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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Karya sastra merupakan hasil dari pemikiran kreatif serta imajinatif 

pengarang dalam menyampaikan ide-idenya. Karya sastra yang dihasilkan 

pengarang biasanya berupa pengalaman pribadi yang menceritakan tentang 

kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Hasil karya sastra yang 

diciptakan pengarang memiliki pesan-pesan moral untuk pembacanya. Pembaca 

dapat dibuat bahagia, sedih, emosi, dan lain sebagainya ketika membaca karya 

sastra. Perasaan yang dialami pembaca disebabkan oleh kepandaian pengarang 

dalam menciptakan alur, tokoh, latar cerita, amanat, dan lain-lain yang 

disajikannya. Karya sastra dapat dikatakan memiliki dunia sendiri yang diciptakan 

pengarang dari pemikiran imajinatif dan kreatifnya, baik itu karya puisi, novel, 

cerita pendek, drama, dan lain-lain yang dapat dinikmati oleh pembaca. 

Setiap pengarang memiliki ideologi yang berbeda-beda dalam 

menciptakan karya sastra. Hal ini disebabkan latar belakang yang dimiliki 

pengarang berbeda. Akibat dari latar belakang inilah tokoh yang hadir di dalam 

karya sastra memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Tokoh yang dihadirkan 

pengarang biasanya mewakili perasaan pengarang saat membuat karya sastra, 

tetapi tokoh yang dibuat seakan-akan hidup seperti layaknya di kehidupan yang 

nyata. Tokoh dalam karya sastra yang merupakan perwujudan nyata sikap 

manusia yang dibuat pengarang telah melalui proses kreatif dan imajinatif. Oleh 

karena itu, tokoh merupakan refleksi dari sifat yang dimiliki manusia. Tokoh 

dalam karya sastra merupakan subjek dari terjadinya suatu peristiwa. 
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Selain merupakan subjek, tokoh juga merupakan objek yang dikenai 

peristiwa. Pengarang dalam menciptakan tokoh membentuk suatu sikap yang 

dimiliki tokoh saat menghadapi permasalahan. Sikap yang dimiliki tokoh dalam 

menyelesaikan permasalahan memiliki keunikan tersendiri, karena hal tersebut 

dapat menimbulkan jalan cerita yang menarik. Hal inilah yang membuat tokoh 

dalam karya sastra memiliki peran penting dalam kesuksesan karya sastra yang 

diciptakan oleh pengarang. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan, harus sesuai norma yang berlaku di 

masyarakat, tetapi tidak semua orang mematuhi norma yang berlaku di 

lingkungan masyarakat. Setiap individu memiliki haknya masing-masing dalam 

melakukan tindakan baik atau tindakan buruk. Seseorang yang memiliki 

kepribadian baik biasanya belajar dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh. 

Pengalaman memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. 

Oleh karena itu, pengarang menciptakan tokoh dalam karya sastra memiliki 

kepribadian-kepribadian yang unik tergantung dari pengalaman-pengalaman dan 

watak yang dimiliki tokoh. 

Tokoh dalam karya sastra merupakan objek yang dapat diamati tingkah 

lakunya dengan menggunakan teori psikologi kepribadian. Penelitian tokoh yang 

terdapat di dalam novel menggunakan teori psikologi kepribadian karena tanpa 

disadari atau tidak, pengarang menciptakan tokoh dalam karyanya tetap 

memperhatikan aspek-aspek kepribadian. Hal ini disebabkan sikap yang dimiliki 

tokoh merupakan perwujudan dari manusia yang dituangkan dalam karya sastra. 

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Yoanita (2011: 770), novel diciptakan 
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untuk menggambarkan tentang kehidupan manusia yang kompleks. Konflik yang 

diciptakan pengarang biasanya bertujuan untuk memperlihatkan watak yang 

dimiliki tokoh. Oleh sebab itu, perilaku yang dilakukan tokoh juga dapat diamati, 

karena setiap tokoh yang diciptakan memiliki motif dan niatan tertentu dalam 

melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan tokoh harus diketahui terlebih 

dahulu latar belakang ia melakukan hal tersebut. 

Psikologi sastra adalah interdisipliner yang mengkaji aktivitas kejiwaan di 

dalam karya sastra. Menurut Endraswara (2013: 96), tokoh dalam karya sastra 

merupakan fenomena psikologis karena tokoh menampilkan aspek kejiwaan yang 

dimilikinya. Pendekatan psikologi digunakan untuk menelaah karya sastra dalam 

menampilkan watak para tokoh dalam menghadapi berbagai problem psikologi, 

terutama psikologi kepribadian. 

Penggunaan kajian psikologi sastra untuk mempermudah peneliti dalam 

mengkaji aspek-aspek kepribadian tokoh tersebut. Kajian psikologi sastra dapat 

digunakan mengkaji karya sastra memiliki berbagai jenis, salah satunya teori 

kepribadian. Teori psikologi kepribadian yang berpusat pada pribadi dikemukakan 

oleh Carl Rogers. Menurut Rogers (dalam Alwisol, 2004: 346), kebermaknaan 

seseorang ada pada pengalaman sadarnya, pengalaman tersebut memberikan 

intelektualitas serta emosional pada pribadi seseorang bertambah secara terus-

menerus. Hal inilah yang membuat teori kepribadian yang dikemukakan oleh 

Rogers memiliki kelebihan tersendiri. 

Rogers percaya dan optimis terhadap sifat alami yang dimiliki manusia. 

Rogers yakin dorongan paling dasar adalah aktualisasi. Aktualisasi yang 

dimaksud adalah memelihara diri, mempertahankan diri, dan meningkatkan diri 
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sendiri. Rogers percaya dengan memberikan satu kesempatan, individu akan 

berkembang sebagai bentuk aktualisasi dan mempunyai berbagai cara dalam 

menyesuaikan diri (Naisaban, 2004: 346-347). Rogers berpendapat lebih baik 

memikirkan apa yang akan dilakukan pada masa sekarang, daripada berlarut-larut 

dengan memikirkan masa lampau, karena itu dapat mempengaruhi tingkat 

psikologis. Hal inilah yang membedakan teori yang dikemukakan oleh Rogers 

dengan teori-teori yang lain. 

Di sisi lain, kelebihan teori Carl Rogers yaitu mementingkan stimulus 

untuk berkembang serta aktualisasi diri (Alwisol, 2004: 354). Aktualisasi harus 

dilakukan secara berkelanjutan, karena bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan 

manusia untuk mengembangkan bakatnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Hasil akhir dari proses aktualisasi diri untuk membuat manusia lebih maju yang 

mengakibatkan kepribadian menjadi berfungsi sepenuhnya dan memiliki sikap 

positif dalam menghadapi kehidupan. Hal itulah yang membedakan teori 

kepribadian Carl Rogers dengan teori kepribadian Sigmund Freud, karena teori 

kepribadian Sigmund Freud beranggapan bahwa sistem kepribadian yang asli 

didapatkan mulai dari lahir, bukan didapatkan mulai dari pengalaman hidup. 

Penggunaan teori kepribadian Carl Rogers dalam aspek karakteristik 

kepribadian yang dapat berfungsi sepenuhnya dan sikap positif. Karakteristik 

kepribadian yang berfungsi sepenuhnya untuk menggambarkan individu dalam 

menggunakan kapasitas dan bakatnya, merealisasi potensinya, dan lebih 

memahami dirinya sendiri dari hasil psikologik yang matang dengan seluruh 

rentang pengalaman yang diperoleh. Psikologik yang matang juga terbentuk 

karena pada masa kanak-kanak menerima kasih sayang, penghargaan positif dari 
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orang-orang sekitarnya, dan dapat memaknai dirinya sendiri. Hal ini memiliki 

kesesuaian dengan tokoh utama dalam novel “24 Jam Bersama Gaspar” karya 

Sabda Armandio. Tokoh utama novel “24 Jam Bersama Gaspar” karya Sabda 

Armandio bernama Gaspar. Gaspar dalam novel ini banyak mendapatkan 

pengalaman-pengalaman sejak ia kecil, dari pengalaman yang baik hingga yang 

buruk. Gaspar juga tidak diberikan kasih sayang serta penghargaan yang cukup 

oleh orang tuanya, karena Gaspar sejak kecil lebih dekat dengan sopir ayahnya. 

Kedekatannya dengan sopir ayahnya semenjak ayah dan ibunya memiliki 

selingkuhan masing-masing hingga ujung dari permasalahan ini keduanya 

memutuskan untuk bercerai. Meskipun mendapatkan permasalahan yang sangat 

berat, ia tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Pengalaman-pengalaman yang 

didapat sejak kecil membentuk kepribadian Gaspar. 

Setiap tindakan yang akan dilakukannya, selalu belajar dari pengalaman 

yang pernah didapat. Ia tidak pernah menolak pengalaman baru dalam hidupnya. 

Tokoh utama dalam novel ini sangat percaya diri, ia melakukan sesuatu menurut 

apa yang dirasa benar baginya. Gaspar sangat senang bertindak sesuka hatinya, 

karena ia memiliki perasaan berkuasa dan beranggapan semuanya akan baik-baik 

saja selama ada dia. Gaspar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik seiring 

dengan pengalaman-pengalaman yang didapatnya. Hal ini sejalan dengan teori 

kepribadian Carl Rogers, bahwa pengalaman yang membentuk pribadi dapat 

berfungsi sepenuhnya dan memiliki sikap positif. 

Penelitian yang dilakukan Setianingrum (2008) dengan judul “Analisis 

Aspek Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Supernova Episode Akar Karya 

Dewi Lestari: Tinjauan Psikologi Sastra” sama dengan penelitian ini, yaitu sama-
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sama mengkaji aspek kepribadian tokoh utama.  Hal yang membedakannya adalah 

objek (novel) yang digunakan dan kajian yang digunakan. Penelitian terdahulu 

menggunakan teori kepribadian humanistik Abraham Maslow, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan teori kepribadian yang dikemukakan oleh Carl 

Rogers. 

Tokoh utama yang dijadikan objek penelitian dalam novel 24 Jam 

Bersama Gaspar karya Sabda Armandio belum pernah dilakukan, tetapi 

penelitian yang menggunakan kajian psikologi kepribadian Carl Rogers pernah 

dilakukan oleh Rizkyka Dewi Yunita Sari (2011) berjudul “Kajian Psikologi 

Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Supernova Episode Akar Karya Dewi 

Lestari (Tinjauan Teori Kepribadian Carl Rogers)”. Penelitiannya berpusat pada 

aspek karakteristik kepribadian yang dapat berfungsi sepenuhnya yang meliputi: 

(a) adanya keterbukaan terhadap pengalaman, (b) memiliki kehidupan 

eksistensial, (c) keyakinan terhadap organisme diri sendiri, (d) memiliki perasaan 

yang bebas, dan (e) senantiasa untuk kreatif. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rizkyka terletak pada sikap positif. Penelitian 

terdahulu hanya terfokus pada karakteristik pribadi yang berfungsi sepenuhnya, 

sedangkan penelitian ini terfokus pada karakteristik pribadi yang berfungsi 

sepenuhnya, dan sikap positif tokoh utama. Permasalahan yang disajikan dalam 

penelitian ini lebih kompleks dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. 

Atas pertimbangan tersebut, objek penelitian ini adalah novel “24 Jam 

Bersama Gaspar” karya Sabda Armandio. Penelitian ini berjudul “Analisis Aspek 

Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel 24 Jam Bersama Gaspar Karya Sabda 

Armandio (Tinjauan Teori Kepribadian Carl Rogers)”. Pemilihan teori psikologi 
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kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Rogers karena penelitian ini berfokus 

pada pengalaman sebagai tolok ukur perkembangan kepribadian seseorang. Hal 

ini sangat tepat digunakan dalam mengungkapkan kepribadian yang dimiliki 

tokoh utama yang didapat dari pengalamannya, dan penggunaan teori kepribadian 

diharapkan dapat menjelaskan cara tokoh utama saat menyikapi permasalahan 

hidupnya. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada aspek kepribadian tokoh utama pada novel 24 Jam 

Bersama Gaspar karya Sabda Armandio. Gaspar memiliki kepribadian yang 

sangat unik. Kepribadian unik yang ia miliki akibat dari pengalaman-pengalaman 

yang didapatnya. Carl Rogers mengungkapkan pengalamanlah yang membentuk 

pribadi seseorang (Fudyartanta, 2012: 430). 

Fokus penelitian yang pertama adalah karakteristik kepribadian yang 

berfungsi sepenuhnya. Karakteristik kepribadian yang berfungsi sepenuhnya 

digunakan untuk menggambarkan proses terbentuknya kepribadian yang lebih 

matang akibat dari pengalaman hidup yang didapat. Karakteristik pribadi yang 

berfungsi sepenuhnya memiliki lima aspek, yaitu (a) terbuka terhadap 

pengalaman, (b) hidup menjadi eksistensial, (c) keyakinan terhadap organisme diri 

sendiri, (d) memiliki perasaan bebas, dan (e) kreativitas. Fokus penelitian kedua 

adalah sikap positif tokoh utama saat menghadapi permasalahan hidupnya. Carl 

Rogers (dalam Alwisol, 2004: 338-339) mengungkapkan sikap positif adalah 

perbuatan yang memperhatikan hal-hal positif dalam menunjukkan suasana jiwa. 
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Suasana jiwa yang dimaksud dalam berkegiatan kreatif, penyayang dan optimis 

dalam menjalankan sesuatu yang didasari dengan kesadaran. 

Adapun alasan memilih fokus penelitian tersebut karena setiap individu 

memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda-beda. Salah satu contohnya 

adalah Gaspar. Gaspar merupakan tokoh utama di dalam novel 24 Jam Bersama 

Gaspar. Kepribadian Gaspar terbentuk dari setiap pengalaman-pengalaman yang 

ia peroleh. Hal inilah yang membuat penelitian ini akan mengungkapkan 

kepribadian Gaspar yang meliputi karakteristik pribadi yang berfungsi 

sepenuhnya, dan sikap positif dalam menghadapi permasalahan hidupnya. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka fokus penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah karakteristik kepribadian tokoh utama yang berfungsi 

sepenuhnya pada novel 24 Jam Bersama Gaspar karya Sabda Armandio? 

2) Bagaimanakah sikap positif tokoh utama saat menghadapi permasalahan 

hidupnya dalam novel 24 Jam Bersama Gaspar karya Sabda Armandio? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan karakteristik kepribadian yang berfungsi sepenuhnya pada 

diri tokoh utama dalam novel 24 Jam Bersama Gaspar karya Sabda 

Armandio. 

2) Mendeskripsikan sikap positif yang dimiliki tokoh utama dalam menghadapi 

permasalahan hidupnya pada novel 24 Jam Bersama Gaspar karya Sabda 

Armandio. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoretis serta manfaat 

praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang memberikan 

manfaat untuk bidang ilmu terkait. Manfaat teoretis yang didapatkan sebagai 

berikut. 

1) Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penelitian psikologi 

kepribadian, terutama teori kepribadian Carl Rogers. 

2) Merupakan salah satu kajian interdisipliner antara ilmu sastra serta psikologi 

kepribadian, yang dapat menambah keberagaman teori serta materi ilmu 

terkait. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan memberikan manfaat praktis untuk masyarakat. 

Seperti bagi masyarakat yang ingin membahas bidang ilmu sastra serta bahasa. 

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut. 

1) Memberikan pengetahuan terhadap pembaca tentang terbentuknya kepribadian 

baik yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman hidup. 

2) Memberikan gambaran terhadap pembaca untuk merefleksikan kepribadian 

sehat yang berfungsi sepenuhnya. 

3) Penelitian ini memberikan peneliti tambahan wawasan serta pengetahuan 

terkait bidang ilmu psikologi dan sastra, dan memperoleh berbagai 

pengetahuan ketika menganalisis novel saat dikaitkan menggunakan teori 

kepribadian. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Penelitian diharapkan memberikan manfaat praktis untuk masyarakat. 

Seperti bagi masyarakat yang ingin membahas bidang ilmu sastra serta bahasa. 

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut. 

1) Kepribadian 

Kepribadian merupakan cara seseorang bereaksi serta berinteraksi dengan 

individu lain. 

2) Teori Kepribadian Carl Rogers 

Teori kepribadian Carl Rogers merupakan teori psikologi yang berpandangan 

bahwa pengalaman-pengalaman yang diperoleh dapat membentuk kepribadian 

seseorang menjadi lebih baik lagi.  

3) Karakteristik Kepribadian yang Berfungsi Sepenuhnya 

Karakteristik kepribadian yang berfungsi sepenuhnya merupakan 

penggambaran individu yang menggunakan kapasitas dan bakatnya, kemudian 

merealisasikan potensinya untuk bergerak maju dalam membentuk 

kepribadiannya menjadi lebih matang dari hasil pengalaman hidup yang telah 

didapat. 

4) Sikap Positif 

Sikap positif merupakan perilaku baik sesuai dengan nilai dan norma 

kehidupan dalam masyarakat.  


