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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Karya sastra merupakan hasil imajinasi manusia yang bersifat indah dan dapat 

menimbulkan kesan pada pembaca. Imaji adalah daya pikir untuk membayangkan 

atau menciptakan gambar-gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman 

seseorang. Menurut genrenya, karya sastra dapat dibagi menjadi tiga, yaitu prosa 

(fiksi), puisi dan drama. Salah satu contoh prosa fiksi tersebut adalah novel. Novel 

merupakan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang 

dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap 

pelaku. 

Sastra merupakan hasil kreativitas pengarang yang menggunakan media 

bahasa yang diabadikan untuk kepentingan estetis. Karya sastra merupakan hasil 

ungkapan jiwa seseorang pengarang yang berarti di dalamnya ternuansakan suasana 

kejiwaan sang pengarang, baik suasana pikir maupun rasa. Karya sastra merupakan 

hasil endapan batin pengarang yang didalamnya memuat masalah kejiwaan. 

Melalui karya sastra, pengarang mengungkapakan suka duka kehidupan 

masyarakat yang mereka ketahui dengan sejelas–jelasnya  baik yang menyenangkan 

maupun tragis, yang ditampilkan lewat tokoh-tokohnya. Cara memehami karya sastra 

ditampilkan lewat tokoh-tokoh tersebut diperlukan kajian yang mendalam, karena 

sastra mempunyai fungsi tidak hanya memberi hiburan pada penikmatnya tetapi juga 

memberikan gambaran baik buruknya masyarakat. 
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Karya sastra adalah kehidupan yang diwarnai dengan sikap penulisnya, latar 

belakang pendidikannya, keyakinannya dan sebagainya. Sebuah karya sastra 

merupakan karya besar apabila berhasil menyajikan hasil pemikiran melalui wujud 

penggambaran, pengalaman konkrit manusia dalam bentuk cerita yang cukup panjang, 

dengan demikian novel merupakan usaha menggambarkan, mewujudkan, menyatakan 

pengalaman subjektif seorang pengarang. 

Menurut Noor (2007: 13) karya sastra merupakan struktur dunia rekaan, 

artinya realitas dalam karya sastra adalah realitas rekaan yang tidak sama dengan 

realitas dunia nyata.  Kalau bahannya diambil dari dunia nyata, tetapi sudah diolah 

(ditambah/dikurangi) oleh imajinasi/rekaan pengarang sehingga kebenaran menurut 

idealnya pengarang.   

Karya sastra sebagai imajinasi dan kreatifitas, hakekat karya yang hanya dapat 

dipahami oleh intuisi dan perasaan, memerlukan pemahaman yang sama sekali 

berbeda dengan ilmu sosial yang lain. (Ratna, 2011: 11). Karya sastra merupakan 

cerita kehidupan sebagai hasil pengamatan sastrawan atas kehidupan buatan atau 

rekaan sastrawan tinjauan objek yang sama akan lahir berbagai karya sastra yang 

berbeda. 

Psikologi dan karya sastra memiliki hubungan fungsional, yakni sama- sama 

berguna untuk sarana mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Hanya 

perbedaaannya gejala kejiwaan yang ada dalam karya sastra adalah gejala kejiwaan 

dari manusia-manusia imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah manusia-manusia 

riil. Namun keduanya saling melengkapi dan saling mengisi untuk pemahman yang 

lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia, karena terdapat kemungkinan apa yang 

ditangkap oleh sang pengarang tak mampu diamati oleh psikologi atau sebaliknya 

Rekhan (dalam Endraswara, 2008: 88). 
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Dalam sebuah karya sastra, khususnya novel terdapat permasalahan yang 

menarik untuk dikaji dari beberapa kajian teori, dalam novel ini peneliti akan 

mengkaji dengan menggunakan teori psikologi karena dalam novel ini banyak 

permasalahan mengenai tokoh utama. Dalam sebuah novel permasalahan tokoh utama 

sangat menarik untuk dikaji dengan psikologi sastra yang membahas masalah 

Altruisme. Altruisme yaitu sikap rela berkorban demi orang lain tanpa mempedulikan 

kebahagiaan dirinya sendiri. 

Novel yang berjudul Di Atas Pena Engkau Melamarku karya E. Sabila El 

Raihany merupakan salah satu bentuk karya sastra fiksi modern yang menampilkan 

emosi-emosi realita kehidupan yang penulis angkat untuk dikaji dari segi 

altruismenya. 

Adapun yang mendasari kajian psikologi atas altruisme tokoh utama pada 

novel Di Atas Pena Engkau Melamarku karya E. Sabila El Raihany karena 

menghadirkan tokoh utama yang mempunyai karakter yang kuat untuk mengorbankan 

dirinya sendiri untuk kebahagiaan orang lain (altruisme), dalam novel tersebut tokoh 

utama banyak mengorbankan diri untuk kepentingan keluarganya, menuruti  untuk 

bertaaruf dengan lelaki pilihan orang tuanya karena demi membahagiakan 

orangtuanya, mengikhlaskan lelaki yang memikat hatinya berjodoh dengan adiknya 

karena tidak ingin mengecewakan ayahnya, meyakinkan ibunya bahwa dia mampu 

menjalani hidupnya yang penuh dengan cobaan karena dia tidak ingin menunjukan 

kelemahanya dimata ibunya.Oleh karena itu, kajian ini berjudul altruisme tokoh utama 

pada novel Di Atas Pena Engkau Melamarku karya E. Sabila El Raihany 

menggunakan pendekatan psikologi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1.  Bagaimana sikap altruisme yang dilakukan tokoh utama pada novelDi Atas Pena 

Engkau Melamarku karya E. Sabila El Raihany? 

2.  Bagaimana kepribadian tokoh utama dalam novelDi Atas Pena Engkau 

Melamarku karya E. Sabila El Raihany? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka perlu 

adanya tujuan yang pasti. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1.  Untuk mengetahui sikap altruisme yang dilakukan tokoh utama pada novel Di 

Atas Pena Engkau Melamarku karya E. Sabila El Raihany. 

2.  Untuk mengetahui kepribadian tokoh utama dalam novelDi Atas Pena Engkau 

Melamarku karya E. Sabila El Raihany. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya mengenai Altruisme dan kepribadian tokoh utama dalam novel Di Atas 

Pena Engkau Melamarku karya E. Sabila El Raihany. 
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2. Manfaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran di SMA, sebagai pelajaran 

pendidikan pembentukan karakteristik siswa, serta memotivasi mereka untuk menjadi 

pribadi yang lebih perduli dengan kepentingan orang lain . 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari lima bab, agar pembaca mengetahui gambaran 

seluruh penelitian, maka berikut sistematika penelitiannya. 

Bab pertama pendahuluan, mengenai latar belakang maslah, rumusan maslah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang 

masalah berisi tentang latar belakang penelitian terhadap novel, rumusan maslah berisi 

tentang permasalahan yang akan dianalisis, tujuan penelitian berisi tentang tujuan dari 

peneliti dalam menganalisis novel, manfaat penelitian berisi tentang manfaat atau 

keguanaan dari penelitian ini, dan sistematika penelitian berisi rincian dari bab-bab 

yang telah diteliti untuk mempermudah pembaca dalam membaca skripsi ini. 

Bab kedua landasan teori, landasan teori ini membahas mengenai landasan 

teori yang digunakan dalam menganalisis novel Di atas Pena Engkau Melamarku 

karya E. Sabila El Raihany, teori-teori yang dipakai yaitu mengenai pengertian 

altruisme dalam psikologi, karakteristik altruisme, tokoh dan penokohan, dan 

kepribadian manusia. 

Bab ketiga metodologi penelitian berisi mengenai objek penelitian, data dan 

sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, pendekatan penelitian, 

langkah-langkah kajian. 
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Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi mengenai 

hasil penelitian dan pembahasan mengenai sikap altruisme tokoh utama serta 

kepribadian tokoh utama. 

Bab kelima penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran mengenai 

altruisme dan kepribadian tokoh utama dalam novel Di atas Pena Engkau Melamarku 

karya E. Sabila El Raihany, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. 
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