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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu hal yang merupakan bagian dari karya sastra ialah masyarakat. 

Sastra merupakan ungkapan jiwa. Sastra ialah wakil jiwa lewat bahasa dan lewat 

simbol sastra itu ada. Karya sastra merupakan hasil pola pikir manusia yang 

memproyeksikan kejadian nyata di dunia, dimana di dalamnya terdapat karakter 

tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra merupakan hasil ciptaan 

pengarang.  

Diartikan pula bahwa karya sastra sebagai karya kreatif, hasil ciptaan 

pengarang. Pengarang menggunakannya sebagai alat untuk menjelaskan ide 

gagasan dari pengalaman dirinya. Selain itu karya sastra juga merupakan karya 

tulis yang memberikan hiburan untuk disampaikan kepada pembaca dengan 

menggunakan bahasa yang unik dan indah, dan yang mengandung nilai-nilai 

kehidupan. 

Dengan demikian diartikan bahwa sastra merupakan bagian yang di 

dalamnya terdapat aspek kejiwaan manusia. Karena jiwa pula yang bekecamuk 

dalam sastra. Paparan yang dijelaskan menurut (Endraswara, 2008:88) bahwa 

antara psikologi dan karya sastra memiliki keterkaitan hubungan fungsional 

dikarenakan sama-sama mempelajari jiwa manusia jiwa, namun bedanya dalam 

ilmu psikologi ialah kenyataan, sedangkan dalam karya sastra hanya imajinasi dari 

pengarang. Oleh sebab itu, diartikan bahwa psikologi sastra merupakan suatu 

disiplin yang didalamnya terdapat rangkaian kehidupan manusia yang
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diungkapkan pengarang melalui tokoh yang ada. Dengan demikian, sastra yakni 

berkaitan dengan fenomena kejiwaan yang dimunculkan melalui perilaku tokoh-

tokohnya. Perilaku atau tingkah laku mengarah pada karakter tokoh yang telah 

dibentuk oleh pengarang. Tokoh dalam karya sastra memiliki peran penting. 

Selain itu tokoh dalam suatu karya sastra merupakan hal utama untuk mengkaji 

karya sastra melalui pendekatan psikologi yang dapat menyebabkan sastra 

menjadi bahan bacaan yang dapat diteliti oleh pembaca. 

Bentuk karya sastra yang sangat dikenal di kalangan masyarakat hingga 

kini adalah novel. Paparan dalam novel ialah dimana merupakan sebuah karya 

ciptaan pengarang yang dibangun oleh unsur-unsur pembangunnya yaitu instrinsik 

dan ekstrinsik. Selain itu dapat disebut sebagai karangan prosa yang didalamnya 

memiliki kaitan cerita kehidupan yang mencerminkan watak dan sifat pelaku 

tokoh. Salah satu aspek yang nyata dengan psikologi ialah dengan mamahami 

karakter tokohnya. Oleh karena itu, penyebab terjadinya tingkah laku sebagian 

besar karena berada di lingkungan. 

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang 

berperilaku. Salah satunya ialah pendapat yang dikemukakan oleh Julian Rotter, 

dimana ia berpendapat bahwa perilaku manusia dapat diprediksikan melalui 

pemahaman dari interaksi antara manusia dan lingkungan (Feist dan Feist, 

2016:240). Pendapatnya ini disebut dengan teori kognitif sosial yang berlandaskan 

pada lima hipotesis dasar yakni manusia berinteraksi dengan lingkungan, 

kepribadian manusia bersifat dipelajari, kepribadian memiliki kesatuan mendasar, 

motivasi terarah berdasarkan tujuan, dan manusia mampu untuk mengantisipasi 

kejadian. 
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Menurut Rotter sendiri menyatakan bahwa perilaku yang seseorang pilih 

tergantung dari seberapa besar ia mengharapkan perilaku yang akan 

mendatangkan pada akhir yang positif dan seberapa besar individu menghargai 

nilai penguatannya (reinforcement) yang nantinya mempengaruhi adanya perilaku 

yang akan muncul. Bentuk dari penguatan ini digambarkan dalam enam 

kebutuhan psikologis yang berkembang menjadi kebutuhan biologis, yaitu 

pengakuan status, dominasi, kemandirian, perlindungan-ketergantungan, cinta, 

dan kenyamanan fisik. Adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut mendorong 

individu untuk berperilaku sesuai dengan lingkungan yang ada disekitarnya. 

Membicarakan tentang keterkaitan perilaku yang tidak terlepas dari 

keadaan sosial yakni interaksi antara manusia dengan lingkungannya, Partikel 

merupakan salah satu novel yang menggambarkan berbagai realitas kehidupan. 

Novel tersebut menggambarkan bagaimana perjuangan seorang anak bernama 

Zarah yang karena perbedaannya dengan anak seusianya membuatnya 

menunjukkan sikap dan perilaku yang berbeda. Permasalahan yang dominan 

dalam novel ini ialah bagaimana tokoh Zarah berperilaku di masyarakat serta 

lingkungan sekitarnya. Perilaku tersebut didasari oleh adanya sebuah kebutuhan, 

Kebutuhan sendiri dijelaskan sebagai perilaku yang dapat dilihat dan dapat 

menggerakkan individu ke arah suatu tujuan untuk berperilaku. 

Konsep kebutuhan dalam hal ini dapat disebut juga dengan kebutuhan 

psikologis. Kebutuhan tersebut didefinisikan sebagai perilaku atau seperangkat 

perilaku yang dilihat orang dapat menggerakkan atau mendorong seseorang untuk 

ke arah suatu tujuan. Kebutuhan bukan suatu kondisi kekurangan atau rangsangan, 

tetapi indikator dari tujuan perilaku. Menurut pendapat Rotter (dalam Friedman 
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dan Schustack, 2008: 274) menggambarkan enam kebutuhan seseorang yang 

dapat menggerakkan untuk berperilaku, yaitu pengakuan status, dominasi, 

kemandirian, cinta, dan juga kenyamanan fisik. Kebutuhan-kebutuhan tersebutlah 

yang nantinya akan mengarahkan tokoh utama untuk berperilaku dalam novel 

Partikel karya Dewi Lestari. 

Sebelumnya penelitian dengan aspek perilaku sudah pernah dilakukan oleh 

Irliyanti (2011) dengan judul “Telaah Perilaku Pada Tokoh Utama dalam novel 

Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi” Hasil pembahasannya adalah mengenai 

perilaku dan mendeskripsikan persoalan penguatan positif yang memotivasi tokoh 

utamanya yang menggunakan teori behaviorisme Skinner. Penelitian lainnya juga 

dilakukan oleh Mardiana (2016) dengan judul “Sikap Tokoh Utama terhadap 

Permasalahan Hidup Dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere 

Liye (Kajian Psikologi Sastra)” Hasil dari penelitiannya ialah mendeskripsikan 

karakteristik pribadi tokoh utama dalam pandangan teori Rogers serta 

mendeskripsikan sikap tokoh utama dalam menghadapi permasalahan hidup. 

Penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu terletak pada novel yang 

digunakan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan novel dengan judul Negeri 

5 Menara lebih memfokuskan pada bagiamana perilaku tokoh utamanya yang 

diidasari oleh penguatan positif. Penelitian pertama menggunakan teori 

Behaviorisme Skinner dan penelitian kedua menggunakan novel karya Tere Liye 

dengan judul Rembulan Tenggelam Di Wajahmu yang memfokuskan bagaimana 

karakteristik pribadi dengan teori kepribadian Carl Rogers, sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan novel Partikel karya Dewi 

Lestari yang dirasa tepat dengan menggunakan teori kognitif sosial Julian Rotter. 
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Penelitian ini menitikberatkan pada kajian mengenai bagaimana tokoh 

utama berperilaku dalam lingkungannya dan bagaimana perilaku tokoh utama 

dengan adanya faktor kebutuhan-kebutuhan psikologisnya sehingga dapat 

mempengaruhi perilakunya. Sesuai dengan paparan tersebut maka penelitian yang 

akan dilakukan lebih mendalam mengenai kajian perilaku dan kebutuhan 

psikologis yang terkandung dalam novel karya Dewi Lestari yakni Partikel 

dengan judul “Analisis Perilaku Tokoh Utama dalam Novel Partikel karya Dewi 

Lestari”.  

 

1.2 Fokus Masalah  

Psikologi dan sastra tidak dapat lepas dari aspek psikis. Karena jiwa pula 

yang bekecamuk dalam sastra. Psikologi dan sastra keduanya sama-sama 

mempersoalkan yang berkaitan dengan jiwa yang ada pada tokoh sehingga pada 

suatu karya sastra yakni ketika berinteraksi dengan diri dan lingkungan, maka 

dapat dikatakan bahwa aktivitas kejiwaan individu bisa terlihat melalui perilaku 

tokohnya. Dengan demikian dijelaskan bahwa sastra dalam pandangan psikologi 

sastra merupakan cerminan dari sikap dan perilaku manusia. Dalam psikologi 

sastra yang mempelajari tentang perilaku manusia (human behaviour) salah 

satunya yakni dengan teori kognitif sosial menurut Julian Rotter. Teori kognitif 

sosial berarti mempelajari perilaku manusia melalui interaksi antara manusia dan 

lingkungannya. Perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi dengan adanya faktor 

kebutuhan psikologisnya, yang oleh Rotter dibedakan menjadi enam kebutuhan 

yakni pengakuan status, dominasi, kemandirian, perlindungan-ketergantungan, 

cinta, dan kenyaman fisik. Fokus penelitian ini ditekankan terhadap bagaimana 
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kebutuhan yang mampu mempengaruhi perilaku tokoh utama di masyarakat serta 

lingkungan sekitar.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana perilaku tokoh utama dalam novel Partikel karya Dewi Lestari? 

2) Bagaimana faktor kebutuhan yang mendorong tokoh utama untuk berperilaku 

dalam novel Partikel karya Dewi Lestari? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan berbagai perilaku 

dan faktor kebutuhan yang dapat mendorong tokoh utama untuk berperilaku pada 

novel Partikel karya Dewi Lestari. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mendeskripsikan perilaku tokoh utama dalam novel Partikel karya Dewi 

Lestari. 

2) Mendeskripsikan faktor kebutuhan yang mendorong tokoh utama untuk 

berperilaku dalam novel Partikel karya Dewi Lestari 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

dalam perkembangan kajian sastra serta hasil pembahasannya dapat memberi 

sumbangan ilmu dalam mengapresiasi sastra. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pendidik bahasa sastra 

Indonsia, serta memberi masukan dan juga agar para pembaca lebih memahami isi 

dalam novel tersebut dan menjadi motivasi untuk memberikan ide yang lebih 

inovatif, dan juga dapat dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran apresiasi sastra. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Terdapat beberapa definisi istilah yang perlu ditegaskan sehingga 

mempermudah pembaca dalam memahami dan menghindari dari 

kesalahpahaman. Maka peneliti merasa perlu untuk memberikan suatu penegasan 

dan penjelasan, sebagai berikut: 

1) Novel merupakan sebuah karya prosa fiksi yang didalamnya terdapat sebuah 

rangkaian cerita kehidupan seseorang yaitu watak dan sifat setiap pelaku 

dalam cerita. 

2) Tokoh Utama ialah tokoh yang selalu mendominasi sebuah cerita dalam novel 

dan juga bertugas sebagai eksekutor dalam sebuah cerita. 

3) Psikologi sastra adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku yang 

berkaitan dengan  jiwa manusia. 
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4) Perilaku adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang dapat diamati dari 

luar yang berupa segala aktivitas ataupun penampilan diri. 

5) Teori Kognitif Sosial adalah perilaku manusia paling dapat diprediksikan 

melalui pemahaman dari interaksi antara manusia dengan lingkungan yang 

berarti untuk mereka sebagai interaksionis. 

6) Kebutuhan adalah sebuah faktor atau dorongan yang menyebabkan individu 

berperilaku sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. 


