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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Realitas kehidupan  manusia sebagai makhluk sosial dalam kesehariannya 

tidak luput dari permasalahan yang datang  menimpa dirinya maupun lingkungan 

sekitarnya.  Permasalahan yang timbul terjadi akibat adanya perbedaan pemikiran 

atau pandangan yang kadang dipengaruhi oleh karakter yang dimiliki setiap 

individu. Perbedaan semacam itu menjadi bumbu dalam hidup yang membuat 

hubungan antar manusia menjadi lebih erat. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri jika 

suatu permasalahan akan menjadi rumit andaikata tidak ada penyelesaian untuk 

mengatasinya. Seperti halnya dalam karya sastra khususnya  novel yang 

merupakan representasi kehidupan manusia yang dituangkan ke dalam cerita dan 

dilakoni oleh tokoh.  

Novel sendiri mengandung beberapa unsur penunjang sehingga terciptalah 

sebuah cerita yang dapat pengarangnya gambarkan berlandaskan kisah  nyata 

maupun imajinatif yang  dideskripsikan berdasarkan realitas kehidupan. Lalu dari 

sinilah, pengarang membuat beberapa permasalahan pada sang tokoh yang 

kemudian disebut sebagai konflik. Konflik merupakan bentuk dari  interaksi  yang 

terjadi antara satu individu dengan lainnya, dirinya sendiri, maupun kelompok 

yang dapat menimbulkan adanya perselisihan, pertengkaran, bahkan pertarungan 

sekalipun.  
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Novel Nightmare Academy: Monster Hunters adalah novel pertama dari seri 

Nightmare Academy yang ditulis oleh Lorey mengisahkan petualangan fantasi 

tokoh Charlie dalam menghadapi mimpi buruknya. Ketika bermimpi buruk, tanpa 

disadari ia dapat membuka portal menuju dunia yang disebut dengan Netherlands 

atau disebut juga dengan Netherworld tempat dimana monster-monster pembuat 

kerusuhan berasal. Dari sinilah awal mula terjadinya konflik yang terjadi pada 

tokoh Charlie  dan menyebabkan peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya 

konflik lain. 

Seperti salah satu data berikut; the other kids starting chanting “Nightmare 

Charlie” at him whatever he walked by (Lorey, 2007:11) (Anak-anak yang 

lainnya mulai memberikan julukan “Charlie si pembawa Bencana” kemanapun 

dia pergi). Data tersebut menjelaskan konflik sosial yang dialami tokoh Charlie 

dijauhi dan dimusuhi oleh teman-temannya hingga ia mendapatkan julukan 

‘Charlie si pembawa bencana’. Hal itu dipicu oleh peristiwa acara tidur siang 

yang diadakan di sekolahnya dan peristiwa tersebut terdapat dalam data berikut; 

He could  vividly remember the inhuman howling and shrieking that 

had snapped him out of it. as preschool teachers raced in to see what 

could such possibly be making astronishing noise, little Charlie woke, 

to find the classroom arund him utterly destroyed. The colorful 

nursery-rhyme wallpaper hung from the wall in ribbons, as if slashed 

by talons. the fish tank lay shattered against an overtuned bookshelf  

as the fish inside frantically flipped and gasped for air. A spray of 

glass from the back window glittered brilliantly across an easel, 

which lay splintered on the floor.  

“What happened ?” The teacher asked, her face ashen. 

“I’m sorry,” Charlie replied, shaking. “I didn’te mean to do it .”  

“You did all this?” The teacher asked incredulously.  

Charlie nodded. “Sometimes bad thing happen when i have nighmares 

(Lorey,2007:10-11).  
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( Ia ingat dengan samar jeritan dan lolongan yang membangunkannya 

dari tidur siang. Guru-guru langsung berlari mencari tahu apa yang 

membuat suara-suara itu., Charlie kecil terbangun, mendapati kelas 

sekelilingnya hancur berantakan oleh cakaran. Hiasan dinding 

bertemakan kesehatan sobek tergantung di tembok, seolah terkoyak 

oleh cakar. Aquarium ikan hancur berserakan ke rak buku, sementara 

ikan-ikannya berceceran di lantai menggeliat mencari udara. 

“Ada apa ini?” seorang guru bertanya dengan muka pucat. 

“maafkan aku,” Charlie menjawab, sambil menggigil. “Aku tidak 

bermaksud untuk melakukannya.” 

“Kamu melakukan ini semua?” guru bertanya ragu ragu 

Charlie mengangguk “terkadang sesuatu yang buruk terjadi ketika aku 

bermimpi buruk.” (Lorey,2007:10-11)). 

 

Kutipan di atas menjelaskan tokoh Charlie membuat ruang kelas menjadi 

hancur porak poranda akibat dari  mimpi buruk yang dialaminya sehingga orang-

orang di sana menyebutnya sebagai tidur siang yang menakutkan. Ia juga 

mengakui jika terkadang hal buruk terjadi ketika ia mimpi buruk. Peristiwa 

tersebut dapat dilihat pada kutipan data berikut dalam kalimat; “Sometimes bad 

thing happen when i have nighmares.” (“Terkadang sesuatu yang buruk terjadi 

ketika aku bermimpi buruk.”). 

Berdasarkan data di atas,  novel Nightmare Academy : Monster Hunters 

karya Dean Lorey memfokuskan pada konflik serta peristiwa yang memicunya 

sebab konflik utama yang dialami oleh tokoh Charlie menyebabkan konflik 

lainnya dan menjadi penunjang peristiwa yang akan terjadi. Penulis memilih 

objek kajian novel Nightmare Academy: Monster Hunters karya Dean Lorey ini 

karena konflik melatar belakangi peristiwa yang terjadi pada tokoh utama. 

Konflik yang melatar belangi setiap peristiwa yang dihadapi tokoh Charlie 

digambarkan dengan begitu rinci sehingga membawa pembaca seperti mengalami 

apa yang terjadi di dalam novel tersebut.  
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Dengan demikian, penulis memutuskan untuk meneliti mengenai Konflik 

dalam Petualangan Tokoh Charlie Pada Novel Nightmare Academy: Monster 

Hunters Karya Dean Lorey berdasarkan uraian latar belakang di atas. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1) Bagaimanakah gambaran konflik yang terjadi dalam petualangan tokoh 

Charlie pada novel Nightmare Academy: Monster Hunters karya Dean 

Lorey ? 

2) Bagaimanakah gambaran peristiwa yang memicu terjadinya konflik 

petualangan tokoh Charlie pada novel Nightmare Academy: Monster 

Hunters karya Dean Lorey ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1) Mendeskripsikan gambaran konflik yang ada didalam petualangan tokoh 

Charlie pada novel Nightmare Academy: Monster Hunters karya Dean 

Lorey. 

2) Mendeskripsikan gambaran peristiwa yang memicu konflik petualangan 

tokoh Charlie pada novel Nightmare Academy: Monster Hunters karya 

Dean Lorey. 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. 

Secara teoritis penulis berharap dapat bermanfaat sebagai pembelajaran dalam 
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pengkajian di bidang ilmu sastra, khususnya untuk konflik dan jenis konflik 

seperti konflik eksternal dan internal. Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai acuan penelitian yang mengkaji konflik ekternal dan konflik 

internal serta peristiwa yang memicunya. 

 

1.5  Kritik Sastra  

Kritik sastra dalam sebuah karya sastra sangat diperlukan, karena berfungsi 

sebagai tolak ukur sejauh mana kemampuan penulis dalam membuat sebuah karya 

sastra khususnya novel. Nightmare Academy: Monster Hunters merupakan buku 

seri pertama dalam novel Nightmare Academy dan novel perdana yang ditulis oleh 

Dean Lorey yang mengangkat cerita petualangan fantasi. Penulis telah 

mengumpulan beberapa tanggapan yang di peroleh melalui jejaring internet. 

Pertama, tanggapan yang diberikan oleh  Tanja (2009). 

So we have been reading this as a family. My husband is totally into 

the book and the best part is that he does voices when he reads the 

different parts. Dean Lorey has done a great job of creating a fun 

world for kids to explore. It is creative and funny. The characters are 

easy to realate to for kids,Oh Theodore- he makes me laugh. My 

children love the book and they are only 5 and 3. They don't 

understand everything, but it is great to see my kids enjoy something 

that sparks the imagination. No pictures for them to look at. We can't 

wait for the arrival of the next in the series. 

 

Tanja (2007) menanggapi bahwa Lorey telah berhasil menciptakan dunia 

yang menyenangkan sehingga membawa pembaca masuk ke dalam cerita. Anak-

anaknya yang masih berusia 3 dan 5 tahun pun menyukai cerita yang dibawakan 

oleh Lorey yang membuktikan bahwa novel ini dapat dinikmati dari berbagai 

kalangan usia. 



6 
 

 

Kedua, tanggapan yang dituturkan oleh Alessandra (2014) yang 

menyatakan: 

I think Dean Lorey did a fantastic job of Nightmare Academy! i love 

seeing the characters grow and find all the different challenges! 

Nightmare Academy teaches that no one is perfect and anyone can 

pursue their challenges! 

 

Alessandra (2014) menanggapi perkembangan karakter dalam novel 

tersebut dan juga pesan moral yang disampaikan oleh Lorey lewat tokoh 

Charlie yang berbeda dari anak seusianya hingga akhirnya ia dapat mengubah 

kekurangannya menjadi sesuatu yang luar biasa.  

 Terakhir, dari Kirkus (2007) yang merupakan salah satu majalah review 

untuk berbagai genre yang berasal dari New York.  

Lots of fun and excitement as a boy faces his nightmares in 

reality...Lorey invents a plethora of marvelous creatures, most notably 

the ‘trout of truth’, along with his over-the-top humans.....it’s Men in 

Black for kids. Pure Entertainment. 

 

Majalah Kirkus menanggapi jika novel ini dapat dikatakan sebagai Man 

In Black (sebuah film dari Hollywood bergenre fantasi-comedy) versi anak-

anak karena ceritanya yang sangat menghibur dengan alur cerita, jenis 

makhluk-makhluk seperti monster mimpi buruknya, serta si tokohnya itu 

sendiri. Dari ketiga tanggapan di atas, dapat dikatakan jika Lorey sukses 

membuat sebuah cerita yang baik, dengan penggambaran tokoh-tokoh juga 

peristiwa fantasi di dalamnya. Penggambaran peristiwa yang terjadi dalam 

novel tersebut, berhasil  menarik pembaca untuk masuk kedalam cerita.  

 


