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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan bentuk dan wujud dari hasil pekerjaan kreatif yang 

menggunakan bahasa sebagai medianya. Bahasa sebagai media merupakan sebuah 

peluang untuk membuat sebuah karya sastra. Karya sastra baik sebagai sebuah 

fiksi, kualitas fungsional, sebagai fakta, dan sebagai kualitas objektivitas yang 

telah dibicarakan melalui berbagai macam segi dan kepentingan (Ratna, 2017). 

Dengan demikian, sastra merupakan sebuah tempat yang menjadikan bahasa 

sebagai salah satu media untuk mengungkapkannya.  

Sebuah karangan dan suatu kegiatan kreatif yang menjadikan kehidupan 

sehari-hari menjadi tiruan atau replika dalam kehidupan nyata dan cerminan 

masyarakat dapat disebut dengan karya sastra. Karya sastra terutama novel dibuat  

oleh pengarang dengan maksud untuk dinikmati, dipahami, dan juga untuk 

dimanfaatkan tanpa harus melupakan bahwa sebenarnya sastra merupakan bagian 

dari pengungkapan masalah hidup, filsafat, dan juga ilmu jiwa (Darma, dalam 

Maezuroh 2019).   

Karya sastra pada hakikatnya tidak dapat lepas dari seorang pengarang yang 

telah menciptakannya. Sebagai seorang yang menciptakan hasil dari 

kreativitasnya, pengarang tidak mungkin lepas dari kehidupan nyata. 

Bagaimanapun juga seorang pengarang juga merupakan bagian dari masyarakat 

(Wellek dan Warren dalam Adam). Karya sastra mempunyai objek, tidak dapat 

berdiri sendiri, dan terikat oleh kata dalam dunia yang diciptakan oleh pengarang. 

Karya sastra baik itu secara langsung maupun tidak, semua itu dipengaruhi 

dengan pengalaman para pengarang itu sendiri. Sebagai anggota masyarakat, 

pengarang tidak mungkin lepas dari tatanan, kebudayaan dan kehidupan 

masyarakat. Hal itu tidak mungkin lepas dari proses menghasilkan karya sastra itu 

sendiri (Adam, 2015). 

Damono mengatakan bahwa  karya sastra merupakan gambaran kenyataan 

yang berwujud bahasa. Pengarang melukiskan sesuatu yang menunjukkan gejala 
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dan segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan masalah sosial budaya yang 

terdapat di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dikatakan karya 

sastra merupakan produk kehidupan yang terdapat nilai sosial budaya di 

kehidupan nyata. Dari sisi sosiologi karya sastra dapat diamati dengan 

memikirkan segi kemasyarakatannya. Segi kemasyarakatan tersebut meliputi 

manusia dan lingkungannya, tatanan masyarakat, lembaga, dan rangkaian-

rangaian sosial. Lebih lanjut, diungkapkan dalam ilmu sastra jika sastra dikaitkan 

dengan struktur sosial, hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas dan lainnya 

dapat menggunakan sosiologi sastra (Ardias, 2019). 

Hubungan sastra dengan manusia dan kehidupannya begitu erat. Gambaran 

manusia dengan kehidupannya dituangkan dalam sastra. Sastra atau karya sastra 

merupakan karya seni dengan bahasa sebagai medianya. Dalam karya sastra 

bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang bebas dan tidak terikat dengan kaidah 

dan tatanan tertentu asalkan itu memiliki arti dan juga keindahan yang dinikmati 

oleh pembaca. Tentu saja sastra dengan bahasa sebagai medianya menjadi salah 

satu alasan dan tujuan pembuatan sastra untuk dinikmati oleh pembaca (Suratno 

dkk, 2019). 

Karya sastra merupakan hasil karangan imajinatif  yang menunjukkan 

dramatiknya gelombang kehidpan manusia dengan intens dan menampakkan 

keindahan menggunakan pemilihan bahasa yang indah, ekspresif, dan sugestif 

dengan menunjukkan nilai-nilai kehidupan (Suyitno, 2009). Oleh karena itu, para 

pengarang biasanya menulis sebuah cerita berdasarkan pengalaman pribadi 

menggunakan bahasa yang bersifat estetis, ekspresif dan juga sugestif. Sebagai 

suatu karya imajinatif, karya sastra dibagi menjadi tiga jenis yakni puisi, prosa, 

dan drama. Dalam keususastraan prosa memiliki pengertian yang biasa disebut 

fiksi dan teks naratif. Pada hal ini, fiksi menawarkan beberapa macam masalah 

kehidupan. Namun, pengarang mengolah masalah-masalah kehidupan manusia 

sedemikin rupa sehingga menjadi sebuah karya sastra sesuai dengan keinginannya 

(pengarang), karena pada dasarnya fiksi hanyalah cerita hasil dari karangan dan 

khayalan pengarang saja. 
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Eagleton (1983) dalam Floriani mengatakan bahwa kesastraan adalah seni 

dalam bentuk teks. Sastra dalam bentuk seni digunakan untuk mengekspresikan 

dan menyampaikan makna dengan bahasa yang indah. Karya sastra merupakan 

satu diantara hasil seni ada yang menyebut sebagai sesuatu karya fiksi. Cerita 

rekaan adalah hasil olahan sastrawan berdasarkan pandangan tataran pengolahan 

tentang peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam khayalan saja. Dengan 

demikian, karya fiksi merupakan suatu karya naratif yang isinya tidak menyaran 

pada kebenaran sejarah (Nurgiyantoro, 2013). 

Abrams mengemukakan bahawa dunia kesastraan mengenal prosa sebagai 

salah satu genre sastra di samping genre-genre lainnya. Prosa dalam pengertian 

kesastraan juga disebut fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Istilah fiksi dalam 

pengertian ini berarti cerita rekaan atau khayalan. Hal itu disebabkan fiksi 

merupakan karya naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran sejarah. 

(Nurgiyantoro, 2013: 1). Oleh karena itu, menurut Altenbernd dan Lewis fiksi 

dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat majinatif, namun biasanya 

masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-

hubungan antar manusia. Pengarang mengemukakan hal itu berdasarkan 

pengalaman dan pengamatannya terhadap kehidupan (Nurgiyantoro, 2013: 3). 

Herman J. Waluyo mengatakan, novel merupakan salah satu dari beberapa 

karya sastra yang mempunyai banyak peminat dari masa ke masa. Novel sebagai 

cerita fiksi mempunyai perbedaan dengan karya sastra yang lainnya. Novel 

merupakan cerita yang menggambarkan tentang kehidupan nyata yang masuk akal 

dengan menempatkan tokoh heroik serta perubahan nasib dari setiap tokoh dan 

dibagi menjadi beberapa episode (Tara dkk, 2019). 

Novellus merupakan asal kata novel yang berasal dari bahasa latin, berasal 

dari kata novus yang memiliki arti baru. Dikatakan baru karena novel merupakan 

bentuk karya sastra yang hadir barulah karya sastra yang lain datang seperti puisi 

dan juga drama. Kenney (1966) dalam Patmarinanta mengatakan novel pada 

umumnya berisi sekitar empat puluh lima ribu kata atau lebih. Hadirnya novel 

sebagai wujud awal dari kesusastraan inggris pada awal abad ke 18. Seperti 

bentuk prosa yang lainnya, novel cenderung punya struktur yang agak kompleks, 
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dan didalamnya mengandung unsur-unsur seperti landas-tumpu atau setting, 

perwatakan, narasi atau narrative, teknik narasi bahasa dan juga tema. Novel 

sebagai karya sastra tidak hanya berfungsi hiburaan semata melainkan juga, untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan genre (jenis) yang dibaca 

(Suyitno, 2009). 

Sebagai karya sastra yang bersifat realistis, novel berkembang dari bentuk-

bentuk naratif atau non fiksi dengan penggunaan bahasa yang menekankan pada 

detail yang bersifat mimesis (meniru perilaku antar manusia). Pengarang akan 

mengontrol dan memanipulasi  bahasa yang digunakan di dalam sebuah novel. 

Pengarang dalam memperoleh keefektifan pengungkapan bahasa dalam sastra 

dapat disiasati, dimanipulasi dan didayagunakan secermat mungkin sehingga 

menjadi wujud yang berbeda dengan bahasa non sastra (Prawira, 2018). 

Tokoh sebagai salah satu unsur utama yang terdapat dalam sebuah cerita. 

Umumnya tokoh digambarkan sebagaimana manusia biasa oleh sang pengarang.  

Pengarang biasanya menggambarkan kepribadian para tokoh sesuai dengan 

keinginannya. Selain itu, pengarang juga memberi penggambaran para tokoh yang 

berbeda-beda. Sebagai sarana untuk menghasilkan cerita, para tokoh digambarkan 

sesuai dengan kenyataan aagar menjadi lebih hidup. Pengarang menggambarkan 

kepribadian yang mendalam pada tokoh utama saja. Penggambaran tokoh utama 

akan lebih didalami oleh pengarang dari pada tokoh tambahan dalam sebuah 

cerita. Hal tersebut dikarenakan tokoh tambahan digunakan untuk menunjang 

penggambaran tokoh utama (Rokhmansyah, 2018). 

Salah satu unsur paling penting adalah tokoh yang harus ada didalam cerita. 

Tokoh-tokoh dalam sebuah cerita memiliki kepribadian sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh pengarang. Tokoh utama sebagai tokoh inti, biasanya pengarang 

akan menggambarkannya secara lebih detail. Ada tokoh tambahan, selain tokoh 

utama yang berfungsi sebagai pendukung dari tokoh utama. Karakter tokoh yang 

ciptakan oleh pengarang dalam sebuah karya sastra ditulis berdasarkan 

pengalaman atau hasil dari imajinasi pengarang. Pengarang dapat menggambarkan 

struktur kepribadian melalui tokoh yang telah diciptakannya. 
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Novel Konspirasi Alam Semesta yang mengisahkan Juang Astrajingga 

sebagai tokoh utama. Juang Astrajingga meninggalkan rumahnya demi mengejar 

cita-citanya sebagai seorang jurnalis. Juang yang merupakan anak dari seorang 

ekstapol yang sering dikucilkan sejak masih kecil. Suatu ketika juang melakukan 

wawancara dengan anak dari Shinta Aksara, seorang pesinden yang pernah 

mengharumkan nama negara namun telah dilupakan. Berawal dari wawancara 

tersebutlah Juang mengenal Ana Tidae, gadis yang ternyata pernah bertabrakan 

dengannya di Palasari, dan berawal dari sanalah keduanya mulai saling tertarik 

satu sama lainnya. 

Ana yang masih memilih hubungan dengan laki-laki lain, suatu ketika Ana 

akhirnya menentukan pilihannya kepada Juang setelah Ana menghilang dan tidak 

ada kabar. Juang dan Ana menjalani hubungannya selayaknya pasangan lainnya 

yang tengah dimabuk oleh cinta. Juang memiliki keinginan untuk membuat film 

dokumenter tentang keindahan Papua pada akhirnya keinginan itu terwujud. Juang 

mendapatkan balasan atas proposal yang pernah dia kirim. Proposal Juang 

disetujui, tentu saja Juang sangat senang. Namun tidak dengan gadisnya Ana, 

yang tentu saja berbanding terbalik dengan Juang. Juang dan kedua temannya 

pada akhirnya berangkat, setelah berdebat dengan Ana. Sampai di Papua Juang 

memulai pembuatan film namun ada sebuah organisasi yang ingin lepas dan 

memerdekkan diri dari Indonesia. Juang dan kedua temannya yang penasaaran 

pun ingin pergi ke sana namun mereka malah di tangkap dan dijadikan sandera. 

Setelah mereka ditangkap dan bertemu dengan ketua kelompok, dan mereka 

dilepaskan karena secara kebetulan Juang dan kedua temannya mengenal saudari 

dari ketua kelompok tersebut. 

Sejak menjadi tawanan, Juang dan kedua temannya tidak diberikan izin 

menggunakan alat komunikasi. Hal itu membuat mereka tidak bisa memberi kabar 

kepada orang rumah termasuk Ana. Juang begitu pula dengan kedua temannya 

tidak tahu mereka berada didaerah mana. Setelah beberapa hari menghabiskan 

waktu dengan membantu warga setempat Juang merasakan sebuah ikatan yang tak 

bisa dia jelaskan. Mendapatkan teman baru dan juga hangatnya kekeluargaan 

meskipun baru beberapa saat mereka saling mengenal. Merasa sudah cukup lama 
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berada disana Juang dan kedua temannya meminta izin untuk pulang meskipun 

terasa berat. Mereka di antarkan oleh salah seorang teman dengan mata tertutup 

hingga tiba-tiba sudah di Bandar Udara Sentani. Kabar pulangnya Juang sampai 

kepada Ana. Juang disambut bahagia oleh Ana. Kabar lain sampai pada Juang di 

tengah kebahagiaannya dengan Ana, Juang harus merelakan wanita yang paling 

dia sayangi pergi untuk selamanya. 

Tidak lama kemudian, film dokumenter yang telah Juang dan kedua 

temannaya buat pun diputar. Melalui pemutaran film tersebut membuatnya 

berdamai dengan sang Ayah. Gunung Sinabung meletus, ingin Juang ikut menjadi 

relawan namun pernikahannya dengan Ana akan segera dilaksanakan. Jiwa 

kemanusiaan Juang terpanggil saat gunung Sinabung kembali meletus, kali ini 

Juang berangkat meskipun Ana telah melarangnya. Namun Juang tetaplah Juang 

yang batu. Sampai di sana, Juang melakukan penyusuran. Namun, Gunung 

Sinabung tiba-tiba meletus tak ada kesempatan untuk lari, Juang gugur. Kabar itu 

sampai ke telinga Ana bertepatan dengan kabar kehamilan Ana. Hamil dan 

melahirkan tanpa seorang suami dijalani oleh Ana, namun Ana masih memiliki 

Ayah dan keluarga Juang yang membantunya melewati masa-masa beratnya. Ana 

dan seorang putri cantik. 

Konflik conflict yang sekaligus juga merupakan suatu peristiwa yang 

tergolong penting. Konflik juga merupakan unsur mendasar atau perlu ada dalam 

pengembangan sebuah plot atau alur. Dalam rangka memilih dan 

mengembangkan konflik melalui berbagai macam peristiwa baik itu berupa aksi 

maupun berupa suatu kejadian kemampuan pengarang sangat diperlukan dan juga 

untuk memastikan kadar kemenarikan, suspense dan cerita yang akan dihasilkan. 

Sebuah cerita fiksi yang tidak ada konfliknya atau pun konflik yang monoton dan 

datar, pembaca tidak akan tertarik (Nurgiyantoro, 2013: 179). 

Sesuatu yang merupakan sesuatu perselisihan dan percekcokan dan disajikan 

oleh pengarang berupa alur dalam cerita biasa disebut dengan konflik. Fungsi dari 

konflik-konflik tersebut untuk memberi penjelasan bagaimana jalan cerita dan 

amanat yang disampaikan oleh pengarang. Wellek dan Warren (2014: 262) 

mengemukakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang dramatik dan mengacu 
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pada perselisihan antara dua kekuatan yang seimbang menampakkan aksi dan 

reaksi (Rasmandar, 2015). 

Penambahan konflik-konflik besar dalam sebuah karya sastra mampu 

membuat pembaca mengetahui dan memahami isi dari karya dan hal tersebut 

dapat membuat pembaca tertarik untuk membacanya. Konflik dalam sebuah karya 

sastra memiliki kedudukan yang sangat penting, apabila dalam suatu karya konflik 

tersebut memicu efek yang membuat pembaca menjadi tertarik dan selalu ingin 

membaca karya sastra tersebut. Hal yang sebaliknya bisa saja terjadi bila karya 

tersebut menghadirkan konflik yang biasa dan monoton maka hal tersebut 

membuat pembaca bosan dan tidak berkeinginan membaca karya tersebut (Gisri, 

dkk: 2017). 

“Ia masih mampu merekam jelas salah satu episode hidupnya saat berusia 

delapan tahun, kala seorang anak bongsor memukulnya karena alasan yang tak 

ia paham. Ia masih mampu merekam jelas mimik salah satu guru SMP-nya yang 

berang, sewaktu ia mengacungkan jari tengah sehabis guru itu memberikan 

pernyataan bahwa ia berasal dari keluarga eks tapol- tentu saja saat itu ia belum 

mengerti apa arti dari kata “eks tapol”, yang ia mengerti adalah: hampir semua 

tetangga membenci keluarganya hanya karena sematan “gelar” tersebut”. 

Penggalan teks diatas terdapat dalam novel Konspirasi Alam Semesta karya 

Fiersa Besari pada halaman tiga, yang mana merupakan wujud dari konflik sosial 

dan konflik batin yang dialami tokoh utama, kekerasan dan juga cemoohan dari 

kondisi sosial masyarakat, konflik batin sudah dirasakan Juang sejak ia masih 

kecil bahkan ketika ia sendiri belum mampu memahami apapun saat itu. 

Konflik yang terdapat di dalam novel layaknya gambaran dari kehidupan 

nyata merupakan bagian penting yang menunjang jalannya alur dalam cerita. 

Konflik dalam suatu karya biasanya dijadikan oleh pembaca sebagai pelajaran 

untuk pengalaman hidup. Pada dasarnya konflik tidak bisa lepas dari kehidupan 

nyata. Konflik sebagai replika permasalahan yang imajinatif terdapat di dalam 

sebuah karya sastra berwujud novel. Konflik sangat dibutuhkan dalam rangka 

jalannya sebuah cerita. Tanpa adanya konflik di dalam sebuah cerita, maka cerita 

tersebut tidak akan berkembang dan kurang menarik. 
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Konflik dalam novel menarik untuk diteliti karena konflik bagian dari unsur 

pembangun novel, konflik menjadi daya tarik sebuah karya karena sifatnya yang 

dominan, dan konflik sebagai penyamar alur untuk pembaca (Adrean, 2017). 

Beberapa peristiwa menarik dalam novel Konspirasi Alam Semesta yaitu konflik 

yang terjadi pada tokoh utama, sehinggan peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian. 

Penelitian yang relevan sesuai yang akan di teliti oleh penulis yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Adrean (2017) dengan judul “Analisis Konflik Tokoh Utama 

Dalam Novel Terusir Karya Hamkan Menggunakan Kajian Psikologi Sastra”, 

penelitian yang dilakukan oleh Arifah (2017) dengan judul “Kajian 

Strukturalisme Objektif Pada Novel Tretes Trintim Karya Suparto Brata”, dan 

juga penelitian yang dilakukan oleh Arsyad (2017) dengan judul “Analisis 

Struktural Pada Novel Kaze No Uta Wo Kike Karya Haruki Murakami”. 

Alasan penulis memilih novel Konspirasi Alam Semesta karena dalam novel 

ini menampilkan konflik yang dihadapi oleh tokohnya lebih kompleks selain itu 

juga banyak memuat unsur-unsur intrinsik. Peristiwa demi peristiwa yang 

sebelumnya tidak diduga silih berganti, mulai dari juang yang bertemu dengan 

Ana Tidae dan berujung mereka menjadi sepasang kekasaih. Keberangkatan 

Juang ke Papua dan perdebatannya dengan Ana, Di Papua Juang dan kedua 

temannya tertangkap oleh kelompok yang ingin memerdekakan Papua hingga 

dijadikan tawanan. Sebagai tokoh utama dan memiliki peran penting dalam cerita 

tersebut. Konflik dan tokoh utama itu yang menjadikan penulis tertarik 

menjadikan novel Konspirasi Alam Semesta sebagai objek dari penelitian. 

Sebelumnya, penelitian mengenai konflik tokoh utama dalam novel Konspirasi 

Alam Semesta belum ada, dan  peneliti berusaha mengungkap bagaimana konflik 

tokoh utama Juang dalam novel Konspirasi Alam Semesta karya Fiersa Besari. 

Menurut Abrams, kaum strukturalisme memandang bahwa sebuah teks sastra, 

fiksi atau puisi, merupakan totalitas yang dibangun dengan koherensi oleh 

bermacam-macam unsur pembangunnya. Pada satu pihak, struktur karya sastra 

bisa diartikan sebagai susunan, dan gambaran keseluruhan bahan dan bagian-

bagian yang jadi komponennya dan secara bersamaan membentuk suatu 
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keindahan (Nurgiyantoro, 2013: 57). Di lain pihak struktur karya sastra juga 

merujuk pada pengertian hubungan antar unsur intrinsik yang memiliki sifat 

timbal balik, saling menentukan, memengaruhi, yang secara bersamaan 

membentuk kesatuan yang utuh.  

Strukturalisme memberi perhatian pada kajian unsur-unsur yang terdapat 

dalam teks kesastraan. Pada setiap teks sastra antara satu dengan yang lain pasti 

memiliki perbedaan dan tidak ada yang sama. Pada fiksi, analisis struktural pada 

karya sastra harus fokus pada unsur pembangunnya yaitu intrinsik. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mendeskripsikan misalnya 

bagaimanakah keadaan-keadaan peristiwa, plot atau alur, latar, tokoh dan 

penokohan, sudut pandang dan lainnya (Nurgiyantoro, 2013: 60). Dengan hal 

tersebut, analisis struktural pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjelaskan 

secermat mungkin antara fungsi dan keterkaitan di antara bermacam unsur karya 

sastra dan secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Misalnya 

bagaimanakah hubungan antara satu peristiwa dengan lainnya. 

Suryopati mengemukakan teori strukturalisme sastra adalah teori yang 

digunakan untuk mendekati teks-teks sastra dan menekankan seluruh hubungan di 

antara berbagai unsur dalam teks. Strukturslisme mengusahakan adanya sesuatu 

dasar ilmiah bagi teori sastra. Teeuw mengemukakan asumsi dasar teks sastra 

merupakan keseluruhan dan kesatuan yang pasti dan mempunyai koherensi 

batiniah. Strukturalisme merujuk pada praktik kritik sastra dengan model analisis 

yang berdasar kepada teori linguistik modern dengan pendekatan unsur intrinsik 

(Arsyad, 2017). 

Oleh karena itu, kajian strukturalisme dalam penelitian ini sangat penting 

untuk mengetahui unsur intrinsik dan konflik dari tokoh utama Juang dalam novel 

Konspirasi Alam Semesta karya Fiersa Besari. Kajian strukturalisme lebih fokus 

pada unsur-unsur pembangun atau unsur intrinsik yang terdapat dalam karya 

sastra. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, 

maka pada penelitian ini peneliti fokus pada judul Konflik Tokoh Utama Juang 

Dalam Novel Konspirasi Alam Semesta karya Fiersa Besari Kajian 

Strukturalisme. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana unsur intrinsik novel Konspirasi Alam Semesta karya Fiersa 

Besari? 

2. Bagaimana konflik dari tokoh utama Juang dalam novel Konspirasi Alam 

Semesta karya Fiersa Besari? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan unsur intrinsik novel Konspirasi Alam Semesta karya Fiersa 

Besari. 

2. Mendeskripsikan konflik dari tokoh utama Juang dalam novel Konspirasi 

Alam Semesta karya Fiersa Besari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.41 Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta ilmu tentang 

sastra mengenai unsur intrinsik dan konflik tokoh utama Juang yang ada 

dalam novel Konspirasi Alam Semesta karya Fiersa Besari. 

b. Sebagai referensi untuk analisis karya lain yang sejenis dengan penelitian ini. 

1.42 Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pembaca memahami novel 

Konspirasi Alam Semesta karya Fiersa Besari. Pembaca juga dapat menyadari 

kondisi lingkungan sekitar baik antar sesama mapun dengan alam. 

b. Penelitian ini diharapkan membantu memahami apa itu konflik dan jenis-

jenisnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam 

menjadikan bahan refrensi dan menambah wawasan. 

c. Memperdalam peneliti dalam hal konflik yang terdapat di dalam karya sastra 

khususnya novel. 

 


