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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia hidup dalam lingkungan dengan beragam kejadian yang 

dialaminya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, dan keinginan, 

manusia melakukan interaksi di lingkungannya (Kulsum & Jauhar, 2014: 75). 

Interaksi sosial yang dilakukan akan membentuk pola pikir manusia sesuai dengan 

realitas yang terjadi di lingkungan sosial. Berkembangnya pola pikir dan 

kepribadian manusia akan menciptakan pemikiran-pemikiran kritis, terutama 

dalam menciptakan suatu hal yang bermanfaat. Salah satu media dalam 

menyampaikan pemikiran ini adalah melalui tulisan.  

Karya sastra menjadi media dalam menyampaikan pemikiran. Penyampaian 

pemikiran tersebut dilakukan melalui tulisan. Sebagai gambaran dari pemikiran, 

karya sastra akan bernilai lebih jika memiliki pesan atau amanat. Menurut Ratna 

(2010: 507), karya sastra merupakan hasil interaksi sosial yang memungkinkan 

terselenggaranya tatanan masyarakat dalam sebuah cerita. Hal ini dapat 

menyebabkan pembaca menjadi pribadi yang berkembang dan memiliki 

pengetahuan yang luas.  

Zaman sekarang pengetahuan tidak hanya didapat dari buku pelajaran yang 

berisi teori. Pengetahuan juga bisa didapatkan dengan membaca novel. Menurut 

Nurgiyantoro (2010: 11), novel mengandung kebebasan dalam menyajikan suatu 

hal yang besar, rinci, dan melibatkan masalah yang kompleks. Novel menjadi 

salah satu media dalam menyampaikan suatu cerita. Cerita kehidupan di setia
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lingkungan berbeda, sehingga memberikan suatu pelajaran hidup yang dapat 

dijadikan teladan.  

Novel Gajah Mada Sumpah di Manguntur merupakan salah satu novel yang 

menarik untuk dibaca dan dikaji karena memberikan gambaran permasalahan 

manusia dan memberikan suatu gambaran hidup pada zaman dahulu. Cerita dalam 

novel ini menjelaskan terjadinya sumpah hamukti palapa yang diucapkan oleh 

Gajah Mada. Gajah Mada merupakan tokoh utama dalam novel ini. Berlatar 

belakang sejarah Majapahit, novel ini memiliki penggambaran cerita yang rinci 

serta penggunaan kalimat yang mudah dipahami.  

Dalam novel tersebut dijelaskan bahwa Majapahit merupakan perpecahan 

dari kerajaan Singosari. Perpecahan ini diakibatkan pengkhianatan dari sekutunya 

yaitu kerajaan Kediri. Kudeta ini menimbulkan banyak korban termasuk 

Kertanegara. Dipimpin oleh Raden Wijaya, mereka yang tersisa meninggalkan 

Singosari dan melakukan perlawanan terhadap pasukan Kediri. Sekar Kedaton 

Tribhuaneswari merupakan putri Raja Kertanegara yang selamat dari kudeta. 

Kudeta Kediri diceritakannya pada Prabu Putri Tribhuanatunggadewi dan Dyah 

Wiyat serta didengarkan langsung oleh Patih Gajah Mada dan Senopati Gagak 

Bongol.  

Peristiwa selamatnya sekar kedaton memicu amarah dan semangat Gajah 

Mada. Saat itu pelbagai macam permasalahan dan konflik melanda Majapahit dan 

belum ada pemecahan masalahnya. Terlebih lagi pusaka cihna nagara gringsing 

lobheng lewih laka dan songsong udan riwis dicuri seseorang dalam pengawasan 

penuh pasukan Bhayangkara. Hilangnya pusaka tersebut menyebabkan Gajah 

Mada sadar bahwa Majapahit masih memiliki kelemahan terutama dalam 
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pertahanan. Kejadian bertubi-tubi yang dialami memebuat mekanisme pertahanan 

diri Gajah Mada semakin berkembang. Hal ini terjadi karena perasaan ingin 

beralih mencari pengganti dari ketidaksesuaian dan terjadi di alam bawah sadar 

(Freud dalam Minderop, 2010: 29).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, mekanisme pertahanan diri menjadi hal 

yang menarik untuk diteliti, terlebih lagi sosok Gajah Mada sebagai tokoh utama. 

Gajah Mada sebagai seorang pemimpin mampu menyatukan Nusantara meskipun 

banyak konflik yang dialaminya. Banyak yang dapat dipelajari dari seorang 

pemimpin dan pola kepemimpinannya, terutama dalam bertindak adil pada 

rakyatnya dan cara mengatasi konflik internal maupun eksternal. Dengan 

mekanisme pertahanan yang baik, kepribadian akan berkembang dan mengurangi 

dampak terburuk dari konflik yang terjadi. 

Berdasarkan objek material, penelitian dengan novel yang sama pernah 

dilakukan oleh Sujoko (2016) dengan judul “Unsur Budaya dan Karakter Tokoh 

dalam Novel Gajah Mada Sumpah di Manguntur karya Langit Kresna Hariadi”. 

Pembahasannya mencakup unsur budaya dan karakter tokoh pada novel. 

Pembahasannya mencakup kepercayaan, simbol, teknologi, bahasa, dan kesenian. 

Karakter tokoh yang sesuai dengan teori adalah Gajah Mada, Gajah Enggon, 

Pradhabasu, Prabu Putri, dan Ibu Suri Gayatri yang merupakan tokoh-tokoh yang 

disebutkan adalah tokoh penting dalam di Majapahit. 

Berdasarkan objek formal, penelitian dengan teori mekanisme pertahanan 

pernah dilakukan oleh Neni Kurniawati (2008) dengan judul “Mekanisme 

Pertahanan Diri Tokoh Putri Lahnsiang dalam Putri Bunga Meihua karya Chiung 

Yao”. Penelitian terfokus pada unsur-unsur kejiwaan, pengalaman traumatik, dan 
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mekanisme pertahanan diri pada tokoh Putri Lan yang diambil dari teori psikologi 

Sigmund Freud. Hasil dari penelitian ini diketahui jika mekanisme pertahanan 

yang dilakukan mencakup fiksasi, sublimasi, pertahanan diri, dan pemindahan.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Suntari (2014) dengan judul “Mekanisme 

Pertahanan Ego Tokoh Utama dalam Novel 9 Matahari karya Adenita (Kajian 

Psikologi Sigmund Freud”. Penelitian ini terfokus pada ego tokoh utama, bentuk, 

dan fungsi mekanisme pertahanan ego dari tokoh utama pada novel 9 Matahari 

karya Adenita. Mekanisme pertahanan ego tokoh utama dianalisis menggunakan 

pendekatan psikologi Sigmund Freud. Hasilnya diketahui bahwa tokoh utama 

mengalami konflik internal, melakukan pelampiasan, dan mengatasi kecemasan 

dirinya. 

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Devi Mulyani (2016) dengan judul 

“Telaah Mekanisme Pertahanan Jiwa Tokoh dalam Novel Perawan Remaja dalam 

Cengkeraman Militer Karya Pramodya Ananta Toer (pendekatan psikologi)”. 

Fokus penelitian terletak pada bentuk mekanisme pertahanan dan upaya tokoh 

mengatasi permasalahannya. Hasilnya ditemukan identifikasi, pemindahan atau 

reaksi kompromi, reaksi agresi, intelektualisasi, dan konflik yang dialami tokoh 

dalam novel tersebut.  

Urgensi penelitian ini terletak pada mekanisme pertahanan diri tokoh utama 

yaitu Gajah Mada. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas unsur 

budaya, karakter, telaah jiwa, dan mekanisme pertahanan ego, penelitian ini 

menjelaskan mekanisme pertahanan diri yang lebih rinci dengan berbagai bentuk 

yang dilakukan oleh tokoh utama. Sosok gajah mada sebagai tokoh utama dapat 

menjadi gambaran seorang pemimpin dalam melakukan tindakan terlebih lagi 
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manusia akan memiliki banyak cara dalam menangani permasalahan yang 

dialami. Mekanisme pertahanan diri yang dimiliki gajah mada akan memengaruhi 

tindakan dan akan ada upaya penyelesaian permasalahan secara baik ataupun 

buruk. Tindakan yang dilakukan gajah mada akan memengaruhi upaya 

pemertahanan kekuasaan terlebih lagi Gajah Mada ingin membawa Majapahit 

pada masa kejayaan.    

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji novel Gajah Mada 

Sumpah di Manguntur karya Langit Kresna Hariadi. Judul dari penelitian adalah 

“Mekanisme Pertahanan Diri Tokoh Utama dalam Novel Gajah Mada Sumpah di 

Manguntur Karya Langit Kresna Hariadi”. Pembahasan ini terfokus pada kajian 

teks dalam novel, dengan menggunakan teori psikologi terutama mekanisme 

pertahanan. Sosok tokoh utama yaitu Gajah Mada dan perilakunya diketahui dari 

deskripsi pengarang, tingkah laku tokoh, pikiran, dialog, serta deskripsi dari tokoh 

lain. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut.  

1) Bagaimana bentuk mekanisme pertahanan diri tokoh utama dalam novel 

Gajah Mada Sumpah di Manguntur karya Langit Kresna Hariadi? 

2) Bagaimana faktor penyebab mekanisme pertahanan diri tokoh utama dalam 

novel Gajah Mada Sumpah di Manguntur karya Langit Kresna Hariadi? 

3) Bagaimana dampak mekanisme pertahanan diri tokoh utama terhadap 

pemertahanan kekuasaan Majapahit dalam novel Gajah Mada Sumpah di 

Manguntur karya Langit Kresna Hariadi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai sebagai berikut.  

1) Menjelaskan bentuk mekanisme pertahanan diri tokoh utama dalam novel 

Gajah Mada Sumpah di Manguntur karya Langit Kresna Hariadi. 

2) Menjelaskan faktor penyebab mekanisme pertahanan diri tokoh utama dalam 

novel Gajah Mada Sumpah di Manguntur karya Langit Kresna Hariadi. 

3) Menjelaskan dampak mekanisme pertahanan diri tokoh utama terhadap 

pemertahanan kekuasaan Majapahit dalam novel Gajah Mada Sumpah di 

Manguntur karya Langit Kresna Hariadi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian ini dijelaskan 

sebagai berikut.   

1) Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian dapat menjadi acuan penelitian tentang psikologi 

sastra terutama dalam memperkaya konsep mekanisme pertahanan diri pada tokoh 

dalam karya sastra.  

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

terhadap:  

a. guru, sebagai bahan pembelajaran di kelas mengenai sejarah tokoh Gajah Mada 

b. peneliti lain, sebagai acuan untuk melakukan analisis tokoh pada karya sastra 

c. pembaca, sebagai bahan menambah pengetahuan mengenai sosok Gajah Mada. 
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1.5 Definisi Operasional 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, definisi operasional penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Psikologi sastra merupakan interdisipliner antara ilmu psikologi dan ilmu 

sastra yang bersifat membangun kepekaan dan humanisme seseorang setelah 

mempelajarinya (Endraswara, 2008: 16). 

2) Psikologi karya sastra merupakan gambaran bahwa sastra merupakan 

cerminan dari manusia dan lingkungan melalui sebuah teks (Endraswara, 

2008: 28). 

3) Mekanisme pertahanan diri merupakan proses alam bawah sadar untuk 

mempertahankan diri dari ancaman eksternal (Freud dalam Minderop, 2010: 

29). 

4) Tokoh utama merupakan tokoh yang terkait dengan hampir semua peristiwa, 

dan peristiwa tersebut menimbulkan perubahan pada diri karakter dan sikap 

terhadap tokoh tersebut (Stanton, 2012: 33). 

5) Represi merupakan trauma masa lalu yang sudah tersembunyi dalam pikiran 

dan dapat muncul sewaktu-waktu (Friedman & Schustack, 2008: 89). 

6) Sublimasi merupakan pengubahan keinginan berbahaya menjadi hal yang 

positif dan dapat diterima secara sosial (Friedman & Schustack, 2008: 97). 

7) Proyeksi merupakan suatu keadaan dalam menghadapi situasi yang tidak 

diinginkan dengan melampiaskannya dengan alasan lain (Minderop, 2010: 

34). 

8) Introyeksi merupakan proses pembentukan sikap melalui objek yang pernah 

dijumpai (Kulsum & Jauhar, 2014: 208). 
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9) Pengalihan merupakan perasaan tidak senang yang dialihkan pada hal yang 

lebih memungkinkan (Minderop, 2010: 35). 

10) Rasionalisasi merupakan bentuk pemutarbalikan fakta sehingga alasan yang 

disampaikan menjadi masuk akal (Koswara, 2017: 47). 

11) Reaksi Formasi merupakan mekanisme pertahanan yang bertolak belakang 

dengan keadaan sebenarnya, tetapi ada perasaan lain yang mengganti hal 

tersebut menjadi lebih baik (Minderop, 2010: 37). 

12) Regresi merupakan kenyataan yang mengancam dan sehingga individu 

mencoba menghindari hal tersebut (Koswara, 2017: 48). 

13) Agresi merupakan perasaan marah yang mengarah pada sikap pengrusakan 

dan penyerangan (Minderop, 2010: 38). 

14) Fantasi dan stereotip merupakan konsekuensi dari rasa frustasi yang dilakukan 

secara berulang dan tidak bermanfaat (Minderop, 2010: 39). 
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