamannya karena 

fasih mengucapkan kalimat syahadat, tetapi di samping itu tidak bersembahyang 

lima waktu, tidak pula berpuasa, menunaikan rukun Islam yang kelima dan tidak 

melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan agama sehingga di Jawa Tengah dan 

Jawa Timur mereka lazim disebut Islam Abangan.  Dalam arti, mereka tidak 

beriman dalam arti kata sesungguhnya dan hanya mengenal agamanya lewat 

kulitnya saja. Oleh karena itu berlaku juga bagi orang-orang Jawa yang beragama 

Protestan Abangan dan Katolik Abangan. 

Dalam hal berguru, (Marbangun, 1989:20) menjelaskan bahwa orang 

Jawa umumnya lebih banyak menilai kemampuan seorang guru sebagai 

penyembuh penyakit daripada sebagai penyampai piwulang-piwulang, ajaran-

ajaran yang dapat menambah kebijakan orang di dalam hidup. Maka di dalam 

hubungannya dengan setiap guru kebatinan atau pengajar kepercayaan pada 

Tuhan Yang Mahaesa, hampir dapat dipastikan selalu, bahwa keharuman 

namanya disebabkan terutama karena keberhasilannya dalam menyembuhkan 

orang sakit. 

Agama Islam seperti dihayati di Jawa Tengah mempunyai riwayat 

perkembangan yang panjang.  Dalam proses perkembangan tersebut baik tempat 

asalnya, maupun tempat tibanya memainkan peranan penting. Tempat yang 

asalnya India, dan di sana pun agama Islam tercampur dengan unsur-unsur 
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mistik. Tempat tibanya ialah Jawa dengan kebudayaan Hindu-Jawa yang khas itu 

(Jong, 1976:101). 

Menurut Hendrik Kraemer, semulanya agama Islam tidak ada sangkut-

pautnya dengan mistik (Jong, 1976:101). Ini mungkin sebabnya, mengapa Islam 

ortodok dengan sengit menolak mistisisme Jawa. Inti pertentangan bukanlah 

karena perbedaan dalam pandangan terhadap dunia materiil (entah karena lebih 

positif entah lebih negatif), melainkan karena perbedaan dalam gambaran tentang 

Tuhan. 

Alam pikiran monotheisme yang secara ketat dianut oleh kaum santri 

menolak ajaran (mistik) tentang persatuan antara Tuhan dengan manusia sebagai 

suatu penghujatan. Geertz mengatakan bahwa kiblat religius seorang priyayi 

lebih sukar dibedakan dari pandangan orang abangan, daripada seorang santri; ini 

disebabkan oleh pertalian antara poly-theisme asyncretistis dan pantheisme 

Buddistis lebih erat daripada dengan monotheisme ketat dari agama Islam di lain 

fihak. Dengan kata lain, kaum priyayi dan abangan dalam hal gambaran Tuhan 

saling mendekati, dan bersama-sama berlawanan dengan kaum santri (Geertz, 

1981: 80). 

Berbicara tentang Islam di Jawa, Rasyidi (dalam Jong, 1976:102) 

mengemukakan, bahwa orang Jawa tidak kenal jiwa Islam yang sesungguhnya. 

Pengajaran di pesantren-pesantren bersifat formalistis, bahan pelajaran yang 

diajarkan juga memuat banyak bahasa Arab, ilmu ghaib dan takhayul, ditelan 

secara tidak kritis. Dengan dasar pengajaran semacam itu, jiwa Islam tidak dapat 

mereka rasakan. Yang mereka rasakan hanya formalitas semata-mata. Yang 

tertulis dalam bahasa Arab, bukannya semuanya merupakan ajaran agama Islam. 
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Banyak di antaranya yang merupakan ilmu ghaib, ada ilmu sesat, dan banyak 

pula yang merupakan takhayul. 

Pertentangan antara Islam di satu pihak dan kebatinan dan mistik di lain 

pihak, terutama dicari dalam gambaran mengenai Tuhan. Pandangan terhadap 

kenyataan yang bersifat negatif, dan yang menentukan sikap hidup seorang 

priyayi, tidak atau hampir tidak disinggung. Mencolok juga, bahwa dalam 

hubungan ini hampir tidak dibedakan antara kaum Priyayi dan kaum Abangan 

sederhana (Jong, 1976:102). 

Kepercayaan/ agama seorang pengarang akan sangat berpengaruh 

terhadap karya-karyanya. Seperti Chairil (dalam Jassin, 1985:42) meninggal 

dunia dengan tidak lupa kepada Tuhan. Meskipun dia dalam masa akhirnya 

mengigau oleh karena tinggi panas badannya, pada saat dia insyaf akan dirinya 

selalu mengucapkan Tuhanku, Tuhanku.... Sebagai refleksinya tercermin dalam 

sajak-sajaknya seperti Kepada Pemeluk Teguh, Di Masjid, Sorga, Do’a, dan 

sebagainya. 

Dalam bidang keagamaan, Mangunwijaya (1988: 30) mengatakan bahwa 

manusia akan lebih tajam melihat dan menempatkan dimensi-dimensi kekayaan 

Tuhan dan manusia sendiri dalam proporsi yang sebenarnya. Karena 

pendewasaan selalu berarti, kritis terhadap segala hal, diri sendiri,  termasuk 

sikap dan ulah keagamaannya. Sebab, hidup, iman dan keagamaan pun bukan 

benda beku atau pre-fab belaka, melainkan sesuatu yang hidup, berkembang dan 

berkat proses kritik dan koreksi semakin menyuburkan penghayatan. 

Kuntowijoyo dalam novelnya Khotbah di Atas Bukit memperbincangkan 

soal sekitar Sein Zum Tode. Kuntowijoyo menampakkan raut-raut Iwan 
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Simatupang, dan mempergunakan imaji-imaji surrealisme khas yang lebih puitis 

dan lebih arkadis (dunia murni). Demikianlah penggambaran-penggambaran 

peristiwa serba abstrak, lepas dari realismelogis yang terikat pada tempat dan 

waktu konkrit serta cara pergaulan yang lazim kita kenal sehari-hari. 

Seperti cerpen Sadeq Hedayat bercerita simbolis tentang nasib seekor 

anjing (binatang najis bagi kaum Muslimin) yang dikejar-kejar, dibenturi batu 

dan dikeroyok oleh orang-orang kampung. “Semua memukul anjing itu untuk 

menyenangkan Allah Yang Mahabesar”. Bagi mereka sudahlah wajar untuk 

menganiaya anjing yang kotor dan najis itu, dan yang telah dikutuk oleh agama 

mereka. (Mangunwijaya, 1988:77). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa Sadeq Hedayat mengambil posisi, bukan 

sebagai orang beragama, orang hukum, orang Huruf, melainkan selaku manusia 

beriman, manusia dari Roh, manusia yang dapat menyilaukan antara hakikat dan 

ungkapan, antara tujuan dan sarana, atau dalam alam pertanggungjawaban Al-

Ghazali (abad ke-17) dan Ibnu Taymiyya (abad ke-14), distangsi antara sahabat 

kepercayaan (aqidah), peraturan agama (ibadah) di pihak satu dan di pihak lain, 

semua yang berhubungan dengan moral (akhlak) dan hidup kemasyarakatan 

(muamalat), yaitu yang tergantung pada kondisi-kondisi waktu dan tempat. 

Mengenai novel-novel Iwan Simatupang telah ada studi dari Dami N. 

Toda, terutama dari sudut religiusitasnya. Sangatlah jelas betapa Iwan 

Simatupang sangat intensif  berenang dalam arus eksistensialisme manusia Barat 

di “sana”, seperti dikatakannya sendiri mengenai Kooong-nya : “...sedikit 

melankoli, sedikit eksistensialis adalah manusia yang kesepein, kesunyian, 

terasing dari diri sendiri dan orang lain, orang yang merasa seluruh kehidupan 
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sebagai serba nisbi, tanpa pegangan, amoral yang tidak berarti anti moral, 

areligius yang tidak berarti anti religius.  Dengan demikian jelaslah bahwa agama 

pengarang sangat berpengaruh terhadap karya-karya yang diciptakannya. 

Kebanyakan karya sastra (novel) Indonesia masih bertumpu pada realisme 

formal, maka sebuah novel selalu berlangsung disuatu masyarakat manusia 

tertentu. Penggambaran suatu masyarakat di mana cerita itu bermain adalah yang 

dimaksudkan dengan gambaran sosial. Jadi tempat bermain tokoh-tokoh cerita 

dengan sendirinya menggambarka kehidupan masyarakatnya pula. Dari sana 

banyak informasi sosial yang dapat ditimba. Bagaimana kehidupan mereka, 

penderitaan, dan impian-impian mereka (Sumardjo, 1982 :24).  

Dikatakan juga bahwa masyarakat Indonesia itu sendiri bagi dalam 

beberapa golongan. Menurut penggolongan umum berdasarkan kekayaan dan 

jabatan dalam masyarakat, maka dapatlah dibagi menjadi masyarakat golongan 

atas (golongan penguasa, saudagar besar, pengusaha, dokter, diplomat, politisi, 

dsb). Dan golongan masyarakat menengah (guru, wartawan, mahasiswa, pelajar, 

pegawai menengah, seniman, pemilik toko, pemilik bengkel, bintara atau perwira 

menengah, dsb). Serta golongan masyarakat bawah (pengemis, gelandangan, 

petani, pelacur, tukang becak, nelayan, orang hukuman, penyanyi keroncong 

jalanan, dsb). Dan ternyata novel Indonesia sebagian besar menggambarkan 

kehidupan masyarakat golongan menengah. 

Selanjutnya ditegaskan bahwa hal ini sesuai pula dengan golongan sosial 

pelaku utama novel-novel Indonesia. Sejumlah 60% novel Indonesia ditokohi 

oleh orang dari golongan menengah seperti guru, dosen, pegawai kantor, aktivis 

partai, seniman, tentara, pedagang, dan mahasiswa. Dari kenyataan itu jelaslah 
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bahwa tokoh yang bersal dari golongan menengah dapat juga bermain 

dilingkungan masyarakat atasan atau bawahan, sedangkan tokoh dari golongan 

bawah yang meliputi jumlah 23% yang terdiri dari gelandangan, petani, 

pengemis, tukang becak, pelacur, penyanyi keroncong jalanan, pendamar, 

nelayan, pembantu rumah tangga, pemburu, dan sebagainya. Hanya 17% tokoh 

novel Indonesia yang berasal dari lingkungan masyarakat atasan. Maka menjadi 

jelaslah bahwa lebih dari setengah novel Indonesia menggambarkan kondisi 

masyarakat menengah dan bawah. 

Dengan karya berupa novel, para pengarang dapat menggambarkan 

kondisi golongannya dan golongan bawahannya secara lebih konkrit. 

Penggambaran itu diperlukan buat melancarkan protes terhadap golongan atasan. 

Itulah sebabnya pula penggambaran masyarakat atas dalam novel Indonesia 

hanya terbatas pada tema kejiwaan dan bukan sosial, sedangkan tema sosial 

kebanyakan berlatar masyarakat menengah ke bawah (Sumardjo, 1982:25-26).  

Sastra adalah produk masyarakat. Sastra berada ditengah-tengah 

masyarakat, karena dibentuk oleh anggota-aggota masyarakat berdasarkan 

desakan emosional atau rasional masyarakatnya. Wellek (1989 : 109) 

memandang tentang sosiologi karya bahwa sastra adalah institusi sosial yang 

memakai medium bahasa. Lagi pula sastra menyajikan kehidupan dan kehidupan 

sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra itu sendiri 

“meniru” alam dan dunia subjektif manusia. Sehingga sastra memiliki kaitan 

dengan institusi sosial tertentu. 

Demikian juga menurut Umar Junus bahwa sebuah novel (sastra) juga 

dikuasai (dipengaruhi) oleh sistem yang berada di luar dirinya, yang menguasai 
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proses penciptaannya. Bagaimanapun juga sebuah karya sastra adalah reaksi 

terhadap sesuatu hal. Novel mungkin dikuasai oleh suatu sistem budaya tertentu, 

sehingga ia mungkin dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan sistem budaya 

tersebut (Junus, 1983:8). 

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sastra memang bukan 

kenyataan hidup dari kehidupan sosial, tetapi sastra diciptakan berdasarkan 

kenyataan sosial. Sastra adalah kenyataan sosial yang mengalami proses 

pengolahan pengarangnya. 

Dalam studinya mengenai pendekatan  sosial budaya terhadap karya 

sastra, Gerbstein antara lain menjelaskan bahwa (1) karya sastra tidak dapat 

dipahami selengkap-lengkapnya apabila dipisahkan dari lingkungan atau 

kebudyaan atau peradaban yang telah menghasilkannya. Setiap karya sastra 

adalah pengaruh rumit dari faktor-faktor sosial dan kultural; (2) gagasan yang ada 

dalam karya sastra sama pentingnya dengan bentuk teknik penulisannya; bahkan 

dikatakannya bentuk dan teknik itu dikontrol oleh gagasan tersebut. Tidak ada 

karya sastra besar diciptakan berdasarkan gagasan yang sepele dan dangkal. 

Selanjutnya dikatakan juga bahwa karya sastra selalu eksperimen moral dalam 

arti bahwa ia terlibat dalam kehidupan dan menampilkan tanggapan evaluatif 

terhadapnya; (3)  karya sastra dapat mencerminkan perkembangan sosiologis, 

atau menunjukkan perubahan-perubahan yang halus dalam watak kultural. 

Jelaslah bahwa penyusunan perkembangan karya sastra, harus diperhitungkan 

faktor-faktor yang berada diluar karya sastra itu sendiri (Damono, 1979:4-5). 

Sastra berurusan dengan manusia dalam masyarakat, usaha manusia untuk 

menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. Dalam hal ini 
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sesungguhnya sosiologi dan karya sastra itu berbagi dalam masalah yang sama. 

Dengan demikian novel genre utama sastra dalam zaman industri ini dapat 

dianggap sebagai usaha untuk menciptakan kembali dunia sosial : hubungan 

manusia dengan keluarga, lingkungannya, politik, negara, dan sebagainya. Dalam 

pengertian dokumenter murni, jelas tampak bahwa novel berurusan dengan 

tekstur sosial, ekonomi, politik (Damono, 1979 : 8). 

Lebih lanjut, Damono mengatakan bahwa pendekatan sosiologi sastra 

paling banyak dilakukan saat ini menaruh perhatian yang besar terhadap aspek 

dokumenter sastra. Landasannya adalah landasan gagasan bahwa sastra 

merupakan cermin zamannya.  Pandangan ini beranggapan bahwa sastra 

merupakan cermin langsung dari berbagai segi struktur sosial, hubungan 

kekeluargaan, pertentangan kelas, dan lain-lain. Dalam hal ini, tugas ahli 

sosiologi sastra adalah menghubungkan pengalaman tokoh-tokoh khayali dan 

situasi ciptaan pengarang itu dengan keadaan sejarah yang merupakan asal-

usulnya. Tema dan gaya yang ada dalam karya satra yang bersifat pribadi itu 

harus diubah menjadi hal-hal yang sosial sifatnya. 

Sastra merupakan bagian dari kebudayaan. Bila kita mengkaji 

kebudayaan, kita tidak dapat melihatnya sebagai sesuatu yang statis, yang tidak 

berubah, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis, yang senantiasa berubah. 

Kesusasteraan sebagai ekspresi atau pernyataan kebudayaan akan mencerminkan 

unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut (1) kesusasteraan mencerminkan sistem 

sosial yang ada dalam masyarakat, sistem kekerabatan, sistem ekonomi, sistem 

politik, sistem pendidikan, sistem kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat 

yang bersangkutan, (2) kesusasteraan mencerminkan sistem ide yang dikehendaki 
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dan apa yang ditolak, bahkan karya sastra itu sendiri menjadi obyek penelitian 

yang dilakukan anggota masyarakat. Orang dapat mengatakan novel ini lebih 

baik dari novel itu, dan seterusnya, (3) bagaimana mutu peralatan kebudayaan 

yang ada dala masyarakat tercermin pula pada bentuk peralatan tulis-menulis 

yang digunakan dalam mengembangkan sastra (Semi, 1989: 55). 

Selanjutnya ditegaskan, sebagaimana juga dengan karya seni yang lain, 

sastra mempunyai fungsi sosial dan fungsi estetika. Fungsi sosial sastra adalah 

keterlibatan sastra dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, etik, kepercayaan, 

dan lain-lain. Fungsi estetika sastra adalah penampilan karya sastra yang dapat 

memberikan kenikmatan dan rasa keindahan bagi pembacanya. Kedua fungsi ini 

pada umumnya terjalin dengan baik. Memperhatikan fungsi sosial dan estetika 

sastra dalam suatu karya sastra, sebaiknya menhubungkan dengan ciri-ciri 

simbolisme atau perlambangan sastra. 

Sebagaimana halnya kebudayaan, Ali (1986:35) mengatakan bahwa sastra 

sebagai salah satu unsur budaya yang paling dominan dan setia tiadalah mungkin 

dapat diwujudkan dalam bentuknya yang nyata dan konkrit tanpa kehadiran 

manusia. Setiap sastrawan tentu sama terpukaunya terhadap manusia, terhadap 

tingkah lakunya, terhadap liku-liku pikiran manusia serta perasaannya, terhadap 

pernyataan dan ungkapan-ungkapan karakteristiknya, keresahannya dan 

kerinduannya, terhadap tabiat dan sifat-sifatnya yang buruk dan yang baik, 

terhadap birahi, gairah dan keserakahannya, terhadap segala kekurangan dan 

kelebihannya, keanggunan dan kenaifannya, kepelikan dan kepolosannya. 

Keterpukauan ini telah membentangkan jalur pesona berlingkar antara subyek-

subyek dengan obyek, antara dua kutub yang saling melambai dan memanggil 
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tanpa putus-putusnya di sepanjang jalannya zaman. Sehingga tanpa adanya 

subyek-obyek atau dua kutub yang saling bertatap pandang itu tiadalah mungkin 

dapat diciptakan suatu karya sastra. Keduanya harus membaur dalam suatu 

paduan yang manunggal, yang merupakan ramuan yang paling mujarab dan 

mendasar bagi sebuah karya sastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. SOAL-SOAL LATIHAN 
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Setelah mempelajaran bagian kedua tersebut, maka Saudara kerjakan soal-soal 

berikut!   

1. Paparkan konsep dasar psikologi sastra menurut  Ian Watt! 

2. Diawali dari manakah kajian psikologi  sastra untuk menemukan nilai-

nilai dalam karya sastra (novel, cerpen, drama, dan puisi)? 

3. Di mana letak perbedaan konsep antara para ahli bidang psikologi sastra? 

4. Temukan pijakan-pijakan kesamaan antara konsep dasar yang dipaparkan 

oleh: Swingewood, Ian Watt, Rene Wellek, dan Minderoph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN  TIGA 

 

 A. KARYA SASTRA DAN MASYARAKAT 
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Sastra pada hakikatnya membicarakan perkembangan sosial 

zamannya, begitu juga sejarah mencatat peristiwa yang terjadi di 

masyarakat. Kata Romo Mangunwijaya jika kita ingin mengetahui sejarah 

yang sesungguhnya bacalah karya sastra dan jangan membaca sejarah. 

Karya sastra merekam  kejadian dalam kehidupan dengan cermat dan  

jujur, sedangkan sejarah kadangkala sudah dibengkokkan. 

Karya sastra setiap saat mengalami perkembangan sesuai dengan 

gejolak yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap karya sastra perlu pemahaman terhadap sejarah, 

karena sejarah sedikit banyak mencatat perkembangan sastra. Hanya saja 

karena sejarah sastra erat kaitannya dengan sejarah kebudayaan, maka 

pertalian sastra yang khusus ialah dengan sejarah kebudayaan. 

Adakalanya dalam sejarah kebudayaan terdapat catatan sejarah 

kebudayaan. Selain itu, hasil sastra erat kaitannya dengan tokoh-tokoh 

tertentu (raja, ulama, pahlawan, pejabat, atau tokoh masyarakat), atau 

dengan situasi politik dan kebudayaan yang berkembang pada kurun 

waktu tertentu. 

Lahirnya angkatan ’45 dalam sastra Indonesia tidak lepas dari 

persoalan politik pada masa itu. Begitu juga lahirnya angkatan ’66 yang 

dipelopori Taufik Ismail tidak dapat dilepaskan dari peristiwa politik dari 

orde lama ke orde baru. Melihat sejarah sastra seperti itu dapat dikatakan 

bahwa sejarah dan sastra mempunyai pertalian yang sangat erat. Berkaitan 
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dengan lahirnya karya sastra, dapat menengok puisi-puisi Taufik Ismaik 

yang terkumpul dalam Tirani dan Benteng. Puisi-puisi tersebut tidak 

dapat lepas dari pergolakan politik pada saat itu. Sebagai misal, sajak 

Karangan Bunga, tampak jelas merupakan potret pembantaian terhadap 

para mahasiswa yang sedang berdemonstrasi menuntut keadilan pada 

tahun itu. Ketika terjadi suhu politik di tanah air sedang memanas dengan 

lahirnya pemberantasan para bromocorah secara misterius, lahir karya 

sastra pertama penembakan misterius yang terkumpul dalam kumpulan 

cerpen Penembakan Misterius yang dikumpulkan M. Jupri. Ketika Aceh 

dirudung duka para penyair di tanah air menulis kumpulan puisi Duka 

Aceh Luka Kita. 

Manusia sebagai  makhluk berpikir, kita semua adalah sama. 

Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Semua manusia 

juga memiliki rasa harga diri yang sama. Tetapi perbedaan kita terletak 

pada pola pikir dan pola pandang terhadap dunia yang menurunkan 

berbagai macam perbedaan lain baik secara transparan yang dapat dilihat 

dan dibaca maupun secara tersembunyi dan tidak kelihatan. Budaya 

Timur adalah budaya yang dialami orang-orang yang hidup di belahan 

timur dunia, bagaimana orang-orang itu berpikir dan berelasi dengan 

dunia sekitarnya, bagaimana mereka memandang dunianya, menghargai 

hidup, pola pikir, tradisi, dan bagaimana dunia ini dibangun menurut cara-

cara berpikir mereka sendiri. 

Beberapa ciri-ciri utama budaya timur adalah sebagai berikut. 
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1) Belahan dunia Timur terdiri atas banyak negara yang memiliki jumlah 

penduduk sangat besar sejalan dengan angka kelahiran yang masih tinggi 

di banyak negara. Banyak penduduknya masih diklasifikasikan sebagai 

kaum miskin dan masih hidup di bawah taraf manusiawi. Sejalan dengan 

kepadatan penduduk dan kemiskinan, masih ditemukan berbagai gejala 

lemah lainnya sebagai turunan dari ciri pokok di atas. 

2) Manusia Timur lebih bersikap pasif. Cenderung tidak memiliki kreativitas. 

Ini dapat dicerna dalam ajaran pokok misalnya penghormatan terhadap 

kosmos, alam semesta, dan lain-lain. 

3) Dunia Timur penekanan utama lebih kepada karya intuisi dan perasaan 

(mempertemukan akal budi dengan intuisi, intelegensi dengan perasaan),  

juga penekanan lebih kepada hidup batiniah, spiritual, dan mistis. Atas 

dasar itu, tujuan belajar bagi orang Timur lebih untuk mencapai 

kebijaksanaan dan kebaikan hidup (harmoni dengan kosmos) daripada 

penyebaran pengetahuan dan informasi sebagai akibat penekanan pada 

akal budi dan karya intelek. 

4) Di dunia Timur, manusia dilihat sebagai bagian utuh dari alam. Oleh 

karenanya, penekanan lebih kepada etika harmoni dalam hidup setiap 

orang. Dengan kata lain, orang Timur lebih berpegang pada prinsip 

mengutamakan kehadiran dan ada daripada apa yang seseorang perbuat. 

Karena itu orang Timur kurang suka pertentangan, konflik, kompetisi, 

tidak dapat masuk dalam konflik frontal dengan orang lain dan berbagai 

sikap serta kesulitan atau keuntungan  psikologis lain yang berakar dari itu. 
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5) Berpikir dalam arti aktif berarti mngonfrontasikan diri dengan dunia di luar 

diri kita. Oleh karena itu, filsafat berpikir orang Timur haruslah dilihat 

dalam jalur bagaimana orang-orang Timur melihat alam dunianya, 

bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan sesama dan bagaimana 

mereka melihat dan percaya serta menggantungkan seluruh diri mereka 

pada suatu wujud Illahi yang dianggap menjadi pencipta atau pendasar dan 

penyelenggara segala sesuatu.  Dari perspektif ini, alam filsafat Timur jelas 

bersifat sangat human dan religius. Paham-paham religius kosmis sangat 

menguasai seluruh tata kehidupan orang Timur.Karena itu pendekatan 

emosional-spiritual jauh lebih kuat dibandingkan dengan rasional-teoritis. 

 Filsafat berpikir orang-orang Timur selalu berpangkal pada 

pandangan-pandangan religius dan moral-etis serta pola tingkah laku orang 

Timur sendiri. Karena itu filsafat berpikir orang  Timur pada umumnya 

bersifat sangat religius, mitis-magis, kosmis dan sosial serta moral-etis. 

Tuntutan-tuntutan dasar harmoni kosmis ini bersifat sangat religius dan harus 

dibuktikan dalam sikap moral-etis manusia misalnya bagaimana bersikap yang 

benar dan baik atau bersikap terhadap diri-sendiri, orang lain, alam dunia dan 

terhadap keyakinannya akan apa yang disebut sebagai wujud tertinggi. 

Harmoni kosmis dalam hubungan dengan diri-sendiri harus dilihat melalui caa 

hidup dan penghargaan terhadap diri-sendiri, perhatian terhadap diri dan 

semua unsur normatif untuk pembentukan diri. 

 Kaitan dengan relasi, alam dunia, harmoni kosmis ini harus diperlihatkan 

melalui sikap mencintai lingkungan dunia, keteraturan alamiah, mencintai 

hidup dan bukan kematian, melestarikan dan menjadikan dunia ini lebih indah 
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dan apa adanya. Harmoni kosmis dalam kaitan dengan wujud Illahi harus 

dibuktikan melalui sikap religius dan sembah sujud. Dapat berwujud ritus-ritus 

yang dilihat sebagai cara berhubungan dengan Yang Illahi. Ada berbagai ritus 

dibuat entah itu ritus mendamaikan hubungan dengan Illahi, menghindarkan 

bala bencana, ritus kutukan terhadap orang yang hidup tidak baik, meminta 

bantuan dan dukungan Illahi dalam peperangan, dan berbagai macam ritus 

lainnya sesuai kebutuhan dan keinginannya. 

Manusia yang penuh dengan impian dan pandangan filosofis, tidak 

praktis dan tidak berhasil menggalang kebebasan dan selalu berpegang pada 

gagasan bahwa kebijaksanaan dapat menjadi kuasa dan memiliki daya apabila 

manusia mampu meresapi, mengontrol, mentransformasikan, dan mengatur 

seluruh kepribadian mereka. Berpikir (apa yang kita pikirkan) haruslah 

diwujudkan dalam hidup, diinkarnasikan dalam keberadaan manusia ke dalam 

tindakan dan perbuatan praktis. Semakin tinggi realisasi proses berpikir, 

semakin besar kekuatan dan kuasa yang kita miliki. Orang yang sungguh 

berkuasa adalah orang yang mampu menerapkan apa yang dipikirkan dan 

idealkan dengan apa yang dilakukan. 

Pandangan tentang sukses atau keberhasilan dapat dilihat dari 

perjalanan sejarah pada masa lampaunya. Adanya kemampuan mewujudkan 

mimpi atau harapan akan suatu kedamaian hidup. Bebas dari tekanan-tekanan 

yang mengancam kehidupan manusia. Manusia mampu menemukan cara-cara 

yang efektif dalam memenuhi kebutuhan akan kepemilikan, kekuasaan, 

kebebasan, serta kesenangan.  
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Teori Realitas juga mengajarkan bagaimana individu memilih perilaku 

apa yang kita inginkan dan memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang sesuai 

kita mengembangkan identitas sukses, harga diri, dan perilaku di mana kita 

merasa enak meskipun pemenuhannya dengan cara yang unik. Individu 

mengembangkan ‘album gambaran’ mengenai keinginan spesifik yang juga 

disebut dengan ‘dunia kualitas’ yang berisi image-image yang tepat mengenai 

bagaimana individu itu memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. 

Orang yang memiliki identitas sukses melihat dirinya dapat memberi 

dan menerima cinta, merasakan bahwa hal itu adalah penting bagi orang lain, 

merasa kuat, memiliki harga diri, dan memenuhi kebutuhan dalam cara yang 

tidak membebani orang lain. Orang dengan identitas sukses tersebut memiliki 

kekuatan yang membantu mereka menciptakan kehidupan yang memuaskan. 

 Pencapaian suatu tujuan selalu menekankan pada tanggung jawab, yang 

didefinisikan sebagai perilaku yang memenuhi kebutuhan orang dengan cara 

yang tidak mengganggu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Tanggung 

jawab merupakan otonomi dalam pengertian bahwa manusia mengetahui apa 

yang mereka inginkan dari kehidupan dan membuat rencana-rencana untuk 

memenuhi kebutuhan dan tujuan tersebut. 

  

 

 

 

 

 

B. KARYA SASTRA DAN PENGARANGNYA 
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Sebuah karya sastra sudah barang tentu tidak mungkin lepas dan tidak 

dapat dilepaskan dari pengarangnya. Sebelum karya itu sampai kepada pembaca, 

sudah pasti ia melewati suatu proses yang panjang (proses yang sering kali tidak 

diketahui pembaca awam dan sering pula disepelekan para penelaah sastra). 

Mulai dari munculnya dorongan pertama untuk menulis, pengendapan ide 

(ilham), penggarapannya, sampai akhirnya tercipta sebuah karya sastra yang utuh 

dan siap untuk dilemparkan kepada publik (Eneste, Ed, 1983). 

Tentunya kita tidak dapat menolak bahwa karya sastra dan pengarangnya 

memiliki hubungan batin yang mesra. Hubungan batin di sini dimaksudkan bukan 

saja dalam arti hubungan yang menjadi sebab timbulnya karya sastra seseorang 

pengarang, tetapi hubungan dalam arti mencerminkan segi kejiwaan, pendidikan, 

pandangan sosial, bahkan filsafat hidup dan pandangan keagamaannya. 

Hubungan seorang pengarang dengan karya ciptaannya secara positif juga 

dikemukakan oleh umar Junus bahwa tidak dapat diingkari adanya kemungkinan 

hubungan antara cerita sebuah novel dengan kemungkinan hubungan dengan 

suatu dunia pribadi, dunia yang dikenal pengarang secara rapat sekali. Bahkan 

dikatakan adanya hubungan lebih jauh lagi, yaitu adanya semacam hubungan 

dengan pengalaman pribadi (Junus, 1983 : 48). 

Perkembangan masyarakat dan kebudayaan kita semakin lama semakin 

besar dan kompleks, demikian pula dengan sastra. Dalam masyarakat dulu yang 

amat kecil dan sederhana, setiap individu melakukan kegiatan dan disetujui 

semua untuk kepentingan semua. Malahan tindakan spontan seorang seniman pun 

harus diakui dan berlaku dalam pola-pola atau bentuk-bentuk yang diakui oleh 

sekalian anggota golongan. Jadi sudah ada semacam persetujuan masyarakat 
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tentang nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur tingkah laku dan bentuk 

ciptaan senimannya. Tetapi setelah masyarakat menjadi besar, timbullah banyak 

perbedaan di antara anggota masyarakat, malahan kesenian pun cenderung untuk 

membentuk kelompok sendiri. Dalam kondisi semacam ini, sastra harus dapat 

tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, tentu saja dengan jalan penciptaan 

sastra yang benar-benar memperhatikan dan memperhitungkan kondisi sisio-

kultural yang ada (Semi, 1984:58). 

Penciptaan sebuah karya sastra berpangkal atau bersumber pada persepsi, 

baik persepsi alamiah-faktual lewat daya indera dan daya khayal, maupun 

persepsi khayal yang semata-mata menggerakkan daya angan-angan. Selanjutnya 

Semi mengatakan bahwa kedua persepsi itu oleh pengarang dipadukan menjadi 

suatu kenyataan baru yang bergerak di dalam batinnya yang kemudian 

mendorongnya untuk mengungkapkan lewat pengalaman batiniah itu dalam 

bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa sebagai medianya. 

Proses penciptaan sebuah karya sastra akan sangat bergantung pada 

tingkat keterampilan seseorang penulis. Semakin lama proses penciptaan sebuah 

karya sastra berlangsung, berarti semakin rendah tingkat keterampilan penulis ; 

semakin cepat proses penciptaan sebuah karya sastra (novel) tersebut 

berlangsung, berarti semakin tinggi tingkat keterampilan seorang penulis. 

Ada tiga unsur penting dalam proses penciptaan karya sastra, yaitu (1) 

kreativitas, (2) bekal kemampuan bahasa, dan (3) bekal kemampuan sastra. 

Kreativitas sangat penting untuk memacu munculnya ide-ide, mendayagunakan 

bahasa secara optimal dengan bekal sastra untuk dapat menghasilkan karya-karya 

sastra yang berwarna baru. Bekal bahasa sangat penting artinya karena bahasa 
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merupakan sarana menulis. Tanpa bahasa tidak akan lahir karya sastra (novel). 

Tanpa memiliki bekal bahasa yang memadai baik pengetahuan tentang kaidah 

bahasanya maupun ketrampilan berbahasanya sulit bagi seorang penulis dalam 

memanfaatkan bahasanya dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan proses 

kreatifnya. Bekal sastra juga sangat penting bagi penulis untuk memahami faktor-

faktor penting dalam sastra, pada aspek apa kebaruan karya sastra itu dapat 

dikenali, dan untuk memahami letak kebaruan dan kekuatan karya sastra 

(Roekhan, 1991 : 2). Bekal sastra itu mencakup pengetahuan tentang sastra, dan 

pengalaman bersastra, baik itu pengalaman apresiasi sastra maupun pengalaman 

menulis sastra. 

Selanjutnya Dami N. Toda (1982:37) menjelaskan ada enam tahapan 

dalam mencipta sebuah karya sastra (novel) yaitu (1) pengamatan, (2) 

pencernaan, (3) perenungan, (4) pengendapan, (5) kristalisasi, (6) pelahiran 

dalam bentuk karya sastra. 

Lain pendapat lagi dalam penciptaan karya sastra (novel) yang dimulai 

dari (1) munculnya ide dalam benak penulis, (2) menangkap dan merenungkan 

ide, (3) mematangkan ide agar menjadi jelas dan utuh, (4) membahasakan ide 

tersebut agar menjadi jelas dan menatanya (masih dalam benak penulis), dan 

diakhiri dengan (5) menuliskan ide tersebut dalam bentuk karya sastra (Roekhan, 

1991:1). 

Proses kreatif adalah proses perubahan ... dalam organisasi kehidupan 

pribadi Budi Darma (dalam Horison, 198:329). Bronowski menganggap bahwa 

kreativitas adalah personal, dan karena itu tidak mungkin digantikan oleh orang 

lain. Kepekaan yang menimbulkan konflik adalah modal utama kreativitas 
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seorang pengarang. Kepekaan, pandangan yang berbeda-beda, dan konflik juga 

menentukan imajinasi serta bahan atau obyek pengarang.  

Faktor lain dalam pola proses kreatif, yang sangat erat hubungannya 

dengan imajinasi, adalah bahan atau obyek, pada umunya, dalam proses kreatif 

imajinasi sulit direncanakan atau dikendalikan. Pengarang boleh saja menentukan 

apa yang akan digarapnya, akan tetapi dalam proses penggarapannya sendiri, 

pengarang akhirnya akan sadar bahwa yang ditulis ternyata bukan seperti yang 

direncanakan semula. Dalam proses penulisan itulah imajinasi pengarang 

berkembag untuk mencari bentuk (Budi Darma dalam Horison, 1983 : 334). 

Selanjutnya dikatakan bahwa tema timbul karena adanya persoalan. 

Dalam proses kreatif, tema digali dan mengalami metamorphose. Latar belakang 

kehidupan pengarang, antara lain bakatnya, suasana lingkungannya, bacaannya, 

dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap metamorphose tema. Bahkan suasana 

sesaat dapat mempengaruhi kreatifitas. Meskipun banyak hal yang dapat 

mempengaruhi metamorphose tema, tema itu sendiri pasti ada. Entah sadar atau 

tidak, setiap pengarang dihantui oleh tema tersebut. Karena tema itu abstrak, 

untuk mengalami metamorphose tema memerlukan landasan-landasan lain, yaitu 

bahan atau obyek (Budi Darma dalam Horison, 1983 : 335). 

Dengan adanya metamorphose, dalam proses kreatif timbullah 

orisinalitas. Orisinalitas membedakan seorang pengarang dengan pengarang lain. 

Antara lain karena adanya orisinalitas itulah ada pendapat yang mengatakan 

bahwa bentuk, yaitu teknik atau cara penyampaian tema, gagasan, atau ide lebih 

penting daripada isi, yaitu tema, gagasan itu sendiri. Proses kreatif tidak dapat 

lepas dari tradisi. Betapapun orisinalitas seseorang pengarang, dalam menulis dia 
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berpijak pada tradisi sebelumnya. Tradisi ini meliputi bermacam-macam, seperti 

suasana cerita, pemilihan latar, penokohan, dan lain-lain (Budi Darma, dalam 

Horison, 1983 : 337). 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat diramu menjadi emepat hal penting 

dalam penciptaan sebuah novel sesuai dengan pendapat Abrams (1981:257-263), 

yaitu (1) penginderaan, (2) ide/gagasan, (3) rasa/emosi, (4) niat/intensi. Untuk 

lebih jelasnya, penciptaan sebuah karya sastra (novel) diuraikan sebagai berikut. 

Penginderaan 

Penginderaan merupakan bagian dari pengalaman manusia. Pengalaman 

itu ibarat bahan bakar. Tanpa bahan bakar kendaraan bermotor tidak akan dapat 

berjalan. Begitu juga dengan kreativitas. Tanpa pengalaman, kreativitas akan 

terbonsai. 

Penginderaan diperoleh secara langsung. Seperti orang melihat temannya 

sedang kesakitan karena kecelakaan, melihat film, atau melihat kecelakaan, atau 

apa saja yang ada di dalam yang dapat diinderai. Alam merupakan sumber 

inspirasi yang sangat baik. Alam merupakan sumber dan asal segala pengetahuan 

manusia. Tuhan telah menciptakan alam secara lengkap dan Tuhan telah 

menantang manusia untuk mempelajari alam. Mengenali alam dengan jalan 

menghayati dan merenungi setiap bagian dari alam disekitar kita sebagai sesuatu 

yang bermakna. Dari pengalaman dan penginderaan itu akan muncullah imaji. 

Berikut diuraikan macam-macam imaji menurut Perccy (1981). 

Imaji diartikan sebagai reproduksi mental, suatu ingatan (pembayangan 

kembali) terhadap pengalaman-pengalaman sensasional maupun perseptual, 
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bukan hanya bersifat visual. Untuk lebih jelasnya diuraikan macam-macam imaji 

sebagai berikut. 

1) Imaji visual (visual image) , suatu pembayangan kembali pengalaman 

sensasional maupun perseptual yang bersifat visual-gambaran tampak. 

2) Imaji selera (gustatory image), yaitu suatu pembayangan kembali 

pengalaman sensasional maupun perseptual yang berhubungan dengan rasa: 

manis, pahit, getir, payau, asin, lezat, hambar, asam, pedas, dan sebagainya. 

3) Imaji Pembauan (olfactory image), yaitu suatu pembayangan kembali 

pengalaman sensasional maupun perseptual yang berhubungan dengan bau-

bauan : wangi, anyir, tengik, segar, harum, amis, busuk, dan seterusnya. 

4) Imaji Panas (termal image), suatu pembayangan kembali pengalaman 

sensasional maupun perseptual yang berhubungan dengan “panas” : panas, 

terik, hangat, dingin, sejuk, dan seterusnya. 

5) Imaji Tekanan (pressure image), yaitu suatu pembayangan kembali 

pengalaman sensasional atau perseptual yang berhubungan dengan 

“tekanan”. Imaji ini meliputi 3 (tiga) macam imaji : 

(1) Imaji Perabaan (haptic image) suatu pembayangan kembali pengalaman 

sensasional atau perseptual yang berhubungan dengan perabaan : kasar, 

halus, lembut, lembik, keras, kenyal, licin, dst. 

(2) Imaji Gerakan (kinaesthetic image), suatu pembayangan kembali 

pengalaman sensasional atau perseptual yang berhubungan dengan 

gerakan : lambat, cepat, berulang, melesat, mengalir, melaju, timpang, 

gemulai, kaku, melemas, menggelombang, dst. 
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(3) Imaji Tekanan (emphatic image) suatu pembayagan kembali 

pengalaman sensasional atau perseptual yag berhubungan dengan 

tekanan yang / menindih : hati yang tertekan, beban penderitaan, jiwaku 

tertekan, dst. 

6) Imaji Pendengaran (auditory image), suatu pembayangan kembali 

pengalaman sensasional atau perseptual yang berhubungan dengan suara : 

hatinya menjerit, rasa kesadarannya berbisik, jeritan hati nurani, himbauan 

kasih, dan seterusnya. 

7) Imaji Warna (colour image) diartikan sebagai suatu pembayangan kembali 

sensaisional atau perseptual yang berhubungan dengan warna-warna : 

seputih hatinya, hitam, kelabu, dan seterusnya. 

Dilihat dari sudut proses maupun sifat dari imaji, maka dapat 

dikelompokkan beberapa jenis imajeri, yakni : 

1) Imajeri Statis, suatu pembayagan kembali dengan menggunakan 

pengalaman sensasional maupun perseptual yag sifatnya tetap/statis : 

wajahnya seperti bulan purnama, buah hati, puncak kebahagiaan, dst. 

2) Imajeri Dinamis, suatu pembayangan kembali dengan menggunakan 

pengalaman sensasional maupun perseptual yang sifatnya dinamis, 

mengandung aspek gerak, perubahan, perkembangan: gejolak api 

perjuangan, sepi menekan, mendesak, suara nafasmu merayap, cahaya 

matahari meloncat, dst. 

(Imajeri Dinamis disebut juga Imajeri kinetik). 

3) Imajeri Synasthetis (synaesthetic imagery), suatu pembayangan kembali 

pengalaman sensasional maupun perseptual yang lebih dari satu macam 
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yang digabungkan/ dipertukarkan: suara emas (gabungan antara auditif dan 

visual), dukamu yang coklat (perasaan sedih digabung dengan warna), duka 

lembut yang datang dari luka tersibak (gabungan antara perasaan sedih dan 

perabaan/haptic), dst. 

4) Imajeri yang Ketat (tied imagery) diartikan sebagai suatu pembayangan 

yang sudah baku, yang pada umumnya dirasakan/ dibayangkan hampir 

sama untuk setiap orang (misalnya pada waktu membaca) sehingga yang 

dirasakan tidak/kurang berkembang, biasanya imajeri auditory dan yang 

berkaitan dengan urat/syaraf. 

5) Imajeri yang Bebas/ (free imagery), suatu pembayangan kembali dengan 

keluasan dan kedalaman jangkauan yang pada umumnya berbeda-beda 

antara satu tipe dengan tipe yang lainnya, pada umumnya terdapat pada 

imajeri visual atau imajeri yang lain. 

Kreativitas menuntut pelibatan daya imajinasi yang tinggi (Roekhan, 

1991: 8). Dengan imajinasinya orang mampu mengasosiasikan apa yang dilihat, 

dicium, dirasa, didengar atau dirabanya dengan sesuatu yang lain. Dengan 

memperhatikan seekor kucing yang sedang asyik bercanda dengan anak-anaknya, 

orang yang memiliki daya imajinasi tinggi dapat menghubungkannya dengan 

kegembiraan seorang ibu yang bercengkerama dengan anak-anaknya. Selanjutnya 

Budi Darma (dalam Eneste, Ed. 1983: 127) menegaskan bahwa kekuatan imaji 

identik dengan kepekaan seorang pengarang. Makin tajam kepekaan seorang 

pengarang makin berkelejatanlah imajinasinya. Dan makin tumpul kepekaannya 

makin malas imajinasinya kemudian mengantuk, kemudian tidur dan mungkin 

mampus. 
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Kepekaan adalah kemampuan menembus apa yang tidak terlihat, tidak 

terasa, dan tidak terpikirkan. Bahkan, kepekaan adalah kemampuan untuk 

mengadakan sesuatu yang tidak terjangkau oleh orang lain. Dikatakan juga 

bahwa kepekaan dan imajinasi adalah personal. 

Ide/ Gagasan 

Ide/gagasan selalu berkaitan dengan penginderaan dan pengalaman 

seseorang. Semakin banyak pengalaman seseorang, semakin banyak 

kemungkinan ide yang akan dapat dihasilkannya. Semakin sedikit pengalaman 

dan pengetahuan seseorang, mkin sedikit pula kemungkinan ide yang akan 

dihasilkannya. 

Untuk menyuburkan tumbuhnya ide-ide baru dalam benaknya, seseorang 

harus terus meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Pengetahuan dan 

pengalaman tersebut dapat berkenaan dengan bidang keagamaan, kesenian, 

politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Pengetahuan dapat diperoleh 

melalui membaca, diskusi, mendengarkan ceramah, dan lain-lain. Pengalaman 

dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya Roekhan (1991: 9) menjelaskan bahwa ide sering muncul 

disembarang waktu dan tempat. Ide tidak dapat diramalkan. Kadang-kadang 

ketika seseorang berada di kamar kecil, ketika mandi, ketika bangun tidur, atau 

ketika duduk termenung dalam kamar seorang diri. Ide sering muncul ketika kita 

sedang sibuk, sakit, ketika bersenang-senang atau kita sedang bersusah hati. 

Ide sering melintas dengan cepat dan menghilang lagi. Ide juga sering 

muncul secara bebarengan ide harus segera ditangkap (dicatat) begitu ide 

melintas. Pencatatan ide harus serinci dan seutuh mungkin. Dengan mencatatnya, 
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orang dapat menangkapnya dan mengolah ide tersebut sampai benar-benar 

menjadi matang dan utuh. 

Rasa/ Emosi 

Dalam penciptaan sebuah karya sastra (novel) diperlukan adanya 

rasa/emosi pengarang. Ajukan emosi itu dapat berhubungan dengan keindahan 

penyajian bentuk maupun ajukan emosi yang berhubungan dengan isi atau 

gagasan yang lucu dan menarik (Aminuddin, 2010: 42).Selebihnya dikatakan 

bahwa prinsip-prinsip dasar yang melatar belakangi rasa/emosi ini adalah 

pandangan bahwa cipta sastra merupakan bagian dari karya seni yang hadir di 

hadapan masyarakat pembaca untuk dinikmati sehingga mampu memberikan 

hiburan dan kesenangan. 

Berkaitan dengan rasa/emosi, ada beberapa pertanyaan yang terdapat 

dalam benak seorang pengarang, yaitu adakah unsur-unsur keindahan dalam cipta 

sastra yang akan saya tulis, bagaimana cara pengarang menampilkan keindahan 

itu, dan bagaimana wujud keindahan itu sendiri. Selain berhubungan dengan 

masalah keindahan yang lebih lanjut dapat berhubungan dengan masalah gaya 

bahasa seperti metafor, simile, maupun penataan setting yang mampu 

menghasilkan panorama yang menarik. Penikmatan keindahan itu juga dapat 

berhubungan dengan penyampaian cerita, peristiwa, maupun gagasan tertentu 

yang lucu dan menarik sehingga mampu memberikan hiburan dan kesenangan 

kepada pembaca. Richards (dalam Aminuddin, 2010: 110) mengatakan bahwa 

setiap pengarang mempunyai rasa/emosi, karena mewakili suasana serta sikap 

personal pengarang. 

Niat/Intensi 
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Di atas dijelaskan bahwa emosi/rasa akan berhubungan erat dengan isi 

atau gagasan yang ditampilkan oleh seorang penulis. Begitu juga dengan 

niat/intensi. Untuk apa sebenarnya seseorang penulis. 

Aminuddin (2010:187) mencontohkan adanya kehidupan sosial 

masyarakat. Hal itu akan sangat mempengaruhi terwujudnya gagasan dalam 

penciptaan suatu karya sesuai dengan realitas keberadaan seorang penulis itu 

sendiri. Sebagai manusia penulis adalah anggota suatu kelompok kehidupan 

sosial masyarakat. Ia ditempa, dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial masyarakat 

yang menjadi lingkungan kehidupannya. Akan tetapi sebagai individu, penulis 

juga mampu menampilkan sikap, penilaian terhadap suatu corak kehidupan sosial 

mesyarakatnya. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa kehidupan sosial masyarakat, baik secara 

individual maupun kelompok dapat menjadi bahan penciptaan suatu karya sastra 

(novel). Corak kehidupan sosial masyarakat yang diangkat menjadi bahan 

penciptaan itu beraneka ragam. Mungkin berupa adat kebiasaan, pandangan 

hidup, maupun perilaku suatu masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan 

masalah politik, tetapi berhubungan dengan masalah kehidupan sosial. Adanya 

niat/intensi dari seorang penulis sebenarnya hanya menegaskan untuk apa 

sebenarnya ia menulis. Untuk tujuan tertentu atau untuk yang lain. 

Dari keempat tahapan dalam proses penciptaan itu akan lengkap menjadi 

sebuah karya cipta jika ada penuangan gagasan ke dalam bentuk tulis. 

Menuliskan gagasan/ ide berarti merekam ide tersebut untuk selamanya. Berarti 

juga mengabadikan ide, menyelamatkan ide dari kelenyapan. 
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Penuangan gagasan/ide ke dalam bentuk tulis tentu menggunakan bahasa 

sebagai medianya. Agar mudah melahirkan ide-idenya, maka seorang penulis 

harus memiliki penguasaan kosa kata, kaidah bahasa, sistem makna, dan sistem 

bunyi bahasa tersebut dengan baik. Stephen Stender (dalam Gibson, 1963: 123) 

mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

penuangan ide, yaitu: 

1) Konsentrasi 

Hal yang pertama kali harus diperhatikan adalah konsentrasi. Kosentrasi 

sangat mempengaruhi jalannya proses penuangan ide kedalam kata. Tentu 

saja yang dimaksud konsentrasi di sini berbeda dengan konsentrasi-

konsentrasi bila kita melakukan kegiatan sehari-hari. Konsentrasi dalam 

hal ini adalah pemusatan perhatian kita kedalam satu fokus (yaitu dalam 

pembentukan karya sastra). Jadi merupakan cara yang khusus. Hanya 

dengan konsentrasi yang kuat kita dapat mengungkapkan gagasan kita 

dalam bentuk tulis, walaupun dalam keadaan rumit sekalipun. Karena 

pentingnya konsentrasi, banyak penulis melakukan kegiatan-kegiatan 

yang tidak ada sangkut-pautnya dengan penciptaan sebuah karya sastra. 

Sebagai contoh, Uchiller, ia selalu menempatkan bau-bauan rasa apel di 

mejanya, De La Mare, ia selalu merokok, dan masih banyak lagi. Jadi 

kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari konsentrasi itu sendiri. 

2) Inspirasi 

Lama tidaknya sebuah karaya sastra dicipta, tergantung pada inspirasi. 

Banyak kejadian-kejadian di tengah-tengah kita merenungkan dalam 

bentuk tulis, tiba-tiba inspirasi itu hilang. Oleh karena itu keberadaan 
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inspirasi itu perlu dipertahankan. Inspirasi merupakan permulaan dari 

sebuah penciptaan. Dikatakan permulaan penciptaan, karena hanya 

dengan inspirasi kita dapat menuangkan dalam karya sastra (novel). Di 

dalam proses itu memerlukan kerja keras. Inspirasi ini dapat diperoleh di 

alam dengan jalan penginderaan. 

3) Ingatan  

Lemah tidaknya ingatan sangat menentukan dalam penyelesaian 

penciptaan karya sastra. Ide yang baik dapat tercipta dari pengalaman 

masa kanak-kanak. Ingatan pada masa lampau cenderung muncul karya-

karya yang kreatif.. Ingatan yang telah kita lahirkan atau sering kita latih, 

akan menghasilkan pengalaman yang abadi. Dan tidak heran banyak 

orang, mencipta didasarkan pada pengalamannya. 

4) Lagu  

Seperti hal di atas, lagu atau musik dapat menghantarkan kita pada apa 

yang sedang penulis hadapi. Ada sekelompok orang hanya dengan 

mendengarkan lagu-lagu ia dapat meningkatkan kemampuan dalam 

penciptaan karya-karya sastranya. Memang hal itu kelihatannya janggal, 

tetapi itulah kenyataannya. Dari tahapan tersebut lahirlah karya-karya 

sastra (novel) masing-masing pengarang. 

 

 

 
 

C.  KARYA SASTRA DAN  
PEMBACANYA 
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Kesadaran kita terhadap “diri” kita, atau terhadap “budaya” kita tidak 

dapat dilepaskan dari pengaruh (penelitian sarjana) Barat. Kesadaran kita 

terhadap sejarah kita, terhadap adanya Majapahit dan Sriwijaya, didapat melalui 

sekolah yang menuangkan hasil penelitian sarjana Barat (dulunya) (Junus, 1985: 

131). 

Lain lagi berkaitan dengan sosiologi pembaca, Damono (1979:60) 

mengatakan bahwa suatu pokok yang penting ditinjau dari segi sosiologi adalah 

bahwa pada mulanya para pengarang erat sekali hubungannya dengan pembaca, 

yakni pihak istana atau masyarakat. Mereka berbagi pandangan dunia sehingga 

tercapailah totalitas dalam karya mereka. Sementara masyarakat semakin 

kompleks, sementara perdagangan dan pembagian kerja semakin berkembang, 

semakin sulit bagi para seniman untuk mencapai totalitas. Para pengarang 

kehilangan integritas sosial, dan akibatnya karya mereka menjadi sepihak dan 

hanya bisa dipahami oleh golongannya sendiri, mereka mencari sponsor atau 

bersandar pada pengayom. Hubungan antara pengayom dan sastrawan semakin 

umum. Hal itu baru berubah pada abad kesembilan belas, yakni ketika situasi 

pasar semakin meluas. 

Sehubungan dengan pembaca karya sastra, Zeraffa (1976:14) (dalam 

Junus, 1985:89) mengatakan bahwa dunia (calon) pembaca, lebih merupakan 

dunia yang tidak kreatif, karena ia hanya lebih merupakan pemakai atau 

pengguna. Kemungkinan kreatif yang mungkin ada dalam diri mereka hanya 

kesanggupan memberikan reaksi positif terhadap suatu kreasi baru. 

Selanjutnya dikatakan bahwa pembaca karya sastra umumnya terikat 

kepada pengetahuannya yang mentradisi terhadap karya sastra. Kalau 
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pengetahuannya tentang novel lebih diikat oleh novel-novel Balai Pustaka, maka 

pengetahuan-pengetahuan ini tidak memungkinkannya umtuk memberikan reaksi 

positif terhadap novel-novel yang ditulis oleh Iwan Simatupang ataupun oleh 

Putu Wijaya, meskipun dengan mudah ia dapat memahami novel-novel Mochtar 

Lubis dan Ramadhan KH. Untuk itu memungkinkan seorang pembaca 

memberikan reaksi positif terhadap novel-novel Iwan Simatupang dan Putu 

Wijaya, maka mestilah ia melepaskan diri dari kerangka pemikiran yang 

diciptakan pengetahuannya tentang novel-novel Balai Pustaka (Junus, 1985: 90). 

Sebuah novel mempunyai dunianya sendiri, dengan mekanisme dan 

realitasnya sendiri. Dan dalam membacanya, kita memang merasakan adanya 

jarak antara kenyataan dalam sebuah novel dengan diri kita sendiri. Atau 

mungkin ada keadaan lain, di mana diri kita seakan menjadi satu dengan novel 

yang kita baca. Keadaan ini mungkin disengaja oleh penulisnya sendiri, sesuai 

dengan teknik yang digunakan (Junus, 1985:93). 

Damono (1979:60) mengatakan untuk menunjukkan perkembangan 

hubungan antara sastrawan, karya, dan masyarakat pembacanya, dicontohkan 

keadaan kesusasteraan di Inggris pada abad kedelapan belas (Stephen, 1963). 

Sorotan utama ditujukan kepada perkembangan novel dan jurnalisme pada abad 

itu tentang perkembangan novel yang merupakan akibat meluasnya masyarakat 

pembaca. Abad itu di Inggris banyak disebut-sebut sebagai abad yang besar 

sekali peranannya dalam perkembangan minat pembaca sastra, terutama novel. 

Dalam karangannya, Leslie Stephen mengutip hasil penelitian Ian Watt 

yang mengatakan bahwa pada waktu itu perbandingan pembaca di Inggris adalah 

satu di antara dua puluh orang penduduk; jumlah itu dikatakan sangat rendah. 
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Itupun bukan pembaca buku, melainkan pembaca koran Spectator, yang 

menyebabkan masih sempitnya pembaca di Inggris pada zaman itu adalah 

sedikitnya penduduk yang melek huruf. Melek huruf di sini bukan berarti 

mengenal bahasa latin dan sastra klasik ,tetapi sekedar dapat membaca saja. 

Berkembangnya perpustakaan menjadi penyebab perkembangan novel, 

terutama sesudah tahun 1970, khususnya di London. Perpustakaan menyimpan 

semua bentuk dan macam buku : novel menjadi perhatian utama peminjam. Dari 

segi ini jelas bahwa perpustakaan banyak manfaatnya bagi berkembangnya 

masyarakat pembaca (Damono, 1979:62). 

Selebihnya dijelaskan bahwa pembaca akhirnya berkembang mencapai 

kelas-kelasnya yang lebih rendah : anak-anak sekolah, petani, pelayan, babu, 

tukang sepatu, tukang roti, dan lain-lain. Banyaknya waktu luang sangat 

berpengaruh dalam perkembangan masyarakat pembaca itu. Banyak diantara 

pembaca baru terdiri dari kaum wanita, terutama sekali isteri-isteri orang-orang 

yang “berhasil” dalam usahanya. Dan para wanita yang bersal dari kelas yang 

lebih rendah pun banyak yang lebih suka membaca daripada melakukan 

pekerjaan tangan, misalnya merajut. 

Selanjutnya Wellek (1985:117) mengatakan bahwa masyarakat pembaca 

pada abad kesembilan belas lebih beragam, apalagi pada zaman sekarang. Ada 

buku-buku untuk anak-anak berusia 9 tahun samapi 10 tahun, buku-buku untuk 

anak-anak SMA, buku khusus untuk bujangan, majalah bisnis, majalah keluarga, 

cerita petualangan, roman, dan buletin keagamaan. Penerbit, majalah, dan 

pengarang pun mengkhususkan diri pada bidang penulisan tertentu. Hal ini 

sejalan dengan melajunya sektor sosil-ekonomi. Penerbit selain mengembangkan 
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dan menyebarluaskan karya sastra, juga mempertimbangkan aspek ekonomis. 

Buku-buku yang laris dan diminati masyarakat akan diterbitkan dengan prioritas 

tertentu. 

 

 

 

 

 
Sebuah karya sastra sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari 

pengarangnya. Sebuah karya sastra sebelum sampai kepada pembaca, tentunya 

ia mengalami suatu proses yang panjang. Proses mulai dari pencarian ide 

(ilham), penemuan dan penentuan ide, kontemplasi, internalisasi, penghamilan 

atau pengendapan ide, pelahiran atau penulisan ide menjadi sebuah tulisan, 

sampai pada akhirnya tercipta sebuah karya sastra yang siap untuk dinikmati 

masyarakat pembaca. 

 Terkait dengan hubungan sastra dan pengarang bisa timbul pertanyaan 

dalam benak kita, “Mengapa seorang pengarang mesti menulis? Bagaimana 

munculnya ide seorang pengarang? Bagaimana pula mengembangkan ide itu? 

Atau lebih jauh lagi, bagaimana seorang pengarang menafsirkan dan menilai 

karyanya sendiri? Apakah mungkin penilaian dan penafsirannya sesuai dengan 

penilaian dan penafsiran terhadap tafsiran pembaca atas karya-karyanya?” 

Masih banyak pertanyaan lain yang melingkupi seputar kaitan sastra dengan 

pengarangnya. 

 Pembicaraan tentang hubungan sastra sebenarnya identik dengan uraian 

sebagai jawaban atas rangkaian pertanyaan itu. Sastra diciptakan pengarang 

 D. KARYA SASTRA DAN 
MARGINALISASI 
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bukan dalam keadaan kosong. Pengarang tentu mempunyai misi tertentu yang 

harus disampaikan kepada pembaca, mungkin berupa gagasan, cita-cita, saran, 

hasutan, kritikan dan lain-lain. Pengarang menulis tentu ada sesuatu yang 

ingin disampaikan kepada pembaca. Mungkin karena melihat realitas yang 

istimewa, realitas yang ganjil, realitas yang tak tersentuh kebanyakan orang 

atau pun realitas yang tak menarik bagi orang awam. 

 Sebagai contoh, misalnya tentang keadilan, kejujuran, ketimpangan, 

keganjilan atau kebobrokan. Kepekaan naluri pengarang dengan kreativitas 

dan latar belakang sosialnya mampu mendorong untuk mengungkapkan 

realitas istimewa yang ditangkap melalui indera keenamnya untuk 

disampaikan kepada pembaca. Oleh sebab itu, dalam kajian atau penelitian 

sastra (psikologi atau sosiologi) faktor pengarang tidak dapat dikesampingkan 

begitu saja. Memang faktor pengarang erat kaitannya dengan karya sastra, 

kaitan itu tampak pada hubungan latar belakang pengarang dengan proses 

penciptaan teks, latar belakang sosial pengarang dengan aspek intrinsik dan 

ekstrinsik karya sastra dan sebagainya. Jadi, latar belakang pengarang yang 

menyangkut biografi sangat menunjang kajian atau penelitian karya sastra. 

Dikatakan oleh Wellek dan Warren (1990:75-76) bahwa penyebab terpenting 

karya sastra adalah pengarang. Oleh karena itu, latar belakang pengarang yang 

menyangkut biografi tidak dapat dikesampingkan. Biografi mengandung 

bermacam-macam nilai yang dapat menerangkan sebab timbulnya karya 

sastra, dapat menggambarkan eksistensi jiwa pengarang, dapat mewujudkan 

proses terjadinya sebuah teks sastra dan sebagainya. 
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 Pada zaman dahulu agak sulit untuk mendapatkan biografi seorang 

pengarang dengan sebenar-benarnya. Karena kesulitan itu, orang biasanya 

menyimpulkan kehidupan pengarang itu melalui karyanya. Tentu saja hal itu 

sangat berbahaya. Misalnya kita tidak boleh menafsirkan karya Chairil Anwar 

(Aku, Kupu Malam dan Biniku, Cintaku Jauh di Pulau) atau Nh. Dini (Pada 

Sebuah Kapal, Sekayu dan Sebuah Lorong di Kotaku, Namaku Hiroko) 

sebagai riwayat hidup mereka. Ada kemungkinan karyanya itu merupakan 

pengalaman pribadinya, tetapi pengalaman itu telah bumbui imajinasi 

pengarangnya (ada campur tangan estetika). Oleh sebab itu biografi 

sebenarnya berguna untuk membantu menafsirkan karya sastra, di samping 

dapat juga untuk menyusun sejarah sastra. 

 Tentang hubungan sastra dengan pengarang contoh konkretnya dapat kita 

lihat melalui pengakuan Sutan Takdir Alisyahbana (1977:33) berikut. Sastra 

adalah intepretasi hidup, seperti hidup itu sendiri tergambar dalam pikiran 

orang yang menginterpretasikannya. Dalam sastra itulah pengarang 

mencurahkan segala yang ada pada dirinya dengan segala ketulusan yang tidak 

ada taranya. Sehingga tidak boleh ada sesuatu yang tidak berkaitan dan 

mempunyai arti dalam karya sastra. Pengarang dalam mencipta karya sastra, 

sadar atau tidak sadar, selalu memasukkan kehidupan pribadinya ke dalam 

karya yang diciptakannya. Kehidupan pribadi itu mungkin perasaan, 

keinginan, atau pengalamannya. Selanjutnya beberapa pengakuan pengarang 

tentang pengalamannya dalam proses penciptaan karya sastra dapat dibaca dan 

dicermati dalam buku Proses Kretif : Mengapa dan Bagaimana Saya 



                       Psikologi Sastra  

 

74 

 

Mengarang jilid I, II, III, dan IV yang disunting oleh Pamusuk Eneste, atau 

buku Dua Puluh Sastrawan Bicara yang diterbitkan oleh DKJ- Sinar Harapan. 

 Dari buku itu sedikit banyak kita akan mengenal lebih jauh tentang proses 

kreatif setiap pengarang. Pada prinsipnya setiap pengarang mempunyai proses 

kreatif yang berbeda dengan pengarang lain. Salah satu sebabnya adalah 

konteks faktor pengarang yang satu dengan yang lain berbeda. Persoalan 

pengarang dengan penciptaan ini ada hubungannya dengan posisi pengarang di 

tengah masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungannya dengan masyarakat 

pembaca. Dalam hal ini termasuk juga faktor-faktor yang sangat memengaruhi 

karya sastranya. Kesimpulannya, dalam hubungan ini dapat kita pelajari 

banyak persoalan terkait dengan prose kreatif secara personal. Bagaimana 

pengarang mencipta karya sastra? Profesionalisme kepengarangan, dalam arti 

sejauh mana pengarang menganggap pekerjaan mengarang sebagai suatu 

profesi? Masyarakat yang bagaimana yang dituju oleh pengarang? Hubungan 

antara pengarang dengan masyarakat dalam hal ini sangat penting, sebab 

sering terjadi bahwa golongan masyarakat yang dituju itu menentukan bentuk 

dan isi karya sastra. Misalnya novel Kidung Cinta Buat Pak Guru karya Mira 

W, Kabut Sutra Ungu karya Ike Supomo, Gita Cinta dari SMA karya Eddy D. 

Iskandar atau Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Sinegar kisahnya tak 

akan se-romantis, se-melodramatis dan spektakuler itu seandainya saja tidak 

ditujukan untuk kaum remaja (SMA dan mahasiswa). 

Sastra adalah sebuah produk pemikiran (Darma, 2007:95). Sebagai 

sebuah produk pemikiran karya sastra dalam bentuk filsafat atau pemikiran 
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yang terbungkus dalam bentuk khusus (Wellek & Warren, 1990:134). Karya 

sastra diciptakan pengarang dengan pemikirannya.  

Misalnya, Bhagawat Gita adalah sebuah buku yang berisi tentang 

filsafat tetapi dikenal sebagai karya sastra. Akan tetapi, Anak Bajang 

Menggiring Angin, adalah karya sastra yang dianggap sebagai pengetahuan 

filsafat. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa sastra tanpa filsafat tidak 

berarti.  

Albert Camus terkenal dengan sebutan filosuf  yang memberontak, 

maka ia mengatakan “saya melawan, jadi saya ada”. Sejalan dengan pemikiran 

Albert Camus, filosuf  Rene Dekartes mengatakan bahwa “saya berfikir, jadi 

saya ada”. Begitu juga kata filosuf terkenal dari Perancis, Jean Paul Satre, 

bahwasanya hidup adalah sebuah absurditas. Sejalan dengan  pernyataan Satre, 

Camus mengatakan bahwa hidup adalah pencarian yang sia-sia. Lepas dari 

pernyataan para filosuf tersebut, Aristoteles membuat dalil bahwa sastra dapat 

berfungsi sebagai katarsis jiwa manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 E. SOAL-SOAL LATIHAN 
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 Setelah mempelajari bagian ketiga ini, kerjakanlah soal-soal berikut: 

1. Karya sastra diciptakan dalam kaitannya dengan masyarakat pada 

jamannya. Jelaskan pendekatan mimesis sebagai perwujudan kaitan sastra 

dengan masyarakatnya. Carilah beberapa contohnya!  

2. Bagaimana proses kreatif pengarang, sehingga di dalam karya sastra yang 

dihasilkan tercermin sejumlah pengalaman, pengetahuan, bahkan 

kepribadian pengarang? 

3. Haruskan seorang pengarang mengikuti (menuruti) harapan pembaca? 

Jelaskan dengan beberapa contoh! 

4. Bagaimana sebuah karya sastra  memperoleh gelar “best seller”? Jelaskan 

demensi-demensi yang mendukungnya! 

5. Jelaskan faktor yang mempengaruhi posisi marginalitas sastra Indonesia!  

Berilah  ilustrasi masing-masing genre sastra! 
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Sastra dan Psikologi mempunyai hubungan yang erat. Wellek & Warren 

(1990:81) mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan ilmu jiwa, sastra dapat 

diartikan sebagai (1) penyelidikan jika pengarang sebagai tipe/individu; (2) 

penyelidikan proses penciptaan karya sastranya; (3) penyelidikan tipe-tipe jiwa 

dan norma-norma dalam karya sastra, yang menitikberatkan pada tokohnya; (4) 

penyelidikan terhadap pengaruh sastra terhadap masyarakat pembaca. 

Sejak zaman Yunani kuno para genius, ahli, para filosuf, juga para 

pujangga dianggap atau dihubungkan dengan keadaan gila, sakit jiwa. Penyair 

misalnya, adalah menjadi sosok lain yang berbeda ketika ia mencipta puisi. Ia 

berbicara karena ketidaksadaran, tetapi apa yang dibicarakan adalah sah sekaligus 

bersifat rasional. Ada juga yang berpendapat bahwa bakat penyair itu kompensasi 

dari kekurangan yang dimilikinya. 

Psikologi berasal dari bahasa Latin, yaitu psyche berarti jiwa dan logos 

artinya ilmu. Dengan demikian psikologi dapat diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi ilmu jiwa. Jiwa sebagai objek psikologi tidak dapat dilihat, 

diraba, atau disentuh. Jiwa adalah sesuatu yang abstrak, hanya dapat diobservasi 

melalui hasil yang ditimbulkannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku dan 

aktivitas lainnya sebab tingkah laku mempunyai arti yang lebih nyata daripada 

jiwa karena itu lebih mudah untuk dipelajari. Melalui tingkah laku, pribadi 

A.  KARYA SASTRA DAN  
PSIKOLOGI 
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sesorang dapat terungkap dengan mudah, cara makan, berjalan, berbicara, 

menangis, dan sebagainya merupakan suatu perbuatan terbuka sedangkan 

perbuatan tertutup dapat dilihat dari tingkah lakunya seperti berpikir, takut, dan 

lain-lain. Seorang ahli psikoanalisi terkemuka, Sigmund Freud, (Wellek & 

Warren, 1990:82) menyatakan bahwa seniman (termasuk sastrawan) itu 

sesungguhnya orang-orang yang melarikan diri dari kenyataan karena tidak dapat 

memenuhi kebutuhan nalurinya. 

Carl Gustav Jung, seorang ahli ilmu jiwa dari Swiss membagi tipe jiwa 

manusia atas introvert dan ekstrovet, yaitu di bawah alam sadar ada kumpulan 

alam bawah sadar. Seorang pengarang dimasukkan tipe tertentu berdasarkan 

karyanya, tetapi meskipun demikian ada pengarang dengan karya sastra yang 

menunjukkan lawan dari tipe dirinya (Wellek & Warren, 1990:83). 

J. Ellema dalam Poetica, menyatakan jiwa manusia terdiri atas lima (5) 

tingkatan. Bagi pengarang tingkatan-tingkatan itu dapat tercermin dalam 

karya-karyanya melalui tahapan-tahapan tertentu. 

a. Niveau anorganis 

Merupakan tingkatan jiwa terendah, sifatnya seperti benda mati. 

Bila terjelma dalam karya sastra berupa pola bunyi, irama baris, 

sajak, kalimat, gaya bahasa dan sebagainya. 

b. Niveau kontrol 

Merupakan tingkatan jiwa kedua, seperti halnya tumbuhan, pada 

tingkat ini telah ada gerak, belum ada perasaan, keinginan dan 

sebagainya. Bila tingkat ini terjelma dalam karya sastra berupa 
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suasana yang ditimbulkan oleh rangkaian kataa, misalnya mesra, 

senang, sedih dan sebagainya. 

c. Niveau animal 

Tingkatan jiwa seperti ini tingkatan jiwa yang dimiliki binatang. 

Dalam tingkatan ini telah ada hasrat, nafsu, kemauan, yang 

didorong oleh nafsu jasmaniah yang bersifat naluri. Tingkatan 

jiwa ini bila terjelma ke dalam 

karya sastra berupa hasrat, keinginan, harapan, cita-cita dan 

sebagainya.  

d. Niveau human 

Tingkatan jiwa ini hanya dapat dicapai oleh manusia, berupa 

perasaan dan akal budi. Tingkatan ini apabila terjelma dalam 

karya sastra berupa renungan moral, batin, sikap, penimbangan, 

pemikiran, dan sebagainya. 

e. Niveau Unsur 

Merupakan tingkatan tertinggi yang tidak dialami benda mati, 

tumbuhan, maupun binatang. Pada tingkatan ini hanya dialami 

manusia yang sudah mampu menjalin hubungan yang sangat dekat 

dengan sang pencipta. Misalnya berdoa, bersemedi, meditasi, dan 

sebagainya. Tingkatan ini jika terjelma dalam karya sastra 

melahirkan karya sastra yang bernuansa religi. Sebagai wujud 

religinya tersurat dalam kata-kata suci, putih, agung, adil, maha, 

masjid, gereja, wihara, dan sebagainya. 
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Proses penciptaan karya sastra kadang terkait dengan istilah ilham. 

Apakah ilham dapat dipanggil? Misalnya dengan minum alkhohol, obat bius, 

menghilangkan kesadaran dan membiarkan alam bawah sadar bekerja? Itu 

sebenarnya meninggalkan ilham. Dapatkah ilmu jiwa itu menerangkan 

interpretasi karya sastra? Setiap proses penciptaan karya sastra seharusnya 

meliputi unsur-unsur sadar dan tidak sadar. Tetapi kadang-kadang suatu teori 

ilmu jiwa dipakai pengarang untuk melukiskan tokoh-tokoh dan lingkungan 

sosialnya. Masalahnya apakah pengarang itu berhasil menyusupkan ilmu jiwa ke 

dalam diri tokoh-tokohnya atau tidak.  

Tipe-tipe jiwa dan norma-norma tingkah laku tokoh-tokoh dalam 

karya sastra sedikit banyak berpengaruh pula terhadap jiwa pembaca. Dalam 

skala kecil berupa reaksi emosional yang bersifat spontan, misalnya rasa senang, 

sedih, cemas, iba, marah, gelisah, benci, kecewa, dan sebagainya. Dalam skala 

besar dapat berupa sikap, pendirian, prinsip, watak, dan lain-lain apabila pembaca 

sampai pada renungan dan pemahaman yang dalam.  

Menurut Budi Darma, nilai-nilai seni yang terkandung dalam karya 

sastra selain membawa ajaran moral juga mampu membentuk jiwa halus, 

berperasaan dan sifat-sifat “humanitas” yang lain (1984:47). Ada pendapat yang 

mengatakan bahwa semakin banyak sesorang membaca karya sastra, maka orang 

tersebut cenderung lebih kritis, lebih bijak dan mempunyai penghargaan yang 

tinggi terhadap nila kemanusiaan. Adakalanya nilai seni suatu karya sastra 

mampu menumbuhkan watak tertentu dari suatu masyarakat. Dalam karya sastra, 

termasuk novel di dalamnya, terdapat tokoh-tokoh yang membangun cerita secara 

utuh. Tokoh-tokoh tersebut melakukan perilaku karena didorong oleh motivasi 
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mereka. Perilaku dan motivasi merupakan  wilayah kajian psikologi, karena 

itulah sastra dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Setiap karya sastra 

pastilah dihasilkan oleh seorang pengarang atau sastrawan. Dengan demikian 

unsur  psikologis pengarang akan mewarnai psikologis tokoh. Dengan demikian 

analisis psikologi tokoh dalam karya sastra dapat berangkat dari psikologi 

pengarang maupun psikologi tokoh dalam teks karya sastra.  

Budi Darma (2003:16) memberikan tiga unsur mengapa psikologi 

masuk ke dalam kajian sastra. Pertama, untuk mengetahui perilaku dan motivasi 

pata tokoh dalam karya sastra. Kedua, untuk mengetahui perilaku dan motivasi 

pengarang. Ketiga, untuk mengetahui reaksi psikologis pembaca.   Logikanya, 

tokoh dalam karya sastra, secara imajinatif sekali pun tentu mempunyai 

hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan orang-orang dalam 

kehidupan sehari-hari. Perilaku dan motivasi tokoh secara langsung atau pun 

tidak langsung merupakan perilaku orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian perilaku dan motivasi tokoh bahkan karakter tokohnya 

memiliki kemiripan dengan perilaku, motivasi, dan karakter  orang-orang dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Tingkah laku dalam psikologi bukan hanya yang nyata tetapi meliputi 

eksistensi yaitu perpanjangan tingkah laku nyata. Tanda- tanda akan tampak pada 

tubuh sebagai akibat terlalu sering tingkah laku atau kebiasaan tersebut 

dilakukan. Seperti halnya seorang periang dan sering tertawa akan meninggalkan 

tanda - tanda di wajahnya dan kita dapat langsung menilai orang tersebut. Efek - 

efek permanen memungkinkan seorang psikolog mampu mempelajari jiwa 

manusia melalui tingkah lakunya. Suatu prinsip yang bagaimana pun adalah 
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mutlak dalam psikologi yaitu bahwa tingkah laku merupakan ekspresi dari jiwa. 

Karena itu ekspresi mempunyai peranan yang penting dalam psikologi sekalipun 

patut diketahui bahwa tidak semua yang terdapat dalam jiwa diekspresikan dalam 

tingkah laku.  

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang bertolak dari asumsi 

bahwa karya sastra selalu saja membahas peristiwa perilaku yang beragam. Bila 

ingin melihat dan mengenal manusia dalam hal ini tokoh-tokoh dalam tetralogi 

Laskar Pelangi lebih dalam diperlukan psikologi. Penjelasan ke dalam batin atau 

kejiwaan untuk mengetahui lebih lanjut tentang seluk-beluk manusia yang unik 

merupakan sesuatu yang merangsang dan sangat menarik. Banyak penulis dan 

peneliti sastra yang mendalami masalah psikologi untuk dapat memahami karya 

sastra dengan bantuan psikologi.  

Teori-teori mengenai psikologi sastra terus berkembang seiring 

dengan berjalannya waktu. Roekhan (Aminuddin, 2010: 89) mengatakan bahwa, 

psikologi sastra sebagai salah satu disiplin ilmu ditopang oleh tiga pendekatan 

studi, yaitu (1) pendekatan ekspresif, yang mengkaji aspek psikologis penulis 

dalam proses kreatif yang terproyeksi lewat karya ciptaanya, (2) pendekatan 

tekstual, yang mengkaji aspek psikologis sang tokoh dalam karya sastra dan (3) 

pendekatan reseptif pragmatis yang mengkaji aspek psikologis pembaca yang 

terbentuk setelah melakukan dialog dengan karya sastra yang dinikmatiknya serta 

proses rekreatif yang ditempuh dalam menghayati teks sastra tersebut.  

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan pendekatan tekstual 

yaitu mengkaji aspek psikologis sang tokoh dalam karya sastra. Sebagai salah 

satu pendekatan dalam studi psikologis sastra pendekatan tekstual pada 
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mulanya hanya bertumpu pada pendekatan psikologi dalam atau psikologi 

analisis yang dikembangkan Freud. Sekarang pendekatan tekstual tidak hanya 

bertumpu pada pendekatan psikologi analisis, tetapi juga pendekatan-

pendekatan psikologi yang lain seperti pendekatan psikologi kognitif, 

behavioral, realitas dan pendekatan eksistensial.  

Pendekatan psikologis kognitif beranggapan kepribadian manusia 

dibentuk oleh faktor genetika internal atau pembawaan. Pendekatan psikologis 

behavioral berpijak pada anggapan bahwa kepribadian manusia adalah hasil 

bentukan dari lingkungan tempat ia berada. Psikologi realitas menggagas 

bahwa setiap individu memiliki motivasi-motivasi internal untuk meraih 

sebuah tujuan. Pendekatan psikologis eksistensial menegaskan bahwa manusia 

membentuk dirinya sendiri dalam pola jalan hidup yang dipilihnya sendiri.  

Pembahasan ini menggunakan pendekatan tekstual dengan teori 

realitas William Glasser sebagai tokohnya. Teori realitas menegaskan bahwa 

manusia memiliki lima kebutuhan pokok, yaitu: kepemilikan, kekuasaan, 

kebebasan, ketergantungan, serta fisiologis. Untuk meraih itu, otak berfungsi 

secara penuh melakukan sesuatu, berpikir, aktif, serta bertanggung jawab atas 

apa yang dilakukan. Untuk menerapkan pendekatan realitas, studi sastra 

haruslah dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut. 

(1) Mencari dan menentukan tokoh cerita yang akan dikaji  

(2) Menelusuri perkembangan karakter sang tokoh yang dikaji. Penelusuran 

ini dapat dilakukan terhadap (a) lakuan sang tokoh (b) dialog sang tokoh (c) 

pemikiran sang tokoh.  
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(3) Mengidentifikasi perilaku sang tokoh dan mendeskripsikan serta 

mengklasifikasikanya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

penumbuhkembangan karakter yang telah ditujukkan oleh sang tokoh  

(4) Menghubungkan perilaku yang muncul dengan pertumbuhkembangan 

kepribadian tokoh pada setiap tahapan. 

Karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan 

pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah atau subcooncius. 

Setelah mendapat bentuk yang jelas dituangkan ke dalam, bentuk tertentu 

secara sadar dalam bentuk penciptaan karya sastra. Jadi, proses penciptaan 

karya sastra terjadi dalam dua tahap, tahap pertama dalam bentuk meramu 

gagasan dalam situasi imajinatif dan abstrak kemudian dipindahkan ke dalam 

tahap kedua yaitu penulisan karya yang sifatnya mengongkritkan apa yang 

sebelumnya dalam bentuk abstrak.  

Sastra sebagai gejala kejiwaan di dalamya terkandung fenomena 

kejiwaan yang tampak lewat perilaku tokoh-tokohnya. Dengan demikian, 

karya sastra (teks sastra) dapat didekati dengan menggunakan pendekatan 

psikologis. Hal ini tentu dapat kita terima karena antara sastra dengan 

psikologi memiliki hubungan lintas yang bersifat tak langsung dan fungsional. 

Tidak langsung artinya hubungan itu ada karena baik sastra maupun psikologi 

kebetulan memiliki tempat berangkat yang sama yaitu kejiwaan manusia 

secara mendalam. Hasil penangkapan itu setelah mengalami proses 

pengolahan diungkapkan dalam bentuk sebuah karya sastra. Perbedaanya 

adalah pengarang mengemukakanya dalam bentuk formulasi penelitian 
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psikologi. Dengan demikian tidaklah mengada-ada kalau antara sastra dan 

psikologi dapat dilakukan kajian lintas disiplin ilmu.  

Psikologi dan karya sastra memiliki hubungan fungsional, yakni sama-

sama berguna untuk sarana mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. 

Perbedaannya, gejala kejiwaan yang ada dalam karya sastra adalah gejala-

gejala kejiwaan dari manusia imajiner sedangkan dalam psikologis manusia 

dalam dunia nyata. Sekalipun demikian keduanya dapat saling melengkapi dan 

saling mengisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap 

kejiwaan manusia karena mungkin saja apa yang terungkap oleh pengarang 

tidak mampu diamati oleh psikolog atau bahkan sebaliknya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa karya sastra 

sebenarnya tidak dapat dilepaskan oleh penganut paham-paham strukturalisme 

tradisional. Mereka menganggap bahwa karya sastra itu bersifat otonom lepas 

sama sekali dari penulisnya, padahal antara keduanya terdapat hubungan 

kausalitas atau sebab-akibat yaitu karya sastra merupakan hasil kreativitas 

pengarangnya tidak mungkin lahir tanpa ada penulis sebagai penuturnya. 

Itulah sebabnya keterangan tentang psikologi pengarang sangat bermanfaat 

bagi kejiwaan psikologis sastra, khususnya dalam kajian psikologis pengarang, 

pengenalan watak tokoh utama pada awal cerita sangatlah penting. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sumardjo (1988:64) bahwa tokoh-tokoh dalam suatu 

cerita sudah semestinya mempunyai kepribadian sendiri yang tergantung dari 

masa lahirnya, pendidikan asal, dan pengalamannya. 

Peristiwa dalam suatu cerita bisa berjalan karena ada yang 

menjalankan yaitu tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Dalam penelitian ini 
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tidak menyinggung sedikit pun tentang apa dan siapa pengarang tatralogi 

Laskar Pelangi Andrea Hirata, karena analisis ini bukanlah mengenai analisis 

pengarang melainkan analisis psikologi terhadap tokoh. Jadi, yang dianalisis 

tentu saja para tokoh yang berperan di dalam karya sastra tersebut.  

 Karya sastra yang bermutu menurut pandangan pendekatan psikologis 

adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan 

batin manusia karena hakekat kehidupan manusia itu adalah perjuangan 

menghadapi kekalutan batinya sendiri. Perilaku yang tampak dalam kehidupan 

diri mereka masing-masing. Apa yang diperhatikan belum tentu sama dengan 

apa yang sesungguhnya terjadi dalam dirinya karena manusia sering berusaha 

menutupinya. Kejujuran, kecintaan, kemunafikan, dan lain-lain berada dalam 

batin masing-masing yang terkadang terlihat gejalanya dari luar dan kadang-

kadang tidak. Oleh sebab itu, kajian tentang dan tokoh harus ditekannya pada 

aspek kejiwaan dan tentu saja tidak lepas dari teori psikologi.  
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B. TEORI  PSIKOLOGI: PSIKOANALISIS 
     SIGMUND FREUD SANG PENEMU 
 
 

Sigmund Freud (1856-1939) adalah putra sulung dari sebuah keluarga 

Vienna keturunan Yahudi. Freud memiliki dua saudara kandung laki-laki dan 

lima saudara kandung perempuan. Ayahnya, seperti juga banyak ayah yang lain 

di Vienna pada masa itu, sangat otoritarian. Latar belakang keluarga Freud ini 

merupakan faktor penting untuk memahami perkembangan teorinya. 

Kendati keluarga Freud hanya memiliki sumberdaya-keuangan yang terbatas 

sehingga mereka harus tinggal di apartemen yang berjubel, orang tuanya 

mengupayakan apa pun untuk mendorong perkembangan kapasitas intelektual 

Freud yang memang menonjol. Ia memiliki banyak minat, namun pilihan 

kariernya terbatas karena dia adalah keturunan Yahudi. Akhirnya dia berkarier 

dalam bidang kedokteran. Hanya empat tahun setelah meraih gelar dokter dari 

Universitas Vienna pada usia 26 tahun, Freud mendapatkan jabatan bergengsi 

sebagai dosen di universitas itu. 

Kemudian Freud mengabdikan hampir seluruh kurun hidupnya untuk 

merumuskan dan memperluas teorinya tentang psikoanalisis. Menarik sekali, 

justru fase paling kreatif dalam kehidupannya terjadi sepanjang periode ketika 

dia mengalami masalah emosional parah. Ketika berada dalam usia awal empat 

puluhan, la mengidap berbagai macam gangguan psikosomatik, bahkan pula 

ketakutan berlebih terhadap kematian, ditambah dengan berbagai macam fobia 

yang lain. Selama kurun itu Freud terlibat dalam tugas sulit analisis-diri 

(self-analysis). Freud meraih pengertian mendatam (insight) tentang dinamika 

perkembangan kepribadian lewat eksplorasi makna mimpi-mimpinya. Pertama-

tama dia memeriksa memori masa anaknya, dan mendapati betapa dia memiliki 

rasa  permusuhan (hostilitas) yang kuat terhadap ayahnya. Dia juga mengingat 

kembali perasaan seksual masa kanak-kanaknya terhadap ibundanya yang 

menarik, mencintainya, dan melindunginya. Kemudian dia merumuskan secara 

klinis teorinya setelah ia mengamati pasien-pasiennya menyelesaikan (work 

through) masalah-masalah mereka sendiri dalam analisis. 
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Freud amat kurang memiliki toleransi terhadap teman-teman sejawatnya 

yang menyempal dari doktrin-doktrin psikoanalitiknya. Ia mencoba melakukan 

pengendalian terhadap gerakan penyempalan itu dengan menolak mereka yang 

berani tidak sepakat dengannya. Sebagai contoh adalah Carl Jung dan Alfred 

Adler, dua tokoh yang pada mulanya bekerja sama erat dengan Freud, namun 

kemudian masing-masing menemukan mazhab terapeutiknya sendiri setelah 

berulang mengalami ketidaksepakatan dengan Freud dalam berbagai persoalan 

teoretis dan klinis. 

Freud sangat kreatif  dan produktif, tidak jarang bekerja 18 jam sehari. 

Kumpulan karya tulisnya mencapai 24 volume. Produktivitas Freud tetap tinggi 

sampai menjeiang kurun  akhir hidupnya, ketika dia mengidap kanker  rahang. 

Dalam masa dua dasawarsa terakhir kehidupannya, dia mengalami 33 kali pembedahan 

dan selalu berada dalam kungkungan rasa nyeri. Freud wafat di London pada  tahun 

1939. 

Sebagai penemu psikoonalisis, Freud adelah seorang raksasa intelektual. 

Dia telah memelopori berbagai teknik baru untuk memahami perilaku manusia, dan upaya-

upayanya telah menghasilkan teori kepribadian dan psikoterapi yang paling komprehensif 

sepanjang zaman. 

Pandangan-pandangan Freud masih terns mempengaruhi praktik mass kini. 

Berbagai k o n s e p  d a sa r ny a  ma s i h  me r u p a k a n  l an d a san  

p e mb a n g u n a n  d a n  penumbuhkembangan teori oleh berbagai pencetus teori 

yang lain. Tidak bisa disangkal, kebanyakan teori lain tentang konseling dan 

psikoterapi dipengaruhi oleh gagasan-gagasan psikoanalitik. Beberapa dari 

pendekatan terapeutik lain itu memperluas model psikoanalitik, yang lain - 

memodifikasi konsep-konsep dan prosedur-prosedur psikoanalitik, dan beberapa 

lainnya muncul sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan Freud. Masih 

banyak lainnya yang meminjam dan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan 

teknik-teknik psikoanalitik ke dalam pendekatan mereka. 

Sistem psikoanalitik Freud merupakan suatu model 

perkembangan kepribadian, suatu filsafat tentang sifat manusia, dan suatu 

metode psikoterapi. Freud memberikan penampilan dan wawasan yang baru 

dalam psikoterapi. Dia menegaskan betapa pentingnya memperhatikan faktor-
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faktor psikodinamik yang memotivasi perilaku, memusatkan perhatian pada peran 

khazanah mental tak sadar (the unconscious), dan mengembangkan prosedur 

terapeutik pertama untuk, memahami dan memodifikasi struktur karakter dasar 

manusia. Teorinya menjadi tolok ukur bagi banyak teori lain. 

Konsep-konsep Kunci 

Pandangan tentang Sifat Manusia 

Pandangan Freudian tentang sifat manusia (human nature) pads dasarnya 

bersifat deterministik. Menurut Freud, perilaku kits ditentukan oleh days-days 

irasional,motivasi-motivasi tak sadar, dorongan-dorongan biologis dan naluriah 

(instinctual), yang berubah lewat stadium-stadium psikoseksual pokok dalam 

enam tahun pertama kehidupan. Sebagaimana dicatat oleh Kovel: "Dialektika 

antara kesadaran dan ketidaksadaran, menjadikan determinisme kaku yang menandai 

Freudianisme... mencair. Memang benar, pikiran berada di bawah determinisme, 

namun tidak dalam care linier. Psikoanalisis mengajarkan kepada manusia betapa 

perilakunya adalah jauh lebih kompleks daripada yang pernah dibayangkannya" 

(1976, halaman 77). Psikoanalisis mengajarkan bahwa seseorang bisa, melalui 

pengertian nan mendalam (insight), membebaskan diri dari tirani (kesewenangan) 

pengalaman masa lalu. Seiring dengan disadarinya hat-hal yang tidak disadari, 

kebiasaan yang membuta digantikan oleh pilihan sadar. Ini adalah wujud 

determinisme yang diliberalisasikan secara tak lazim. 

Naluri (instinct) menempati posisi sentral dalam pendekatan 

Freudian. Kendati pads awalnya Freud menggunakan istilah libido untuk 

menunjukkan energi seksual, kemudian dia memperluas pengertian istilah 

tersebut untuk mencakup energi dari semua naluri kehidupan (life Instincts). 

Naluri-naluri ini melayani tujuan individu dan ras manusia untuk 

mempertahankan hidup; mereka semua diorientasikan ke pertumbuhan, 

perkembangan, dan kreativitas. Libido niscaya dipahami sebagai suatu sumber 

motivasi yang mencakupi energi seksual namun pule melampauinya. Freud 

memasukkan semua tindakan yang menimbulkan kenikmatan dalam konsep naluri 

kehidupan; dia melihat betapa tujuan kehidupan adalah meraih kenikmatan dan 

menghindari rasa nyeri. 
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Freud juga mendalilkan naluri kematian (death instincts), yang merangkum 

dorongan agresif. Kadang-kadang, menurut Freud, manusia mewujudnyatakan 

keinginan tak sadar untuk mati atau melukai diri sendiri dan melukai orang lain lewat 

perilakunya. Dalam pandangan Freud, baik dorongan seksual maupun dorongan 

agresif merupakan penentu-penentu yang amat kuat bagi perilaku manusia, 

sebagaimana dapat dilihat dari apa yang dilakukannya. 

Walaupun bisa terjadi konflik antara naluri kehidupan (dikenal sebagai 

Eros) dan naluri kematian (dikenal sebagai Thanatos), nasib umat manusia tidak 

berada di bawah hukuman untuk menjadi korban agresi dan destruksi diri. Dalam 

bukunya, Civilization and Its Discontents (1930/1962), Freud menyampaikan 

petunjuk bahwa tantangan benar yang niscaya dihadapi umat manusia adalah 

bagaimana mengelola dorongan agresif. Baginya, kegelisahan dan kecemasan 

manusia berkaitan dengan pengetahuan mereka bahwa ras manusia bisa 

dimusnahkan. Sejauh mana hal itu benar untuk masa kini, bukan hanya untuk 

zaman ketika Freud hidup? 

Struktur Kepribadian 

Menurut pandangan psikoanalitik, kepribadian terdiri dari tiga sistem: id, 

ego, dan superego. Ketiganya adalah nama-nama untuk struktur psikologis dan 

masing-masing niscaya tidak dianggap seolah sebagai manusia kecil yang 

mengoperasikan kepribadian secara sendiri-sendiri; kepribadian seseorang berfungsi 

sebagai sebuah keseluruhan ketimbang sebagai tiga segmen yang terpisah-pisah. 

Id adalah komponen biologis, ego adalah komponen psikologis, dan superego 

adalah komponen sosial. 

Pada perspektif Freudian ortodoks, manusia dipandang sebagai sistem energi. 

Dinamika kepribadian adalah segenap cara dalam pendistribusian energi psikis ke id, 

ego,dan superego. Karena jumlah energi terbatas, salah satu sistem bisa lebih 

menguasai energi yang tersedia dengan mengorbankan kedua sistem yang lain. 

Perilaku ditentukan oleh energi psikis ini. 

I d   

Id adalah sistem asali kepribadian; pada saat dilahirkan, pribadi manusia seluruhnya 

terdiri atas id. Id merupakan sumber primer energi psikis dan merupakan tempat 
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beradanya naluri-naluri (instincts). Ia kurang terorganisasi, bersifat membuta, 

menuntut, meminta perhatian. Id bagaikan kawah yang berisi kesenangan yang 

menggelegak, ticlak bisa menoleransi ketegangan, dan berfungsi melepaskan 

ketegangan secara segera untuk kemudian kembali ke kondisi homeostatik (keadaan 

keseimbangan semula). Cara kerja id berlandaskan prinsip kesenangan, ditujukan 

untuk mengurangi ketegangan, menghindari rasa nyeri, dan meraih kesenangan. 

Maka id bersifat tidak logis, amoral, dan dikendalikan oleh satu pertimbangan saja: 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan naluriah. Id tidak pernah menjadi matang, tetap 

menjadi anak nakal dan manja dalam kepribadian manusia. Ia tidak berpikir dan 

melulu menginginkan dan berbuat. Id sebagian besar bersifat tidak sadar, atau di 

luar kesadaran. 

 

Ego 

Ego memiliki kontak dengan realitas dunia luar. Ia merupakan "eksekutif" 

yang mengelola, mengendalikan, dan mengatur kepribadian. Sebagai "polisi lalu 

lintas", ego menjadi penengah naluri-naluri dan lingkungan di sekitar 

mereka. Ego mengontrol kesadaran dan mengejawantahkan penyensoran. Cara 

kerjanya berlandaskan prinsip kenyataan, melakukan segala sesuatu secara realistik 

dengan pemikiran logis, dan merumuskan rencana tindakan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan. Apa hubungan ego dan id? Ego, sebagai tempat beradanya 

inteligensi dan rasionalitas, berperan mengecek-dan mengontrol impuls-impuls 

membuta dari id. Sementara id hanya mengenal realitas subjektif, ego 

membedakan gambaran mental dalam diri manusia (yang subjektif) dan hal-hal di 

dunia luar. 

 

Superego 

Superego merupakan bagian yudikatif dari kepribadian. Ia merangkum 

kode moral seseorang, dan perhatian utamanya berkaitan dengan apakah suatu 

perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah. Ia mewakili yang ideal ketimbang 

yang rill, dan mencari kesempurnaan, bukan kesenangan. Ia mewakili cita-cita 

dan nilai-nilai tradisional masyarakat sebagaimana semua itu diwariskan dari 

orang tua ke anak-anak. Superego berfungsi menghambat impuls-impuls id, 
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membujuk ego mengganti tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan" 

moralistik, dan memperjuangkan kesempurnaan. Superego, sebagai internalisasi 

dari standar-standar orang tua dan masyarakat, berkaitan dengan penghargaan dan 

penghukuman psikologis. Penghargaan psikologis berupa rasa bangga dan cinta-diri; 

sedangkan penghukuman psikologis berupa rasa bersalah dan inferioritas. 

Kesadaran dan Ketidaksadaran 

Mungkin sumbangan terbesar Freud adalah konsep-konsepnya 

tentang ketidaksadaran dan tingkat-tingkat kesadaran, yang merupakan kunci 

untuk memahami perilaku dan masalah-masalah kepribadian. Ketidaksadaran tidak 

bisa dipelajari  secara langsung; ia disimpulkan dari perilaku. Bukti klinis 

untuk merumuskan ketidaksadaran mencakup hal-hal berikut: (1) mimpi, yang 

merupakan representasi simbolik dari kebutuhan, keinginan, dan konflik tak sadar; 

(2) peristiwa lidah keseleo, yang terjadi dalam pengucapan dan peristiwa 

merupakan, semisal dalam kaitan dengan sebuah nama yang sebenarnya lazim 

(familiar); (3) sugesti pascahipnotik; (4) material yang didapatkan dari teknik 

asosiasi-bebas; (5) material yang didapatkan dari teknik proyektif; (6) 

kandungan simbolik simtom-simtom psikotik. 

Bagi Freud, kesadaran (khazanah mental sadar) hanyalah sebuah lapisan tipis 

dari keseluruhan khazanah mental atau jiwa. Bagian yang lebih besar dari jiwa atau 

khazanah mental terletak di bawah permukaan kesadaran, bagaikan bagian dari 

gunung es yang berada di bawah permukaan air. Ketidaksadaran (khazanah mental 

tak sadar) menampung semua pengalaman, memori, dan material 

yang direpresikan. Kebutuhan-kebutuhan dan motivasi-motivasi yang tidak bisa 

dijangkau kesadaran - jadi yang berada di luar kesadaran - juga berada di luar 

lingkup kontrol khazanah mental sadar. Kebanyakan fungsi psikologis berada 

dalam alam tak sadar. Tujuan terapi psikoanalitik adalah menjadikan motif-

motif yang tidak disadari, disadari, karena hanya dengan demikian manusia bisa 

membuat pilihan. Pemahaman peran ketidaksadaran adalah hal sentral 

untuk menangkap hakikat model psikoanalitik tentang perilaku. 

Ketidaksadaran mempengaruhi perilaku. Proses-proses tak sadar 

merupakan akar-akar dari semua bentuk simtom dan perilaku neurotik. Pada 
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perspektif ini, sebuah "penyembuhan" didasarkan pengungkapan makna 

simtom-simtom, penyebab-penyebab perilaku, dan material-material 

terepresi yang merecoki fungsi sehat kepribadian manusia. Patut dicatat betapa 

pengertian intelektual (intellectual insight) saja tidak menyelesaikan simtom-

simtom. Kebutuhan klien untuk melekat pada pola-pola lama (repetisi) niscaya 

dikonfrontasi melalui penyelesaian distorsi-distorsi transferensi (working 

through transference distortions), sebuah proses yang sangat perlu didiskusikan. 

Ansietas 

Konsep ansietas (kecemasan) juga merupakan hal yang hakiki dalam 

pendekatan psikoanalitik. Ansietas adalah suatu keadaan tegang yang 

memotivasi individu melakukan sesuatu. Ia berkembang dari suatu konflik 

antara id, ego, dan superego yang masing-masing mau menguasai energi psikis 

yang tersedia. Fungsinya untuk memperingatkan akan adanya bahaya yang 

mengancam. 

Ada tiga jenis ansietas: ansietas realitas, ansietas neurotik, dan 

ansietas moral. Ansietas realitas adalah ketakutan akan bahaya dari dunia 

luar, dengan tingkat kecemasan yang proporsional dengan derajat ancaman 

riilnya. Sedangkan ansietas neurotik dan ansietas moral dibangkitkan oleh 

ancaman-ancaman atas "keseimbangan kekuatan" di dalam diri pribadi manusia. 

Mereka memberikan signal kepada ego bahwa bahaya dapat meningkat sampai 

berakibat ego tercampakkan, kecuali jika tindakan-tindakan yang tepat 

dilakukan. Ansietas neurotik adalah ketakutan akan tidak terkendalinya 

naluri-naluri yang sampai menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang 

menyebabkan dirinya dihukum. Ansietas moral pada seseorang adalah 

ketakutan atas suara hatinya sendiri. Orang yang memiliki suara hati yang 

berkembang baik cenderung merasa bersalah ketika dirinya melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan kode moralnya sendiri. Ketika ego tidak dapat 

mengontrol ansietas dengan cara-cara rasional dan langsung, ia akan menggunakan 

cara-cara yang tidak realistik yang disebut perilaku defensi-ego. 

 

 

 



                       Psikologi Sastra  

 

94 

 

 

 

 

 

 
Teori Realitas William Glesser 

 

Teori realitas menekankan bahwa orang memiliki kebebasan, dan 

membuat pilihan, juga harus bergulat dengan tanggung jawab yang 

selanjutnya akan mengalirkan pilihan-pilihan mereka. Individu dapat 

mengontrol secara lebih efektif pada kehidupan jika ingin berusaha untuk 

membentuk nasib sendiri karena semua perilaku dibangkitkan dari dalam 

untuk memenuhi kebutuhan dasar indi.  

Glasser menegaskan bahwa perilaku adalah total, yang meliputi empat 

(4) komponen: melakukan, memikirkan, merasakan, dan fisiologis. Itu berarti  

bahwa klien bertanggung jawab untuk memilih tidak hanya apa yang mereka 

lakukan, tetapi juga apa yang sedang mereka pikirkan, rasakan, dan alami 

secara fisik. Tujuan umumnya adalah untuk memberikan kondisi-kondisi yang 

akan membantu individu mengembangkan kekuatan fisiologis untuk 

mengevaluasi perilaku keseluruhan mereka saat itu, khususnya komponen dari 

apa yang mereka lakukan, pikirkan,dan rasakan. Teori realitas selain 

didasarkan pada prinsip-prinsip eksistensial menggunakan teknik-teknik 

kognitif dan behavioral. 
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Konsep-Konsep Kunci Teori Realitas Glasser: 

 

Pandangan tentang Hakekat Manusia 

 

Teori Realitas berdasar pada gagasan bahwa perilaku manusia 

memiliki maksud tertentu dan berasal dari dalam individu, bukan dari 

kekuatan-kekuatan eksternal, dan diarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang 

kita inginkan memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Glasser (1985) 

mengidentifikasi hal ini sebagai kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan 

untuk mencintai dan dicintai, rasa dihargai dan memiliki identitas sukses 

untuk bertahan hidup. Teori Realitas menjelaskan bahwa fungsi-fungsi otak 

kita sebagai sebuah kontrol untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari 

kebutuhan-kebutuhan di atas. 

Tujuan utama teori Realitas adalah mengajari orang dengan lebih baik 

dan dengan cara yang lebih efektif cara-cara mendapatkan apa yang mereka 

inginkan dalam kehidupan, yang merupakan konsep kunci kepribadian. 

Tujuan-tujuan dapat dicapai hanya melalui kerja keras. Ketika orang 

melanggar kebebasan orang lain, perilaku mereka tidak bertanggung  jawab. 

Glasser (1985) menjelaskan konsep perilaku keseluruhan dengan 

membandingkan bagaimana fungsi kita dengan fungsi mobil yang memiliki 

empat (4) roda, begitu juga dengan perilaku yang memiliki empat (4) 

komponen antara lain: 

Melakukan (perilaku aktif, seperti bangun dan pergi bekerja) 

Ini digambarkan dengan roda depan kiri. Individu melakukan sessuatu dengan 

menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa 
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merugikan sendiri ataupun orang lain. Pada intinya adalah melakukan sesuatu 

dengan tanggung jawab pribadi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. 

 Berpikir (membangkitkan pemikiran dan pernyataan sendiri) 

Merupakan roda depan kanan, menekankan pada aspek-aspek kesadaran, 

bukan aspek-aspek ketaksadaran. Adanya pertimbangan-pertimbangan nilai, 

dengan menilai kualitas perilakunya sendiri dalam menentukan apa yang 

membantu kesuksesan dam kegagalan yang dialaminya. 

Merasa (marah, senang, sakit, depresi, khawatir) 

Digambarkan dengan roda belakang kanan. Merujuk pada perilaku yang 

dilakukan digambarkan dengan roda depan kiri, individu selalu memiliki 

perasaan-perasaan, sikap-sikap, serta bagaimana mengubah sikap-sikap 

mengikuti perubahan tingkah laku. Individu memiliki kebutuhan mencintai 

dan dicintai serta kebutuhan untuk memiliki rasa berguna. 

4) Fisiologis (seperti berkeringat, mengembangkan gejala-gejala psikosomatik) 

Digambarkan dengan roda belakang kiri. Saat individu bertingkah laku, 

melakukan kegiatan apa saja, dengan sendirinya fisik mengiringi perilaku 

tersebut, seperti jika tubuh terasa panas dan lelah, keringat akan banyak 

keluar. Meskipun komponen perilaku ini selalu dipadu untuk membuat 

perilaku keseluruhan atau total, itu dapat dibedakan satu sama lain dan 

biasanya salah satu lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Ketika 

menjelaskan konsep perilaku keseluruhan, Glasser memberikan penekanan 

pada “Dua roda depan” (melakukan dan berpikir), yang menyetir kita seperti 

mengendalikan arah mobil. Teori realitas berfokus pada bagaimana individu 



                       Psikologi Sastra  

 

97 

 

itu memilih dan berubah, yang merupakan tindakan atau pikiran mereka, dan 

itu bukan berarti bahwa kita mengabaikan atau menolak perasaan dan atau 

fisiologis.  

Teori Realitas menegaskan bahwa semua apa yang pernah kita lakukan 

dari lahir sampai mati adalah berkelakuan dan setiap perilaku keseluruhan 

adalah selalu merupakan usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita 

butuhkan. Perilaku memiliki tujuan karena didesain untuk menutup gap antara 

apa yang kita inginkan dan apa yang kita rasakan, dan perilaku spesifik selalu 

dibangkitkan dari ketidakcocokan ini. Perilaku muncul dari dalam, dan 

kemudian kita memilih perilaku mana yang dipikirkan efektif. 

Glasser membicarakan orang yang membuat depresi dirinya sendiri, 

bukan terdepresi atau amarah. Ketika orang memilih sengsara dengan 

mengembangkan range perilaku yang menyakitkan, karena itu adalah perilaku 

terbaik yang 97ont dilakukan saat itu, dan perilaku itu sering membawa pada 

apa yang diinginkan. 

Karakteristik Teori Realitas  

Teori Realitas mendasari prinsip-prinsip untuk membantu individu 

berubah. Reaksi individu pada lingkungan adalah unik, dan kita dapat 

mengontrol 97ontro semua situasi-situasi yang menyebabkan stress.  Glasser 

menyatakan bahwa perilaku-perilaku yang tidak memuaskan sebagai cara 

untuk menutup jarak antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita miliki. 

Identitas sukses adalah melihat dirinya dapat 97ontro dan menerima cinta, 

merasakan bahwa hal itu adalah penting bagi orang lain, merasa kuat, 

memiliki harga diri, dan memenuhi kebutuhan dalam cara yang tidak 
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membebani orang lain. Orang yang memiliki identitas sukses tersebut 

memiliki kekuatan yang membantu mereka untuk menciptakan kebutuhan 

yang memuaskan.  

Glasser (1970) mengembangkan ide adiksi positif sebagai sumber utama 

kekuatan psikologis dalam kehidupan individu melalui dua (2) cara, Running 

(latihan lari) dan Meditasi. Teori Realitas menekankan tanggung jawab, yang 

didefinisikan sebagai perilaku yang memenuhi kebutuhan orang dengan cara 

yang tidak mengganggu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Tanggung 

jawab adalah otonomi dalam pengertian bahwa mereka mengetahui apa yang 

mereka inginkan dari kehidupan dan membuat rencana-rencana untuk 

memenuhi kebutuhan dan tujuan tersebut. Tanggung jawab juga berarti bahwa 

orang belajar melakukan kontrol yang efektif pada kehidupan individu. Teori 

Realitas menyatakan bahwa hukuman bukanlah sarana yang berguna untuk 

merubah perilaku. 

Teori Realitas berfokus pada tingkah laku sekarang. Meskipun tidak 

menganggap perasaan-perasaan dan sikap-sikap itu tidak penting, tetapi teori 

Realitas menekankan kesadaran atas tingkah laku sekarang, juga menekankan 

bahwa perubahan sikap mengikuti perubahan tingkah laku. Teori Realitas 

berfokus pada saat sekarang, bukan masa lampau. Karena masa lampau 

seseorang itu telah tetap dan tidak dapat diubah, dan yang dapat diubah 

hanyalah saat sekarang dan masa yang akan 98ontro.  

Teori ini sangat terbuka untuk mengeksplorasikan segenap aspek dari 

kehidupan individu sekarang, mencakup harapan-harapan, ketakutan-

ketakutan, potensi-potensi, keberhasilan-keberhasilan, dan kualitas-kualitas 
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yang positif dari individu. Teori Realitas menekankan pertimbangan-

pertimbangan nilai. Menempatkan pokok kepentingannya pada penilaian 

individu tentang kualitas tingkah lakunya sendiri dalam menentukan 

perilakunya ke depan. 

Teori Realitas menghapus hukuman. Glasser mengingatkan bahwa 

pemberian hukuman guna mengubah tingkah laku tidaklah efektif dan 

hukuman untuk kegagalan melakukan rencana-rencana mengakibatkan 

memperkuat identitas kegagalan pada diri individu. Dalam hal ini Glasser 

mnegnjurkan membiarkan individu mengalami konsekuensi-konsekuensi yang 

wajar dari tingkah lakunya. 

Tujuan keseluruhan adalah individu menemukan cara-cara yang efektif 

dalam memenuhi kebutuhan pokok individu. Adanya proses belajar untuk 

mendapatkan kembali kontrol kehidupan dan hidup secara efektif. Ini meliputi 

dorongan untuk menilai apa yang sedang dikerjakan, pikirkan, dan rasakan 

untuk menemukan apakah ada cara yang lebih baik bagi mereka untuk 

berfungsi. 
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Hakikat 

Manusia 

 

Memiliki 

motivasi  

internal  

 

Konsep Kunci  

Kepribadian 

1. Individu 

bertanggung 

jawab atas apa 

yang dilakukan 

2. Tujuan-tujuan 

dapat dicapai 

hanya melalui 

kerja keras 

Pribadi Sehat  

 

Otak berfungsi 

optimal untuk 

dapat: 

1. Do 

2. Think  

3. Actived  

4. Responsibility  

 

Pribadi Tidak Sehat  

1. Tidak mampu 

bertanggung 

jawab atas dirinya  

2. Pasif  

3. Depresi  

4. Tidak mampu 

mengembangkan 

rencana hidup 

yang realistis  

 

Rambu-rambu 

1. Religius  

2. Etika  

3. Tanggung jawab 

Tujuan  

Kebutuhan 

dasar: 
1. Mencintai dan dicintai 

2. Kepedulian, dan 

3.Identitas  Sukses 
(normatif)  

 

TEORI 

REALITAS 
      GLASSER 
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Setelah mempelajari bagian empat ini, kerjakan soal-soal berikut: 

1. Tahapan-tahapan apa  yang harus dilakukan dalam kajian terhadap karya 

sastra jika menggunakan pendekatan psikologi ala William Glasser? 

2. Prinsip-prinsip yang  ditetapkan dalam Teori Realitas Glesser dan 

bagaimana hubungannya dengan karya sastra? 

3. Bagaimanakah karya sastra yang “berhasil” menurut pandangan tokoh 

psikologi? 

4. Tokoh-tokoh dalam karya sastra tidak dapat terlepas dari psikologi 

pengarang. Bagaimana cara mengetahui hubungan (pengaruh) psikologi 

pengarang dalam karya sastra? Jelaskan dengan menampilkan tokoh-

tokoh dalam novel! 
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Lampiran-lampiran: 

 
MENCARI JATI DIRI DALAM SASTRA 

Kustyarini* 

ABSTRAK 

Sebuah karya sastra sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari 

pengarangnya. Sebuah karya sastra sebelum sampai kepada 

pembaca, tentunya ia mengalami suatu proses yang panjang. Proses 

mulai dari pencarian ide (ilham), penemuan dan penentuan ide, 

kontemplasi, internalisasi, penghamilan atau pengendapan ide, 

pelahiran atau penulisan ide menjadi sebuah tulisan, sampai pada 

akhirnya tercipta sebuah karya sastra yang siap untuk dinikmati 

masyarakat pembaca. Terkait dengan hubungan sastra dan 

pengarang bisa timbul pertanyaan dalam benak kita, “Mengapa 

seorang pengarang mesti menulis? Bagaimana munculnya ide 

seorang pengarang? Bagaimana pula mengembangkan ide itu? Atau 

lebih jauh lagi, bagaimana seorang pengarang menafsirkan dan 

menilai karyanya sendiri? Apakah mungkin penilaian dan 

penafsirannya sesuai dengan penilaian dan penafsiran terhadap 

tafsiran pembaca atas karya-karyanya?” Masih banyak pertanyaan 

lain yang melingkupi seputar kaitan sastra dengan pengarangnya 

untuk menemukan jati diri dalam sastra. 

 

 

Kata kunci: Jati diri, Sastra 

 

 

SASTRA BUKAN KEKOSONGAN 

Karya sastra lahir tidaklah dalam kekosongan. Maksud kalimat 

tersebut adalah sebelum  seorang sastrawan  menulis karya sastra, pasti ada 

hal-hal yang ingin disampaikan oleh  sang pengarang kepada pembacanya. 

Dengan membaca karya-karya sastra, kita akan mendapatkan kesenangan, 

kenikmatan, keindahan dari karya yang sedang kita nikmati serta kita bisa 
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mendapatkan manfaat atau pengalaman-pengalaman yang baru setelah 

membacanya. 

Karya sastra adalah sebuah totalitas yang terdiri atas beberapa unsur 

diantaranya yaitu penokohan, alur gaya bahasa dan makna atau amanat. Semua 

unsur itu jalin-menjalin, sambung-menyambung dan saling mengisi atas dasar 

prinsip-prinsip keteraturan. Karya sastra terdiri dari banyak macam atau 

ragamnya di antara adalah puisi, drama, cerpen, roman dan novel. Di samping itu 

masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya. Pembicaraan tentang hubungan sastra 

dengan pengarang sebenarnya identik dengan uraian sebagai jawaban atas 

rangkaian pertanyaan itu. Sastra diciptakan pengarang bukan dalam keadaan 

kosong. Pengarang tentu mempunyai misi tertentu yang harus disampaikan 

kepada pembaca, mungkin berupa gagasan, cita-cita, saran, hasutan, kritikan dan 

lain-lain. Pengarang menulis tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Mungkin karena melihat realitas yang istimewa, realitas yang ganjil, 

realitas yang tak tersentuh kebanyakan orang atau pun realitas yang tak menarik 

bagi orang awam. 

Sebagai contoh, cerita tentang rasa cinta, benci, balas dendam, 

kesendirian, kekecewaan, atau segala atribut tentang kejiwaan sesuai teori 

psikoanalisis Freud mewartakan bahwa individu hadir dalam keadaan netral dan 

pasif. Ketika dalam proses kehidupan selanjutnya, setiap individu bersentuhan 

dengan orang lain dan masyarakat  pembentuknya.  

Contoh lain tentang keadilan, kejujuran, ketimpangan, keganjilan atau 

kebobrokan. Kepekaan naluri pengarang dengan kreativitas dan latar belakang 

sosialnya mampu mendorong untuk mengungkapkan realitas istimewa yang 
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ditangkap melalui indera keenamnya untuk disampaikan kepada pembaca. Oleh 

sebab itu, dalam kajian atau penelitian sastra (psikologi atau sosiologi) faktor 

pengarang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Memang faktor pengarang 

erat kaitannya dengan karya sastra, kaitan itu tampak pada hubungan latar 

belakang pengarang dengan proses penciptaan teks, latar belakang sosial 

pengarang dengan aspek intrinsik dan ekstrinsik karya sastra dan sebagainya. 

Jadi, latar belakang pengarang yang menyangkut biografi sangat menunjang 

kajian atau penelitian karya sastra. Dikatakan oleh Wellek dan Warren (2004 :75-

76) bahwa penyebab terpenting karya sastra adalah pengarang. Oleh karena itu, 

latar belakang pengarang yang menyangkut biografi tidak dapat dikesampingkan. 

Biografi mengandung bermacam-macam nilai yang dapat menerangkan sebab 

timbulnya karya sastra, dapat menggambarkan eksistensi jiwa pengarang, dapat 

mewujudkan proses terjadinya sebuah teks sastra dan sebagainya. 

Pada zaman dahulu agak sulit untuk mendapatkan biografi seorang 

pengarang dengan sebenar-benarnya. Atas dasar kesulitan itu, orang biasanya 

menyimpulkan kehidupan pengarang itu melalui karyanya. Tentu saja hal itu 

sangat berbahaya. Misalnya kita tidak boleh menafsirkan karya Chairil Anwar 

(Aku, Kupu Malam dan Biniku, Cintaku Jauh di Pulau) atau Nh. Dini (Pada 

Sebuah Kapal, Sekayu, dan Sebuah Lorong di Kotaku, Namaku Hiroko) sebagai 

riwayat hidup mereka. Ada kemungkinan karyanya itu merupakan pengalaman 

pribadinya, tetapi pengalaman itu telah bumbui imajinasi pengarangnya (ada 

campur tangan estetika). Oleh sebab itu biografi sebenarnya berguna untuk 

membantu menafsirkan karya sastra, di samping dapat juga untuk menyusun 

sejarah sastra. 
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Tentang hubungan sastra dengan pengarang contoh konkretnya dapat kita 

lihat melalui pengakuan Sutan Takdir Alisyahbana bahwa sastra adalah 

intepretasi hidup, seperti hidup itu sendiri tergambar dalam pikiran orang yang 

menginterpretasikannya. Dalam sastra itulah pengarang mencurahkan segala 

yang ada pada dirinya dengan segala ketulusan yang tidak ada taranya. Sehingga 

tidak boleh ada sesuatu yang tidak berkaitan dan mempunyai arti dalam karya 

sastra. Pengarang dalam mencipta karya sastra, sadar atau tidak sadar, selalu 

memasukkan kehidupan pribadinya ke dalam karya yang diciptakannya. 

Kehidupan pribadi itu mungkin perasaan, keinginan, atau pengalamannya. 

Selanjutnya beberapa pengakuan pengarang tentang pengalamannya dalam proses 

penciptaan karya sastra dapat dibaca dan dicermati dalam buku Proses Kretif : 

Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang jilid I,II,III,dan IV yang disunting 

oleh Pamusuk Eneste, atau buku Dua Puluh Sastrawan Bicara yang diterbitkan 

oleh DKJ- Sinar Harapan.  

Dari buku itu sedikit banyak kita akan mengenal lebih jauh tentang proses 

kreatif setiap pengarang. Pada prinsipnya setiap pengarang mempunyai proses 

kreatif yang berbeda dengan pengarang lain. Salah satu sebabnya adalah konteks 

sosial pengarang yang satu dengan yang lain berbeda. Persoalan pengarang 

dengan penciptaan ini ada hubungannya dengan posisi sosial pengarang di tengah 

masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungannya dengan masyarakat pembaca. 

MENCIPTA  KARYA SASTRA UNTUK SIAPA? 

Dalam proses keatif  penciptaan karya sastra terjadi aktivitas batin yang 

cukup rumit.  Dalam hal ini termasuk juga faktor sosial yang bisa mempengaruhi 

karya sastranya. Kesimpulannya, dalam hubungan ini dapat kita pelajari banyak 
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persoalan terkait dengan prose kreatif secara personal. Bagaimana pengarang 

mencipta karya sastra? Profesionalisme kepengarangan, dalam arti sejauh mana 

pengarang menganggap pekerjaan mengarang sebagai suatu profesi? Masyarakat 

yang bagaimana yang dituju oleh pengarang? Hubungan antara pengarang dengan 

masyarakat dalam hal ini sangat penting, sebab sering terjadi bahwa golongan 

masyarakat yang dituju itu menentukan bentuk dan isi karya sastra. Misalnya 

novel Kidung Cinta Buat Pak Guru karya Mira W, Kabut Sutra Ungu karya Ike 

Supomo, Gita Cinta dari SMA karya Eddy D. Iskandar atau Cintaku di Kampus 

Biru karya Ashadi Sinegar kisahnya tak akan se-romantis, se-melodramatis dan 

se-spektakuler itu seandainya saja tidak ditujukan untuk kaum remaja (SMA dan 

mahasiswa). 

Sastra adalah sebuah produk pemikiran. Sebagai sebuah produk pemikiran 

karya sastra dalam bentuk filsafat atau pemikiran yang terbungkus dalam bentuk 

khusus (Wellek & Warren, 2004:134). Karya sastra diciptakan pengarang dengan 

pemikirannya. Misalnya, Bhagawat Gita adalah sebuah buku yang berisi tentang 

filsafat tetapi dikenal sebagai karya sastra. Akan tetapi, Anak Bajang Menggiring 

Angin, karya Sindhunata adalah karya sastra yang dianggap sebagai pengetahuan 

filsafat. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa sastra tanpa filsafat tidak 

berarti.  

Albert Camus terkenal dengan sebutan filosuf yang memberontak, maka 

ia mengatakan “saya melawan, jadi saya ada”. Sejalan dengan pemikiran Albert 

Camus, filosuf  Rene Deskartes mengatakan bahwa “saya berfikir, jadi saya ada”. 

Begitu juga kata filosuf terkenal dari Perancis, Jean Paul Satre, bahwasanya 

hidup adalah sebuah absurditas. Sejalan dengan  pernyataan Satre, Camus 
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mengatakan bahwa hidup adalah pencarian yang sia-sia. Lepas dari pernyataan 

para filosuf tersebut, Aristoteles membuat dalil bahwa sastra dapat berfungsi 

sebagai katarsis jiwa manusia.Diungkapkan juga bahwa, sebagai dokumen sosial, 

sastra dipakai untuk menguraikan ikhtisar sejarah sosial. Pandangan yang 

berbeda tentang masyarakat sejak lama dilihat manfaatnya untuk menunjukkan 

tipe-tipe sosial zamannya. 

Rene Wellek dan Austin Werren (dalam Damono, 1984 : 3) membuat 

klasifikasi tentang sosiologi sastra yang secara singkat dapat disebutkan sebagai 

berikut : 

1. Sosiologi pengarang, yang mempermasalahkan status sosial pengarang, 

status ekonomi, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang 

sebagai pengahsil sastra; 

2. Sosiologi karya sastra, yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri, 

sedangkan yang menjadi pokok telaah adalah apa yang tersirat dalam karya 

sastra dan apa yang menjadi tujuannya; 

3. Sosiologi pembaca, yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial 

karya sastra. 

Tidak jauh berbeda dari klasifikasi di atas, Ian Watt (Damono, 1984 : 3-4), 

membuat bagam yang membicarakan hubungan timbal balik antara sastrawan, 

sastra, dan masyarakat. Menurutnya, hubungan timbal balik tersebut merupakan 

kenyataan sosial yag tidak dapat dihindari. Bertolak dari adanya hubungan itu 

maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :  
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1) Konteks sosial pengarang. Dalam hal ini yang perlu dilihat adalah posisi 

sosial pengarang dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat 

pembaca. Masalah yang perlu diteliti adalah faktor-faktor sosiologis yang 

dapat mempengaruhi pengarang sebagai perseorangan di samping yang 

dapat mempengaruhi isi karya sastranya. Berkaitan dengan konteks sosial 

pengarang ini, menurut Ian Watt masalah yang perlu ditelaah adalah (1) 

bagaimana pengarang mendapatkan pencahariannya : apakah pengarang 

menerima bantuan dari pengayom (patron), dari masyarakat secara 

langsung, atau dari kerja ragkap, (2) sejauh mana pengarang menganggap 

pekerjaannya sebagai profesi, (3) masyarakat apa yang dituju oleh 

pengarang, masalah ini menyangkut bentuk dan isi karya sastra.  

2) Sastra sebagai cermin masyarakat : sampai sejauh mana sastra dapat 

dianggap sebagai cermin keadaan masyarakat. Masalah yang perlu 

ditelaah dalam hal ini adalah (1) ada kemungkinan bahwa masyarakat 

yang tercermin dalam karya sastra bukan masyarakat pada waktu karya 

itu ditulis, sebab ada kemungkinan ciri-ciri masyarakat yang ditampilkan 

dalam karya itu sudah tidak berlaku lagi, (2) pengarang sering 

mempengaruhi pilihan dan penampilan fakta-fakta sosial dalam karyanya, 

(3) sastra berusaha untuk menampilkan keadaan masyarakat secermat-

cermatnya mungkin saja tidak dapat dipercaya sebagai cermin. 

3) Fungsi sosial sastra : sampai sejauh mana sastra dapat berkaitan dengan 

nilai sisoal. Terdapat hubungan timbal-balik antara sastra dan masyarakat 

(Damono, 1984:4). Demikian juga Abrams (1981:178), mengemukakan 

bahwa kajian sosiologi sastra meliputi : (1) hubungan antara pengarang 
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sebagai individu dengan sosial budaya masyarakat di mana ia tinggal dan 

menulis, (2) hubungan antara karya sastra dengan masyarakat yang 

direfleksikan dalam karya sastra, dan (3) kepada siapa karya sastra itu 

ditujukan (pembaca). 
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SASTRA HARUS MENGUSIK JIWA MASYARAKAT 

 

ABSTRAK 

Karya sastra merupakan hasil cipta dan kreasi manusia. Keleluasaan 

serta kedinamisan cara berpikir manusia yang menjadikannya karya 

sastra yang bervariasi. Ada yang bermula dari psikologi sastra, dan 

ada pula yang berangkat dari sosiologi sastra. Kajian ini berawal 

dari pemikiran sosiologi sastra yang menganggap bahwa karya 

sastra di samping memiliki struktur otonom, juga tak dapat 

dipisahkan dari latar belakang sosiologi pengarang, yaitu 

masyarakat dengan segenap budaya, tradisi dan keberadaannya. 

Karya sastra diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati, dipahami, 

dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sastrawan itu sendiri adalah 

anggota masyarakat; ia punya jiwa, rasa, karsa, dan terikat oleh 

status sosial tertentu. Sastra adalah lembaga sosial yang 

menggunakan bahasa sebagai medium. Sementara itu bahasa  

sendiri merupakan ciptaan sosial. Sastra menampilkan gambaran 

kehidupan ; dan kehidupan mancakup hubungan antarmasyarakat, 

antara masyarakat dengan orang-seorang, antarmanusia, dan 

antarperistiwa yang terjadi dalam batin jiwa seseorang. Bagaimana 

pun juga, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang, 

yang sering menjadi bahan sastra, adalah pantulan hubungan 

seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat dengan 

segenap permasalahannya. 

 

Kata kunci: Sastra, Jiwa, Masyarakat 

 

 

SASTRA DI TENGAH MASYARAKAT 

 

Sastra adalah institusi sosial yang memakai medium bahasa yang 

merupakan konvensi dan norma masyarakat. Di dalamnya “menyajikan 

kehidupan” dan “kehidupan” sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, 

walaupun karya sastra juga “meniru” alam dan dunia subyektif manusia. 

Hardjana (1981) menjelaskan bahwa karya sastra sebagai sumber informasi tata 

kemasyarakatan, sejarah sosial, latar belakang biografik pengarangnya, ajaran 

dan etika sosial menunjukkan dengan jelas bahwa karya sastra lahir dalam 

jaringan kemasyarakatan dan bukan dari suatu kekosongan atau vakum sosial. 
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Dalam karya sastra dihidangkan juga persoalan-persoalan sosial senyata 

mungkin, dan menggarapnya sejujur mungkin sejauh masih dalam jagkauan daya 

khayalan pengarang. Pembahasan terhadap hubungan erat antara karya sastra 

dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan cenderung untuk menunjukkan 

adanya pola sebab-akibat atau paling tidak pola pengaruh-mempengaruhi. 

Sastra merupakan bagian dari kebudayaan. Bila kita mengkaji 

kebudayaan, kita tidak dapat melihatnya sebagai sesuatu yang statis, yang tidak 

berubah, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis, yang senantiasa berubah. 

Hubunga antara kebudayaan itu sendiri, menurut pandangan antropolog, adalah 

suatu cara kumpulan manusia atau masyarakat mengadakan sistem nilai yaitu 

berupa aturan yang menentukan sesuatu benda atau perbuatan lebih tinggi 

nilainya, lebih dikehendaki dari yang lain (Semi, 1989). Kebudayaan dilihat 

sebagai suatu keseluruhan, di mana sistem sosial itu sendiri adalah bagian  

kebudayaan. Kebudayaan itu dikatakan sebagai cara hidup, yaitu bagaimana 

suatu masyarakat itu mengatur hidupnya. 

Perkembangan masyarakat dan kebudayaan kita semakin lama semakin 

kompleks, demikian pula halnya dengan sastra. Dalam masyarakat dulu yang 

amat kecil dan sederhana, setiap individu melakukan kegiatan dan disetujui 

semua dan untuk kepentingan semua. Malahan tindakan spontan seseorang 

seniman pun harus berlaku dalam pola-pola atau bentuk yang diakui oleh semua 

anggota golongan. Jadi sudah ada semacam persetujuan masyarakat tentang nilai-

nilai dan norma-norma yang mengatur tingkah laku dan bentuk ciptaannya. 

Setelah masyarakat menjadi besar, timbullah banyak perbedaan di antara anggota 

masyarakat, malahan kesenian pun cenderung untuk membentuk suatu otonomi, 
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semacam aktivitas yang terpisah, yang membentuk kelompok sendiri. Dalam 

kondisi semacam ini, sastra harus dapat tumbuh subur di tengah-tengah 

masyarakat, tentu saja dengan jalan penciptaan sastra yag benar-benar 

memperhitungkan kondisi sosio-kultural yang ada.  

Sastra sebagaimana sosiologi, berurusan dengan manusia, bahkan sastra 

diciptakan oleh anggota masyarakat untuk dinikmati, dipahami, dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam kajian sastra secara sosiologis, Sumardjo 

(1985), mengatakan bahwa perlu mempelajari masyarakat secara keseluruhannya. 

Terutama berkaitan dengan interaksi dan intelerasi antara manusia, syarat-syarat 

dan akibat-akibatnya, juga hubungan antara anggota masyarakat sastra, sehingga 

dapat ditelaah melalui kumpulan data-data. Akhirnya dapat diambil kesimpulan 

tentang hubungan sebab-akibat antara sastra dan masyarakat penciptanya, yang 

berupa idealisme, sinyalemen, dan anjuran-anjuran. 

Suatu masyarakat tertentu yang menghidupi seorang pengarang dengan 

sendirinya akan melahirkan suatu jenis sastra dan jenis karya tertentu. 

Kecenderungan ini didasarkan atas adanya asumsi bahwa tata kemsyarakatan 

bersifat normatif, maksudnya mengandung unsur-unsur pengatur yang mau tak 

mau harus dipatuhi, sehingga hubungan antar manusia ditentukan atau paling 

sedikit dipengaruhi oleh tata kemasyarakatan tersebut. Dengan demikian 

pandangan, sikap, dan nilai-nilai termasuk kebutuhan-kebutuhan seseorang, 

termasuk pengarang, ditimba dari sumber tata kemasyarakatan yang ada dan 

berlaku. Dengan sendirinya masyarakat merupakan faktor yang menentukan apa 

yang harus ditulis orang, bagaimana menulisnya, dan untuk apa karya itu ditulis. 
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Pada hakekatnya, manusia adalah tokoh yang mengalami proses 

penumbuh-kembangan karakter, sehingga selama keberadaannya masih diakui 

maka terus berkembang karakternya. Setiap waktu dan peristiwa akan 

menjadikan karakter berkembang dan berubah, sehingga relativitas dan keunikan 

manusia tidak dapat dihakimi secara mutlak oleh siapa pun. Penentuan jati diri 

masih bersifat tentatif dan kontekstual. Oleh sebab itulah, konteks kehidupan 

secara sosiologis maupun psikologis memegang peranan penting dalam kajian 

sastra. Berbicara masalah sastra hakekatnya adalah berbicara karya sastra, proses 

penciptaan karya sastra, pencipta/ pengarang, masyarakat jaman karya sastra 

dilahirkan, dan pembaca karya sastra. 

MANUSIA TOKOH  DALAM SASTRA  

Di dalam unsur instrinsik pembangun karya sastra (prosa) ada tokoh 

imajener, yang sifat dan karakternya berkembang sebagaimana tokoh dalam 

dunia nyata. Bisa jadi tokoh imajener mewakili diri pengarang atau orang yang 

dikagumi pengarang, atau bahkan yang sangat dibenci pengarang. Mungkin juga 

tokoh yang dihadirkan pengarang merupakan tokoh harapan (idealisme) 

pengarang, yang tidak ada di dunia nyata. Namun demikian, referensi awal 

kelahiran tokoh adalah esensi manusia di alam realita.  

Manusia hadir di dunia memiliki bermacam-macam predikat yang secara 

asali melekat dan bersifat manusiawi. Pearson menyebutnya sebagai makhluk 

berpikir (homo sapien),  makhluk beragama (homo religious), makhluk 

berkeindahan (homo estetico), makhluk berteman, makhluk sosial (homo socius),  

makhluk  pribadi (homo personalitum), makhluk pemangsa (homo homini lupus), 

makhluk pekerja (Homo Faeber), makhluk berpolitik (homo politicum), makhluk 
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berpendidikan (homo educandum), makhluk  dan sebagainya. Dengan predikat 

yang melekat tersebut manusia berkembang dalam pola yang bervariasi. Ada 

fase-fase yang dilalui secara linear, dan ada yang sporadis, bahkan inkonsisten.  

Teori Solomon Asch dikritisi oleh Shaver, bahwa perkembangan diri 

tokoh dengan keutuhan pribadinya akan sangat dipengaruhi oleh sistem 

komunikasi yang dibentuknya.  Di era teknologi informatika ini batas-batas 

wilayah kenegaraan tidak menjadi hambatan komunikasi. Hal ini menunujukkan 

bahwa konteks kehidupan ini seluas dunia seisinya. Dengan demikian semakin 

besar peluang faktor eksternal dalam ikut serta mempengaruhi keberadaan karya 

sastra.. Wujud karakter tokoh berupa nilai-nilai dasar, yaitu: religius, jujur, 

cerdas, kreatif, peduli, loyal, tanggung jawab, dan demokratis. Dalam proses 

kehidupan, ternyata sikap dan perilaku untuk kerja sama, rasa saling menghargai 

pendapat, rasa saling memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense 

of responsibility), kejujuran, kepercayaan (trust), rela berkorban dan seterusnya 

selalu muncul. Hal ini memiliki jangkauan yang luas baik secara psikologis 

maupun sosial, sehingga tidak terukur secara fisikal. 

Dunia imajinatif dan pikiran manusia tidak terukur. Ide, gagasan, dan 

bentuk kreativitas pikiran manusia bergerak sangat cepat dan “mengejutkan”. 

Impian-impian yang bermunculan bagai kilat selalu hadir dan menghantui diri 

tokoh yang pada gilirannya akan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Banyak 

upaya untuk mewujudkan suatu obsesi, ambisi, angan-angan, cita-cita, yang 

semuanya bersifat abstrak. Imajinasi berkembang dan berbiak sangat cepat tanpa 

terkendali oleh orang di luar diri tokoh. Heraty (1984) menyebutnya sebagai 

“Aku” dalam “Ada”. Keberadaan seseorang dapat diketahui, diakui, kalau 
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menunjukkan diri sebagai “Aku”. Proses untuk menunjukkan ini ternyata tidak 

tiba-tiba dan serta-merta, tetapi melalui sebuah tahapan atau fase yang dinamis 

dan dapat ditelusuri secara kejiwaan. Aspek kognitif dan emotif memegang peran 

yang dominan dalam “menata” impian agar menjadi kenyataan. 

Renungan-renungan, gagasan, ide, angan-angan, masih bersifat tentatif 

dan dapat berkembang sewaktu-waktu. Bentuk-bentuk perilaku yang terlahir 

sebagai akibat dorongan yang kuat dari perasaan, pikiran, idealisme, dan harapan 

yang berakumulasi, merupakan ekspresi yang dapat ditandai dalam konteks 

kehidupan nyata.  Motivasi-motivasi internal dalam diri individu, menurut 

Glasser (1985), merupakan hakekat manusia untuk mencapai tujuan. Ada 

sejumlah aturan main yang harus dipegang teguh dalam mencapai tujuan sebagai 

kelanjutan dari motivasi internal. Salah satu aturan main, “rambu-rambu” yang 

harus dipegang adalah adanya rasa tanggung jawab.  

Tokoh yang hadir dengan motivasi internalnya harus bertanggung jawab 

atas semua yang akan dilakukan, sedang dilakukan, dan akibat dari kelakuannya. 

Motivasi itu tidak disebabkan oleh rangsangan lingkungan. Di samping itu juga 

harus memegang kebenaran secara kontekstual. Rambu berikutnya yang harus 

dipatuhi adalah memegang teguh kebenaran yang berlandasan tanggung jawab. 

Acuan kebenaran harus jelas dan tegas, sehingga langkah-langkah yang ditempuh 

dalam mencapai tujuan lebih mantap. Rambu-rambu lain yang tidak boleh 

ditinggalkan adalah berpijak pada kenyataan, realitas. Realitas yang dihadapi 

merupakan titik tolak semua persoalan, sehingga tahapan yang dilalui berikutnya 

juga harus “siap” menghadapi kenyataan.  
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Kenyataan dan harapan sering kali dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, 

sehingga diperlukan langkah-langkah “perjuangan” untuk mewujudkan harapan. 

Tokoh sebagai makhluk yang menyandang banyak predikat memiliki kebutuhan-

kebutuhan yang  beragam. William Glasser (1985) memberikan 5 kebutuhan 

pokok manusia, yaitu (1) kepemilikan; (2) kekuasaan; (3) kebebasan; (4) 

kesenangan; dan (5) fisiologis. Kesemuanya itu ada dalam diri manusia, tinggal 

pengelolaan dan penumbuhkembangannya yang berbeda-beda. Adapun muara 

dari semua aktivitas manusia adalah memfungsikan pikiran secara mutlak, 

membangun kesadaran berpikir secara penuh (Fully function thinking). 

Teori realitas William Glasser ini memberikan fenomena baru dalam 

menyikapi kehadiran tokoh dalam “dunia” karya sastra (novel). Sebagai keutuhan 

dunia, karya sastra memiliki kompleksitas dari berbagai sudut pandang. Dari sisi 

psikologis telah banyak karya yang menunjukkan kekentalan aspek psikologis di 

dalam karya sastranya. Seperti karya Iwan Simatupang, Mochtar Lubis, Arifin C. 

Noor, Korri Layun Rampan, Hamsad Rangkuti, telah memberi warna psikologis 

yang dominan di dalamnya. Pandangan yang menetapkan bahwa karya sastra 

terkait erat dengan psikologi mendudukkan karya sebagai otonomi yang di 

dalamnya terkandung unsur-unsur psikologis. Posisi psikologis bukan sesuatu 

yang menempel atau bersanding, tetapi lebur di dalamnya. 

LUAPAN JIWA ITU BERNAMA SASTRA 

Karya sastra merupakan bentuk konkrit dari perenungan, penjiwaan, dan 

penghayatan pengarang terhadap kehidupan, kebudayaan, dan peradaban 

manusia. Sebagai ekspresi kebudayaan karya sastra mencerminkan nilai-nilai 

budaya.  Nilai-nilai tersebut berupa kompleksitas perikehidupan yang secara 
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langsung atau tidak langsung menyertai setiap permasalahan kehidupan yang ada 

dalam karya sastra. Tokoh dalam karya sastra hadir bersamaan dengan tokoh lain 

yang dapat memberikan peran dan karekter yang khas. Komunikasi antartokoh, 

dalam teori proksemik yang dikembangkan oleh Hall, bahwa penggunaan jarak 

dalam komunikasi antar-tokoh sangat menentukan pembentukan karakter. Ada 4 

(empat) corak dalam pembagian jarak, yaitu (a) jarak publik; (b) jarak sosial; (c) 

jarak personal; dan (d) jarak akrab. Herbert (1975) menambahkan pengaruh 

komunikasi antar tokoh mencakup tiga hal, yaitu internalisasi, identifikasi, dan 

ketundukan. Ketokohan dalam sastra sebagaimana tokoh dalam kehidupan nyata. 

Havland dan Weiss mempersyaratkan adanya ethos yang memiliki kredibilitas. 

Tokoh yang kredibel, memiliki dua unsur yaitu expertise (keahlian) dan trust 

worthiness (dapat dipercaya). 

Sastra berperan sebagai media aktualisasi pemikiran-pemikiran filsafat. 

Karya sastra tidak lepas dari kehidupan manusia, oleh karena itu setiap penelitian 

terhadap karya sastra selalu dilatarbelakangi oleh hal-hal yang menonjol atau 

menarik dalam karya sastra tersebut. Sebagai salah satu genre sastra, novel 

mampu memberikan sejumlah informasi yang berhubungan dengan hidup, 

filsafat, ilmu jiwa, ilmu sosial, yang diekspresikan melalui suatu pengembaraan 

yang imajenatif dan aktual.  

Pada hakekatnya karya sastra adalah suatu pengungkapan jiwa manusia 

tentang kehidupan melalui bahasa. Karya sastra lahir berdasarkan keinginan 

manusia untuk mengungkapkan diri, menaruh minat pada sesama manusia, untuk 

menaruh minat pada dunia realita tempat hidupnya dan pada dunia angan-angan 

yang dikhayalkan sebagai dunia nyata. Sebuah karya sastra, sebagaimana setiap 
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karya seni lainnya, merupakan suatu kebulatan yang utuh, khas dan berdiri 

sendiri. Karya sastra merupakan satu dunia keindahan dalam wujud bahasa yang 

dari dirinya sendiri telah dipenuhi dengan kehidupan dan realitas. Karya sastra 

adalah pribadi manusia yang berupa pengalaman, pikiran, perasaan, ide, 

semangat dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kongkrit yang 

membangkitkan pesona dalam bahasa. Kehadiran bahasa membantu pengarang 

menuangkan ide-idenya secara utuh dan membantu pembaca, sekaligus pembaca 

sebagai peneliti untuk memahami dan memaknai karya sastra secara menyeluruh. 

Goldman (1981) menyebutnya sebagai unity dari pandangan dunia (vision du 

monde). Dalam sastra ada kesatuan, koherensi, totalitas makna, dan memiliki 

tokoh dinamis, bukan sebagai individu tetapi mewakili masyarakatnya dengan 

segala permasalahannya. 
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SAJIAN PRASMANAN CERPEN INDONESIA SEBAGAI 

 FOOD SUPLEMEN MENTAL BANGSA 

 

 

Abstrak. Perkembangan cerpen Indonesia bagaikan jagung di ladang subur, 

tumbuh dengan sangat kondusif. Banyak nilai moral, spiritual, social, ekonomi, 

edukasi, religious, dan sejumlah nilai kehidupan yang terhampar luas. Sebuah 

sajian yang benar-benar prasmanan, tinggal mau kita manfaatkan untuk apa 

semua “food suplemen” tesebut. Dalam kaitannya dengan membangun mental 

bangsa, maka cerpen-cerpen Indonesia akan menjadi energi yang kuat dalam 

membentuknya. Sederetan cerpenis dengan karya-karya potensialnya sudah 

tersaji di depan kita, seperti Putu Wijaya, Wildan Yatim, Bakdi sumanto, Putu 

Arya Tirtawirya, Wilson Nadeak, Gerson Poyk, Hamsad Rangkuti, Asrul Sani, 

Arswendo Atmowiloto, Kuntowijoyo, Danarto, Budi Darma, Emha Ainun Najib, 

Ahmad Tohari, Pamusuk Eneste, NH. Dini. Kemudian diikuti generasi 

berikutnya, seperti Seno Gumira Ajidarma, Korri Layun rampan, Radha Panca 

Dahana, Yanusa Nugroho, Ratna Indraswari Ibrahim, Mustofa bisri dan kawan-

kawan. Nama-nama bertebaran dengan karya kreatif-produktifnya telah 

menyajikan “food Sumplemen” untuk membangun mental bangsa manjadi lebih 

kokoh, semakin mantab dan beradab. Segala aspek-aspek kehidupan telah 

terpapar dengan sangat estetis, dan khas, baik di Majalah Harian, Mingguan, 

Bulanan, ataupun dalam antologi cerpen serta karya-karya yang dilombakan. 

Ragam tema dan gaya serta adonan peristiwa yang mampu mencambuk pikiran 

dan perasaan kita yang lelap tertidur. 

 

Kata kunci: Cerpen, Mental Bangsa, Prasmanan 

 

CERPENIS DARI GENERASI KE GENERASI 

Kita masih ingat dalam sastra dikenalkan dengan periodisasi sastra, 

tentunya dengan berbagai genre sastra. Pada kesempatan yang sempit ini sengaja 

penulis sajikan aspek cerpen Indonesia yang bertebaran dengan para cerpenis 

yang bermunculan. Hal ini merupakan sebuah sajian yang sangat potensial untuk 

dimanfaatkan dalam koridor pembentukan mental generasi bangsa ini. Dalam 

pelajaran sejarah sastra, kita dikenalkan periode para sastrawan tahun 1950-an, 

1960-an, 1970-an, dan seterusnya sampai tahun 2010-an. Cerpenis Indonesia 

bermunculan dengan karakter dan style yang khas dalam upaya penemuan jati 
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diri sebagai sastrawan Indonesia. Karya-karya dari generasi ke generasi 

memberikan warna pertumbuhan jiwa bangsa ini. 

Cerpenis generasi 70-an seperti Putu Wijaya, Wildan Yatim, Bakdi 

sumanto, Putu Arya Tirtawirya, Wilson Nadeak, Gerson Poyk, Hamsad Rangkuti, 

Asrul Sani, Arswendo Atmowiloto, Kuntowijoyo, Danarto, Budi Darma, Emha 

Ainun Najib, Ahmad Tohari, Pamusiuk Eneste, NH. Dini, Motinggo Busje, A. 

Navis, Umar Kayam, K. Usman, Rahmat Ali, Sori siregar, Setyagraha Hoerip 

Soeprobo, Adhy Asmara, Ras Siregar, Aoh K. Hadimaja, Gajus Siagian, Julius R. 

Sijaranamual, Iwan Simatupang,  dan lain-lain. Mereka telah berjuang keras 

meracik, menyusun resep, mengolah, serta memasaknya menjadi sajian cerpen 

yang tiap hari bisa kita nikmati. Banyak peristiwa kehidupan yang diangkat dan 

disajikan, sehingga membuat kita terbelalak, merenung, menangis, menyadari 

diri, bangkit dari kelesuan, dan ikut berpikir untuk diri sendiri maupun untuk 

lingkungan sekitar, bahkan untuk Negara dan bangsa.  

Kemudian diikuti generasi berikutnya, seperti Seno Gumira Ajidarma, 

Korri Layun rampan, Radha Panca Dahana, Yanusa Nugroho, Ratna Indraswari 

Ibrahim, Mustofa Bisri, Taufik Ikram Jamil, Indra Tranggono, Agus Noor, Jujur 

Prananto, Yanusa Nugroho, Darman Moenir, Harris Efendi, Isbedy Setyawan, 

Martin Aleida, Bre Redana, Veven Sp. Wardhana, Ahmadun Yosi Herfanda, 

Prasetyo Utomo, Herlino Soleman, Eko Tunas, Ida Bani Kadir, Sirikit Syah, 

Leila S. Chudori, Helvy Tiana Rosa, Linda Cristanty, Dorothea Rosa dan kawan-

kawan. Nama-nama bertebaran dengan karya kreatif-produktifnya telah 

menyajikan “food Sumplemen” untuk membangun mental bangsa manjadi lebih 

kokoh, semakin mantab dan beradab. Segala aspek-aspek kehidupan telah 
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terpapar dengan sangat estetis, dan khas, baik di Majalah Harian, Mingguan, 

Bulanan, ataupun dalam kumpulan cerpen serta karya-karya yang dilombakan.  

Generasi yang kemudian yang juga menyajikan aneka rasa kehidupan 

dengan sayatan pisaunya yang tajam, adonan yang lembut meninabobokkan, dan 

hentakan yang keras dengan pedas menyengat, disajikan pula aroma asap politik, 

ekonomi, social, keagamaan, keamanan, tergerusnya tulang-tulang kemiskinan, 

meledaknya balon-balon dusta dalam tertawa para perampok, kuruptor, pendusta 

dan penjilat. Dikemas pula dalam keheningan jiwa para perempuan yang tertindas 

sukma dan raganya, dengan busana para karyawan dan pengabdi bangsa, ternyata 

jadi sapi perah yang tak lagi “berperikebinatangan”. Tokoh-tokoh cerpenis kita 

berikutnya seperti Cecep Samsul Hari, Hudan Hidayat, Kurnia effendi, Herlino 

Solemen, M. Shoim Anwar, Tjahjono Widarmanto, Lindung Ratwiawan, Endah 

Imawati, Alex Subairi, Fauzi Ballah, A. Mutaqin, Dody Kristianto, Nukila Amal, 

Teguh Winarsho, Asma Nadya, Djenar Mahesa ayu, Maya Wulan, Ratih Kumala, 

Evi Idawati, Dyah Merta, Ucu Agustin, Deni Winoto, Cok Sawitri, Oka Rusmini, 

Wayan Sunarta dan kawan-kawan. 

Mereka telah mendongkrak energi kita untuk bangkit dan bergerak, 

berbuat dan bertindak, berpikir dan bersikap dalam kehidupan kita ke depan. 

Dengan variasi rasa yang disajikan, generasi kita (siswa-siswa dan mahasiswa, 

para pemuda) diajak untuk memiliki kepekaan, membangun mind set yang 

positif, berpikir optimis, meninggalkan segala kebobrokan dengan segenap akibat 

yang dideritanya, berlari kencang ke depan, melesat ke angkasa bagai anak panah 

lepas dari busurnya. Kita disentak dengan aroma lezat yang memacu kita untuk 

mendaki gunung dan menancapkan bendera kesuksesan di puncaknya. Sajian 
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yang membuat kita terpancang pada kesuksesan dengan mengatasi segala 

rintangan yang menghadang dalam pencapaian tujuan. Ada kesemangatan dan 

pancaran keberanian dalam menjalani hidup yang lebih baik. Begitulah sajian 

cerpen-cerpen Indonesia yang sarat dengan muatan nilai etis dan estetika. 

CERPEN-CERPEN MEMBERI WARNA JIWA 

Para cerpenis pendatang baru ternyata mampu memberikan warna baru 

dalam khasanah sastra (baca:cerpen) Indonesia. Keberanian dalam mengangkat 

tema-tema controversial, yang tidak mungkin muncul di Jaman Orde Baru, 

ternyata bermunculan. Misalnya Martin Aleida dengan cerpennya berjudul 

Leontin Dewangga (Kompas, 2003) mampu memperkaya tema cerpen Indonesia. 

Keberanian mengangkat tema PKI dan sekitarnya memberikan keterkejutan dan 

keterbelalaan kita yang sebelumnya tidak akan terusik. Sementara itu Linda 

Christanty memberikan warna tentang gaya hidup yang trendy bahkan kebacut 

alias kebablasan yang menjadikan cerpen kontemporer Indonesia semakin 

menonjol. Melalui antologi cerpennya yang berjudul Kuda Terbang Maria Pinto 

(2004). Semangat eksperimentasi dimunculkan oleh cerpenis Eka Kurniawan 

melalui antologi cerpennya Cinta Tak Ada Mati (2005) memberi warna 

eksperemintal dalam karya-karyanya. 

Nama Azhari menjadi semakin kokoh ketika Antologi cerpen Perempuan 

Pala (Akypress, 2004) memperlihatkan kekuatan tematik dengan mengungkap 

kekerasan dan penganiayaan di Aceh dengan ramuan kultur dan tradisi yang 

kental, sehingga menumbuhkan konsistensi karya yang juga memberi warna baru 

dalam peta cerpen Indonesia. Di sisi lain, Raudal Tanjung Banua menyajikan 

Antologi cerpennya Pulau Cinta Di Peta Buta (Jendela, 2003), Parang Tak 
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Berulu (Gramedia, 2005) memberikan gejolak yang mampu memompa darah kita 

menjadi bangkit lebih perkasa. Cerpennya “Cerobong Tua Terus Mendera” 

terpilih sebagai penerima Anugerah Sastra Horison 2004, dan cerpennya “Tali 

Rebab” masuk ke dalam 15 cerpen terbaik dalam sayembara yang 

diselenggarakan oleh Majalah Horison. Karya-karya bertebaran sebagai sajian 

yang memukau dan “bergizi” siap untuk disantap. Seperti Antologi cerpen 

Bidadari Bersayap Belati (Gema Media, 2002), Kabar Dari Langit (Syamil Cipta 

Media, 2004), dan Tato Naga (Grasindo, 2005) karya Teguh Winarsho.  

Hudan Hidayat dengan aneka warna sajian dalam Antologi Orang Sakit 

(Indonesiatera, 2000), Keluarga Gila (CWI, 2003). Nama yang juga menguat 

adalah Maruli Simbolon dengan Antologi cerpennya Bara Negeri Dongeng 

(Jalasutra, 2002), Cinta Tai Kucing (Jalasutra, 2003), Sepasang Luka Cinta 

(Jalasutra, 2004). Kurnia Effendi menyajikan Senapan Cinta (KataKita, 2004), 

Bercinta di Bawah Bulan (Metafor, 2004). Moh. Wan Anwar mengolah daya 

imajenasi dan kreasinya yang melahirkan antologi cerpen Sepasang Maut 

(Mahatari, 2004). Yusril KW dengan karyanya antologi Kembali Ke Pangkal 

Jalan (KOMPAS, 2004), Isbedy Stiawan menyajikan antologi Perempuan Sunyi 

(Gama Media, 2004), Dawai Kembali Berdenting (Logung, 2004), Hanya untuk 

Satu Nama (C.I Publishing, 2005). Cerpenis Triyanto Triwikromo menyuguhkan 

antologi Razim Seks (1999), Ragaula (Mascom Media, 2002), dan Anak-anak 

Mengasah Pisau (Mascom Media, 2003). Djenar Mahesa Ayu menebarkan 

cerpennya dalam antologi Mereka Bilang Saya Monyet (Gramedia, 2002), Jangan 

Main-main (dengan Kelaminmu), (Gramedia, 2004), Cerita Pendek Tentang 

Cerita Cinta Pendek (2006). Lebih lanjut Asma Nadia meramu sajiannya dalam 
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antologi Rembulan di Mata Ibu (buku terbaik versi Adikarya IKAPI, 2001), 

Dialog Dua Layar (terpilih sebagai salah satu buku terbaik versi IKAPI, 2001).  

Cerpen-cerpen yang awalnya bertebaran di berbagai media massa 

akhirnya disajikan dalam kemasan khusus dan “excutive class” dalam bentuk 

antologi dan diterbitkan oleh berbagai penerbit di seantero Nusantara. Pemaparan 

ide yang cemerlang, susunan plot yang variatif, insiden yang “mengejutkan”, 

karakter tokoh dan penokohan yang kuat, serta setting juga suasana benar-benar 

memberikan warna dalam pemetaan cerpen Indonesia. Diperkuat lagi dengan 

nilai-nilai, amanat, hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu semua merupakan 

santapan rokhani, jiwa kita untuk menjadi manusia seutuhnya yang memandang 

dengan tegas antara salah dan benar, dosa dan pahala, baik dan buruk, etis dan 

kurang ajar, bermanfaat dan merugikan (mudhorot), menolong dan menganiaya. 

Dengan demikian tergambar kekuatan jiwa kita untuk melihat hitam-putih 

kehidupan, melangkah di jalan yang lurus atau sesat, bergerak membangun atau 

merusak dan seterusnya, sehingga jiwa kita bernuansa positif. Dengan berbagai 

cerita dan peristiwanya, dapat menentukan arah kehidupan dan rumit-peliknya 

carut-marut dunia. Kadang menyentuh raga, kadang menggilas jiwa, kadang 

mencambuk naluri, bahkan memicu akal-budi kita. Melalui cerpen-cerpen itulah 

akan terbentuk sikap bijaksana, arif, sabar, berjiwa besar. 

KESIMPULAN 

Gambaran sajian prasmanan tentang cerpen Indonesia yang diawali para 

cerpenis tahun 70-an kemudian disusun generasi-generasi berikutnya secara 

bersambung menyajikan food Suplemen yang kaya gizi untuk pertumbuh-

kembangan jiwa dan mental bangsa. Tokoh-tokoh lama berkelebat dengan 
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karyanya di sela-sela tokoh-tokoh baru dalam dunia cerpen. Cerpenis baru 

banyak memberi warna baru, baik dari sisi tema, ide, gagasan, insiden, plot, 

setting, maupun amanat yang ingin disampaikan melalui karyanya. Persoalan 

yang diangkat sangat dekat dengan masalah pada jamannya maupun masa lampau 

yang tidak berani mengungkap pada era lampau. Keterdesakan wanita, pemerasan 

oleh oknum pemerintah, penganiayaan terhadap anak-anak, eksploitasi para 

pekerja (anak-anak, perempuan, laki-laki), pertentangan adat, tradisi, dan masa 

transisi yang menegangkan, yang merupakan sajian “empuk” untuk dinikmati. 

Di sisi lain cerpenis dengan aneka ragam “ramuan khas” bermunculan 

dengan gaya masing-masing, semakin menambah kekayaan khasanah sastra 

Indonesia. Semakin kita menikmati sajian cerpen Indonesia secara intens yang 

selalu bertumbuh, maka semakin dewasa dan bijaksana kita dalam menyikapi 

persoalan hidup. Dari sinilah akan terbentuk sikap mental Bangsa Indonesia yang 

rela dalam kebinekaan, bersama dalam keberbedaan, tahan dalam berbagai ujian, 

bersemangat untuk maju mencapai tujuan. 
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