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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan suatu karya yang imajinatif. Karya sastra mampu 

menimbulkan imajinasi tertentu pada penikmatnya. Karya sastra bisa dikatakan sebagai alat 

penyampaian ide-ide imajinatif pengarang yang berfungsi sebagai hiburan dan di dalamnya 

terdapat pesan-pesan khusus yang berguna untuk menambah pengalaman batin pembacanya. 

Karya sastra mampu membangkitkan perasaan-perasaan senang, sedih, bahagia, dendam, dan 

lain sebagainya. Perasaan tersebut tercipta karena kepandaian pengarang mengenai tokoh, 

alur, dan latar cerita yang disajikan. 

Menurut Sugiarti (2002:2) karya sastra intelektual yang dengan caranya sendiri 

merekam dan menyuarakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, karya sastra 

berada dengan teori-teori tidak hanya berbicara kepada intelek pembacanya, melainkan 

kepada seluruh kepribadiannya (termasuk keinginannya, emosi dan khayalan-khayalannya). 

Pendeknya, kesusastraan merupakan bagian integral yang penting, proses sosial dan 

kebudayaan. Karya sastra khususnya novel dibangun atas unsur-unsur pembentuknya. 

Unsur pembentuk tersebut saling berjalin dan berhubungan, novel dibangun atas dua unsur 

pembentuk yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik tanpa ada dua unsur pembentuk tersebut 

cerita yang disajikan ke dalam novel tidak akan menarik nikmat pembaca.  

Secara kategori sastra berbeda dengan psikologi, karena sastra berhubungan dengan 

dunia fiksi, sedangkan psikologi menunjuk pada studi ilmiah tentang perilaku dan kejiwaan 

manusia. Keduanya memiliki kesamaan yaitu berangkat dari manusia dan kehidupan sebagai 

objek kajian. Bedanya, dalam psikologi bersifat nyata sedangkan dalam sastra bersifat 

imajinatif. Adapun yang menjadi objek penelitian psikologi sastra adalah segala sesuatu yang 
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berhubungan dengan perilaku (psikologis) tokoh dalam karya sastra, psikologis pembaca, 

maupun psikologis penulis ketika melakukan proses kreatif (saat menciptakan karya sastra). 

Psikologi sastra merupakan kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai 

aktifitas kejiwaan. Oleh karena itu, karya sastra sastra dipandang sebagai fenomena 

psikologis yang menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokohnya. Dalam 

mengkaji karya sastra dengan pendekatan psikologi, peneliti dapat mengkaji perilaku dari 

setiap tokoh. Tokoh dengan segenap perilaku yang diciptakan pengarang dalam sebuah karya 

sastra merupakan gambaran kehidupan nyata yang digunakan dalam sebuah tulisan setelah 

memperoleh proses kreatif dan imajinatif. Untuk mengkaji karya sastra dengan pendekatan 

psikologi bisa menggunakan teori kepribadian. 

Kepribadian (personality) merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan 

pemikiran, kajian atau temuan-temuan (hasil praktik penanganan kasus) para ahli. Objek 

kajian kepribadian adalah “human behavior”, perilaku manusia, yang pembahasannya terkait 

dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut (Yusuf, 2007:1). Meskipun sudah 

jelas bahwa kepribadian itu mempunyai arti deskripsi, namun masih ada kemungkinan 

pendeskripsian itu ditinjau dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan orientasi di lapangan, 

ditemukan bermacam-macam teori berkaitan dengan psikologi kepribadian.  

Novel Kembang Jepun merupakan salah satu karya Remy Sylado. Novel Kembang 

Jepun menceritakan tentang perjuangan seorang wanita bernama Matsumi yang mencari cinta 

sejati sampai rela mengorbankan pekerjaan yang telah di idam-idamkan sejak kecil. Matsumi 

harus merasakan kekecewaan karena Sujono, laki-laki yang telah dipilihnya, bukan laki-laki 

yang baik. Humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. 

Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk 

melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai 
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potensi manusia dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan 

pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Kemampuan positif disini erat 

kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi 

adalah karakterisitik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran humanisme. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa penting meneliti novel ini karena 

pembaca dihadapkan terhadap permasalahan yang dialami oleh perempuan pada zaman 

penjajahan Jepang. Melalui karya sastra ini pengarang memberikan refleksi kepada pembaca 

tentang permasalahan hidupnya yang dialami oleh perempuan pada masa itu tanpa dapat 

melakukan pembelaan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh para tokoh perempuan dalam 

novel tersebut, Dalam hal ini peneliti menggunakan “Karakterisasi tokoh utama dalam novel  

Kembang Jepun karya Remy Sylado. penelitian ini menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan panelitian yang akan dilakukan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakterisasi tokoh utama dalam novel Kembang Jepun, 

serta mendeskripsikan kebutuhan psikologi humanistik dalam novel Kembang Jepun karya 

Remy Sylado. 

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, pertama (Nurahmi, 2011) 

dengan judul Kajian Psikologi Humanistik Tokoh Pada Teks Drama Sabai Nan Aluih Karya 

Tulis Sutan Sati. Pada penelitian tersebut beberapa yang ditemukan oleh peneliti, 

yaituMengfokuskan pada wujud rasa cinta kasih yang dialami tokoh dalam naskah teks 

drama, Wujud kebutuhan harga diri yang terdapat dalam teks drama.  

Kedua penelitian yang dilakukan oleh (Rini, 2005) dengan judul Analisis Nilai-Nilai 

Humanistik Tokoh Dalam Novel Kuncup Berseri Karya NH. Dini pada penelitian tersebut 

peneliti membahas tentangbagaimana jenis-jenis kebutuhan hidup manusia yang tergambar 

dalam novel kuncup berseri, bagaimana jenis-jenis kebutuhan hidup manusia yang 
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digambarkan pengarang melalui lakuan dan dialog yang lebih mengfokuskan pada fisiologis, 

rasa aman, rasa memiliki dan harga diri.  

Melihat beberapa penelitian terdahulu persamaan pengkajian ini dengan pengkajian 

terdahulu yang pernah dilakukan  peneliti  yakni terletak pada penggunaan kajian psikologi 

humanistik yang menganalisis pada karya sastra novel. Perbedaan kajian ini dengan 

penelitian terdahulu terletak pada pokok penelitian dan data hasil penelitian yang 

menganalisis menggunakan Karakterisasi tokoh utama dalam novel  Kembang Jepun  karya 

Remy Sylado.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berikut rumusan masalah dalam 

penelitian ini.  

1) Bagaimana Karakterisasi tokoh utama yang terdapat dalam novel Kembang Jepun? 

2) Bagaimana Kebutuhan psikologi humanistik tokoh utama dalam novel Kembang 

jepun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas supaya tepat pada sasaran yang diinginkan. 

Adapun tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan Karakterisasi tokoh novel Kembang Jepun karya Remy Sylado. 

2) Mendeskripsikan Kebutuhan psikologi humanistik yang terdapat dalam novel 

Kembang Jepun karya Remy Sylado. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada hakikatnya penelitian ini diharapkan dapat berhasil sebagai tujuan penelitian 

secara optimal serta menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat bagi 

khalayak umum. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  
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1) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, baik 

bersifat teoritis maupun praktis. Serta bagi perkembangan ilmu khususnya sastra 

Indonesia dapat meningkatkan dan mengembangkan apresiasi terhadap kajian 

karya sastra yang berkaitan dengan psikologi humanistik. 

2) Manfaat Praktis  

Secara praktis peneliti ini memberikan kepuasan tersendiri bagi peneliti, karena 

dengan penelitian ini dapat memahami secara jelas tentang perwujudan psikologi 

humanistik pada tokoh Matsumi, yang berkaitan dengan peran perempuan baik 

perannya dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 

1.6 Penegasan Istilah  

1) Novel adalah suatu cerita prosa fiksi dengan panjang tertentu, yang melukiskan 

para tokoh, gerak serta adegan kehidupan nyata yang representative dalam suatu 

alur atau suatu keadaan yang agak kacau atau dari jumlah kata, maka biasanya 

suatu novel mengandung kata-kata yang antara 35.000 kata sampai tak terbatas 

jumlahnya, novel juga dibentuk atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik (Sugiarti, 

2002: 115). 

2) Karakterisasi menurut Albertine Minderop (2005:10), Metode karakterisasi dalam 

telaah karya sastra adalah metode melukiskan watak para tokoh yang terdapat 

dalam suatu karya fiksi. Cara menentukan karakter (tokoh-dalam hal ini tokoh 

imajinatif-dan menetukan watak tokoh atau watak karakter sangat berbeda yang 

akan dibahas adalah cara melukiskan, atau lebih tepatnya cara menelaah watak 

tokoh yakni metode karakterisasi. 

3) Kebutuhan adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap pemikiran perilaku manusia 

menurut abraham maslow ada beberapa kebutuhan dasar yang memotivasi hidup 
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seseorang, yaitu: kebutuhan fisiologi seperti makan, air, tidur, dan seksual 

kebutuhan kedua yaitu keselamatan dan keamanan; kemudian kebutuhan 

hubungan dengan orang lain seperti keluarga, persahabatn, percintaan dan 

masyarakat sekitar; kebutuhan rasa hormat dan penghargaan diri. Jika semua 

kebutuhan telah dicapai maka akan ada kebutuhan pengembangan diri dari semua 

kebutuhan yang sudah terpenuhi, namun ada klebutuhan tambahan seperti estetik 

yaitu kebutuhan yang menyenangkan seperti keindahan alam, kognitif yaitu 

pemecahan atas suatu masalah yang dialami dan kebutuhan neorotik yang bersifat 

pada gaya hidup yang tidak sehat dan tidak bernilai yang dilakukan sesorang 

untuk aktualisasi diri ( Alwisol, 2010: 204).           

 


