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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil aktivitas kejiwaan pengarang. 

Aktivitas kejiwaan itu dapat berasal dari diri sendiri maupun dari pengalaman 

dan pengamatannya terhadap dunia luar. Kemudian di ekspresikan dalam 

bentuk tulisan yang bermedium bahasa, dengan medium tersebut, pembaca 

dapat memahami segala peristiwa-peristiwa psikis yang dihadirkan pengarang 

melalui tokoh-tokoh sastra. Tokoh-tokoh itu bersifat imajinatif, tetapi 

merupakan cerminan tokoh-tokoh dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, 

sastra adalah pantulan kejiwaan yang menampilkan aspek-aspek kejiwaan 

melalui tokoh-tokoh dalam teks drama maupun prosa (Endraswara, 2011:96). 

Karya sastra dapat dikelompokan mejadi puisi, novel, cerpen, dan drama. 

Novel adalah cerita prosa fiksi yang kaya gerak serta adegan kehidupan nyata 

yang sesuai dalam satu alur. Karya novel biasanya mengangkat berbagai 

fenomena yang terjadi di masyarakat. Karya novel yang menarik dapat 

mempengaruhi jiwa pembaca sehingga seolah-olah hadir dalam cerita 

tersebut. 

Keberadaan karya sastra tidak hanya sebagai bacaan bagi masyarakat 

karena pengarang menggunakan seluruh jiwanya dalam menciptakan sebuah 

karya sastra. Hal ini tidak lepas dari proses kreatif, sehingga banyak hal yang 

kita rasakan saat membaca. Seorang pengarang mengungkapkan problemnya 

melalui karya sastra dan pengarang sendiri ikut berada di dalamnya.
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 Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu 

memberi pengaruh terhadap masyarakat. Pengarang menciptakan sebuah 

karya sastra dalam konteks tertentu, cerita yang digambarkan bersumber dari 

berbagai fenomena kehidupan sosial di dalam lingkungan masyarakat. 

Dengan kekuatan imajinasinya dapat melahirkan sebuah karya sastra dan 

permasalahan sosial masyarakat yang melingkupinya di dalam dunia nyata. 

Pengarang akan terikat oleh pengalaman dan perjalanan ruang dimensinya 

untuk menjiwai imajinasinya, pengetahuan, pendidikan, tradisinya, wawasan 

seninya, dan sebagainya. Pengarang mengkreasikan dan menarasikan 

peristiwa kehidupan secara fiktif dan imajinatif sehingga tercipta sebuah 

karya sastra. 

Cipta sastra tersebut selain memiliki estetika juga mempunyai dasar 

etika yang diperjuangkan. Horace (dalam suyitno, 1986:28) mengatakan 

bahwa sastra haruslah dulce et utile, indah dan berguna. Cipta sastra tersebut 

menunjukkan sifatnya yang kreatif ia juga merupakan penerangan yang 

mampu memimpin manusia mencari nilai-nilai yang dapat menolongnya 

untuk menemukan hakikat kemanusiaan yang berkepribadian. Oleh karena itu 

untuk memahami sebuah karya sastra terutama novel, seorang pembaca tidak 

dapat mengabaikan unsur keindahan. Keindahan itu sendiri dapat dilihat dari 

unsur intrinsik dan ekstrinsik. unsur-unsur itulah yang membagun 

terwujudnya karya sastra dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, 

pembaca akan mudah menemukan gagasan yang disampaikan pengarang 

dalam suatu karya sastra. 
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Seorang pengarang memiliki konsep yang berbeda-beda dalam 

melahirkan karyanya. Hal ini menyebabkan tokoh yang ditampilkan dalam 

karya sastra merupakan tokoh yang memiliki jiwa dan gejolak dalam dirinya 

yang hal ini menyangkut masalah kehidupannya. Karya sastra merupakan 

uraian perasaan dan realita sosial dalam semua aspek kehidupan manusia 

yang telah tersusun dengan kaidah cinta dan keindahannya. 

Dalam kaitannya dengan sastra, psikologi merupakan ilmu bantu yang 

relevan karena dari proses pemahaman terhadap karya sastra dapat diambil 

ajaran dan kaidah psikologi. Antara sastra dan psikologi terdapat hubungan 

timbal balik, hubungan itu bukan hanya sebuah hubungan yang sederhana 

melainkan hubungan yang dapat dipahami. Oleh karena itu, psikologi sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan atau keadaan psikis manusia 

dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam upaya pemahaman suatu 

karya sastra. 

Teori kepribadian yang diungkapkan oleh Sigmund Freud terkenal 

dengan istilah psikoanalisis. Dalam teori ini kepribadian dianggap sebagai 

sebuah struktur yang terdiri dari tiga aspek yaitu Id, Ego, dan Superego. 

Psikoanalisis memiliki hubungan langsung dengan karya sastra karena 

psikoanalisis memberikan suatu teori tentang tujuan yang tersembunyi dalam 

kepribadian manusia. Dari uraian tersebut, peneliti menggunakan teori 

psikoanalisis dalam menelaah novel “Pasung Jiwa karya Okky Madasari” 

dengan melihat aspek id, ego, dan superego tokoh utamanya. 
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Novel Pasung Jiwa adalah novel salah satu  karya Okky Madasari yang 

mengisahkan seorang laki-laki yang bernama Sasana yang menjalani 

pergulatan dalam mencari kebebasan dan melepaskan diri dari segala 

kukungan. Mulai dari kukungan tubuh dan pikiran, kukungan tradisi dan 

keluarga, kukungan norma dan agama, hingga dominasi ekonomi dan 

belenggu kekuasaan. Hal ini menimbulkan konflik batin dalam dirinya yang 

sangat mempengaruhi perilakunya dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam 

novel tersebut. 

Bentuk dan jenis  kepribadian pada novel Pasung Jiwa merupakan suatu 

permasalahan konflik batin tokoh utama yang sangat rumit yang berupa 

tekanan-tekanan dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya 

sehinga berpengaruh terhadap perilaku dan jalan pikiran antara tokoh utama 

dengan tokoh-tokoh yang lain dalam novel. Oleh karena itu penelitian tertarik 

untuk meneliti struktur bentuk dan jenis kepribadian tokoh utama novel 

Pasung Jiwa karya Okky Madasari. 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Erik Putra Ludi Wijaya 

(2014) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul 

“Analisis Kepribadian Tokoh Utama pada Novel 5cm karya Donny 

Dhirgantoro: sebuah analisis psikologi humanisme Carl Rogers”. Penelitian 

tersebut fokus pada analisis kepribadian tokoh utama sesuai dengan teori 

kepribadian Carl Rogers yang terdapat pada novel 5cm. 
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Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Ika Ervina Sifiyanti 

(2005) dengan judul Aspek Dinamika Kepribadian Tokoh Utama dalam 

Kumpulan Cerpen namanya, Massa karya Ratna Indraswari Ibrahim: Sebuah 

kajian teori psikoanalisis Sigmund Freud. Penelitian tersebut fokus pada 

pendeskripsian aspek dinamika kepribadian tokoh utama dalam kumpulan 

cerpen yang meliputi naluri tokoh, distribusi penggunaan  energi, kecemasan 

dalam diri tokoh utama dan mekanisme pertahanan ego oleh tokoh utama. 

Dari uraian di atas perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan 

dengan penelitian yang telah dilakukan salah satunya terdapat pada fokus 

penelitian, yakni pada penelitian sebelumnya lebih difokuskan analisis aspek 

dinamika kepribadian, sedangkan penelitian yang dilakukan ini menganalisis 

kepribadian tokoh utama pada novel karya Okky Madasari. Peneliti 

menganalisis kepribadian dengan melihat bentuk dan jenis  kepribadian dan  

dinamika kepribadian pada tokoh utama pada novel Pasung Jiwa karya Okky 

Madasari. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan kepribadian tokoh 

utama dengan menggunaan teori analisis Sigmund Freud. Teori ini dipilih 

untuk memahami dan menjelaskan permasalahan batin dan jiwa serta 

kepribadian yang tercermin dalam tokoh utama dalam novel Pasung Jiwa 

Karya Okky Madasari. 
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1.2 Pembatasan Masalah 

Sebuah penelitian haruslah dibatasi permasalahannya agar tidak 

meluas. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjelaskan 

kepribadian tokoh utama dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund 

Freud. Teori ini dipilih untuk memahami dan menjelaskan permasalahan 

batin atau jiwa serta kepribadian yang tercermin dalam diri tokoh utama. 

Teori psikoanalisis Sigmund  Freud tersebut meliputi struktur bentuk dan 

jenis kepribadian dan dinamika kepribadian tokoh utama dalam novel Pasung 

Jiwa karya Okky Madasari. 

1.3 Rumusan masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah maka diperlukan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk dan jenis kepribadian tokoh utama dalam novel 

Pasung Jiwa karya Okky Madasari? 

2. Bagaimana dinamika kepibadian tokoh utama dalam novel Pasung Jiwa 

karya Okky Madasari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian  

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk dan jenis kepribadian tokoh utama dalam novel 

Pasung Jiwa karya Okky Madasari? 
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2. Mendeskripsikan dinamika kepribadian tokoh utama dalam novel Pasung 

Jiwa karya Okky Madasari? 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Berdasarkan penelitian di atas manfaat teoritis dalam penelitian ini 

yaitu diharapkan mampu memberi kontribusi perkembangan ilmu 

pengetahuan tentang sastra terutama psikologi sastra. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1) Bagian pembaca, yaitu dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

baru yang bermanfaat dalam bidang sastra khususnya psikologi sastra.  

2) Bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan baru 

tentang psikologi kepribadian, serta cara mengaplikasikan teori dengan 

menganalisis karya sastra khususnya novel. .  

1.6    Penegasan Istilah 

   Untuk memahami istilah yang dipaparkan dalam penelitian ini maka 

diperlukan penegasan istilah ada pun istilah-istilah penting dalam penelitian 

ini yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Novel adalah sebuah cerita fiksi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur 

pembangun sehingga menjadi satuan cerita. 

2) Psikologi sastra adalah  analisa terhadap sebuah karya sastra dengan 

menggunakan pertimbangan dan relevansi ilmu psikologi.  
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3) Kepribadian tokoh adalah suatu totalitas yang komplek dari tokoh  

  sehingga nampak dalam tingkah laku yang unik dan beragam dalam suatu 

  cerita. 

4) Kajian Psikoanalisis adalah sebuah ilmu psikologi yang menekankan pada 

  studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. 

5) Bentuk dan jenis kepribadian terdiri dari  id, ego dan super ego. Struktur 

ini merupakan penyimpanan dan impuls instingtif dasar misalnya rasa 

lapar, haus, seks dan agresi. 

6) Id adalah bagian yang sepenuhnya berada dalam ketidak sadaran manusia. 

7) Ego adalah fungsi mental yang berada di dalam diri seseorang yang berada 

diantara alam  sadar maupun alam bawah sadar yaitu sebagai penalaran, 

penyelesaian dan mengambil keputusan. 

8) Super ego adalah aspek kepribadian yang menanmpung semua standart 

internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan 

masyarakat.  

9) Dinamika kepribadian adalah prinsip motivasional untuk menerangkan 

kekuatan yang mendorong tindakan manusia untuk mencari kesenangan 

dan serta kec emasan. 

 

 


