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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sastra adalah karya fiksi imaginatif diciptakan oleh ide-ide imaginasi 

pengarang, yang menggambarkan aspek-aspek permasalahan di dalam kehidupan, 

baik dari segi budaya, moral, cinta, pendidikan, psikologi dan lain-lain, sehingga 

sering dapat disebut karya sastra adalah tiruan dari kehidupan yang di dalamnya 

mengandung amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dan bagaimana cara 

pengarang menyikapi permasalahan yang diciptakan melalui karya tersebut lewat 

penokohan yang hidup berlakon dalam karya sastra.  

Bermacam-macam karya sastra tercipta, salah satunya adalah novel. Salah 

satu nilai kognitif dari novel adalah segi psikologisnya. Novelis dapat 

mengajarkan lebih banyak tentang sifat-sifat manusia daripada psikologi, ini 

adalah pernyataan yang sering terdengar. Oleh karena itu, novel sangat berjasa 

mengungkap kehidupan batin tokoh-tokohnya, karena novel juga mengandung 

aspek psikologis dari pengalaman pengarang baik secara fiksi maupun fakta yang 

ada di dalam kehidupan.  Sehingga, novel-novel besar memang bisa menjadi buku 

sumber bagi para psikolog maupun masyarakat sebagai pembelajaran, atau 

menjadi kasus sejarah.  

Nurgiantoro (1995:4) mendefinisikan novel sebagai suatu karya fiksi yang 

menawarkan suatu dunia, yaitu dunia yang  berisi suatu model  yang  diidealkan, 

dunia imajiner, yang  dibangun melalui berbagai sistem intrinsiknya, seperti 
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peristiwa, plot, tokoh (penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang  

kesemuanya, tentu saja juga bersifat imajinatif. Namun, meskipun bersifat 

imajinatif novel dapat juga berdasarkan pengalaman seseorang yang kemudian 

dijadikan karya sastra. 

Novel Olenka adalah salah satu novel karya Budi Darma mengisahkan tentang 

seorang laki-laki yang sangat jatuh cinta dan mengagumi sesosok wanita bernama 

Olenka, yang ternyata telah memiliki suami dan anak, sang suami bernama Wayne dan 

anaknya bernama Steven. Walaupun telah mengetahui hal tersebut Fanton Drummond 

tidak ingin meninggalkan bahkan memikirkan segala cara untuk merebut Olenka dari 

Wayne, sehingga menimbulkan konflik batin dan psikologi antara Fanton Drummond 

dan tokoh utama lain yang terdapat di dalam novel tersebut.  

Novel ini juga menggambarkan tentang tokoh Fanton Drummond yang 

memiliki konfik batin dari segi psikologi dan batin sehingga perilaku yang dia 

hadapi baik buruknya sikap yang akan dia dilakukan berdampak pada kehidupan 

dalam novel ini antara berpura-pura baik di dalam kehendak-kehendak yang 

kurang baik dalam dirinya, keinginan untuk merebut istri dari Wayne, karena 

keinginan untuk mencintai perempuan yang dia inginkan. Adapun tokoh Wayne, 

yang memiliki kekurangan yaitu tidak dapat mengungkapkan kata-kata dengan 

benar, setiap kata yang dia ucapkan selalu tidak tertata, tetapi di dalam 

kekurangannya, dia memiliki imajinasi untuk menciptakan karya sastra yang tidak 

biasa bahkan luar biasa. Kemudian Olenka, sebagai istri dari Wayne yang 

membuat Fantond Drummond tergila-gila untuk memilikinya dia memiliki sifat 

agak nyentrik, dan misterius. 
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Novel Olenka memiliki kelebihan baik dari segi isi maupun bahasa. Dari 

segi isi, novel Olenka memiliki banyak kelebihan diantaranya, pada novel tersebut 

menggambarkan hubungan antara konflik dan psikologi tokoh yang rumit dari 

seorang pria yang bernama Fanton Drummond dan Olenka, perempuan yang telah 

memiliki suami dan anak dari Wayne yang terjerat dalam hubungan asmara, 

kemudian penyimpangan-penyimpangan perilaku kepribadian dari aspek 

kesadaran maupun ketidaksadaran tokoh yang disampaikan secara lugas. Novel 

Olenka juga mengulas tentang peristiwa apa yang terjadi di saat pembuatan novel 

ini oleh Budi Darma menggabungan antara pengalaman pribadi, imajinasi, 

kutipan-kutipan koran, majalah, maupun novel-novel lain yang dipadukan untuk 

menjadi sebuah karya fiksi yang diciptakan, yaitu novel Olenka itu sendiri.  

Pemilihan novel Olenka karya Budi Darma ini dilatarbelakangi, karena 

peneliti ingin mengetahui bagaimana struktur kepribadian tokoh utama pada novel 

tersebut, dengan mengacu pada teori kepribadian dari Carl Gustav Jung. Beberapa 

teori psikologi yang dapat digunakan untuk karya sastra adalah teori kepribadian 

dari Carl Gustav Jung, beliau meneliti tentang kesadaran dan ketaksadaran yang 

dimiliki oleh manusia, yang akan digunakan peneliti untuk meneliti struktur 

kepribadian tokoh utama novel Olenka karya Budi Darma. 

Permasalah yang ingin peneliti kaji dari novel Olenka karya Budi Darma 

adalah struktur kepribadian tokoh Fanton dengan menggunakan teori psikologi 

kepribadian Carl Gustaf Jung. Tokoh Fanton dipilih, karena tokoh tersebut 

sebagai tokoh utama yang mengalami permasalahan yang dapat diteliti dari segi 

struktur kepribadian. Di dalam novel Olenka karya Budi Darma, Tokoh Fanton 
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mengalami konflik batin dalam dirinya, yang mempengaruhi perilakunya terhadap 

tokoh-tokoh lain dalam peristiwa yang terjadi pada novel tersebut. Struktur 

kepribadian yang relevan dari penelitian ini terdiri dari aspek ego, persona, 

ketidaksadaran pribadi, bayang-bayang dan fungsi. 

 Struktur kepribadian pada novel Olenka merupakan suatu permasalahan 

tentang konflik batin tokoh utama yang sangat rumit yang berupa tekanan-tekanan 

dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya sehingga mempengaruhi 

perilaku dan jalan pikiran antara tokoh utama dengan tokoh-tokoh lain dalam 

novel tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti struktur kepribadian 

dari tokoh utama novel Olenka karya Budi Darma.  

Menurut Jung dalam Wellek (1993:95), tipologi psikologi terbagi menjadi 

empat tipe berdasarkan tingkat kekuatan pikiran perasaan, intuisi, dan sensasi, dibagi 

lagi atas dua kategori, yaitu kategori extrovert dan kategori introvert. Di luar dugaan, 

ia tidak menggolongkan semua pengarang ke kategori introvert-intuitif, atau kategori 

introvert saja. Untuk menghindari penggolongan yang terlalu sederhana ia 

mengatakan bahwa ada pengarang yang menunjukkan tipe aslinya melalui tulisan-

tulisannya, dan ada yang justru menampilkan antitipenya, yakni tipe pelengkap yang 

kontras dengan kepribadiannya. 

Carl Gustav Jung merupakan ahli psikologi yang karya-karyanya sering 

diaplikasikan dalam penganalisisan karya sastra. Carl Gustav Jung merupakan 

salah satu murid dari Sigmun Freud yang juga dikenal sebagai bapak psikologi. 

sama seperti Freud, Jung juga lebih mengonsentrasikan penelitian pada alam 

bawah sadar psikologi manusia meskipun beberapa teori yang dihasilkan berbeda 

dengan apa yang disampaikan gurunya.  
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Berdasarkan luasnya permasalahan maka peneliti membatasi deskripsi 

psikologi tokoh utama dalam novel Olenka karya Budi Darma berdasarkan teori 

Jung. Penelitian yang mengkaji tentang psikologi kepribadian sebelumnya dilakukan 

oleh Mohammad Nuhaya Octavianto (2004) dengan judul “Analisis Psikologi Tokoh 

Utama Dalam Novel “AUS” karya Putu Wijaya berdasarkan Teori Jung. Penelitian 

tersebut menggunakan teori Carl Gustav Jung yang menitik beratkan pada struktur 

kepribadian tokoh utama dalam novel AUS karya Putu Wijaya terkait dengan aspek 

ego, ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang signifikan 

khususnya pada objek penelitian yaitu novel itu sendiri. penelitian terdahulu pada 

novel AUS karya Putu Wijaya yaitu terdapat perbedaan pada beberapa aspek struktur 

kepribadiannya. Pada penelitian tersebut hanya terdapat tiga aspek saja yang berupa 

aspek ego, ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif, sedangkan pada 

penelitian pada novel Olenka karya Budi Darma memiliki lima aspek yang berupa, 

ego, persona, ketidaksadaran pribadi, bayang-bayang dan fungsi.  

  Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian akan berjudul “Analisis 

Struktur Kepribadian Tokoh Utama Pada Novel Olenka Karya Budi Darma 

(Tinjauan Teori Carl Gustav Jung)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : 

 Bagaimana deskripsi struktur kepribadian tokoh utama dalam novel 

“Olenka” karya Budi Darma menurut teori Carl Gustav Jung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan struktur kepribadian tokoh utama dari segi ego. 

2) Mendeskripsikan struktur kepribadian tokoh utama dari segi persona. 

3) Mendeskripsikan struktur kepribadian tokoh utama dari segi 

ketidaksadaran pribadi. 

4) Mendeskripsikan struktur kepribadian tokoh utama dari segi bayang-

bayang. 

5) Mendeskripsikan struktur kepribadian tokoh utama dari segi fungsi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoretis 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat teoretik yang dapat diperoleh 

dari hasil penelitian ini antara lain; 

a. Memperluas pengetahuan tentang teori struktur kepribadian psikoanalisis 

khusunya teori Carl  Gustav Jung.      

b. Memperluas dan menambah wawasan tentang teori psikologi sastra. 

2) Manfaat Praktis 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat praktis yang dapat diperoleh 

dari hasil penelitian ini antara lain: 

a. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

acuan untuk pengajaran apresiasi sastra khususnya prosa fiksi, karena 

penelitian ini mengungkap tentang beberapa kepribadian tokoh utama. 
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b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai studi 

interdispliner antara studi sastra dengan studi-studi lain. 

c. Bagi pembaca pada umumnya, memberikan masukan pengetahuan 

kepada pembaca mengenai kepribadian seseorang yang bisa 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1.5 Penegasan istilah 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dari pemaparan di atas maka perlu 

adanya penegasan istilah dan pembatasan ruang lingkup penelitian. Adapun 

penegasan istilah sebagai berikut: 

1) Sastra adalah suatu karya fiksi yang di dalamnya terdapat ide, perasaan, dan 

pengalaman pengarang yang menggambarkan permasalahan di dalam 

kehidupan. 

2) Novel adalah karya sastra yang memiliki cerita dengan alur yang cukup 

panjang dan memiliki permasalahan kompleks yang dilakukan oleh tokoh-tokoh 

yang mengisi satu buku atau lebih. 

3) Tokoh utama adalah tokoh yang berperan penting dan mendominasi dalam 

cerita, biasanya memiliki permasalahan yang mempengaruhi cerita tersebut. 

4) Struktur kepribadian adalah suatu pendekatan terhadap psikologi manusia 

yang terdiri dari, ego, persona, ketaksadaran pribadi, bayang-bayang dan 

fungsi dengan menggunakan teori psikologi Carl Gustav Jung.  

 




