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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini, peneliti akan memaparkan tinjauan teoritis untuk melandasi atau 

memperkuat penelitian yang dikaji. Penelitian, ini menggunakan beberapa teori, di antaranya, 

novel, Psikologi Sastra, Karakterisasi. Berikut merupakan paparan dari kajian teoritis. 

Sastra lahir dengan adanya dorongan dari manusia yang mengungkapkan kehidupan 

makhluk hidup, dapat berupa konflik, pengalaman, dan sebagainya Siswanto (Jusriani, 2015). 

Secara etimologi sastra berasal dari kesusastraan, Teew (Rokhmansyah, 2014: 1) menjelaskan 

kata sastra berasal dari penggalan sas yang berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi 

petunjuk, sedangkan tra yang berarti menunjukkan alat sarana, dengan demikian sastra 

merupakan alat berupa petunjuk atau buku interuksi atau buku pengajaran.    

Menurut Endaswara (Periwitama, 2013)  sastra merupakan gambaran kehidupan atau 

cermin kehidupan dari kehidupan makhluk hidup yang ditulis ke dalam sebuah karya sastra. 

Menurut Sumardjo dan Saini (Rokmansyah, 2014: 2) sastra merupakan ungkapan pikiran atau 

imajinasi seseorang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang dapat membangkitkan 

pesona.  Sastra juga memiliki fungsi, yaitu dapat memberi gambaran kepada pembaca 

maupun hiburan, dapat menjadi pendidik dan memberi pengetahuan akan nilai-nilai yang 

terkandung (nilai-nilai kebaikan dan kebenaran), dan lain sebagainya.   

 Karya sastra merupakan hasil karya dari pengarang, penyair, pujangga, sastrawan 

yang melibatkan cipta rasa dan daya imajinasi kehidupan makhluk hidup serta sebagai 

cerminan kehidupan makhluk hidup yang dijadikan sebagai objek karya sastra yang memiliki 

dampak tersendiri bagi para pembaca. Karya sastra dibagi menjadi tiga macam, yaitu prosa, 

drama, dan puisi. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan prosa yaitu novel.   

Berbagai macam jenis prosa di antaranya legenda, cerpen, dongeng, mitos, novel dan 

lain sebagainya. Menilik dari latar belakang di atas, bahwa pada penelitian ini akan 
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menggunakan novel. Novel Kembang Jepun karya Remy Sylado, karena pada novel tersebut 

mengisahkan berbagai tentang perjuangan seorang wanita yang bernama Matsumi. 

2.1 Pengertian Novel 

Novel merupakan karangan prosa yang mengandung rangkaian kisah kehidupan 

manusia dengan orang lain disekelilingnya dengan menonjolkan tokoh dan watak. Secara 

umum novel merupakan kisah lengkap tentang seorang tokoh atau beberapa tokoh, dengan 

berbagai konflik yang dihadapi, serta perjalanan tokoh. Novel berasal dari kata “Novella 

Manusia” yang memiliki pengertian sebuah barang baru berbentuk kecil, kemudian disebut 

sebagai cerita pendek. Dalam istikah bahasa Indonesia “Novella” merupakan karya sastra 

berupa prosa fiksi yang memiliki kisah yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sedikit, 

sehingga novel disebut sebagai hasil karya sastra yang utuh, serta mempunyai unsur-unsur 

pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstinsik (Nurgiantoro, dalam Jusriani, 2015: 3).  

Unsur-unsur pendukung dalam karya sastra terutama karya sastra prosa fiksi sebagian 

bersar sama. Unsur-unsur pendukung, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Menurut 

Nurgiantoro (dalam Jusrian, 2015: 3) unsur intrinsik merupakan unsur pembangun prosa fiksi 

dari dalam, karena unsur-unsur intrinsik ini yang membuat sebuah karya sastra prosa fiksi 

dapat terwujud. Unsur intrinsik pula sering dijumpai oleh pembaca dalam prosa fiksi, seperti 

pada novel. Unsur intrinsik terdiri dari, tokoh dan penokohan, latar, alur cerita, gaya bahasa, 

amanat, sudut pandang, tema. Unsur ekstrinsik menurut Andriani (dalam Pepatusdu, 2016: 

23) merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, unsur ekstrinsik secara tidak 

langsung mendukung karya sastra dari luar, dengan maksud dalam pembuatan karya sastra 

pengarang melihat keadaan sekitar masyarakat, dengan demikian unsur ekstrinsik juga 

berperan penting dalam pembuatan karya sastra. Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil 

beberapa unsur intrinsik, di antaranya tokoh. Dari semua unsur intrinsik yang telah 

disebutkan, hanya beberapa yang akan dipaparkan dalam penelitian ini untuk memperkuat 
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kajian teoritis dalam penelitian yang diangkat. Adapun yang akan di antaranya Tokoh dan 

penokohan, berikut merupakan paparannya. 

1) Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dalam dunia sastra sangat berperan penting dalam menghidupkan kisah yang 

ada, dengan siafat-sifat  yang berbeda pada setiap tokohnya. Pada umumnya masyarakat 

hanya mengenal beberapa tokoh, di antaranya antagonis, dan protagonis. Sedangkan 

pengertin tokoh menurut (Rokhmansyah 2014: 34) tokoh merupaka perwujudan atau lukisan 

tokoh atau seseorang yang ada di dalam prosa fiksi dengan memiliki sifat baik maupun jahat, 

dengan demikian tokoh sangat berkaitan erat dalam karya sastra. Menurut (Nurgiantoro, 

2013: 258)  Berikut merupakan paparan jenis-jenis tokoh dan penokohan. 

(1) Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Tokoh-tokoh pada karya sastra, terutama prosa fiksi dibedakan atau dilihat pada 

penting tidaknya peran yang dibawakan, misalnya tokoh utama dan tokoh tambahan. Menurut 

Nurgiantoro (2013: 259) tokoh utama merupakan tokoh yang diutamakan, dengan kata lain 

tokoh yang berperan penting, sering diceritakan dalam sebuah cerita prosa fiksi. Sedangkan 

tokoh tambahan merupakan tokoh yang dapat muncul beberapa kali. Tokoh tambahan juga 

sering diabaikan oleh pembaca karena peran yang tidak penting (Nurgiantoro, 2013: 259). 

(2) Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Tokoh-tokoh dalam karya sastra terutama prosa fiksi dapat dibedakan menjadi dua, 

dilihat dari peran yang diperankan penting atau tidak. Menurut Nurgiantoro (2013: 260) 

peran penting yang dapat diperankan oleh tokoh utama ada dua yaitu tokoh protagonis dan 

tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang dikagumi oleh pembaca, karena 

tokoh protagonis memiliki sifat yang baik hati, sikap sopan santun, yang sering diceritakan 

atau dapat sebagai pahlawan diakhir cerita prosa fiksi. Sedangkan tokoh antagonis 
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berbanding terbalik dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis sering bertentangan, berbeda 

pendapat dengan tokoh protagonis secara langsung maupun tidak langsung (bersifat fisik 

maupun batin) Nurgiantoro (2013: 261). 

(3) Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Tokoh statis dan tokoh berkembang pada karya sastra dibedakan melalui kriteria. 

Menurut Nurgiantoro (2013: 272) tokoh statis merupakan tokoh yang memiliki sifat, watak, 

pendirian yang tetap, walaupun setiap hari diterpa masalah tokoh statis akan tetap pada 

pendiriannya, serta tidak terpengaruh oleh orang lain.  

Tokoh berkembang merupakan tokoh kebalikan dari tokoh statis, karena tokoh 

berkembang mengalami perkembangan dengan seiring waktu berjalan misalnya berinteraksi 

sosial. Interaksi sosial yang dilakukan oleh tokoh dapat mengubah pandangan tokoh akan 

perilaku dan sebagainya (Nurgiantoro, 2013: 272). 

2.2 Psikologi  Sastra 

Psikologi sastra adalah kajian yang menelaah aspek kejiwaan dalam sastra. Telaah 

psikologi muncul karena disadari bahwa sastra memiliki hubungan dengan masalah 

psikologi. Telaah psikologi ini mungkin menyangkut kejiwaan si pengarang sebagai tipe 

manusia tertentu atau suatu menciptakan karya satra (proses kreatif), tipe dan hukum-hukum 

psikologi yang diterapkan pada karya satra serta proses kejiwaan tokoh-tokoh di dalam karya 

sastra itu sendri atau proses kejiwaan pembaca sewaktu membaca karya satra serta dampak 

karya sastra kepada pembaca (Saraswati, 2000 : 5-6) 

Analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. 

Artinya, psikologi turut berperan penting dalam penganalisisan sebuah karya sastra dengan 

bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun 

pembacanya. Dengan dipusatkannya perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis 

konflik batin yang terkandung dalam karya sastra. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 
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hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga melebur dan melahirkan ilmu baru 

yang disebut dengan “Psikologi Sastra”. Artinya, dengan meneliti sebuah karya sastra melalui 

pendekatan Psikologi Sastra, secara tidak langsung kita telah membicarakan psikologi karena 

dunia sastra tidak dapat dipisahkan dengan nilai kejiwaan yang mungkin tersirat dalam karya 

sastra tersebut. 

2.3 Karakterisasi 

Menurut Minderop Albertine (2005:10), atau dalam bahasa inggris charaterization, 

berarti pemeranan, pelukisan watak. 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. 

Metode perwatakan yang menggunakan penampilan tokoh memberikan kebebasan 

kepada pengarang untuk mengespresikan persepsi dan sudut pandangnya. Secara subjektif 

pengarang bebas menampilkan appereance para tokoh dengan watak positif (bijaksana, 

elegan, cerdas) biasanya pengarang menampilkan tokoh yang berpenampilan rapih dengan 

sosok yang proposional. 

1) Sabar 

Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi 

sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemanpuan untuk mngendalikan diri 

yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan 

kekokohan jiwa yang memilikinya. Semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki 

maka semakin kokoh juga ia dalam menghadpi segala macam masalah,tahan 

menghadapi cobaan dan tidak mudah putus asa. 

2) Tanggung jawab 
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Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang 

sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga berati berbuat sebagai perwujudan 

kesadaran akan kewajiban dan menaggung segala sesuatu yang telah ia lakukan. 

3) Mandiri  

Mandiri adalah sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain, 

seorang yang mejalankan usaha harus mampu memecahkan masalah sendiri. 

4) Agresif  

Agresif adalah  keinginan untuk melakukan perilaku negatif, kekerasan guna menyakiti 

orang lain atau merusak suatu benda yang dilakukan secara fisik maupun verbal dan 

cendrung ingin melakukan segala sesuatu yang diinginkan. 

 

2.4 Kebutuhan-kebutuhan Psikologi humanistik 

Teori Abraham Maslow (2010:199) dimasukkan kedalam paradigma traits karena teori 

itu menekankan pentingnya peran kebutuhan dalam membentuk kepribadian. Konsep hierarki 

kebutuhan yang diungkapkan Maslow (Feist, Greogori, 2010:331) beranggapan bahwa 

kebutuhan-kebutuhan di level lebih tinggi menjadi hal yang memotivikasi. Lima kebutuhan 

yang membentuk hierarki ini adalah kebutuhan konatif, yang berarti kebutuhan-kebutuhan ini 

memiliki karakter mendorong atau memotivasi. Kebutuhan-kebutuhan ini yang sering kali 

disebut sebagai kebutuhan dasar dapat dibentuk menjadi sebuah hierarki atau tangga dan di 

mana anak tangga menggambarkan kebutuhan yang lebih tinggi, tetapi bukan merupakan 

kebutuhan untuk bertahan hidup. Teori hirarki kebutuhan manusia menurut abraham maslow, 

yaitu: 

 

1) Kebutuhan fisiologis 
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Kebutuhan-kebutuhan Aktualisasi diri adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang 

paling mendesak pemuasannya karena berkait langsung dengan pemeliharaan biologis 

dan kelangsungan hidupan (Koswara 1991:119). Kebutuhan fisiologis merupakan 

kebutuhan yang bersifat homeostatik atau usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur 

fisik seperti kebutuhan makan, minum, istirahat, seks dan lain sebagainya. Kebutuhan 

fisiologis adalah kebutuhan yang sangat kuat diantara kebutuhan-kebutuhan lainnya. 

Semua kebutuhan yang lain harus ditinggalkan jika kebutuhan ini belum terpenuhi 

(Alwisol 2010:204). Kebutuhan fisiologis merupakan pendorong dan pemberi pengaruh 

yang kuat atas tingkah laku manusia, dan manusia akan selalu berusaha memenuhinya 

sebelum memenuhi  kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi (Koswara 1991:120). 

Kebutuhan fisiologis berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya setidaknya dalam 

dua hal penting. Pertama, kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang 

dapat terpenuhi. Orang-orang bisa cukup makan sehingga makanan akan kehilangan 

kekuatannya untuk memotivasi. Bagi orang yang baru saja selesai makan dalam porsi 

besar, pikiran tentang makanan bahkan dapat menyebabkan perasaan mual. 

Karakterisasi berbeda yang kedua dari kebutuhan fisiologis adalah kemampuannya 

untuk muncul kembali. Setelah orang-orang selesai makan, mereka lama-kelamaan 

menjadi lapar lagi, mereka terus menerus mengisi ulang pasokan makan dan air, dan 

satu tarikan nafas harus dilanjutkan oleh tarikan nafas berikutnya. Akan tetapi, 

kebutuhan-kebutuhan di level lainnya tidak muncul kembali secara terus-menerus. 

Contohnya, orang yang telah memenuhi kebutuhan mereka akan rasa cinta dan 

penghargaan akan tetap merasa percaya diri bahwa mereka dapat mereka dapat terus 

memenuhi kebutuhan mereka akan cinta dan harga diri (Feist dan Gregory j. Feist, 

2010:333). 

 



14 
 

 

2) Kebutuhan keamanan 

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka muncul kebutuhan 

keamanan,stabilitas,proteksi,stuktur hukum,keteraturan,batas,kebebasan dari rasa takut 

dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan adalah kebutuhan untuk 

mempertahankan kehidupan. Jika kebutuhan fisiologis adalah pertahanan jangka 

pendek, maka keamanan adalah pertahanan jangka panjang (Alwisol, 2010:204). 

Kebutuhan akan keamanan berbeda akan keamanan untuk terpenuhi secara berlebihan. 

Orang-orang tidak akan pernah benar-benar terlindungi dari meteor, kebakaranbanjir, 

atau peristiwa berbahaya lainnya. Pada masyarakat yang tidak sedang mengalami 

perang, sebagian besar orang-orang dewasa yang sehat dapat memenuhi kebutuhan 

akan keamanan  mereka setiap waktu sehingga menjadikan kebutuhan ini cendrung 

tidak penting. Akan tetapi, anak-anak lebih sering termotivasi oleh kebutuhan akan rasa 

aman karena mereka hidup dengan ketakutan akan gelap,orang asing, dan hukuman dari 

orang tua. Selain itu, sebagian orang dewasa merasa cendrung tidak aman karena 

kekuatan tidak masuk akal dari masa kecil terbawa hingga masa dewasa dan 

menyebabkan mereka bertindak seolah mereka takut akan hukuman dari orang tua. 

Mereka menghabiskan lebih banyak energi daripada energi yang dibutuhkan orang 

yang sehat untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan ketika mereka tidak 

berhasil memenuhi kebutuhan rasa aman tersebut, mereka akan mengalami apa yang 

Maslow (Feist dan Gregory j. Feist, 2010: 333-334) sebut sebagai kecemasan dasar. 

3) Kebutuhan Dimiliki dan Cinta 

Jika kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpuaskan, maka kebutuhan 

berikutnya adalah kebutuhan dimiliki atau menjadi tujuan yang dominan.Orang sangat 

peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau 

kehilangan cinta. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang penting seumur hidup (Alwisol, 
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2010: 205). Setelah orang memenuhi fisiologis dan keamanan mereka menjadi 

termotivikasi oleh kebutuhan akan cinta dan keberadaan, seperti keinginan untuk 

berteman, keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi 

bagian dari sebuah keluarga, sebuah perkumpulan, lingkungan masyarakat, atau negara. 

Cinta dan keberadaan juga mencakup beberapa aspek dari seksualitas dan hubungan 

dengan manusia lain dan juga kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan cinta (Feist 

dan Gregori j. Feist, 2010: 334). Psikoanalis terkenal, Erich Fromm (Friedma, Miriam 

W. Schustack, 2006: 339) mengatakan cinta adalah seni. Cinta bukanlah keadaan 

seseorang alami batang, ataupun sekdar fenomena semu, yang tidak memiliki arti nyata. 

Cinta membutuhkan pengetahuan, usaha, dan pengalaman. Kapasitas untuk mencintai 

harus di kembangkan dengan kerendahan hati ndan disiplin. Cinta adalah jawaban 

untuk pertanyaan yang tidak terjawab masalah esistensi manusia. Cinta membuat kita 

mampu mengatasi keterasiungan kita dari orang lain tapi tetap jga intergritas individual 

kita. 

4) Kebutuhan diri 

Jika kebutuhan dimiliki dan memcintai sudah terpuasakan, maka kekuatan motivasinya 

melemah, diganti dengan motivasi sendiri kebutuhan akan penghargaan, yang 

mencangkup penghormatan diri, kemampuan, dan pengetahuan yang orang lain hargai 

tinggi. Maslow (Feist dan Gregori j. Feist, 2010:335) mengindentifikasi dua tingkat 

kebutuhan akan penghargaan-reputasi dan harga diri. Reputasi adalah persepsi akan 

gengsi, pengakuan, atau ketenaran yang dimiliki seseorang, dilihat dari sudut pandang 

orang lain. Sementara harga diri adalah perasaan pribadi seseorang bahwa dirinya 

bernilai atau bermanfaat dan percaya diri. Harga diri didasari oleh lebih dari sekedar 

reputasi maupun gengsi. Harga diri menggambarkan sebuah “keinginan untuk 

memperoleh kekuatan, pencapain, atau keberhasialan, kecukupan, penguasaan dan 
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kemampuan, kepercayaan diri dihadapan dunia, serta kemamdirian dan keberkasan”. 

Sedangkan menurut maslow (Alwisol, 2010: 206) ada 2 jenis harga diri, yakni: 

1) Mengahargai diri sendiri yaitu kebutuhan kekuatan, penguasaan, kopetensi, 

prestadi, kepercayaan diri, kemandirian dan kebebasan. Orang membutuhkan 

pengetahuan mengenai dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga mampu menguasai 

tugas dan tantangan hidup. 

2) Mendapat penghargaan dari orang lain, yaitu kebutuhan prestise, penghargaan dari 

orang lain, status, ketenaran, dominasi menjadi orang penting, kehormatan, 

diterima dan diapresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal 

baik dan dinilai baik oleh orang lain. 

 


