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KONFLIK KEJIWAAN TOKOH “KAKAK” DALAM NOVEL “LELAKI LAUT” 

KARYA ALAMSYAH M. DJA’FAR : KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA DAN 

KAITANNYA DENGAN MATERI PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 

Abstrak 

Masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu 1) Bagaimanakah bentuk 

konflik kejiwaan tokoh „kakak‟ dalam novel Lelaki Laut karya Alamsyah M. 

Dja‟far? dan 2) Bagaimanakah kaitan hasil analisis dengan pembelajaran sastra di 

SMA?. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu  mendeskripsikan  bentuk konflik 

kejiwaan tokoh „kakak‟ dalam novel Lelaki Laut karya Alamsyah M. Dja‟far dan 

mengaitkan  hasil  analisis  dengan  materi  pembelajaran  sastra  di  SMA. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Alex Sobur. Penelitian 

ini bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul 

Lelaki Laut karya Alamsyah M. Dja‟far. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap novel Lelaki Laut 

karya Alamsyah M. Dja‟far, dapat disimpulkan bahwa novel Lelaki Laut  

mempunyai tiga jenis konflik berdasarkan teori konflik Alex Sobur mengenai 

konflik. Dari analisis konflik kejiwaan yang dialami oleh tokoh kakak pada novel 

Lelaki Laut karya Alamsyah M. Dja‟far terdapat tiga belas konflik berdasarkan 

motif. Di mana terdapat empat konflik mendekat-mendekat, lima konflik 

mendekat-menjauh, dan empat konflik menjauh-menjauh. Selain itu, hasil analisis 

penelitian ini berkaitan juga dengan materi pembelajaran sastra di SMA 

khususnya kelas XI semester I pada Standar Kompetensi (SK) : membaca 2. 

Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan dan Kompetensi 

Dasar (KD) : menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemaahan. 

 

Kata kunci: Konflik Kejiwaan, Tokoh, Novel, dan Lelaki Laut. 
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The Psychological Conflict of Brother Character in Novel The Sea 

Man by Alamsyah M. Dja’far: Literature Psychological and How it Relates 

to Literature Learning in Senior High School  

 

Abstract 

There are two research problems in this study; 1. What is the term of 

psychological conflict that is existed in Novel The Sea Man by Alamsyah M. 

Dja‟far? And 2. How does the result of this study relate to literature learning in 

Senior High School?. The purposes of this study are to describe the terms of 

psychological conflict that is existed in Novel The Sea Man by Alamsyah M. 

Dja‟far and to relate the result of this study to literature learning in Senior High 

School. The theory which is used in research is the theory which purposed by 

Alex Sobur about conflict. This study is a kind of qualitative study. There are 

three methods of collecting data in this study. They are referential study, 

observation, and documentary. 

Based on the analysis data which done to The Novel The Sea Man by 

Alamsyah M. Dja‟far. It can be concluded the novel The Sea Man has three kind 

of conclicts that purposed by Alex Sobur about conflict. From the analysis of 

Psycological conflict that happen to the character of brother in the novel the sea 

man by Alamsyah M,. Dja‟far consist of thirteen conflict from the the character of 

brother‟s motive. They are four approach-approach conflicts, five approach-

avoidance conflicts, four avoidance- avoidance conflicts. Moreover, the result of 

this study is also related to the learning material in Senior High School especially 

in grade XI (first semester) on the standard competence: Reading, comprehension 

about many kinds of tale, Indonesian novel/translated novel and on the basic 

competence: analyzing the intrinsic and extrinsic of Indonesian and translated 

novel.  

Keywords: Psycological Conflicts, Character, Novel, and The Sea man. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Sastra adalah ungkapan jiwa. 

Sastra itu wakil jiwa lewat bahasa 

(Endaswara, 2008: 86). Sastra 

merupakan hasil ungkapan kejiwaan 

seseorang pengarang, yang berarti di 

dalamnya ternuansakan suasana 

kejiwaan sang pengarang, baik 

suasana pikir maupun suasana rasa 

(emosi). Anggapan seperti ini 

mengesankan bahwa sastra 

merupakan ungkapan jiwa seseorang 

yang mengalami sebuah keadaan 

baik itu keadaan senang maupun 

keadaan  susah. Keadaan seperti itu 

dapat kita lihat dari kehidupan di 

keluarga, masyarakat, dan keadaan 

lingkungan sekitar.  

 

Umumnya sebuah novel 

mengisahkan tentang cerita dari 

sebagian besar kehidupan manusia 

yang ditokohkan dalam cerita 

tersebut yang didalamnya terdapat 

berbagai jenis masalah yang harus 

dihadapi tokoh tersebut. Masalah-

masalah yang diuraikan dalam novel 

yang harus dihadapi oleh tokoh 

tersebut ternyata bukan hanya 

terbatas pada cerita saja, tetapi ada 

kemungkinan juga terdapat pada 

masyarakat luas (pembaca). Dengan 

demikian ada kalanya pembaca yang 

sedang mengalami masalah seperti 

dalam novel yang dibaca, mereka 

akan mengambil jalan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut 

seperti dalam novel yang dibacanya. 

Beberapa tahun belakangan 

ini, semakin 

banyaknya  kemunculan  karya sastra 

dari penulis novel dalam negeri yang 

mengambil kampung halamannya 

sebagai setting cerita. Hal itu tidak 

terlepas dari keberanian dari para 

penulis novel itu sendiri dan juga 

diiringi permintaan konsumen 

yang  haus akan karya sastra yang 

bernilai inspiratif dengan tidak 

lupa  mengeksplorasi keindahan dari 

daerah-daerah yang ada di Indonesia.  

Salah satu dari sekian banyak 

novel inspiratif itu adalah Lelaki 

Laut. Novel perdana Alamsyah M 

Dja'far ini, mengusung  Kepulauan 

Seribu sebagai setting cerita yang 

kemudian diungkap melalui kisah 

nyata dari pengalaman panjang 

kakak laki-laki penulis novel ini 

sendiri, yakni Ahmad Jarkasyi.  

Novel ini sesungguhnya 

bercerita mengenai perjalanan hidup 

Bang Jar atau kakak dari penulis 

novel ini selaku pemuda asli Pulau 

Tidung yang sederhana namun punya 

rasa  ingin tahu yang besar. 

Perjalanan hidup yang terlihat biasa 

namun penuh dengan  lika-liku. 

Pesan yang disampaikan juga jelas: 

belajar tak pernah mengenal kata 

akhir dan tak ada kata terlambat 

untuk berubah menjadi lebih baik.  

Kisah yang diceritakan dalam 

novel ini memberikan inspirasi yang 

bersifat memotivasi dan membangun 

bahwa menjalani kehidupan tak 

boleh dianggap sebagai ujian hidup 

yang berat karena hidup itu indah 

apabila mau berusha dan tak pernah 

mengeluh dengan keadaan. Karena 

manusia adalah makhluk Tuhan yang 

paling mulia memiliki akal dan 

pikiran serta pengetahuan yang 

digunakan untuk menentukan 

menjalani hidup yang lebih baik atau 

malah sebaliknya.  

Cerita yang diangkat dalam 

novel ini juga banyak dialami oleh 

manusia karena sebelum seseorang 

menjadi sukses, berhasil, dan 

bermanfaat bagi orang lain pasti 
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sebelumnya pernah mengalami 

kegegalan. Dari kegagalan inilah 

membuat seseorang berfikir dan 

lebih berusaha lagi menjadi lebih 

baik dari sebelumnya.  

  Dari hal inilah peneliti 

mencoba mengkaji konflik kejiwaan 

yang dihadapi tokoh „kakak‟ dalam 

novel karya Alamsyah M. Dja‟far 

dengan judul Lelaki Laut. Dalam 

menganalisis konflik kejiwaan tokoh 

„kakak‟ dalam novel Lelaki laut ada 

beberapa teori yang dapat digunakan 

antara lain sebagai berikut. 

Pertama, teori Sigmund 

Freud mengenai prilaku manusia 

pada hakikatnya merupakan hasil 

interaksi substansi dalam kepribadian 

manusia yakni id, ego, dan super ego 

yang ketiganya selalu bekerja, jarang 

salah satu di antaranya terlepas atau 

bekerja sendiri.    

Kedua, Abraham Maslow 

menggunakan piramida sebagai 

peraga untuk memvisualisasikan 

gagasannya mengenai teori hirarki 

kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut memiliki tingkatan atau 

hirarki, mulai dari yang paling 

rendah (bersifat dasar/fisiologis) 

sampai yang paling tinggi 

(aktualisasi diri). Hirarki kebutuhan 

tersebut adalah sebagai berikut, (a) 

kebutuhan fisiologis atau dasar, (b) 

kebutuhan akan rasa aman, (c) 

kebutuhan untuk dicintai dan 

disayangi (sosial), (d) kebutuhan 

untuk dihargai, dan (e) kebutuhan 

untuk aktualisasi diri. 

Ketiga, Alex Sobur (2003: 

292-293) bahwa konflik mempunyai 

beberapa bentuk, antara lain sebagai 

berikut:  (1) konflik mendekat-

mendekat (approach-approach 

conflict) konflik ini  timbul jika suatu 

ketika terdapat dua motif yang 

kesemuanya positif (menyenangkan 

atau menguntungkan) sehingga 

muncul kebimbangan untuk memilih 

satu di antaranya; (2) konflik 

mendekat-menjauh (approach-

avoidance conflict) konflik ini timbul 

jika dalam waktu yang sama timbul 

dua motif yang berlawanan 

mengenai satu objek, motif yang satu 

positif (menyenangkan), yang lain 

negatif (merugikan, tidak 

menyenangkan). Karena itu ada 

kebimbangan, apakah akan 

mendekati atau menjauhi objek itu; 

dan (3) konflik menjauh-menjauh 

(avoidance-avoidance conflict) 

konflik ini terjadi apabila pada saat 

yang bersamaan, timbul dua motif 

yang negatif, dan muncul 

kebimbangan karena menjauhi. motif 

yang satu berarti harus memenuhi 

motif yang lain yang juga negatif.  

Berdasarkan ketiga uraian 

konsep-konsep di atas, peneliti dalam 

menganalisis tokoh „Kakak‟ dalam 

novel Lelaki Laut lebih memilih 

menggunkan teori Alex Sobur karena 

peneliti merasa konflik kejiwaan 

yang dialami oleh tokoh „kakak‟ 

banyak  sekali mengalami 

pertentangan atau percekcokan pada 

dirinya dan orang sekitarnya 

sehingga teori yang cocok digunakan 

adalah teori konflik Alex Sobur.   

Tujuan penelitian ini adalah 

(1) mendeskripsikan konflik 

kejiwaan yang dialami tokoh kakak 

dalam novel Lelaki Laut karya 

Alamsyah M. Dja‟far, (2) kaitannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA. 

 

B. LANDASAN TEORI 

Teori psikoanalisis adalah 

teori psikiologisastra dari aspek teks. 

Teks menjadi tumpuan utama. 

Penelitian teks sastra, menurut 
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barthes (dalam Endraswara, 2008:97) 

cukup luas cakupannya. Penelitian 

teks tidak hanya membedah sastra 

sebagai struktur, tetapi juga unsur 

pembentuk sastra itu. termasuk di 

dalamnya membaca teks secara 

psikologi. Pada bagian lain bartes 

juga menekankan studi saatra 

hendaknya mengikuti lima kode, 

yaitu aksi, teka-taki. Budaya, 

konotasi dan simbol. Kode-kode ini 

memang tidak langsung merujuk 

pada konsep tekstual 

psikologi  sastra. Meskipun 

demikian, psikologi sastra pun 

sebenarnya tak lepas dari penelitian 

kode tersebut. Kejiwaan manusia 

tidak akan terlepas dari kode-kode 

itu. 

Pada sistem psikotekstual, 

teks menjadi endapan kejiwaan. Teks 

selalu dipandang sebagai simpanan 

jiwa. Gejolak jiwa dari yang 

sederhana sampai ke kompleks, 

menjadi ruh teks, jiwa akan 

menghidupakan teks. Maka, 

penelitian psikoteks bertumpu dari 

teks untuk mencermati derap 

kejiwaan. 

Menurut Endaswara (dalam 

Minderop, 2010:55) psikologi sastra 

adalah telaah karya sastra yang 

diyakini menceminkan proses dan 

aktivitas kejiwaan. Dalam menelaah 

suatu karya psikologi hal penting 

yang penting yang perlu dipahami 

adalah sejauh mana keterlibatan 

pengarang dan kemampuan 

pengarang menampilkan para tokoh 

rekaan yang terlibat dalam masalah 

kejiwaan.  

Konflik adalah percekcokan, 

perselisihan atau pertentangan. 

Dalam sastra diartikan bahwa konflik 

merupakan ketegangan atau 

pertentangan di dalam cerita rekaan 

atau drama yakni pertentangan antara 

dua kekuatan, pertentangan dalam 

diri satu tokoh, pertentangan antara 

dua tokoh, dan sebagainya Alwi dkk 

(dalam Kartika, 2008 : 22). Adapun 

pengertian konflik batin menurut 

Hardjana adalah terganggunya 

hubungan antara dua orang atau dua 

kelompok, perbuatan yang satu 

berlawnan dengan perbuatan yang 

lain sehingga salah satu atau 

keduanya saling terganggu. 

Pendapat lain mengenai jenis 

konflik disebutkan Sobur (2003:292-

299), bahwa konflik mempunyai 

beberapa bentuk, antara lain sebagai 

berikut. 

1) Konflik mendekat-mendekat 

(approach-approach conflict) 

konflik ini  timbul jika suatu 

ketika terdapat dua motif 

yang kesemuanya positif 

(menyenangkan atau 

menguntungkan) sehingga 

muncul kebimbangan untuk 

memilih satu di antaranya. 

2) Konflik mendekat-menjauh 

(approach-avoidance 

conflict) konflik ini timbul 

jika dalam waktu yang sama 

timbul dua motif yang 

berlawanan mengenai satu 

objek, motif yang satu positif 

(menyenangkan), yang lain 

negatif (merugikan, tidak 

menyenangkan). Karena itu 

ada kebimbangan, apakah 

akan mendekati atau 

menjauhi objek itu. 

3) Konflik menjauh-menjauh 

(avoidance-avoidance 

conflict) konflik ini terjadi 

apabila pada saat yang 

bersamaan, timbul dua motif 

yang negatif, dan muncul 

kebimbangan karena 
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menjauhi. motif yang satu 

berarti harus memenuhi motif 

yang lain yang juga negatif. 

Pada Umumnya konflik 

dapat dikenali karena beberapa 

ciri, menurut Kurt Lewin 

(dalam Irwanto, 1997: 213-

216) adalah sebagai berikut. 

1. Konflik terjadi pada setiap 

orang dengan reaksi berbeda 

untuk rangsangan yang sama. 

Hal ini bergantung pada 

faktor-faktor yang sifatnya 

pribadi. 

2. Konflik terjadi bilamana 

motif-motif mempunyai nilai 

yang seimbang atau kira-kira 

sama sehingga menimbulkan 

kebimbangan dan ketegangan. 

3. Konflik dapat berlangsung 

dalam waktu yang singkat, 

mungkin beberapa detik, tetapi 

bisa juga berlangsung lama, 

berhari-hari, berbulan-bulan, 

bahkan bertahun-tahun. 

Sigmund freud (dalam 

kusmawan 2003:33) 

menyatakan bahwa berbagai 

teori telah diajukan untuk 

menjelaskan 

gangguan  alam  perasaan yang 

parah. Faktor-faktor yang 

memegang peranan penting 

dalam beberapa gangguan 

batin antara lain adalah: 

1. Agresi, menunjukkan bahwa 

konflik terjadi karena perasaan 

marah yang ditujukan kepada 

diri sendiri. 

2. Kehilangan, merujuk pada 

perpisahan traumatik individu 

dengan benda atau seseorang 

yang sangat berarti. 

Kehilangan dalam masa 

kanak-kanak sebagai faktor 

predisposisi terjadinya konflik 

dan depresi pada masa dewasa. 

3. Kepribadian, menguaraikan 

bagaimana konsep diri yang 

negatif dan harga diri rendah 

mempengaruhi sistem 

keyakinan dan penilaian 

seseorang terhadap faktor 

pencetus konflik. 

4. Kognitif, depresi merupakan 

masalah kognitif yang 

didominasi oleh evaluasi 

negatif sesorang terhadap 

dirinya sendiri, dunia 

seseorang dan masa depannya. 

5. Ketidakberdayaan, trauma 

bukanlah satu-satunya faktor 

menyebabkan masalah tetapi 

keyakinan bahwa seseorang 

tidak mempunyai kendali 

terhadap hasil yang penting 

dalam kehidupannya, 

6. Perilaku, berkembang dari 

kerangka teori belajar sosial 

bahwa peyebab konflik dalam 

diri terletak pada kurangnya 

keinginan positif dalam 

berinteraksi dengan 

lingkungan. 

Abraham Maslow 

menggunakan piramida sebagai 

peraga untuk memvisualisasikan 

gagasannya mengenai teori hirarki 

kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut memiliki tingkatan atau 

hirarki, mulai dari yang paling 

rendah (bersifat dasar/fisiologis) 

sampai yang paling tinggi 

(aktualisasi diri). Hirarki kebutuhan 

tersebut adalah sebagai berikut, (a) 

kebutuhan fisiologis atau dasar, (b) 

kebutuhan akan rasa aman, (c) 

kebutuhan untuk dicintai dan 

disayangi (sosial), (d) kebutuhan 

untuk dihargai, dan (e) kebutuhan 

untuk aktualisasi diri.  
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Dari uraian konsep-konsep di 

atas, penelitian ini mengacu pada 

konsep teori Alex Sobur (2003:292-

299) yaitu mengenai jenis konflik 

bahwa konflik mempunyai beberapa 

bentuk, antara lain sebagai berikut: 

(a) konflik mendekat-mendekat 

(approach-approach conflict) 

konflik ini  timbul jika suatu ketika 

terdapat dua motif yang kesemuanya 

positif (menyenangkan atau 

menguntungkan) sehingga muncul 

kebimbangan untuk memilih satu di 

antaranya; (b) konflik mendekat-

menjauh (approach-avoidance 

conflict) konflik ini timbul jika 

dalam waktu yang sama timbul dua 

motif yang berlawanan mengenai 

satu objek, motif yang satu positif 

(menyenangkan), yang lain negatif 

(merugikan, tidak menyenangkan). 

Karena itu ada kebimbangan, apakah 

akan mendekati atau menjauhi objek 

itu; dan (c) konflik menjauh-menjauh 

(avoidance-avoidance conflict) 

konflik ini terjadi apabila pada saat 

yang bersamaan, timbul dua motif 

yang negatif, dan muncul 

kebimbangan karena menjauhi. motif 

yang satu berarti harus memenuhi 

motif yang lain yang juga negatif. 

 

C. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini bersifat 

kualitatif, Moleong (2013:6) 

mengemukakan bahwa metode 

penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya 

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

dan lain-lain, secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada konteks 

khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai meode 

alamiah. 

 Dalam mengkaji novel Lelaki 

Laut digunakan metode penelitian 

kualitatif-deskriftif. Metode 

penelitian deskriptif, yaitu data yang 

dikumpulkan adalah berupa pada 

kata-kata, gambar, dan bukan angka. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci  

terhadap apa yang sudah diteliti 

(Moleong, 2013:11).  

Analisis data adalah 

mengelompokkan, membuat suatu 

urutan, memanipulasi serta 

menyingkatkan data sehingga mudah 

untuk dibaca (Nani, dalam 

Ramahdoni, 2011:35). Dalam hal ini, 

yang digunakan adalah pendekatan 

psikologi sastra dari konsep teori 

Alex Sobur (2003:292-299) yaitu 

mengenai jenis konflik bahwa 

konflik mempunyai beberapa bentuk, 

antara lain sebagai berikut: (a) 

konflik mendekat-mendekat; (b) 

konflik mendekat-menjauh; dan (c) 

konflik menjauh-menjauh. 

Langkah-langkah dalam 

menganalisis penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Membaca novel Lelaki Laut karya 

Alamsyah M. Dja‟far untuk 

memahami struktur novel tersebut 

secara berulang-ulang dan cermat, 

kata demi kata, kalimat demi 

kalimat kemudian mencatat dalam 

kartu data dengan menggunakan 

konsep teori Alex Sobur 

mengenai (a) konflik mendekat-

mendekat; (b) konflik mendekat-

menjauh; dan (c) konflik 

menjauh-menjauh. 

2. Mengidentifikasi konflik kejiwaan 

pada tokoh kakak melalui kartu 

data sesuai dengan data yang 

didapatkan dalam novel Lelaki 
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Laut dengan menggunakan 

konsep teori Alex Sobur 

mengenai (a) konflik mendekat-

mendekat; (b) konflik mendekat-

menjauh; dan (c) konflik 

menjauh-menjauh. 

3. Menganalisis konflik kejiwaan 

pada tokoh kakak melalui kartu 

data sesuai dengan data yang 

didapatkan dalam novel Lelaki 

Laut dengan menggunakan 

konsep teori Alex Sobur 

mengenai (a) konflik mendekat-

mendekat; (b) konflik mendekat-

menjauh; dan (c) konflik 

menjauh-menjauh. 

4. Menganalisis konflik kejiwaan 

pada tokoh kakak melalui prilaku 

tokoh dan kalimat-kalimat yang 

ada dalam novel tersebut dengan 

menggunakan konsep teori Alex 

Sobur mengenai (a) konflik 

mendekat-mendekat; (b) konflik 

mendekat-menjauh; dan (c) 

konflik menjauh-menjauh. 

5. Menginterpretasikan data yang 

terdapat dalam novel Lelaki Laut 

karya Alamsyah Dja‟far dengan 

menggunakan konsep teori Alex 

Sobur mengenai (a) konflik 

mendekat-mendekat; (b) konflik 

mendekat-menjauh; dan (c) 

konflik menjauh-menjauh. 

6. Mengaitkan  hasil  analisis  

dengan  materi  pembelajaran  

sastra  di  SMA. 

7. Menarik kesimpulan hasil analisis 

data. 

 

D. PEMBAHASAN       
Konflik Mendekat-Mendekat 

 Konflik mendekat-mendekat 

(approach-approach conflict) konflik 

ini  timbul jika suatu ketika terdapat 

dua motif yang kesemuanya positif 

(menyenangkan atau 

menguntungkan) sehingga muncul 

kebimbangan untuk memilih satu di 

antaranya. 

 Konflik mendekat-mendekat 

yang dialami oleh tokoh “kakak” 

dalam novel “Lelaki Laut” dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini : 

 “........ Dalam 

keadaan susah dan 

senang seperti itulah 

Bang Jar 

menghabiskan 

waktunya selama 

hampir empat bulan. 

Visi besar hidupnya 

menjadi nelayan 

muroami tercapailah 

sudah. Sekarang ia 

tak hanya mendengar 

kisah muroami dari 

orang lain. Ia sudah 

mengalaminya sendiri 

dengan amat detail. Ia 

sudah memegang ikan 

sebesar sampan, 

digertak Bang Darum 

karena berebut ikan 

tak beraturan, dan 

pernah hampir 

tenggelam karena 

tenaganya minus. 

Kalau saja tak 

ditolong Adam, 

mungkin saja nyawa 

Bang Jar tak bisa 

diselamatkan.  

 Setelah Jis, Bang Jar 

tak lagi menjadi 

penggiring ikan 

menuju jaring. Ia 

lebih memilih menjadi 

Anak Buah Kapal 

(ABK) besar 

muroami. Pekerjaan 

ini jauh lebih ringan, 

karena lebih banyak 
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di atas kapal, 

meskipun harus 

mengeluarkan banyak 

tenaga untuk bongkar 

muat ikan ......” 

(Dja’far, 2010:65)  

 

Berdasarkan kutipan di atas, 

terjadi percekcokan atau 

pertentangan dalam jiwa Bang Jar 

yakni Bang Jar bahagia menjadi 

nelayan muroami atau pelaut 

walaupun kehidupan menjadi 

seorang pelaut sangat berat dan 

membahayakan dirinya. Dari 

percekcokan atau pertentangan 

dalam jiwa tokoh Bang Jar tersebut, 

terdapat dua motif yang 

membuktikan bahwa konflik yang 

terjadi  adalah konflik mendekat-

mendekat :  

Motif pertama, Bang Jar 

menekuni menjadi nelayan muroami 

walaupun berat namun ia 

menikmatinya adalah motif positif 

(menyenangkan dirinya). 

Selanjutnya, motif kedua, walaupun 

nyawanya hampir tak terselamatkan 

karena tenggelam tak membuatnya 

jera untuk menjadi nelayan muroami 

adalah motif positif (menguntungkan 

dirinya).   

Konflik dialami oleh tokoh 

Bang Jar di mana Bang Jar merasa 

tindakan yang dilakukannya itu 

benar dan baik untuk kehidupannya. 

Bang Jar menjadi nelayan muroami 

mendapatkan banyak sekali 

pengalaman baik itu pengalaman 

pahit maupun menyenangkan namun 

ia menikmatinya dan itu berlangsung 

cukup lama dan diakhir menjalani 

kehidupan melaut, setelah menjadi 

penggiring ikan Bang Jar lebih 

memilih menjadi ABK karena 

kerjanya lebih ringan. 

Konflik Mendekat-Menjauh 

 Konflik mendekat-menjauh 

(approach-avoidance conflict) 

konflik ini timbul jika dalam waktu 

yang sama timbul dua motif yang 

berlawanan mengenai satu objek, 

motif yang satu positif 

(menyenangkan), yang lain negatif 

(merugikan, tidak menyenangkan). 

Karena itu ada kebimbangan, apakah 

akan mendekati atau menjauhi objek 

itu. 

 Konflik mendekat-menjauh 

yang  dialami oleh tokoh “kakak” 

dalam novel “Lelaki Laut” dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini :    

 “........... Jar, kalau 

bisa bergaul 

seperlunya. Jangan 

terlalu banyak. Jaga 

diri dan nama baik 

keluarga,” kata bapak 

setelah solat magrib. 

Nadanya datar tapi 

bertenaga. Bang Jar 

tertunduk. Tapi darah 

mudanya rupanya 

sedang bergolak-

golak hingga nasihat 

kedua orang tuanya 

tak banyak digubris.”  

“Boleh jadi semakin 

ia sering di rumah, 

semakin ia merasa 

tertekan dan serba 

salah. Maka keluar 

dari rumah dan 

bergabung dengan 

teman-teman 

senasibnya menjadi 

pelampiasan. Dengan 

begitu, ia merasa 

lebih nyaman karena 

berada di samping 

teman-temanya yang 

punya solidaritas 
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tinggi............” 

(Dja’far, 2010:48) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, 

terjadi percekcokan atau 

pertentangan antara Bang Jar dan 

Bapak karena Bapak merasa Bang 

Jar bergaul sudah keterlaluan 

membuat Bapak dan Emak kesal, 

kecewa, dan marah. Dari 

percekcokan atau pertentangan yang 

terjadi antara Bang Jar dan Bapak 

tersebut, terdapat dua motif yang 

dialami oleh tokoh Bang Jar yang 

membuktikan bahwa konflik yang 

terjadi adalah konflik mendekat-

menjauh : 

Motif pertama, Bang Jar 

berfikir semakin sering ia di rumah, 

semakin ia merasa tertekan dan serba 

salah adalah motif negatif 

(merugikan dirinya). Selanjutnya, 

motif kedua, Bang Jar lebih senang 

di luar rumah bersama teman-

temannya yang ia rasa lebih nyaman 

dan punya solidaritas tinggi adalah 

motif positif (menyenangkan 

dirinya). 

Konflik dialami oleh tokoh 

Bang Jar dan Bapak di mana Bang 

Jar merasa tindakan yang 

dilakukannya itu benar dan baik 

untuk kehidupannya. Bang Jar 

berfikir semakin sering di rumah 

membuatnya serba salah dan 

berkumpul dengan teman-teman 

membuatnya lebih nyaman karena 

mempunyai solidaritas tinggi namun 

kejadian itu berlangsung tak lama 

karena Bang Jar sadar akan 

pentingnya berkumpul bersama 

kelurga.  

Konflik Menjauh-Menjauh 

Konflik menjauh-menjauh 

(avoidance-avoidance conflict) 

konflik ini terjadi apabila pada saat 

yang bersamaan, timbul dua motif 

yang negatif, dan muncul 

kebimbangan karena menjauhi. motif 

yang satu berarti harus memenuhi 

motif yang lain yang juga negatif. 

Konflik menjauh-menjauh 

yang  dialami oleh tokoh “kakak” 

dalam novel “Lelaki Laut” dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini : 

“Belum tuntas 

menyelesaikan lirik 

lagu itu, Bapak sudah 

ada di depan muka 

Bang Jar. Tak 

diketahui kapan 

Bapak masuk ke teras 

rumah yang 

menyediakan bale-

bale dari bambu 

seukuran 1,5 X 3 

meter dan berlantai 

tanah itu. Rumah ini 

bercat biru 

muda,...............”    

“Jarkasyi, pulang…!” 

kata Bapak. 

“Bang Jar tercekat. 

Di mulutnya masih 

terdapat sebatang 

rokok yang sudah 

diisap separuh. Suara 

bapak yang begitu 

tegas cukuplah 

menandakan ia 

sedang marah. …..” 

“Jar, pulang sana.. 

udah malem.” .......... 

“Selama perjalanan 

menuju rumah, Bang 

Jar lebih banyak 

diam. Juga Bapak 

yang memang tak 

banyak omong. 

Berjalan di depan 

Bapak malam itu, 

Bang Jar mirip bebek 
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digiring pulang 

kandang. Dikepalanya 

ia membayangkan 

“bahaya” yang lebih 

besar lagi.” (Dja’far, 

2010:44-45) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, 

terjadi percekcokan atau 

pertentangan antara Bang Jar dan 

Bapak. Di mana Bapak kesal pada 

Bang Jar karena Bang Jar belum 

pulang sampai larut malam karena 

berkumpul dengan teman-temannya 

bermain gitar dan disuruh langsung 

pulang ke rumah. Dari percekcokan 

atau pertentangan yang terjadi antara 

Bang Jar dan Bapak tersebut, 

terdapat dua motif yang dialami oleh 

tokoh Bang Jar yang membuktikan 

bahwa konflik yang terjadi adalah 

konflik menjauh-menjauh : 

   Motif pertama, Bang Jar 

belum pulang sampai larut malam 

karena Bang Jar tidak betah di rumah 

adalah motif negatif (merugikan 

dirinya). Dan motif kedua, Bang Jar 

lebih banyak diam pada saat 

perjalanan pulang karena 

dikepalanya sudah terbayang bahaya 

yang lebih besar yang akan 

ditemuinya adalah motif negatif 

(merugikan dirinya). 

 Konflik dialami oleh tokoh 

Bang Jar dan Bapak di mana Bang 

Jar merasa tindakan yang 

dilakukannya itu benar dan baik 

untuk kehidupannya. Bang Jar belum 

pulang ke rumah sampai larut malam 

karena Bang Jar tak betah di rumah 

dan lebih memilih berkumpul dengan 

teman-temannya bermain gitar 

membuatnya lebih menikmati 

hidupnya namun kejadian itu tak 

berlangsung cukup lama karena 

Bapak memergokinya dan 

menyuruhnya langsung pulang. 

Penyesalan selalu datang 

belakangan. Itulah yang dialami oleh 

tokoh Bang Jar. Terbukti pada 

kutipan di bawah ini :  

 “Bapakku benar-

benar orang tua 

sejati. Aku kadang 

sedih kalau ingat 

dosa-dosa yang 

telah aku buat. 

Orang yang 

seharusnya aku 

contoh, tapi aku 

malah cuek-cuek aja. 

Tiap malam bapakku 

belajar dan belajar. 

Kalau aku pulang 

dari nongkrong, 

mabuk, dan main 

gitar dengan teman-

temanku, bapakku 

kulihat menulis apa 

saja. Dalam 

hidupnya tak ada 

kata berhenti 

belajar, sampai ia 

dipanggil yang 

kuasa, tak pernah 

kembali dari dari 

ibadah haji tahun 

1997. Bapak, maafin 

aku, Pak! Mudah-

mudahan Bapak bisa 

melihat seperti apa 

aku sekarang.” 

(Dja’far, 2010:190) 

 

 Berdasarkan kutipan di atas, 

terjadi percekcokan atau 

pertentangan dalam jiwa Bang Jar 

yakni Bang Jar ingat sosok Bapak 

yang selalu belajar dan belajar setiap 

malam, tak pernah mengeluh, dan 

sangat menyayang anak-anaknya 
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sementara dirinya lebih asyik 

nongkrong, mabuk, dan bermain 

gitar dengan teman-temannya. Dari 

konflik kejiwaan yang dialami tokoh 

Bang Jar terdapat dua motif yang 

membuktikan bahwa terjadi konflik 

menjauh-menjauh :   

Motif pertama, Bang Jar 

sangat menyesal karena menyia-

nyiakan waktu remajanya dulu 

dengan hal-hal yang tidak ada 

manfaatnya adalah motif negatif 

(merugikan dirinya). Selanjutnya, 

motif kedua, nasihat dari Bapak tidak 

pernah di hiraukan oleh Bang Jar 

adalah motif negatif (merugikan 

dirinya). 

Konflik dialami oleh tokoh 

Bang Jar di mana Bang Jar merasa 

tindakan yang dilakukannya itu 

benar dan baik untuk kehidupannya. 

Bang Jar sangat menyesal karena 

menyia-nyiakan waktu remajanya 

dengan hal-hal yang tak berguna dan 

tak pernah mendengar nasihat dari 

Bapak hingga akhirnya Bapak 

meninggal, kejadian ini berlangsung 

cukup lama dari Bang Jar remaja 

setelah Bang menikah barulah Bang 

Jar sadar akan beratnya menjadi 

seorang ayah. 

Kaitannya  dengan  Pembelajaran  

Sastra  di  SMA 

Pembelajaran  sastra  

termasuk  dalam  mata  pelajaran  

Bahasa  Indonesia.  Pembelajaran  

tentang  karya  sastra  sudah  

didapatkan  oleh  siswa  sejak  

meraka  mulai  duduk  dibangku  

Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  

dan  dilanjutkan  pada  Sekolah  

Menengah  Atas  (SMA).  

Pembelajaran  tentang  sastra  dapat  

berupa  pembelajaran  tentang  puisi,  

pantun,  novel,  drama,  hikayat,  dan  

lain-lain  sesuai  dengan  jenjang  

kelasnya. 

   

E. Simpulan  

Konflik Mendekat-Mendekat 

(approach-approach conflict) 

Konfik ini timbul jika suatu ketika 

terdapat dua motif yang 

kesemuanya positif 

(menyenangkan atau 

menguntungkan), sehingga 

muncul kebimbangan untuk 

memilih satu diantaranya. 

Berdasarkan konflik jenis 

mendekat-mendekat yang dialami 

tokoh kakak, peneliti menemukan 

terdapat empat konflik mendekat-

mendekat berdasarkan motif, di 

mana tokoh kakak mengalami 

kebimbangan, percekcokan atau 

pertentangan dalam jiwanya untuk 

mengambil sebuah keputusan 

yang keduanya bermotif positif. 

Walaupun dalam keadaan seperti 

itu tokoh kakak mengambil 

keputusan yang menurutnya benar 

dan berakhir menguntungkan atau 

menyenangkan dirinya.  

Konflik Mendekat-Menjauh 

(approach-avoidance conflict) 

Konflik ini timbul jika dalam 

waktu yang sama timbul dua 

motif yang berlawanan mengenai 

satu objek, motif yang satu positif 

(menyenangkan), yang lain 

negatif (merugikan, tidak 

menyenangkan). Karena itu ada 

kebimbangan, apakah akan 

mendekati atau menjauhi objek 

itu. Berdasarkan konflik jenis 

mendekat-menjauh yang dialami 

tokoh kakak, peneliti menemukan 

terdapat lima konflik mendekat-

menjauh berdasarkan motif, tokoh 

kakak mengalami kebimbangan, 

percekcokan atau pertentangan 
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dalam jiwanya untuk mengambil 

sebuah keputusan yang satu 

bermotif positif dan yang lain 

bermotif negatif. Di sini tokoh 

kakak dalam mengambil 

keputusan sebagian berakhir 

menguntungkan atau 

menyenangkan dan sebagian lagi 

berakhir merugikan. 

1. Konflik Menjauh-Menjauh 

(avoidance-avoidance conflict) 

Konflik ini terjadi apabila pada 

saat yang bersamaan, timbul dua 

motif yang negatif, dan muncul 

kebimbangan karena menjauhi. 

Motif yang satu berarti harus 

memenuhi motif yang lain yang 

juga negatif. Berdasarkan konflik 

jenis menjauh-menjauh yang 

dialami tokoh kakak, peneliti 

menemukan terdapat empat 

konflik menjauh-menjauh 

berdasarkan motif, di mana tokoh 

kakak mengalami kebimbangan, 

percekcokan atau pertentangan 

dalam jiwanya untuk memilih 

sebuah keputusan yang keduanya 

bermotif negatif. Walaupun dalam 

keadaan seperti itu tokoh kakak 

tetap mengambil keputusan yang 

menurutnya benar namun berakhir 

merugikan. 

Kaitan dengan Materi 

Pembelajaran Sastra di SMA 

   Hasil  analisis  yang  telah  

dilakukan  terkait  dengan  materi  

pembelajaran  sastra  di  SMA  

khususnya  kelas  XI  semester  1.  

Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  

SK,  KD,  dan  Indikator  yang  

digunakan.  Selain  itu, materi  

yang  digunakan  juga  sesuai  

dengan  ketiga  prinsip  bahan  

ajar  yaitu  prinsip  relevansi,  

prinsip  konsistensi,  dan  prinsip  

kecukupan.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

disarankan : 

1) Kepada peneliti lain paling 

tidak hasil penelitian ini 

dapat dimanfaatkan sebagai 

acuan dalam melakukan 

penelitian yang lebih 

mendalam mengenai sastra 

Indonesia umumnya, 

khususnya novel serta 

berusaha untuk 

mengungkapkan faktor-faktor 

lain yang belum diungkapkan 

dalam penelitian ini 

berdasarkan teori psikologi 

yang lebih relevan dengan 

karya sastra yang akan 

digunakan. 

2) Para pembaca dan pecinta 

karya pada umumnya supaya 

lebih meningkatkan apresiasi 

positifnya terhadap suatu 

karya sastra khususnya roman 

yang kini mulai ditinggalkan 

pembaca, sehingga 

keberadaan karya sastra lama 

tidak akan ketinggalan 

zaman. 
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