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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Setiap manusia pasti memiliki khayalan di dalam hidupnya. Ahmadi 

menyampaikan bahwa khayalan merupakan kekuatan jiwa untuk menciptakan 

tanggapan baru dalam jiwa kita dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang 

telah dimiliki (Ahmadi, 1992: 47). Khayalan manusia sering kali merujuk pada hal-

hal yang mustahil dan tidak dapat dipikirkan secara logika. Keinginan manusia 

terhadap suatu hal mendorongnya untuk berkhayal akan hal tersebut. Khayalan itu 

sendiri lebih sering dilakukan oleh anak-anak. 

Anak-anak sering kali melakukan hal-hal yang tak terduga seperti berbicara 

pada mainannya. Mereka juga terkadang bersikap seperti orang dewasa. Hal 

tersebut merupakan salah satu proses berkhayal yang dilakukan anak-anak. 

Menurut Ken Robinson, khayalan adalah kunci menuju kreativitas dan kemampuan 

berinovasi, serta membantu anak-anak belajar dengan cara baik (Robinson, 

2011:154).  Seperti yang dikutip dalam website milik Kementrian Pendidikan dan 

Budaya Indonesia (sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id) menyampaikan bahwa 

menurut para ilmuan dari University of California mengatakan jika setiap hari kita 

menghabiskan 30% dari masa hidup untuk berkhayal. Bahkan jika kita sedang 

bepergian jauh dengan rentang waktu yang lama, khayalan akan meningkat 70%. 

Para ilmuan tersebut berpendapat berkhayal itu positif. Seseorang yang senang 



2 
 

 

berkhayal akan meningkatkan kreavitas dan lebih bisa memecahkan masalah dan 

terhindar dari stress. 

Khayalan yang terjadi pada manusia dapat tercermin di dalam sebuah novel. 

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra. Di dalam sebuah novel terkandung 

sebuah cerita yang lengkap. Penulis sebuah novel mengemas sebaik mungkin cerita 

tersebut agar pesannya bisa sampai kepada pembaca. Cerita di dalam novel selalu 

memberikan pesan bahkan mampu menginspirasi para pembaca. Pesan tersebut 

tersampaikan baik oleh cerita itu sendiri ataupun tokoh yang ada di dalamnya. 

Setiap tokoh memiliki ciri khas karakternya masing-masing. Hal tersebut berkaitan 

dengan pesan apa yang ingin disampaikan penulis melalui tokoh tersebut kepada 

pembaca. Nurgiyantoro (2010: 165) menyampaikan bahwa tokoh adalah orang-

orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan.  

Sara merupakan tokoh yang terdapat dalam novel  A Little Princess karya 

France Hodgson Burnett. Dalam novel tersebut, Sara banyak menggunakan 

khayalannya agar ia merasa lebih baik di tengah keadaan yang sulit. Sara juga 

mengunakan khayalannya agar dapat berperilaku baik. “sometimes I do pretend I 

am a princess. I pretend I am princess, so that I can try and behave like one.” 

(Burnett, 2010: 45). “Terkadang aku berpura-pura menjadi seorang putri. Aku 

berpura-pura menjadi seorang putri, sehingga aku bisa berperilaku layaknya 

seorang putri”. Dalam kutipan tersebut, Sara mengungkapkan bahwa ia terkadang 

berkhayal menjadi seorang putri. Dengan begitu ia bisa berprilaku seperti seorang 
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putri. Umumnya seorang putri diketahui memiliki perilaku yang baik. Sara ingin 

berperilaku baik seperti seorang putri sehingga ia berkhayal menjadi seorang putri.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul 

Representasi Khayalan Tokoh Sara Dalam Novel A Little Princess Karya Frances 

Hodgson Burnett. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek gambaran 

khayalan tokoh Sara dan dampak terhadap dirinya dalam novel A Little Princess 

karya Frances Hodgson Burnett.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian Representasi Khayalan Tokoh Sara Dalam 

Novel A Little Princess Karya Frances Hodgson Burnett, sebagai berikut :  

1) Bagaimana bentuk-bentuk khayalan tokoh Sara dalam novel A Little 

Princess Karya Frances Hodgson Burnett? 

2) Bagaimana dampak dari khayalan tokoh Sara terhadap dirinya dalam novel 

A Little Princess Karya Frances Hodgson Burnett? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk khayalan tokoh Sara dalam  novel A Little 

Princess Karya Frances Hodgson Burnett. 

2) Mendeskripsikan dampak khayalan tokoh Sara terhadap dirinya dalam 

novel A Little Princess Karya Frances Hodgson Burnett. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Adapun manfaat teoritis 

dan juga praktis, sebagai berikut : 

1) Manfaat secara teoritis dari penelitian ini ialah, pembaca dapat menambah 

wawasan ilmu tentang susastra mengenai tokoh yang berhubungan dengan 

khayalan yang dilakukannya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan 

perbandingan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya.  

2) Manfaat penelitian secara praktis dari penelitian ini ialah, nilai-nilai yang 

terdapat pada penelitian ini mengandung pembelajaran bahwa khayalan 

merupakan suatu hal yang baik dan berdampak positif. Khayalan yang baik 

dapat menciptakan cita-cita yang luhur dan menghargai ilmu pngetahuan. 

1.5 Kritik sastra  

 Ketertarikan pembaca terhadap suatu novel bergantung pada kualitas karya 

yang dalam novel tersebut. Semakin baik sebuah novel maka akan menimbulkan 

daya tarik untuk pembaca. Sebuah novel juga tidak akan lepas dari pendapat dan 

kritik para pembaca. Berikut merupakan beberapa pendapat dari pembaca : 

1) Maureen (July, 2016) 

“I finished this audiobook on the way to work this moring and MAN 

do I love this story. I’ve loved the movie for a long time and I loved 

this book just as much, although the endings and elements of the 

story were different. Sarah is such a fantastically beautiful character 

with such a big heart for others. I love reading about her adventures 

and how she continued to have the attitude of princess, regardless 

of her circumstances.” 
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Salah satu pembaca bernama Maureen mengungkapkan pendapatnya 

mengenai Novel A Little Princess karya Frances Hodgson Burnett. Pada 

pendapatnya tersebut Mauren mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai buku 

ini. Dia berpendapat bahwa tokoh Sara memiliki karakter yang luar biasa dan hati 

yang baik kepada yang lain. Maureen sangat suka membaca perjalanan Sara dan 

bagaimana ia bersikap seperti seorang putri. Di akhir pendapatnya ia menyimpulkan 

bahwa novel ini adalah buku anak-anak yang sangat bagus.  

2) Green (Maret, 2019) 

“This is one of my favourite books. I first read it when I was thirteen 

years old and a bit of an outcast at my school and it gave me strength 

to move on. Her way of pretending things was very familiar to me 

and I got to sucked into her magic of the story. There’s a lot of moral 

and reproach in a book, but the author manages to keep it 

lighthreated, and to make you yourself wish to become a better. I 

that way than ‘Little Lord Fauntleroy’, which is absolutely awful, 

and which I haven’ even been able to finish. Here, the people are not 

perfect, but each is good in his own wa.”. 

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Green. Pada kutipan diatas dia 

mengungkapkan pendapatnya mengenai novel ini. Dia juga menyukai sikap 

dan katakter tokoh Sara. Menurutnya, sikap Sara yang sering berpura-pura 

menjadi putri dan khayalan-khayalannya menjadikan cerita ini menarik. 

Banyak pesan moral yang bisa di dapatkan di dalam novel ini. ia 

berpendapat bahwa penulis mencoba menyampaikan pesan kepada pembaca 

bahwa pembaca harus selalu menjadi lebih baik. 

3) Lins (September, 2015)      
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“A Little Princess is very a special book to me and im quite certain 

that if it were written by anyone else I would hate it. Sara is very 

particular character, because it could be argued that she is an in 

canon sue. She is, in many ways, perfect and blessed, initially, with 

privilages. That being said, that perfections does not make her a 

horrible character. Sara is very self-aware of her flaws and her role 

in society being spoiled by her father did not make her a spoiled 

person, not did it give her a feeling of snob-like superiority. While 

imagining herself as a princess, sara performs the qualities she 

associates with princesses : kindness, polite, caring and intelligent 

(it reminds me a lot of Revolutionary Girl Utena in a sense). She is 

willing to be friend those less fortunate than her and does something 

most people today can’t, recognize her own privilege. And sara does 

get angry, does get frustrated and doesn’t always act as kind as she 

should, but the whole point is that she tries to be a good person. Her 

kindness in genuine and doesn’t come from a need to show off, this 

is wo she is and Burnett portays that in a way that endears us to Sara 

rather than find her obnoxious.”. 

 

 Salah satu pendapat lainnya diungkapkan oleh Lins. Ia berpedapat mengenai 

karakter Sara yang sangat menakjubkan. Dibalik segala kesempurnaannya tidak 

menjadikan tokoh Sara menjadi pribadi yang buruk. Meski ayahnya sangat 

memanjakan Sara, namun ini tidak menjadikannya anak yang manja. Sara yang 

berpura-pura menjadi seorang putri menjadikannya pintar, rajin dan sopan. Pada 

intinya Lins sangat menyukai karakter tokoh Sara yang dibuat Burnett dalam novel 

ini. 

 Pendapat-pendapat di atas merupakan pendapat dari para pembaca yang 

telah membaca novel ini. dari seluruh pendapat bisa diketahui bahwa novel ini 

memiliki daya tarik yang cukup kuat. Daya tarik tersebut cenderung kepada tokoh 

Sara yang memiliki karakter luar biasa digemari banyak pembaca. Dengan 

khayalannya dan berpura-pura menjadi seorang putri banyak menginspirasi 

pembaca. Khayalan-khayalan yang disampaikan Sara pada novel ini menjadi daya 
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tarik tersendiri untuk penulis. Maka dari itu penulis tertarik untuk memilih novel A 

Little Princess karya Frances Hodgson Burnett sebagai objek penelitian ini yang 

berfokus kepada khayalan tokoh Sara dan dampak khayalan itu sendiri terhadap 

dirinya.



 
 

 
 

 


