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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra ialah tulisan fiksi imajinatif dan diciptakan atas dasar ide-ide dan 

imajinasi pengarang. Selain itu, menggambarkan aspek-aspek permasalahan di 

dalam kehidupan, baik dari segi sosial, budaya, moral, pendidikan, dan psikologi 

tokoh. Hal ini sejalan dengan pendapat Muslimin (2011: 132), yaitu sastra 

menampilkan sebuah lukisan tentang kehidupan. Mayoritas kehidupan tersebut 

berawal dari realita masyarakat. Oleh karena itu, sastra dipandang sebagai tiruan 

kehidupan yang  mengandung amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. 

Melalui sastra, seseorang dapat mengungkapkan semua hal tentang 

kehidupan dengan menciptakan suatu tulisan fiksi, misalnya novel. Melalui 

ciptaannya, seseorang dapat belajar banyak hal, salah satunya dari segi psikologis, 

seperti ungkapan kehidupan batiniah dan perilaku individu. Aspek psikologi 

dalam suatu novel erat kaitannya dengan ilmu psikologi sastra. Melalui pondasi 

tentang psikologi sastra ini, maka sebuah novel mampu diungkap dari aspek 

psikologi. Hal ini dikarenakan novel mengandung banyak aspek kepribadian yang 

memang sengaja diciptakan pengarang baik secara fiksi maupun fakta dari dalam 

kehidupannya. 

Aspek kepribadian dapat dikaji melalui pondasi ilmu psikologi sastra.  

Psikologi sastra ini memang sebuah teori dalam sastra dengan berpandangan 

bahwa sastra semacam salah satu aktivitas kejiwaan (Jusriani, 2015: 2). 

Berhubungan dengan kepribadian, peneliti berfokus pada perilaku individu yang 
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dihadirkan dalam novel Dari Ngalian Ke Sendowo. Perilaku individu sangat 

berkaitan erat dengan terbentuknya suatu karakter dalam karya fiksi. Melalui 

pembentukan karakter inilah suatu karya sastra dapat dihadirkan. Melalui fokus 

penelitian tersebut, peneliti akan menelaah wujud-wujud perilaku individu yang 

dilakukan oleh tokoh utama tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi 

perilaku individu untuk mencapai superioritas tokoh utama dalam kehidupan 

sosial. Wujud-wujud perilaku individu ini diungkap tokoh utama melalui 

penggambaran khas tokoh dan dari dialog dengan beberapa tokoh. 

Perilaku individu merupakan perilaku yang memiliki ciri khusus dan 

tercipta karena adanya sebuah keinginan mencapai superioritas. Dengan meneliti 

kajian ini, tentu  dapat memperkuat ilmu psikologi yang ada dalam karya sastra. 

Selain itu, dapat memberikan sumbangan pada konstruk kepribadian dalam ranah 

pendekatan psikologi sastra. 

Beberapa alasan lain meneliti tentang perilaku individu, karena kajian 

perilaku individu ini tidak hanya mencakup sifat khas dari tokoh utama saja, 

namun peneliti akan mengkonstruksi lebih dalam sosok tokoh utama dalam 

menjalin interaksi dengan sesama. Mulai dari sisi kehidupan sehari-hari dan upaya 

mempertahankan hidup untuk mencapai kesuksesan dengan motif-motif yang 

khas dalam diri tokoh. 

Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat 

dijadikan teladan bagi pembaca dari segi perilaku individu tokoh mengenai 

pemantapan hidup mandiri dan bermasyarakat. Selain itu, menelaah perilaku 

individu tokoh utama dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat yang memiliki 

norma serta aturan yang diberlakukan.  Dengan demikian, penelitian ini sangat 
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penting untuk dilakukan karena mampu memberikan pandangan hidup dan 

menyeimbangkan antara keakuan diri, minat sosial kepada lingkungan 

masyarakat, serta mengontrol diri dalam menaati suatu aturan yang ada. 

Alasan lain, meneliti perilaku individu karena novel yang dikaji adalah 

aspek pendukung utama. Novel Dari Ngalian Ke Sendowo merupakan salah satu 

novel yang menghadirkan tentang sosok Dini yang tangguh, kreatif dan berjiwa 

besar. Hal ini tentu berhubungan erat dengan aspek kejiwaan atau psikologi.  

Novel ini juga menggambarkan bagaimana seseorang dalam mengatasi 

permasalahan dan menempatkan diri dalam keadaan apapun. Apalagi novel ini 

mengisahkan tentang pengalaman pribadi pengarang, mulai dari nama tokoh dan 

kejadian yang dialami. Hal ini menambah keunikan tersendiri, karena sering 

ditemui bahwa novel itu lebih menceritakan hal yang berbau fiksi atau khayalan. 

Namun demikian, novel ini tidak. Semua hal yang berhubungan dengan 

kehidupan pengarang dicantumkan dalam novel ini. Oleh karena itu, novel Dari 

Ngalian Ke Sendowo memiliki banyak kelebihan, baik secara isi maupun bahasa. 

Dari segi bahasa, novel ini menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia, namun diberi sentuhan keindahan yang dibuat oleh pengarang. 

Hal tersebut membuat novel ini semakin memiliki daya tarik tersendiri bagi 

pembaca. 

Dilihat dari segi pengarangnya, Nh. Dini merupakan sastrawan yang 

terkenal. Banyak karya yang telah ditulisnya sejak tahun 1951. Karya terbarunya 

diterbitkan tahun 2015 yang berjudul Dari Ngalian Ke Sendowo. Novel ini 

menggambarkan tokoh yang mandiri, tekun, sangat menghargai seseorang di 

sekitarnya, dan peka terhadap lingkungan. Budaya saling bahu-membahu juga 
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tercermin dalam novel. Oleh karena itu, karya sastra ini menarik untuk dijadikan 

objek penelitian. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Irliyanti (2011) yang berjudul 

Telaah Perilaku Tokoh Utama dalam Novel Negeri 5 Menara Karya Ahmad 

Fuadi (Tinjauan Teori Psikologi Behaviorisme Skinner). Penelitian tersebut 

berupaya mendeskripsikan perilaku tokoh utama dan penguatan positif yang 

memotivasi perilaku tokoh utama. Selanjutnya, hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa perilaku tokoh utama rajin dalam beribadah, patuh, tanggung jawab, kerja 

keras dalam belajar, berani, dan pemarah. Sementara itu, penguat dari perilaku-

perilaku tersebut berasal dari dua aspek, yaitu penguatan primer dan sekunder. 

Kelemahan dari penelitian ini terletak pada hasil penelitian fokus yang kedua, 

yaitu tidak dijelaskan secara rinci hasil penemuan tentang penguat dari perilaku 

tokoh. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Irliyanti dan yang akan peneliti 

lakukan terdapat pada fokus penelitiannya, yaitu tentang perilaku. Sementara itu, 

perbedaannya terletak pada aspek-aspek perilaku dan teori yang digunakan. Jika 

penelitian sebelumnya hanya mengkaji dari segi perilaku tokoh dan penguatnya, 

akan tetapi penelitian ini mengkaji dua aspek, yaitu wujud perilaku individu dan 

faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku individu untuk mencapai 

superioritas. Selain itu, teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 

psikologi behaviorisme Skinner, namun teori yang digunakan di penelitian ini 

ialah psikologi individual dari Alfred Adler. 

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Sumita (2010) yang 

berjudul Perubahan Perilaku pada Tokoh Utama dalam Novel Tuhan Izinkan Aku 
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menjadi Pelacur Karya Muhidin M. Dahlan. Penelitian tersebut membahas 

tentang perilaku tokoh utama, perubahan perilaku tokoh utama, dan dampak 

perilaku tokoh utama dengan menggunakan teori psikologi behaviorisme Skinner. 

Hasil penelitian dari Sumita menunjukkan bahwa tokoh utama memiliki 

perilaku bertanggung jawab, berani, cerdas, sekaligus patuh dan berdedikasi. 

Sementara itu, perilaku yang berubah pada tokoh utama berasal dari kegiatan 

secara sadar dan memang disengaja oleh individu tersebut. Akibat yang 

ditimbulkan atas perilakunya berdampak pada dirinya dan keluarga.Kelemahan 

dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang tidak menyebutkan secara 

jelas ruang lingkup dampak perilaku dari tokoh utama, sehingga masih terkesan 

dampak secara umum. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Sumita dan yang akan peneliti lakukan 

adalah sama-sama dalam ranah perilaku tokoh. Sementara itu, perbedaannya 

terletak pada novel yang dikaji serta aspek penelitiannya. Jika penelitian 

sebelumnya menggunakan novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, tetapi 

penelitian ini menggunakan novel Dari Ngalian Ke Sendowo. Selanjutnya, 

penelitian sebelumnya membahas tentang perilaku tokoh, perubahan perilaku 

tokoh, dan dampaknya melalui teori behaviorisme Skinner, akan tetapi penelitian 

ini lebih mengarah pada wujud perilaku individu dengan memakai teori psikologi 

individual Alfred Adler serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu 

untuk mencapai superoioritas tokoh utama dalam kehidupan sosial.  

Peneliti fokus pada aspek perilaku individu karena pada novel Dari Ngalian 

Ke Sendowo Karya Nh. Dini menunjukkan keakuan diri tokoh utama dalam 

berperilaku, namun masih berpegangan dengan jiwa sosial yang tertanam dalam 
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diri tokoh utama. Jiwa-jiwa sosial ini sangat memengaruhi perilaku individu tokoh 

utama, karena dalam mewujudnya menjadi manusia yang superior tidak akan 

pernah lepas dari hubungan antarmanusia atau norma-norma yang terdapat dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Kajian Perilaku Individu 

Tokoh Utama Dalam Novel Dari Ngalian Ke Sendowo Karya Nh. Dini melalui 

Pendekatan Psikologi Sastra” dengan fokus penelitian pada aspek wujud-wujud 

perilaku individu dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individuuntuk 

mencapai superioritas tokoh utama dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berlandaskan dari latar belakang, maka rumusan masalahnya, meliputi: 

a. Bagaimana wujud perilaku individu untuk mencapai superioritas tokoh utama 

pada novel Dari Ngalian Ke Sendowo karya Nh. Dini? 

b. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku individu untuk mencapai 

superioritastokoh utama dalam kehidupan sosial pada novel Dari Ngalian Ke 

Sendowo karya Nh. Dini? 

 

1.3 Tujuan 

Berlandaskan dari rumusan masalah yang sudah dicantumkan, lalu tujuan 

penelitian ini, meliputi: 

a. Mendeskripsikan wujud perilaku individu untuk mencapai superioritas tokoh 

utama pada novel Dari Ngalian Ke Sendowo karya Nh. Dini.  
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b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu untuk 

mencapai superioritas tokoh utama dalam kehidupan sosial pada novel Dari 

Ngalian Ke Sendowo karya Nh. Dini. 

 

1.4 Manfaat 

Berlandaskan dari tujuan penelitian yang sudah dicantumkan, kemudian ada dua 

manfaat yang dapat disimpulkan, meliputi manfaat teoritis dan manfaat 

praktisnya, meliputi: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

a. Mampu menjadi salah satu tinjauan ilmu kesusastraan dalam perspektif 

psikologi sastra. 

b. Memberikan sumbangan pada konstruk kepribadian dalam ranah kajian 

psikologi individual. 

c. Memperkaya penggunaan teori dari ilmu psikologi yang digunakan untuk 

menganalisis karya sastra pada suatu penelitian. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Menjadikan pembaca menyadari bahwa banyak kejadian di dalam novel ini 

yang dapat dijadikan sebagai pengalaman hidup sekaligus pengetahuan, 

sehingga pembaca dapat menyikapi hal-hal tersebut jika berada dalam posisi 

yang sama. 

b. Menambah referensi pengajar sastra dalam mengembangkan perilaku 

individu dengan tetap peduli terhadap sikap sosial dan taat pada norma serta 

aturan yang ada dalam masyarakat. 
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c. Memperluas cakrawala pengkaji selanjutnya bahwa novel Dari Ngalian Ke 

Sendowo dapat diulas melalui sudut pandang yang berbeda, contohnya 

penelitian tentang etika Jawa tooh utama. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Demi menghindari kesalahan penafsiran pada penggunaan istilah, lalu 

disertakan juga definisi operasional. Dengan demikian, definisi ini digunakan 

sebagai penyamaan pengertian terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini. 

Berikut beberapa istilah dalam definisi operasional yang dimaksud, yaitu: 

1) Perilaku Individu 

Perilaku individu adalah perilaku yang memiliki ciri khusus dan tercipta karena 

adanya sebuah keinginan mencapai superioritas dalam diri individu. 

2) Finalisme semu 

Finalisme semu adalah sebuah keinginan seseorang yang mustahil akan terwujud. 

3) Rasa rendah diri  

Rasa rendah diri adalah wujud rasa ketidakberhargaan diri karena lemahnya faktor 

fisik maupun psikis.  

4) Dorongan kemasyarakatan 

Dorongan kemasyarakatan berhubungan dengan minat sosial individu terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

5) Gaya hidup 

Gaya hidup adalah kebiasaan hidup seseorang dalam mengatur pola hidupnya 

serta cara bersosialisasi dengan lingkungan.  

6) Diri yang kreatif 
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Diri yang kreatif adalah diri yang tidak pernah berhenti dalam mengeksplor 

dirinya untuk mengembangkan sesuatu yang dia dapatkan dari lingkungannya. 

7) Konformitas 

Konformitas adalah suatu aturan yang memang selayaknya dilakukan oleh 

seorang individu. 

8) Kesepakatan 

Kesepakatan adalah permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. 

9) Kepatuhan 

Kepatuhan adalah suatu faktor yang memengaruhi individu untuk melakukan 

tindakan yang diperintahkan kepadanya. 


