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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan sebuah bentuk seni yang dituangkan melalui bahasa, 

sehingga bahasa menjadi media sastra. Karya sastra muncul dalam bentuk ungkapan 

pribadi manusia yaitu berupa ide, pengalaman, pemikiran, maupun perasaan dan 

dituangkan dalam bentuk tulisan. Adapun dalam memahami suatu karya sastra, 

diperlukan kajian yang mendalam terhadap karya sastra dari berbagai unsur yang 

membentuknya (Fananie, 2002: 63). Telaah sastra digunakan untuk mengkaji karya 

sastra yang meliputi berbagai aspek, baik aspek intrinsik maupun aspek ekstrinsik. 

Menurut Schmitt dan Viala (1982: 16) disebutkan pengertian karya sastra yaitu: 

...la littérature, au sens strict, comme l’ensemble des textes qui, à chaque 
époque, ont été considérés comme échappant aux usages de la pratique 
courante, et visent à signifier plus en signifiant différemment bref: l’ensemble 
des textes ayant une dimension esthétique. 
 
...karya sastra, dalam arti sempit, seperti kesatuan teks, yang pada setiap jaman, 
dianggap menyimpang dari pemakaian sehari-hari, dan memiliki arti berbeda, 
bahwa tulisan merupakan suatu dimensi keindahan. 

 
Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya sastra terdapat pada 

setiap jaman. Karya sastra adalah hasil karya manusia yang mengungkapkan berbagai 

fenomena dan problematika kehidupan sehari-hari dengan berbagai bentuk variasi 

bahasa penulisannya. Karya sastra dapat berupa peristiwa nyata maupun imajinatif, 

dan dituangkan bentuk tulisan yang memiliki nilai keindahan tersendiri. 
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Sastra dibagi menjadi tiga jenis, yaitu drama, puisi, dan prosa. Istilah drama 

berasal dari Bahasa Prancis drame, digunakan untuk menjelaskan lakon-lakon mereka 

tentang kehidupan kelas menengah di Prancis. Puisi merupakan bagian dalam karya 

sastra pada dasarnya merupakan sarana ekspresi seseorang dari alam batinnya. Prosa 

secara etimologis merupakan pengungkapan dari apa yang dirasakan, diketahui, dan 

dimaksudkan pengarang yang langsung diucapkan dengan bahasa yang langsung dan 

bebas, tidak memerlukan bahasa yang rumit seperti pada puisi. 

Roman merupakan salah satu karya yang termasuk dalam prosa. Dalam kamus 

Le Petit Larousse Illustré (Larousse, 1994 : 898) dijelaskan bahwa: 

Roman est une œuvre littéraire, récit en prose d’une certaine longueur, dont 
l’intérêt est dans la narration d’aventures, l’étude de mœurs ou de caractères, 
l’analyse de sentiments ou de passions, la représentation du réel ou du diverses 
données objectives et subjectives. 
 
Roman adalah karya kesusastraan, ditulis dalam bentuk prosa dengan panjang 
tertentu yang memfokuskan pada cerita petualangan, mempelajari adat istiadat 
atau macam-macam karakter, analisis perasaan atau gairah, perwujudan sebuah 
kenyataan secara objektif maupun subjektif. 

 
Roman yang dijadikan subjek kajian pada penelitian ini adalah roman Bruges 

La Morte karya Georges Rodenbach yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1892 

dan dicetak ulang pada tahun 2005 oleh Editions du Boucher. Roman ini 

menceritakan tentang depresi tokoh utama Hugues sepeninggal istrinya. Hugues 

merasa hidup dalam kehampaan dan menjadi pelamun. Hugues pun memotong 

rambut istrinya dan dijadikannya kepang kemudian disimpan di rumahnya. Keadaan 

berubah setelah Hugues mengenal Jane, seorang penari yang memiliki wajah mirip 

dengan mendiang istrinya. Hugues mengalami berbagai tekanan batin sehingga 
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muncul konflik-konflik dalam kehidupannya. Ia merasakan kesedihan atas kematian 

istrinya, kemudian merasakan kegelisahan akibat rasa ingin tahu pada Jane. Namun 

kenyataannya, kemiripan wajah Jane tidak serta merta membuatnya memiliki jiwa 

yang sama dengan istri Hugues sebelumnya. Pada akhirnya Hugues membunuh Jane 

akibat dari frustasinya. Georges Rodenbach berusaha memberikan gambaran 

mengenai romannya Bruges La Morte dengan menekankan berbagai situasi yang ada 

secara mendetail sehingga pembaca akan benar-benar merasakan nuansa ceritanya 

dari kesedihan yang berujung pada keterpurukan yang dialami Hugues yang 

dicurahkan melalui kota Bruges. Adapun Georges Rodenbach memberikan 

pandangan kehidupan sosial masyarakat pada saat roman Bruges La Morte ini 

muncul. 

Georges Rodenbach adalah seorang penulis berkebangsaan Belgia. Ia juga 

seorang penulis puisi yang terkenal. Sebelum menjadi seorang penulis, Georges 

Rodenbach menempuh pendidikan di Gent dan mengambil jurusan hukum. Setelah 

lulus, ia pindah ke Prancis pada tahun 1878 dan melanjutkan studinya di bidang 

jurnalistik. Georges Rodenbach meninggal pada 25 Desember 1898 di Paris, Prancis. 

Makamnya menjadi salah satu makam terunik di dunia karena berbentuk monumen 

yang terbuat dari platina yang menggambarkan dirinya muncul dari makam 

membawa setangkai mawar. Bruges La Morte merupakan roman yang membuat 

namanya dikenal tidak hanya di Prancis, namun  juga di tempat asalnya, Belgia. 

Adapun karya-karya Georges Rodenbach yang lain, seperti Le Carillonneur (1897), 

puisi berjudul Le Régne des silence (1891) dan Les Vies encloses (1896). Roman 
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Bruges La Morte yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1892 ini mendapatkan 

apresiasi yang besar, yaitu roman pertama yang diberi ilustrasi dengan gambar. Atas 

apresiasi tersebut, roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach ini pun hingga 

diterjemahkan ke dalam tujuh bahasa. Pada tahun 1920, seorang komposer Erich 

Wolfhang Korngold menggunakan roman Bruges La Morte ini sebagai basis dari 

operanya Die Tote Stadt atau The Dead City. 

Dalam proses pengkajian fiksi, pengkajian unsur-unsur pembangun roman 

merupakan hal utama yang harus dilakukan. Diungkapkan Barthes dalam bukunya 

(1981: 8-9), dalam mengupas cerita, diperlukan analisis terhadap berbagai kesatuan 

yang membangun cerita tersebut. Analisis inilah yang akan dilakukan oleh peneliti 

sastra, agar makna suatu karya dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca. Adapun 

unsur pembangun roman, diantaranya adalah alur, penokohan, latar, tema, sudut 

pandang, dan lain-lain. 

Pada penelitian roman Bruges La Morte ini akan dibatasi pada beberapa unsur 

intrinsik roman, yaitu alur, penokohan, latar, dan tema. Penelitian roman Bruges La 

Morte karya Georges Rodenbach ini menggunakan analisis strukturalisme. 

Pengkajian dilakukan pada perwatakan tokoh, yaitu tokoh utama, dengan teori 

psikoanalisis Sigmund Freud, sebab dalam roman ini lebih banyak diceritakan 

tentang tokoh utama. Adapun tokoh utama dalam roman Bruges La Morte dianggap 

memiliki perilaku menyimpang atau tidak normal menurut teori psikologi. Oleh 

karena itu, akan dikaji guna mencermati dan meneliti hubungan antarsatuan yang 

membangun roman, serta perkembangan perwatakan tokoh utama dan tokoh lain 
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yang mempengaruhi perkembangan perwatakan tokoh sehingga memudahkan dalam 

pemahaman roman. 

 
B. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa 

identifikasi masalah yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana wujud unsur intrinsik yang berupa alur, penokohan, latar, dan tema 

dalam roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach. 

2. Hubungan antarunsur intrinsik yang berupa alur, penokohan, latar, dan tema 

dalam roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach. 

3. Perkembangan perwatakan tokoh pada roman Bruges La Morte karya Georges 

Rodenbach. 

4. Konflik yang terbangun pada roman Bruges La Morte karya Georges 

Rodenbach. 

5. Latar sosial masyarakat pada saat munculnya roman Bruges La Morte karya 

Georges Rodenbach. 

 
C. Batasan Masalah 

 
Untuk memfokuskan penelitian pada roman Bruges La Morte karya Georges 

Rodenbach, dibatasi masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana wujud unsur intrinsik yang berupa alur, penokohan, latar, dan tema 

dalam roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach. 
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2. Hubungan antarunsur intrinsik yang berupa alur, penokohan, latar, dan tema 

dalam roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach. 

3. Perkembangan perwatakan tokoh utama pada roman Bruges La Morte karya 

Georges Rodenbach. 

 
D. Rumusan Masalah 

 
Dari identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah disebutkan, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana wujud unsur intrinsik yang berupa alur, penokohan, latar, dan tema 

roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach? 

2. Bagaimana hubungan antarunsur intrinsik dalam roman Bruges La Morte karya 

Georges Rodenbach? 

3. Bagaimana perkembangan perwatakan tokoh utama pada roman Bruges La 

Morte karya Georges Rodenbach? 

 
E. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 
1. Untuk mendeskripsikan unsur intrinsik yang berupa alur, penokohan, latar, dan 

tema roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach. 

2. Untuk mendeskripsikan hubungan antarunsur intrinsik dalam roman Bruges La 

Morte karya Georges Rodenbach. 
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3. Untuk mendeskripsikan perkembangan perwatakan tokoh utama pada roman 

Bruges La Morte karya Georges Rodenbach. 

 
F. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai 

berikut. 

1. Hasil penelitian ini adalah untuk memperkenalkan karya sastra Prancis berupa 

roman, yaitu roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach secara lebih 

mendalam. 

2. Hasil penelitian ini adalah untuk menelaah karya sastra Prancis berupa roman 

Bruges La Morte karya Georges Rodenbach menggunakan teori psikoanalisis. 

	  


