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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sastra dan kehidupan manusia merupakan satu kesatuan. Sastra dan 

manusia serta segala problema kehidupannya tidak dapat dipisah-pisah. Sastra 

muncul sebagai respon dari adanya konflik-konflik hidup yang dialami manusia. 

Para sastrawan melakukan perenungan yang mendalam untuk memahami hakikat 

kehidupan yang ada melalui proses kreatif dan  perenungan, kemudian lahir karya 

sastra sebagai cerminan dari kehidupan yang nyata. 

Sastra bukan hanya karangan fiktif, tetapi sastra terlahir melalui suatu 

proses imajiner. Sastra lahir dari endapan pengalaman dari jiwa pengarang dan 

sudah mengalami suatu proses kreativitas. gejala-gejala yang ditangkap oleh 

pengarang dari manusia yang ada disekelilingnya yang kemudian direnungkan 

dalam jiwa dan batinya. setelah mengalami pengolahan dalam jiwa pengarang, 

disusunlah menjadi suatu pengetahuan yang baru. Pengarang akan menuangkan 

hasil dari perenunganya ke dalam suatu  karya sastra yang dibuatnya. Di dalam 

suatu karya sastra termuat suatu gejala kejiwaan dan gambaran lingkungan sosial 

yang dilingkungan tersebut terdapat tempat manusia meniti kehidupan yang 

tampak pada prilaku dan lingkungan tokoh yang diciptakan pengarang dalam 

karya sastra tersebut. 

Nurgiyantoro (1995:3) menyatakan sebagai karya sastra imajiner, fiksi 

menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan 

kehidupan. Pengarang dalam membuat suatu karya sastra memerlukan suatu 
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imajinasi melalui tokoh yang diciptakannya, pengarang juga dapat mengajak 

pembacanya untuk masuk kedalam cerita sehingga pembaca bisa merasakan 

gejolak yang ada pada karya sastra/novel tersebut. tokoh pada suatu novel 

merupakan faktor yang penting karena dapat mengalihkan pandangan pembaca 

yang hanya tertuju pada tokoh tersebut. 

Tokoh dalam cerita memiliki perwatakan tertentu.  Menurut Sugiarti 

(2002: 50) tokoh dalam cerita haru menggambarkan seintens mungkin, artinya apa 

yang diucapkan, yang diperbuat, yang dipikirkan, dan apa yang dirasakannya 

harus betul-betul menunjang penggambaran wataknya yang khas. untuk itu 

pengarang dapat berusahan menghidupkan cerita dengan menampilkan tokoh-

tokoh yang memiliki kepribadian atau sifat yang mungkin dijumpai dalam 

kehidupan nyata. 

Sastra pada kenyataan sehari-hari bukan hanya terkungkung dengan 

pembahasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut, 

melainkan sastra mampu menembus dengan membahas suatu keadaan psikologi. 

Dalam praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, karya sastra memang tidak pernah 

lepas dari unsur psikologi baik dari segi pengarang, karakter ataupun dari 

pembacanya. Sastra dengan psikologi mempunyai suatu hu1bungan yang erat, 

karena dalam sastra maupun psikologi memiliki objek yang sama yaitu tentang 

kehidupan manusia. Psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional karena 

sama-sama mempelajari kejiwaan manusia. 

Manusia dalam menjalani suatu kehidupan pasti mengalami suatu 

kecemasan yang dimana kecemasan tersebut diakibatkan oleh konflik yang 

dihadapi dalam suatu kehidupan. Dari ketiga sifat tersebut merupakan sifat yang 
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dimiliki manusia pada saat seorang individu mengalami suatu permasalahan 

dalam hidupnya. Menurut Freud (dalam Alwisol, 2005:28) mengungkapkan 

bahwa kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang 

kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif 

yang sesuai.  

Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang melindungi ego karena 

kecemasan memberi sinyal kepada kita bahwa ada bahaya dan kalau tidak 

dilakukan tindakan yang tepat maka bahaya itu akan meningkat sampai ego 

dikalahkan. Menurut Sigmund Freud kecemasan dibagi menjadi tiga yakni 

kecemasan realita, kecemasan neurotik,dan kecemasan moral. Kecemasan ini 

berkembang dari konflik antara sistem id, ego dan superego tentang sistem 

kontrol atas energi psikis yang ada.  

Menurut May (dalam Koeswara 1987:30) mengungkapkan bahwa 

kecemasan merupakan suatu permasalahan individu yang paling mendasar dari 

kedua permsalahan kepribadian. Kecemasan dialami individu bilamana terjadi 

suatu suatu gejala traumatik yang terjadi sebelumnya, yakni hilangnya nilai 

kebersaingan individual. Kecemasan dapat menyakitkan bagi seorang individu 

karena mengancam akan menghancurkan kesadaraan diri. Sebaliknya kesadaran 

diri bisa berbalik menghancurkan kecemasan jika ia cukup kuat. 

Kecemasan yang terlihat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

karya Tere Liye ini digambarkan dari segi latar kehidupan di panti asuhan, di 

jalanan, serta sosialnya. Di panti asuhan memberikan info tentang bagaimana 

pengurus panti yang sering bersikap kasar pada anak didiknya juga termasuk pada 

tokoh utama, sehingga dari kondisi tersebut tokoh utama mengalami masalah 
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kejiwaan dan timbul suatu kecemasan neurotik atau kecemasan takut 

mendapatkan hukuman, dalam menjalani kehidupan di panti asuhan tersebut 

sehingga kabur dari panti dan memilih menjalani kehidupan di jalanan yang 

berharap akan kebebasan tetapi malah sebaliknya setelah menjalani kehidupan 

dijalanan tokoh utama mengalami suatu kecemasan realistik atau kecemasan 

dalam menghadapi bahaya yang akan mengancam jiwannya. setelah mengalami 

gejolak akan bahaya yang mengancam jiwanya. Perihal inilah yang memberikan 

info bahwa pada tokoh utama pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 

Tere Liye mengalami kondisi kecemasan dalam menjalani kehidupannya.      

Pada penelitian ini, hal yang akan dibahas adalah realita tentang kondisi 

kejiwaan yang dihadapi oleh manusia. Realita yang akan diteliti adalah adanya 

konsep kecemasan yang dialami pada manusia pada setiap eksistensinnya. Dalam hal 

tesebut yang menjadi objek penelitian adalah tokoh utama dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye yang digambarkan oleh pengarang memiliki 

suatu konsep kecemasan yang dialami pada kehidupan tokoh utamanya.  

Dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye terdapat 

nilai kejiwaan yang terlihat pada tokoh utama. Tokoh utama yang ada pada novel 

tersebut memiliki suatu kepribadian yang sangat unik, yakni memiliki sifat 

individu, melambangkan sosok yang sering merasa cemas pada hal-hal yang 

dihadapi dalam menjalani kehidupan. Kecemasan yang dialami pada tokoh utama 

digambarkan oleh pengarang yakni pada faktor lingkungan dan kehidupan sosial. 

Munculnya permasalahan kejiwaan yang dialami tokoh utama ini sangat menraik 

dikaji dengan teori psikologi sastra oleh Sigmund Freud yang mengedepankan 

tentang kondisi kejiwaan yang ada pada tokohnya. 
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Adapun alasan diangkatnya  analisis kecemasan pada tokoh utama  dalam 

novel Rembulan Tenggelam Di Wajahmu sebagai bahan kajian, karena novel ini 

mempunyai kelebihan dari segi pengarang. Tere liye mampu menceritakan pahit-

manisnya kehidupan yang banyak kali tak dapat dinalar oleh logika manusia. 

Potongan-potongan hidup manusia yang sadar atau tidak sadar merupakan suatu 

siklus sebab dan akibat, terkait satu sama lain, menjalin hubungan yang pada 

akhirnya jika manusia diberi kesempatan untuk mengetahuinya maka semua akan 

kaget dengan alur ke hidupnya selama ini yang saling terkait dan tak terduga.  

Penelitian sejenis ini sudah pernah dilakukan oleh Rosiana  (2009) 

berjudul “Analisis Psikologi Eksistensial Tokoh Utama Pada Novel Semusim, dan 

Semusim Lagi karya Andina Dwi Fatma (Tinjauan Psikologi Rollo May). Pada 

penelitian sebelumnya lebih menitik beratkan kepada eksistensi tokoh utamanya 

yang diamati berdasarkan konsep eksistensialisme. Tema Eksistensialisme ini 

meliputi kesepian, keterasingan, kematian dan kekosongan. 

Penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yakni sama-sama menggunakan kajian psikologi yang membahas 

tentang kondisi jiwa pada tokoh utamanya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang yaitu terletak pada penggunaan teori psikologi sastra dan 

pada penelitian sekarang lebih memfokuskan tentang  kondisi kejiwaan pada 

tokoh utama yaitu pada konsep kecemasan yang dialami pada tokoh utama dalam 

kehidupannya.  
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B.  Fokus Penelitian 

 Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki rasa kecemasan dalam 

menjalani kehidupannya. Manusia merupakan makhluk hidup sosial yang hidup 

bersama-sama dengan manusia lainnya dalam lingkungan sosial. Dalam menjalani 

kehidupan sosialnya manusia tidak luput dari permasalahan. Permasalahan 

tersebut menimbulkan rasa kecemasan dalam diri seseorang. Kecemasan tersebut 

akan berdampak kepada seorang individu sehingga mengalami berbagai macam 

peristiwa yang mengakibatkan suatu gejolak pada kehidupannya.  

Dalam hal ini penelitian ini lebih difokuskan pada ruang lingkup Psikologi 

Sastra khususnya membahas tentang kecemasan yang dialami tokoh utama dalam 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1)  Bagaimana kondisi jiwa kecemasan pada tokoh utama dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu yang diungkapkan oleh pengarang?  

2) Bagaimana dampak kecemasan pada perkembangan konflik tokoh utama 

dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye?  

 

D.  Tujuan Penelitian  

       Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah memperoleh deskripsi tentang:  



7 

 

 

 

1) Proses adanya kecemasan yang terjadi pada tokoh utama dalam novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

2) Dampak Kecemasan pada perkembangan konflik tokoh utama dalam novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Peneilitian tentang kecemasan pada tokoh utama dalam Novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere liye ini dapat dimanfaatkan secara teoritis dan 

juga secara praktis.  

1)  Secara Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan bagi pengembangan ilmu sastra Indonesia, khususnya dengan 

tinjauan psikologi sastra yang berpijak pada teori Kepribadian yang 

dikembangkan oleh Sigmund Freud. Selanjutnya, penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan kajian bacaan sebagai bagian karya sastra 

serta bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut untuk masalah sejenis. 

2)  Secara Praktis 

Penelitian tentang “Analisis Kecemasan pada tokoh utama dalam 

Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye” ini diharapkan 

dapat membantu pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat umum, 

terutama mengenai faktor psikologis yang dapat mempengaruhi 

perkembangan jiwa manusia dan usaha dalam menyelesaikannya. Penelitian 

ini diharapkan juga dapat mengungkapkan tentang permasalahan pada 

konsep kecemasan yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere liye yang dapat membuka untuk lebih mencintai karya 

sastra, khususnya Sastra Indonesia. 
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F. Penegasan Istilah 

Untuk memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini 

dibutuhkan suatu pengertian sehingga peneliti maupun pembaca bisa memahami 

istilah-istilah sebagai berikut. 

1) Sastra  

Sastra adalah suatu kegiatan kreatif pada sebuah karya seni, sastra juga 

merupakan ungkapan jiwa. Sastra juga berarti wakil jiwa lewat bahasa dan 

cerminan kehidupan masyarakat. Sastra merupakan institusi sosial yang 

memakai medium bahasa (Wellek, 1995:3). 

2) Psikologi 

Psikologi adalah ilmu yang berusaha memahami manusia sutuhnya, yang hanya 

dapat dilakukan melalui pemahaman tentang kepribadian (Alwisol, 2009:1). 

3) Psikologi Sastra 

Psikologi sastra adalah sebuah interdisiplin antara psikologi dan sastra 

(Endraswara, 2008:16). Psikologi Sastra merupakan suatu ilmu yang mengkaji 

tentang karya sastra dengan sudut pandang kejiwaan, dari unsur pengarang, 

tokoh maupun pembaca karya sastra. 

4) Kecemasan  

Menurut Freud (dalam Alwisol, 2005:28) mengatakan bahwa kecemasan 

adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan 

datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. 

5) Tokoh dan Penokohan 

 Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:165) menyatakan bahwa tokoh 

cerita merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau 
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drama oleh pembaca kualitas moral dan kecenderungan-kecenderungan tertentu 

seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan dilakukan dalam tindakan. 

Menurut Jones (dalam Nurgiyantoro, 2010:165) mengatakan bahwa penokohan 

adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan 

dalam sebuah cerita. 

6) Tokoh Protagonis dan Antagonis

Menurut Altenberd dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 2010:178) menyatakan

bahwa tokoh protagonist adalah tokoh yang kita kagumi yang salah satu jenis

secara popular disebut hero tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-

norma, nilai-nilai, yang ideal bagi kita. Tokoh antagonis adalah tokoh

penyebab terjadinya konflik. Tokoh antagonis, barangkali dapat disebut,

beroposisi dengan tokoh protagonis, secara langsung ataupun tak langsung,

bersifat fisik ataupun batin (Nurgiyantoro, 2010:179).

7) Novel

Novel adalah kisah atau cerita yang diemban oleh pelaku tertentu dengan

pemeranan, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak

dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga terjalin suatu cerita (Aminudin,

1991:66).

8) Tokoh Utama

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel

yang bersangkutn (Nurgiyantoro, 2010:176-177).




