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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Novel merupakan karya fiksi naratif yang memberikan sebuah cerita rekaan 

dengan berbagai masalah kehidupan. Masalah kehidupan manusia dalam interaksinya 

dengan lingkungan dan sesama (Nurgiyantoro, 1995:3). Novel sebagai karya fiksi 

menawarkan sebuah dunia yang bersifat imajiner. Pengarang memberikan sebuah 

cerita berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terhadap kehidupan, sehingga 

cerita yang disajikan dalam novel biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran.  

Cerita yang disajikan dalam novel tidak terlepas dari peran tokoh sebagai 

pelaku yang diceritakan. Tokoh merupakan pelaku yang diceritakan dalam karya 

sastra (Abrams dalam Nurgiyantoro, 1995:165). Pelaku dalam novel mempunyai 

persamaan dengan manusia dalam dunia nyata. Tetapi, tokoh dalam novel hanya 

mampu dijelaskan melalui cerita di dalam karya sastra. 

Setiap pengarang memiliki cara tersendiri dalam memposisikan tokoh dalam 

cerita karya sastranya. Artinya, pengarang mempunyai karakteristik tersendiri dalam 

menulis novel. Misalnya, Sutan Takdir Alisjahbana atau sering disebut STA. STA 

merupakan sastrawan pada era Pujangga Baru tahun 1933 sampai 1942 dan sebagai 

pelopor berdirinya periode Pujangga Baru. Salah satu novel yang dihasilkan oleh 

STA berjudul Layar Terkembang dan diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1937. 
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Novel Layar Terkembang merupakan novel yang mengisahkan tentang 

kehidupan dan perjuangan wanita Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Selain itu, 

novel ini juga memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan adanya kebiasaan 

orang barat yang mulai ditiru oleh masyarakat kaum terpelajar. 

Dalam novel Layar Terkembang, STA menawarkan sebuah cerita yang berbeda, 

novel tersebut menceritakan tentang kehidupan perempuan yang mampu bersikap 

rasional seperti halnya seoran laki-laki. Di dalam masyarakat, kaum perempuan lebih 

dikenal sebagai seseorang yang emosional, yaitu lebih mementingkan perasaannya. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Handayani dan Sugiarti (2002:11) bahwa sejak 

dahulu sudah banyak tersebar mitos-mitos seorang laki-laki selalu dianggap bertindak 

secara rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan. Oleh karena 

itu, dalam novel Layar Terkembang STA memiliki pandangan tersendiri dan 

menawarkan cerita yang berbeda, bahwa tokoh perempuan juga mampu bersikap 

secara rasional.  

Pelaku yang diceritakan di dalam novel pada umumnya sejalan dengan dunia 

nyata. Pelaku yang diceritakan dalam novel juga memiliki kejiwaan dan kepribadian 

yang berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teori 

psikologi. Terdapat perbedaan antara psikologi dan sastra, perbedaan itu terkait 

dengan objek yang diamati. Di dalam dunia nyata kejiwaan dan kepribadian manusia 

dapat terlihat dari tindakan dan tingkah laku sehari-hari yang ditunjukkan oleh 

individu yang bersangkutan. Namun, kejiwaan dan kepribadian tokoh dalam novel 

hanya dijelaskan melalui cerita yang menunjukkan perilaku tokoh di dalam teks karya 
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sastra. Menurut Siswantoro (2005:31) karya sastra merekam gejala kejiwaan yang 

terungkap lewat perilaku tokoh. Perilaku ini mampu menjadi data atau fakta empiris 

yang harus dimunculkan dengan syarat harus memiliki teori-teori psikologi yang 

memadai dalam usaha bedah investigasi. 

Perilaku manusia sangat beragam dan setiap manusia memiliki perilaku 

tersendiri. Perilaku tersebut dapat ditunjukkan dari tingkah laku dan ucapan oleh 

individu yang bersangkutan. Jika diamati secara lebih cermat, setiap perilaku manusia 

memiliki pola-pola tertentu. Berdasarkan pola tersebut perilaku manusia dapat 

diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Misalnya, perilaku yang didasari atas 

dominasi daya jiwa (kognitif, afektif, dan konatif). Perilaku yang demikian dapat 

diklasifikasikan ke dalam kategori tipologi temperamen Queyrat. 

Rasional merupakan bentuk berpikir yang digunakan untuk menghadapi suatu 

situasi, dan digunakan cara-cara berpikir logis dalam memecahkan masalah (Ahmadi, 

1991:180). Seorang individu bersikap rasional terlihat pada proses berpikir yang 

melalui tig tahap, yang meliputi pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, 

dan pembentukan kesimpulan. Emosional dalam Kamus Psikologi diartikan sebagai 

perubahan-perubahan yang mendalam menyertai emosi dan berkaitan dengan 

ekspresi emosi, mencirikan individu yang mudah terangsang untuk menampilkan 

tingkah laku emosional (Kartono dalam Chaplin, 2014:165). Emosional yang 

ditunjukkan oleh seseorang tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi terjadi 

emosi tersebut, seperti pengaruh faktor lingkungan, usia, dan pengalaman. Dengan 
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demikian, proses berpikir rasional dan jenis emosi dalam tokoh perempuan dipilih 

sebagai permasalahan dalam penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa alasan dilakukan penelitian 

ini, yakni (1) novel Layar Terkembang merupakan novel yang menawarkan sebuah 

cerita berbeda, novel tersebut menceritakan tentang kehidupan perempuan yang 

mampu bersikap rasional seperti halnya seoran laki-laki. Persoalan tersebut ialah 

terdapat dua tokoh perempuan yang mampu menunjukkan sikap rasional dan 

emosional, (2) perempuan rasional dan emosional dapat digolongkan ke dalam 

tipologi temperamen Queyrat, dan (3) belum adanya penelitian yang menganalisis 

psikologi tokoh dengan menggunakan teori tipologi temperamen Qeuyrat. 

Penelitian yang membahas tentang tipologi tokoh sebelumnya sudah pernah 

dilakukan. Penelitian terhadulu dilakukan oleh Rahmawati (2010) Analisis Watak 

Tokoh Utama pada Novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu (Sebuah Tinjauan 

Psikologi Sastra). Hasil dari penelitian tersebut, terdapat tokoh utama yang memiliki 

tiga aspek, yaitu aspek emosionalitas, aspek pengiring, dan aspek aktivitas. Aspek 

emosionalitas meliputi mudah marah, suka tertawa, dan tetap di dalam pendapatnya. 

Aspek pengiring meliputi proses pengiring kuat dan proses pengiring lemah. Aspek 

aktivitas meliputi aktivitas aktif dan aktivitas tidak aktif. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Mrananingtyas (2015) Analisis Tipologi Psikis 

Tokoh Utama Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Terdapat hasil penelitian 

yang berupa tokoh utama yang diceritakan di dalam novel memiliki kepribadian yang 

meliputi aspek emosionalitas, aspek pengiring, dan aspek aktivitas. Aspek 
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emosionalitas meliputi mudah marah, suka tertawa, dan tetap di dalam pendapatnya. 

Aspek pengiring meliputi proses pengiring kuat dan proses pengiring lemah. Aspek 

aktivitas meliputi aktivitas aktif dan aktivitas tidak aktif. 

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, 

penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada analisis tipologi Heymans yang 

meliputi aspek emosionalitas, proses pengiring, dan aktivitas. Pada penelitian ini 

menggunakan teori tipologi temperamen Queyrat, terutama pada salah satu aspek 

daya jiwa yang lebih dominan yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan konatif. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan novel yang berbeda. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Setiap individu memiliki perilaku dan kepribadian yang berbeda. Perilaku dan 

kepribadian setiap individu dapat terlihat dalam tingkah laku dan kejiwaan yang 

ditunjukkan. Misalnya, perilaku dan kepribadian tokoh dalam novel yang dijelaskan 

melalui cerita di dalam karya sastra. Novel Layar Terkembang, di dalamnya 

menceritakan dua tokoh kakak beradik yang memiliki kepribadian yang berbeda. Tuti 

diceritakan sebagai tokoh yang cenderung rasional, dan Maria yang cenderung 

emosional. Berdasarkan kepribadian tokoh tersebut, penelitian ini difokuskan pada 

penelitian hukum-hukum psikologi yang berhubungan dengan teori psikologi dalam 

teks sastra. 

Mengingat permasalahan penelitian yang cukup luas mengenai aspek-aspek 

psikologi temperamen yang dimiliki manusia, maka penelitian ini membatasi studi 
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pada teori tipologi temperamen Queyrat. Menurut Suryabrata (2013:53-54) teori 

tipologi temperamen Queyrat merupakan teori tipologi temperamen yang tersusun 

atas dasar daya jiwa, yaitu daya kognitif, daya afektif, dan daya konatif. Berdasarkan 

atas daya mana yang lebih dominan, maka dapat dibedakan menjadi lima tipe, yaitu 

(1) Salah satu daya atau aspek yang dominan, (2) dua daya yang dominan, (3) ketiga 

daya yang dominan, (4) ketiga daya tersebut berfungsi secara tidak teratur, (5) tipe 

yang tidak sehat. 

Berdasarkan penjelasan tipologi temperamen Queyrat di atas, salah satu daya 

atau aspek yang lebih dominan dapat dihubungkan dengan kepribadian rasional dan 

emosional tokoh. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kepribadian 

rasional dan emosional tokoh yang menunjukkan salah satu daya atau aspek yang 

lebih dominan. Terdapat tiga jenis yang menunjukkan salah satu daya yang lebih 

dominan, yaitu (1) tipe meditatif atau intelektual, daya kognitif lebih dominan, (2) 

tipe emosional, daya afektif lebih dominan, dan (3) tipe aktif, daya konatif lebih 

dominan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil dua permasalahan. Berikut rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian. 

1) Bagaimana tokoh perempuan berpikir rasional dalam novel Layar Terkembang 

karya Sutan Takdir Alisjahbana? 
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2) Bagaimana tokoh perempuan mengungkapkan emosi dalam novel Layar 

Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang telah dijelaskan di atas, didapat beberapa tujuan. 

Berikut tujuan penelitian yang akan dilaksanakan. 

1) Untuk mendeskripsikan proses berpikir rasional tokoh utama dalam novel Layar 

Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana. 

2) Untuk mendeskripsikan jenis emosi yang ditunjukkan tokoh utama dalam novel 

Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan upaya untuk menjelaskan kegunaan sebuah 

penelitian. Terdapat manfaat praktis dan manfaat teoretis. 

1.5.1 Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sastra, 

serta untuk memperoleh pengalaman menganalisis tipologi rasional dan emosional 

tokoh dalam novel. 
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2) Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan memberikan sumber referensi 

baru mengenai analisis tipologi khususnya tipologi rasional dan emosional pada novel 

Layar Terkembang. 

 

1.5.2 Manfaat Teoretis 

1) Bagi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi studi/kajian sastra. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada 

khalayak, khususnya kepada para kritikus sastra yang berhubungan dengan 

tipologi. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1) Novel 

Novel merupakan cerita rekaan, berbentuk prosa, yang panjangnya terdiri dari 

ratusan halaman (Nurgiyantoro, 1995:9). 

2) Tokoh 

Tokoh adalah orang yang ditampilkan dalam karya sastra naratif atau drama, 

memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu yang diekspresikan melalui 

ucapan ataupun tindakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 1995:165). 
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3) Tipologi

Tipologi dalam ilmu psikologi diartikan sebagai teori yang berusaha mencari

pola tertentu yang bisa membedakan suatu golongan manusia dengan golongan 

lainnya (Kartono, 1980:2). 

4) Psikologi sastra

Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas

kejiwaan (Endraswara, 2011:96). 

5) Psikologi kepribadian

Psikologi kepribadian merupakan teori psikologi yang mempelajari tentang

tingkah laku manusia (Koswara, 1991:5). 

6) Rasional

Rasional merupakan bentuk berpikir yang digunakan untuk menghadapi suatu

situasi, dan digunakan cara-cara berpikir logis dalam memecahkan masalah (Ahmadi, 

1991:180). 

7) Emosi

Emosi merupakan keadaan (state) yang ada pada individu atau organisme pada

sesuatu waktu. Misal seseorang merasa sedih, senang, takut, marah ataupun gejala-

gejala yang lain (Walgito, 2010:222). 

8) Emosional

Emosional dalam Kamus Psikologi diartikan sebagai perubahan-perubahan yang

mendalam menyertai emosi dan berkaitan dengan ekspresi emosi, mencirikan 
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individu yang mudah terangsang untuk menampilkan tingkah laku emosional 

(Kartono dalam Chaplin, 2014:165). 




