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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Novel merupakan salah satu bentuk dari karya sastra. Dalam novel, pengarang 

memaparkan realitas kehidupan manusia yang dibungkus dengan rapi dengan 

menggunakan bahasa yang  dapat membuat pembaca ikut merasakan dan mengalami 

sendiri, seperti yang dilukiskan oleh pengarang. Selain itu, novel dapat juga menjadi 

sarana perubahan tingkah laku manusia, mampu menyampaikan nilai-nilai luhur, dan 

menjadi sarana penyampaian adat dan budaya melalui tangan-tangan kreatif seorang 

pengarang. Pengarang memberikan gambaran kehidupan yang luar biasa dalam 

novel. Kehidupan yang dijadikan sebagai cerminan bagi pembaca dalam mengambil 

pelajaran akan sikap hidup yang dikandungnya.  

Dalam novel muncul kejadian-kejadian yang membuat tokoh dalam cerita bisa 

bersikap bijaksana atau mengambil sikap yang sesuai dalam menghadapi pertikaian 

yang akan mengubah nasib mereka. Novel sebagai bagian dari karya sastra dan 

sebagai produk budaya menampilkan khasanah budaya yang ada dalam masyarakat. 

Pengarang tidak hanya menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat 

melainkan juga kearifan-kearifan yang dihadirkan dari perenungan yang mendalam 

(Meilinar, 2013)   

Berbagai kejadian yang digambarkan oleh pengarang dalam novel terkadang 

mampu membuat pembaca lebih dewasa dalam menghadapi segudang kemelut dalam 
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kehidupan. Kejadian-kejadian yang digambarkan tersebut disusun dengan sangat unik 

dan dapat memberikan nilai tersendiri dalam novel. Pengarang menguraikan struktur 

alur yang dapat membuat pembaca lebih terkesan dengan apa yang ingin dilukiskan 

oleh seorang pengarang.  

Namun sebaliknya, jika sebuah novel tidak menggunakan struktur alur yang 

baik, maka cerita yang dikisahkan dalam novel tidak akan terkesan indah dan tidak 

akan mampu menarik minat pembaca akan kisah yang diceritakan dalam novel 

tersebut. Pembaca hanya sekedar membaca, tetapi tidak ikut merasakan dan 

termotivasi dengan cerita yang diceritaka dan juga dikisahkan dalam novel tersebut. 

Alur merupakan salah satu bagian terpenting dalam unsur fiksi. Fungsi alur 

yaitu memaparkan peristiwa demi peristiwa yang menjadi dampak dari mulanya suatu 

masalah atau kejadian demi kejadian tersebut tidak dapat diabaikan karena akan 

berpengaruh pada suatu karya sastra. Rententan peristiwa demi peristiwa yang hanya 

berdasarkan urutan waktu saja belum dikatakan sebagai alur. Agar menjadi sebuah 

alur, peristiwa-peristiwa tersebut harus diolah dan disiasati secara kreatif sehingga 

menjadi sesuatu yang menarik, khususnya dalam karya sastra, (Abrams dalam 

Nurgiyantoro, 2007: 113) 

Rentetan peristiwa dalam sebuah karya sastra sesuai dengan yang tersirat dalam 

ayat suci Al-Quran ini, bahwa peristiwa telah diatur sedemikian rupa oleh Allah 

SWT, manusia hanya bisa berencana dan selebihnya kekuasaan Allah yang akan 
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menentukan kejadian atau peristiwa di masa depan (yang akan datang). (Q.S Al-

Ar’raf :34) 

Surat Al-Ar’raf menjelaskan bahwa kita akan selalu mengalami kejadian atau 

peristiwa di masa hidup, mulai dari perstiwa kehidupan sehari-hari, peristiwa di masa 

depan ataupun di masa lampau. Dan kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas 

dari peristiwa tersebut.  

Lepas dari peristiwa tersebut, kejadian atau peristiwa dalam novel 

dikembangkan oleh adanya suatu alur atau jalan cerita yang mempunyai struktur alur 

yang berupa; alur peruntungan, alur penokohan dan alur pemikiran yang terdiri atas 

alur gerak, alur pedih, alur tragis, alur penghukuman, alur sinis, alur sentimental, alur 

kekaguman, alur kedewasaan, alur perbaikan ,alur pengujian, alur pendidikan, alur 

pembukaan rahasia, alur perasaan sayang dan alur kekecewaan. (Friedman dalam 

tarigan, 1983, 151)  Seperti pada novel “To all the boys I’ve loved before” karya 

Jennie Han yang didalamnya terdapat alur pedih sebagai berikut : 

“I wish she was too, because she’d believe me. “Tears are 

running down my cheeks. It’s a bad enough for stangers to think 

the worst of me, but I never though my sister and dad would 

believe it. (2014, 343) 

 

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukan terdapatnya alur pedih yang 

dialami oleh Lara Jean. Alur pedih merupakan alur yang menunjukan di mana sang 

pelaku utama mengalami musibah. Lara Jean merasa sakit hati akibat tuduhan yang 

dituding oleh ayahnnya, Lara jean pun mencoba menjelaskan kronologis sebenarnya 
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kepada sang ayah. Alur yang terdapat di dalam novel selalu menarik untuk diteliti. 

Maka peneliti tertarik untuk mengkaji struktur alur yang terdapat dalam novel To all 

the boys I’ve loved before by Jenny Han, Dikarenakan alurnya yang tidak mudah 

ditebak dan begitu banyak permasalahan yang menimpa kehidupan sang tokoh utama 

setelah insiden surat-surat cintanya terkirim secara misterius. Kehidupan sang tokoh 

utama Lara Jean yang semula baik-baik saja berubah berbalik 180 derajat.   

Kegaduhan, kesalahpahaman dan kebohongan pun melibatkan semua laki-laki yang 

pernah Lara Jean tuliskan di dalam surat cintanya itu. Berdasarkan latar belakang 

diatas maka penulis mengambil judul penelitian ini: Struktur alur yang di bangun di 

dalam novel “To all the boys I’ve loved before” karya Jenny Han. 

1.2      Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang terdapat di atas, maka rumusan masalah di 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana tahapan alur yang terdapat  dalam novel “To all the boys I’ve 

loved before” karya Jenny Han? 

2) Bagaimana struktur alur isi yang terdapat alur dalam novel “To all the boys 

I’ve loved before karya Jenny Han? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari Dua rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1.) Mendeskripsikan bagaimana alur yang terdapat dalam novel To all  the boys 

I’ve loved before karya Jenny Han. 

2.)  Mendesskripsikan alur isi yang terdapat dalam novel To the boys I’ve loved                

before karya Jenny Han. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan 

khususnya di bidang sastra dalam mengapreasiasi sebuah karya dalam bentuk 

novel adapun demikian bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah kontribusi terutama pada sebuah karya sastra, selain itu di 

harapkan pula hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan pembaca 

untuk penelitian di kajian yang sama. 

1.5 Kritik Sastra 

Han adalah seorang pengarang yang terbilang sukses dalam menciptakan 

sebuah karya, karena hasil karyanya merupakan salah satu buku yang masuk ke 

jajaran “New York Time Best Seller” yaitu novel To all the boys I’ve loved before. Di 

dalam novel To all the boys I’ve loved before dia menulis cerita remaja dengan cerita 

yang cukup ringan namun menegangkan ,peristiwa-peristiwa yang natural dan adegan 

romantis yang tidak berlebihan sehingga membuat pembaca terasa terhibur. 

Ada kritik yang diberikan oleh pendapat sebagian orang untuk novel “To all the 

boys I’ve loved before” ialah : 
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Kritik pertama datang dari seorang pembaca yang bernama Davis yang dimuat dalam 

media online  6 Agustus, 2015 

I loved this book so much! The characters lived up to their 

descriptions. The conversations in this book had an amazing flow 

that made me laugh, giggle to myself, tear a bit, and gave me 

butterflies. I honestly couldn't stop turning pages even though i 

tried to so it wouldn't end. I can't wait for the sequal to this book 

to come out. <3 

 

Kritik menjelaskan bahwa percakapan dalam buku ini memiliki aliran yang luar 

biasa. Yang bisa membuat pembaca tertawa sendiri dan merasa gugup. Dan membuat 

pembaca tidak bisa berhenti membacanya. 

Lalu kritik kedua datang dari sebuah akun blog yang bernama commonsence13 

yang dibuat di media Online Maret, 2015 

The book tells two good stories in one; one about a unique family 

and one about romance, both of which are well-told in a way that 

you wouldn't be able to dislike. The main character is very 

responsible and is actually a good example, she explains her 

thoughts on a lot of iffy things going on around her, but it's not bad 

at all. Great read, worth your time. 

 

Kritik ini menjelaskan bahwa di dalam buku ini menceritakan dua cerita sekaligus 

yang pertama tentang keluarga yang unik dan yang kedua tentang asmara. Pemeran 

utama sangat bertanggung jawab dan sebenarnya contoh yang baik 

Lalu kritik ketiga datang dari seorang pembaca yang bernama Serena yang dibuat 

di media 3 Desember, 2016 

https://www.goodreads.com/questions/139561-i-loved-this-book-so-much-the-characters
https://www.goodreads.com/questions/139561-i-loved-this-book-so-much-the-characters
https://www.goodreads.com/questions/139561-i-loved-this-book-so-much-the-characters
https://www.goodreads.com/questions/139561-i-loved-this-book-so-much-the-characters
https://www.goodreads.com/questions/139561-i-loved-this-book-so-much-the-characters
https://www.goodreads.com/questions/139561-i-loved-this-book-so-much-the-characters
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Great read! I had a lot of fun reading this book. I loved the 

characters, which really do seem like real people. I loved the 

closeness of the sisters and how the family seemed like a real live 

family. Margo was perhaps the most relatable one. I know how 

sure felt with the whole going any to university thing and coming 

home to find out that life went on without you. I know how left out 

she felt. Jenny Han also makes her characters act in a manner that 

this fitting for their age, which is just great. There are so many 

authors out there who do not do it. It was very refreshing to see 

such well put together characters. It was like I was friends with 

these characters, which was just great! The characters are also 

flawed. There are no Mary Sue's in this book, which just gives this 

book another hands up. I hate prefect characters and was relieved 

to read one that did not have a single Mary Sue.  

 

Kritik ini mengungkapkan kesenangannya terhadap buku ini. Dia menyukai 

karakter yang benar-benar tampak seperti nyata dan juga gambaran keluarga yang 

tampak seperti keluarga yang nyata. Jenny han juga membuat karakter margo 

bertindak dengan cara yang pas sesuai seusianya.  

Berdasarkan Tiga kritik tersebut yang diatas, penulis mendapatkan respon positif 

dari para pembaca, kisah tentang  cinta dan keluarga menjadi point utama di dalam 

novel “To all the boys I’ve loved before” karya Jenny Han 


