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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk 

ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia mempunyai keunggulan dari segi 

intelektual, cara berpikir serta mempunyai langkah-langkah untuk kehidupan, 

karena manusia diberikan akal. Setiap manusia memiliki keinginan memenuhi 

kebutuhan hidup. Manusia mempunyai kemampuan berpikir yang berfungsi untuk 

mengingat kembali yang diketahui sebagai tugas dasarnya kemudian memecahkan 

masalah-masalah sebagai tugas pokok yang akhir membentuk tingkah laku nyata 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 Setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, sehingga 

dalam menghadapi setiap masalah, masing-masing individu mempunyai cara 

tersendiri untuk menyelesaikanya. Sebagai makhluk soaial, manusia harus mampu 

berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Kesuksesan seseorang sangat 

mempengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki. Dalam memenuhi kebutuhan dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, ternyata tidak semua individu mampu 

menampilkan secara wajar, norma, atau sehat. 

 Sastra merupakan sebuah gambaran tentang kehidupan nyata yang 

dituangkan dalam sebuah tulisan setelah memperoleh proses kreatif, imajinasi, 

dan kontemplasi. Sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi 

pengarang serta refleksi terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya, oleh karena 

itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian kehidupan dari masyarakat. 

Pengarang sebagai subjek individual mencoba menghasilkan pandangan dunianya 
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kepada subjek kolektifnya. Signifikansi yang dielaborasikan subjek individual 

terhadap realitas sosial di sekitarnya menunjukkan sebuah karya sastra berakar 

pada kultur dan masyarakat tertentu. Keberadaan sastra yang demikian itu, 

menjadikanya dapat diposisikan sebagai dokumen Sosial Budaya Pradopo (dalam 

Jabrohim,ed 2001:59).  

 Melalui sebuah karya sastra, seorang pembaca diajak untuk dapat 

merasakan peristiwa-peristiwa yang dihadirkan oleh seorang pengarang dengan 

penuh sublimasi, interpretasi, dan asosiasi terhadap realita kehidupan. Bukan 

hanya dengan jalan ceritanya, akan tetapi seorang pembaca diajak untuk 

menikmati sebuah karya sastra tersebut dengan tokoh rekaan yang diciptakan. 

Tokoh-tokoh yang diciptakan mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga 

permasalahan yang dihadirkan seseorang pengarang semakin kompleks. 

 Ada sesuatu yang menjadi ciri khas dari novel-novel karya Linus Suryadi, 

yaitu pada karakter tokoh-tokohnya yang tidak terlepas dari nilai budaya Jawa. 

Beranggapan bahwa dalam novel Linus Suryadi selalu menampilkan tokoh yang 

baik atau lebih tepatnya tokoh yang menyerupai malaikat (manunggaling kawulo 

Gusti), baik dari segi fisik maupun akhlaknya. Namun, Linus Suryadi mencoba 

untuk memberikan gambaran kepada pembaca bahwa batin wanita Jawa memang 

masih ada orang seperti tokoh rekaanya di zaman saat ini. Walaupun dianggap 

aneh, langkah mengada-ada, bahkan melangit. Lewat karya sastranya, Linus 

Suryadi ingin mengajak pembaca untuk mempunyai akhlak seperti tokoh rekaan 

yang dihadirkan. 

 Novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi AG dapat terlihat pada 

wanita Jawa yang mempunyai karakter sempurna yang dapat dilihat dari 
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kepribadian, kemuliaam serta batin yang dimiliki, dengan kata lain kepribadian 

yang dimiliki sangat sempurna. Masalah kepribadian sangat erat kaitanya dengan 

tingkah laku manusia. Hal yang dipelajari dalam psikologi kepribadian tidak lain 

adalah tingkah laku manusia dengan tujuan memahaminya lebih dalam. Dalam hal 

ini Allport (dalam Prawira, 2013:263) mengatakan bahwa tidak satupun ditemui 

di muka bumi ada dua orang atau lebih yang memiliki kepribadian yang sama, 

sehingga tujuan utama dari psikologi kepribadian adalah mempelajari manusia 

secara menyeluruh. 

 Segenap perilaku yang diciptakan pengarang dalam sebuah karya sastra 

merupakan gambaran kehidupan nyata yang dituangkan dalam sebuah tulisan 

setelah memperoleh proses kreatif, imajinatif dan kontemplasi. Perilaku yang 

dimiliki wanita Jawa misalnya pribadi, kesehatan, spiritual, cerdas bahkan juga 

memiliki semangat, dan emosional. Salah satu karya sastra yang mengangkat 

realitas kehidupan manusia dengan segenap permasalahanya adalah novel. 

 Salah satu teori yang dapat diterapkan untuk menganalisis karater wanita 

Jawa di dalam sebuah karya sastra yakni teori Gordon Allport. Berawal dari 

asumsi bahwa karya sastra adalah produk dorongan dari dalam seorang penulis, 

maka kajian psikologi kepribadian individu Gordon Allport dapat dijelaskan 

dengan karakter tokoh yang ada di dalam sebuah karya sastra. Teori kepribadian 

Gordon Allport yang terdiri dari kebiasaan (habit), sikap (attitude) dan sifat (trait) 

menjadi analisis dalam mendeskripsikan karakter tokoh di dalam sebuah karya 

sastra. Penggambaran tokoh dalam dialog-dialog pada sebuah karya sastra 

maupun penggambaran tokoh berupa kalimat deskriptif oleh penulis, karya sastra 

menjadi bahan acuan untuk menjelaskan kepribadian tokoh pada sebuah karya 
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sastra, maka akan dikaji dengan psikologi kepribadian Gordon Allport, sehingga 

terbentuklah suatu analisis psikologi kepribadian Gordon Allport pada tokoh di 

dalam sebuah karya sastra. 

 Penelitian psikologi kepribadian Gordon Allport memiliki kelebian karena 

teks sastra sebagai sasaran utama penelitian ini. selain itu menurut Gordon Allport 

(dalam Prawira, 2013:263) mengatakan untuk mengetahui dan memudahkan 

dalam memahami kepribadian seseorang dari segi tingkah lakunya yang di lihat 

dari kebiasaan, sikap dan sifatnya. Psikologi kepribadian Allport dapat 

mengungkapkan sifat-sifat tokoh. Dari tingkah laku tokoh dapat diketahui 

bagaimana kebiasaan, sikap, dan sifat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

 Novel ini layak dikaji karena di dalam penggambaran antartokoh 

mengungkapkan adanya kebiasaan-kebiasaan tokoh, sikap dan sifat yang 

mengindikasikan wanita Jawa. Wanita Jawa digambarkan sebagai wanita yang 

taat beribadah, hormat kepada sesama, nrimo, sabar, rila dan lain-lain. Jalinan 

kebiasaan, sikap, dan sifat unik yang digambarkan pada novel ini menjadi salah 

satu keunikan dan kekhasan novel ini dibandingkan dengan novel yang lain. 

 Cerita dalam novel ini begitu  menyentuh, seakan pembaca mengalami 

berbagai problemnya yang terjadi dalam novel. Selain itu, peran tokoh utama 

lebih banyak, sehingga novel ini menarik untuk dikaji. Wanita Jawa digambarkan 

sebagai wanita yang taat beribadah, hormat kepada sesama, nrimo, sabar, rila dan 

lain-lain. Dari kepribadian yang dimiliki wanita Jawa tersebut peneliti 

menggunakan teori kepribadian Gordon Allport untuk mengkaji kepribadian 

wanita Jawa. 
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 Kepribadian Gordon Allport menitik beratkan pada kebiasaan, sikap, dan 

sifat wanita Jawa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan 

untuk mengungkap lebih jelas kepribadian wanita Jawa yang diwarnai tingkah 

laku dalam kehidupanya. Berdasarkan paparan di atas, peneliti merumuskan 

penelitian ini dengan judul “Analisis Psikologi Kepribadian Wanita Jawa dalam 

Novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG”. 

 Prosa lirik Pengakuan Pariyem memang sudah ditelaah antara lain oleh 

Susanti SS yang berjudul “Warna Lokal Jawa dalam Prosa Lirik pengakuan 

Pariyem Karya Linus Suryadi AG”. Pendekatan yang ia gunakan dalam peneliti 

tersebut adalah sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan karya sastra itu 

sendiri. Dengan pendekatan tersebut, ia mengkaji tentang budaya Jawa yang ada 

dalam prosa lirik Pengakuan Pariyem. Serta Kholifa yang berjudul “Telaah 

Semoitika Budaya Jawa dalam Novel Pengakuan Pariyem Karya Linus Suryadi 

dan Implementasinya Pada Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia Berkarakter Jenjang SMA Jurusan Bahasa”. Pendekatan yang dia 

gunakan deskreptif kualitatif dengan pendekatan semiotika.  

 Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

tekstual dan menggunakan teknik deskriptif (mendeskripsikan kalimat/kutipan 

yang berkaitan dengan semoitika budaya jawa). dan Rizka Miftakul Rochim yang 

berjudul “Profil Wanita Jawa dan Bali Dalam Novel Pengakuan Pariyem Karya 

Linus Suryadi AG Dan Novel Sukreni Gadis Bali karya AA Pandji Tisna”. 

Adapun penelitian ini adalah data verbal, sedangkan sumber data yang dimaksud 

adalah kedua novel itu sendiri yakni novel Pengakuan Pariyem dan movel Sukreni 
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Gadis Bali. Instrumen yang digunakan adalah sebuah tabel yang bertujuan untuk 

menganalisis data mentah. 

 Dengan pendekatan tersebut, ia mengkaji tentang budaya Jawa yang ada 

dalam prosa lirik Pengakuan Pariyem. Namun tema perilaku sosial tokoh utama 

yang menggambarkan prinsip hidup orang Jawa belum di telaah secara mendalam. 

Dari beberapa alasan yang telah dsebutkan di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengangkat judul “ Perilaku Sosial Tokoh Wanita Jawa dalam Novel 

Pengakuan Pariyem Karya Linus Suryadi AG.”  

 

1.2 Fokus Masalah 

 Novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi AG perlu melakukan 

kajian yang lebih detail maka dalam penelitian ini perlu dikemukakan tentang 

fokus masalah penelitian. Penelitian ini lebih difokuskan tentang bagaimana 

pengarang mengungkapkan kebiasaan yang diyakini wanita Jawa dalam novel 

Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG, selanjutnya sikap yang tidak dapat 

dilepaskan dengan kepribadian serta sifat yang dimiliki oleh wanita Jawa. fokus 

masalah tersebut ditinjau dari keyakinan yang diaplikasikan dalam kehidupan 

tokoh utama dalam menurut ilmu. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimana kebiasaan (habit) wanita Jawa dalam novel Pengakuan 

Pariyem karya Linus Suryadi AG? 
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2) Bagaimana sikap (attitude) wanita Jawa dalam novel Pengakuan Pariyem 

karya Linus Suryadi AG? 

3) Bagaiman sifat (trait) wanita Jawa dalam novel Pengakuan Pariyem karya 

Linus Suryadi AG? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti ini yaitu untuk mendeskripsikan 

perilaku tokoh utama dan pola kultur yang terkandung dalam novel Pengakuan 

Pariyem karya Linus Suryadi. 

 Berdasarkan masalah yang telah penulis rumuskan maka tujuan yang 

dicapai adalah sebagai berikut. 

1) Mendiskripsikan kebiasaan (habit) wanita Jawa dalam novel Pengakuan 

Pariyem karya Linus Suryadi Ag. 

2) Mendeskripsikan sikap (attitude) wanita Jawa dalam novel Pengakuan 

Pariyem karya Linus Suryadi Ag. 

3) Mendeskripsikan sifat (trait) wanita Jawa dalam novel Pengakuan 

Pariyem karya Linus Suryadi Ag. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut, 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

1) Memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu 

Sastra Indonesia, khususnya mengenai penerapan teori psikologi 

kepribadian di Universitas Muhammadya Malang. 
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2) Memberikan masukan pengetahuan kepada pembaca dan memberikan 

pemahaman secara detail tentang beberapa kepribadian yang menjadi 

prinsip hidup orang Jawa pada kulturnya. Bagaimana konsep Nrimo 

dalam kulturnya, bagaimana pentingnya keseimbangan antara dua 

jagad di dalam kehidupan manusia, serta tentang perbedaan 

kepribadian antara golongan kaya dan golongan miskin pada orang 

Jawa. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan rujukan bagi 

pembaca agar dapat merefleksikan kepribadian yang berfungsi sepenuhnya dalam 

kehidupan. Di samping itu dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

mengerjakan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan psikologi 

kepribadian Wanita Jawa Pada Novel Pengakuan Pariyem. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

 Sejumlah istilah yang digunakan dalam penyusun penelitian tertentu perlu 

diadakan dengan maksud agar diperoleh kejelasan pengertian yang digunakan. 

Selain itu untuk mengindari simpangsiuran pemahaman dan untuk memperoleh 

kesamaan konsep: 

a. Psikologi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada perilaku dan berbagai 

proses mental (Wade,2007:3) 
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b. Psikologi Kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik

individu yang menentukan penyesuaianya yang unik dengan lingkunganya

Allport (dalam Alwisol, 2014:219)

c. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi

sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita (Aminudin 2002:79)

d. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang

ditampilkan dalam sebuah cerita Jones (dalam Nurgiyantoro 2013:247).

e. Novel adalah karangan prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian

cerita kehidupan seseorang dengan orang lain disekelilingnya dengan

menunjukn watak dan sifat setiap pelaku (Nurgiantoro, 2010:9).

f. Novel Pengakuan Pariyem adalah novel yang berbicara banyak tentang

gejala sosial serta kehidupan kultur dan manusia.

g. Kebiasaan adalah bentuk tingkah laku dari usaha menyesuaikan diri

terhadap lingkungan, (Allport dalam Alwisol, 2009:222).

h. Sikap adalah ciri khas yang melekat pada individu (Allport dalam Alwisol,

2009224).

i. Sifat adalah karakteristik yang berasal dari individu (Allport dalam

Alwisol, 2009:226)


