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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra memang tidak semua dari kenyataan, karena kreativitas 

seorang pengarang dan imajinasi yang mempengaruhi prosesnya. Ada beberapa 

hubungan antara karya sastra dan kenyataan ataupun dunia realitas yang 

objektif. Orang tidak mungkin melihat dari suatu realitas tanpa interpretasi 

pribadinya yang mungkin berhubungan dengan suatu imajinasi. Kemampuan 

imajinasi memiliki dua bentuk yaitu imajinasi sistesis dan imajinasi kreatif. 

Seperti yang dikatakan Pranoto (2014) “Imajinasi sistesis adalah seseorang 

yang mengatur konsep, gagasan atau rencana dan kemampuan ini hanya bekerja 

dengan bahan pengalaman, pendidikan dan pengamatan yang dilakukan. 

Sedangkan imajinasi kreatif adalah pikiran manusia yang terbatas mendapatkan 

komunikasi langsung dengan intelegensi tanpa batas”. Biasanya dalam 

membuat karya sastra terutama novel yang menceritakan kisah nyata pengarang 

menggunakan imajinasi sistesis. 

Karya sastra yang menggunakan imajinasi sistesis salah satunya terdapat 

dalam novel The Master Butchers Singing Club karya Erdrich. Dalam setiap 

novel yang ditulisnya dia selalu menampilkan dan menyisipkan mengenai 

kehidupan orang Indian. Dia adalah seorang pengarang yang memang 

berketurunan Indian. Maka dari itu, dia ingin sekali memperkenalkan Indian 

kepada para penikmatnya. Kemudian Jane Austen dengan karyanya The 
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Watsons. Dalam novel tersebut pengarang menceritakan bahwa dia lahir di kota 

Bath dan bagaimana dia menjalani hidup sebagai wanita. Hampir dari setiap 

karyanya menceritakan dan menggambarkan kota kelahirannya. 

Bukan hanya mereka saja tetapi ada salah satu pengarang bernama Jennifer 

Niven yang telah menulis banyak novel mengenai kisah nyata seperti All The 

Bright Place, Velva Jean Learns To Drive, Becoming Clementine, The Ice 

Master, American Blonde, The Aqua Net Diaries, Ada BlackJack, dan Holding 

Up The Universe. Setiap karya yang dibuatnya selalu memiliki ciri khas yang 

ditonjolkan. Biasanya, dia selalu mengangkat sebuah cerita yang dapat 

menginspirasi para pembaca karena karyanya kebanyakan cerita yang dialami 

oleh orang lain yang kemudian dia buat menjadi novel. Bahkan setiap novelnya 

memiliki akhir yang menyedihkan seperti pada novel All The Bright Place di 

sini pengarang membuat akhir cerita yang membuat para pembaca tersedu-sedu. 

Tetapi dari semua novel yang dia buat salah satu novel yang berjudul Holding 

Up The Universe memiliki cerita yang berbeda.  

Dalam novel Holding Up The Universe dia menceritakan bagaimana 

kehidupan dan bagaimana kisah seseorang tersebut. Setiap karya yang dia tulis 

selalu memberi banyak pelajaran mengenai kehidupan, cinta, persahabatan, 

kekeluargaan, dan juga perjuangan untuk mencari harapan hidup. Dalam novel 

tersebut Jennifer selalu membuat para pembacanya agar bisa menjalani hidup 

tanpa harus mendengarkan apa kata orang lain mengenai diri kita, selalu 

mengajarkan bagaimana menghadapi suatu ujian dalam hidup yang kita jalani 

ini. Meskipun setiap karyanya selalu menjadi pro dan kontra namun tidak 
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banyak juga yang menyukai ceritanya karena begitu nyata. Dalam setiap akhir 

karyanya dia selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang terlibat di 

dalamnya. Bahkan dia tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih 

kepada ibunya yang telah membatunya dan mendukungnya selama ini. 

Potret latar belakang pengarang telah dialami oleh sang pengarang yaitu 

Jennifer dimana dalam novel Holding Up The Universe tersebut Jennifer  

mengungkapkan bahwa “this novel is made from my heart, also from my 

feelings of loss, fear and suffering, and from people I love . In addition to 

personal experience, I also take from my family and friends, who also feel for 

themselves what is experienced by the Libby figure. Thanks to the impressive 

Jacob Hodes and prosopagnosia sufferers for making Jack’s journey look real” 

(Niven, 2016: 488). Dalam novel tersebut bisa diartikan bahwa pengarang 

menuangkan latar belakangnya ke dalam tulisan berupa novel. Pengarang juga 

menjelaskan bahwa dalam novel tersebut memiliki dua tokoh utama yaitu Libby 

dan Jack yang diangkat dari kisah nyata bukan hanya itu saja lingkungan 

keluaraga dan sekitar juga diangkat dari kisah nyata yang kemudian pengarang 

tuangkan ke dalam novel Holding Up The Universe. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penulis ingin memfokuskan pada cerita kehidupan. Maka dari itu penulis 

akan menganalisis mengenai kehidupan dan latar belakangnya sebagai konsep 

utama dengan judul penelitiannya adalah Potret Latar Belakang Pengarang 

Dalam Novel Holding Up The Universe Karya Jennifer Niven. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1) Bagaimana latar belakang pengarang dalam novel Holding Up The 

Universe ? 

2) Bagaimana pengaruh pengarang dalam  novel Holding Up The 

Universe? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1) Untuk mendeskripsikan latar belakang pengarang yang ada dalam novel 

Holding Up The Universe. 

2) Untuk mendeksripsikan pengaruh pengarang yang mendominasi dalam 

novel Holding Up The Universe. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagai 

contoh referensi penelitian secara teoritis maupun praktis bagi penelitian 

selanjutnya.  

Selain itu manfaat penelitian dalam teoritis ini diharapkan dapat membantu  

dalam menambah teori-teori mengenai karya sastra khususnya dalam bidang 

sosiologi sastra.  
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Hasil dari manfaat penelitian secara praktis ini dapat di jadikan sebagai data 

bagi peneliti lainnya agar memperkaya studi sastra khususnya mengenai 

pengarang dalam novel yang bisa dikembangkan lebih baik lagi.  

 

1.5 Kritik Sastra 

Karya sastra berupa novel Holding Up The Universe tersebut menuai 

beberapa kritik dari para pembaca novel tersebut. Novel tersebut selalu menuai 

kontrofersi seperti novel sebelumnya karena pengarang selalu mengambil dari 

kisah nyata yang di jadikan sebagai temanya. Berikut ini adalah beberapa kritik 

yang ditunjukan kepada novel Holding Up The Universe sebagai berikut : 

Isabel (2019) “ Unfortunately, I found this book unbearably boring and 

unrealistic at certain points. I had to take multiple breaks in between to get 

through it. Saying this, I realize that this book is actually loved by many people, 

but I have to disagree.  Near the end of it, I had to skim through a lot of pages 

just so I wouldn’t have to put down the book.” Secara pribadi saya tidak bisa 

memahami hubungan antar karakter. Pertama, Jack tidak dapat mengingat 

wajah siapapun bahkan dengan pacarnya Caroline tetapi dia mengingat Libby. 

Sementara itu, Libby digambarkan memiliki kelebihan berat badan namun kuat 

dan peduli. Saya lebih menyukai karakter Libby daripada Jack. Saya tidak dapat 

sepenuhnya berimajinasi dalam kisahnya. 

Yasti Ranjith (2018) “I found my self getting confused as to which character 

I was reading in the point of view; in other words, I couldn’t easily distinguish 

separate, clear voice between Jack and Libby, despite the fact taht they were 

two totally different characters.” Saya menjadi bingung mengenai karakter 
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mana yang saya baca dalam sudut pandang; dengan kata lain, saya tidak dapat 

dengan mudah membedakan dengan jelas antara Jack dan Libby. Meskipun 

faktanya mereka adalah dua karakter yang sama sekali berbeda. 

Warda (2017) “ I  fell in love with this book all over again! I adore Libby. I 

adore what she stands for. I love what this book stands for. The hope instills. 

How personal it is to the author and how appreciative I am that she shared her 

story.” Saya jatuh cinta dengan buku ini lagi! Saya mengagumi Libby. Saya 

suka dengan arti dari buku ini. Saya mengagumi dengan apa yang dia 

perjuangkan. Bagaimana seorang penulis dapat membagikan kisahnya kepada 

banyak orang. 

Dari beberapa pendapat yang telah dijabarkan di  atas,  dapat diketahui 

bahwa  novel Holding Up The Universe  karya Jennifer Niven  adalah novel 

yang  memiliki alur cerita  unik dan serta tokoh yang menarik. Tokoh dalam 

ceritanya tersebut memiliki kepribadian yang berbeda dari cerita biasanya.  

Dalam cerita tersebut  dapat dilihat bahwa pengarang membuat cerita ini dengan 

sudut pandang orang ketiga yang membuat para pembaca bisa mengetahui 

kedua sisi dari tokoh tersebut.



 
 

 

 


