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BAB II                        

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1 Kajian Psikologi Sastra  

Psikologi sastra merupakan bidang ilmu interdisipliner dalam kajian suatu 

karya sastra. Wellek dan Warren (1995: 90) menjelaskan istilah psikologi sastra 

mempunyai empat kemungkinan pengertian. Pertama, studi psikologi pengarang 

sebagai tipe atau sebagai pribadi. Kedua, studi proses kreatif. Ketiga, studi tipe dan 

hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Keempat, mempelajari 

dampak sastra pada pembaca. Psikologi sastra memandang karya sebagai aktivitas 

kejiwaan. Pengarang akan menggunakan rasa dalam membuat karya sastra begitu 

juga pembaca dalam menanggapi karya sastra tak lepas dari kejiwaan.  

Wiyatmi (2011: 1), menjelaskan bahwa psikologi sastra lahir sebagai salah 

satu jenis kajian sastra yang digunakan untuk membaca dan menginterpretasikan 

karya sastra tersebut.  Pengarang karya sastra dan pembacanya menggunakan 

konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi. Berbagai konsep dan 

kerangka teori yang ada dalam psikologi. Psikologi sastra adalah gabungan antara 

ilmu sastra dengan ilmu psikologi sebagai ilmu bantu. Psikologi sastra memiliki 

tiga pendekatan yaitu: (1) pendekatan tekstual, pendekatan yang mengkaji aspek 

psikologi tokoh dalam suatu karya sastra; (2) pendekatan representatif pragmatik, 

pendekatan yang mengkaji aspek psikologi pembaca sebagai penikmat karya sastra 

yang terbentuk dari pengaruh karya sastra yang dibaca dan proses resepsi pembaca 

dalam menikmati karya sastra; (3) pendekatan  ekspresif, merupakan pendekatan 



12 
 

 
 

yang mengkaji aspek psikologi pengarang dalam proses kreatif penciptaan karya 

sastra (Endraswara dalam Bermaki, 2017).  

Psikologi sastra lahir sebagai salah satu jenis kajian sastra yang digunakan 

untuk membaca dan menginterpretasikan karya sastra, pengarang karya sastra dan 

pembacanya dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada 

dalam psikologi. Menurut Endraswara (dalam Minderop 2016:2) menjelaskan 

bahwa penelitian psikologi sastra memiliki peranan penting dalam memahami 

sastra karena ada beberapa kelebihan seperti; (1) pentingnya psikologi sastra untuk 

mengkaji lebih dalam aspek perwatakan; (2) pendekatan ini dapat memberi umpan 

balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang dikembangkan; (3) 

penelitian macam ini sangat cocok untuk menganalisis karya sastra yang kaitannya 

dengan masalah psikologi. Secara definitif, tujuan psikologi sastra adalah 

memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Bukan 

berarti analisis psikologi sastra sama sekali terlepas dengan kebutuhan masyarakat. 

Tetapi sesuai dengan hakikatnya, suatu karya sastra memberikan pemahaman 

secara tidak langsung.  

Pada penelitian ini, psikologi sastra diletakkan sebagai pendekatan untuk 

memahami produk sastra (dalam konteks penelitian ini naskah drama). Diperlukan 

pendekatan tekstual (dalam psikologi sastra) sebagai kajian untuk memahami aspek 

penokohan lebih dalam. Di mana aspek perwatakan yang kompleks tersebut dapat 

dijelaskan dari sisi psikologi tokoh itu sendiri, yang nantinya mampu dijadikan 

bahan interpretasi sebagai bekal pemahaman tokoh tersebut lebih jauh lagi. Hasil 

pemahaman tokoh ini dapat dijadikan bahan untuk membuat seni tampil di mana 

objek sastra yang dikaji dalam penelitian ini adalah naskah drama. Psikologi sastra 
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nantinya tidak terjerumus kepada analisis yang terlalu terfokus dalam ilmu 

psikologi yang ujungnya mirip ilmu murni psikologi yakni memahami objek 

kajiannya, manusia. Peneliti berusaha mengembalikan psikologi sastra sebagai 

kajian psikologi yang berguna terhadap sastra itu sendiri, seperti sebelumnya 

dijelaskan sebagai bekal pentas drama dari analisis tokoh di dalamnya.  

2.2 Konflik  

Secara etimologi, konflik (conflict) berasal dari bahasa latin configere 

yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk (dalam Rahmantyo, 2012) 

konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, 

menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar 

kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Konflik bisa disebut 

juga percekcokan, pertentangan atau perselisihan. Dalam sastra diartikan bahwa 

konflik merupakan ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan yakni 

pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, pertentangan 

antara dua kekuatan, dsb. 

Konflik merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah cerita. 

Bentuk peristiwa dalam sebuah cerita, dapat berupa peristiwa fisik atau batin. 

Menurut Nurgiantoro (2018:181), peristiwa fisik biasanya melibatkan aktivitas 

fisik seperti, ada interaksi antara seorang tokoh cerita dengan sesuatu yang berasal 

dari luar dirinya. Sedangkan peristiwa batin, yakni sesuatu yang berasal dari dirinya 

sendiri atau peristiwa yang terjadi dalam batin, pemikiran dan hati tokoh dalam 

suatu cerita. Kedua bentuk peristiwa itu saling berkaitan, saling menyebabkan 

terjadinya satu sama lain.  
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Pada penelitian ini, teori konflik digunakan sebagai pondasi awal untuk 

memahami hakikat konflik. Pemahaman awal terkait konflik menjadi wawasan 

peneliti untuk pemahaman lebih lanjut, dari konflik batin, bentuk konflik, dan 

penyebab konflik. Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa, konflik bisa juga 

disebut pertentangan, perselisihan, dan percekcokan. Konflik adalah suatu tindakan 

yang berakibat menghalangi atau mengganggu pihak lain dalam cakupan 

lingkungan masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Dalam karya sastra, 

konflik berarti pertentangan yang ada dalam cerita rekaan. Konflik terbagi menjadi 

dua jenis, yakni konflik fisik dan konflik batin. Dalam naskah drama “Mega-mega” 

ini konflik yang terjadi adalah konflik batin.  

2.3 Konflik Batin  

Menurut Alwi dkk (2005: 587) konflik batin adalah konflik yang 

disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan yang saling 

bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku 

seseorang. Konflik batin atau konflik internal adalah segala sesuatu yang 

mempunyai perlawanan yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara cita-cita 

batin dengan realitas. Jadi, konflik batin merupakan konflik yang dialami manusia 

dengan sendirinya dan lebih fokus ke dalam permasalahan intern manusia 

(Nurgiyantoro, 2018:181). Biasanya terjadi akibat adanya pertentangan antara dua 

keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda, harapan dan lain-lain. Konflik batin 

erat kaitannya dengan kepribadian, seseorang yang mengalami konflik atau 

pergolakan batin akan mempengaruhi tingkah laku mereka ke depannya. Konflik 

batin ini merupakan konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri dan hanya 

dirinya sendiri yang bisa mengatasi dan menentukan langkah yang akan dilakukan 
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untuk menyelesaikan konflik batin. Setiap karya fiksi setidak-tidaknya memiliki 

konflik internal yang hadir melalui hasrat seorang karakter atau hasrat dua orang 

karakter dengan lingkungannya. 

Pada penelitian ini hakekat konflik batin digunakan sebagai pondasi awal 

untuk memahami teori bentuk konflik batin, penyebab konflik batin, dan 

penyelesaian konflik batin. Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa konflik batin 

adalah konflik atau perlawanan yang terjadi dalam hati, pikiran dan jiwa seseorang 

yang disebabkan karena adanya dua keinginan yang bertentangan untuk menguasai 

diri sampai mempengaruhi tingkah laku. Perlawanan ini disebabkan oleh adanya 

ketidaksesuaian antara keinginan batin dengan relaitas. Konflik batin erat kaitannya 

dengan kepribadian, karena akan berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang 

tersebut ke depannya.  

2.3.1 Bentuk Konflik Batin 

Muis, (2009:42-59) menjelaskan bahwa secara garis besar ada beberapa 

konflik internal (kejiwaan) yakni meliputi, (1) depresi, merupakan gejala di mana 

seseorang berada dalam kondisi kesedihan seperti, suatu emosi yang ditandai oleh 

perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan tidak berdaya. Kecewa juga termasuk 

kedalam bagian depresi, kecewa ditandai dengan perasaan berkecil hati, tidak puas 

karena keinginannya tidak tercapai. Murung dan susah juga termasuk depresi; (2) 

obsesi, yakni seseorang bisa dikatakan obsesi jika dia terus menerus mengalami 

suatu perasaan atau dihantui oleh fikiran-fikiran yang terus menerus timbul 

menguasai alam sadarnya; (3) cemas, yakni seseorang dikatakan cemas bila dia 

merasa kuatir dan gamang. Setidaknya ada suatu perasaan yang merupakan sinyal 

atau kecurigaan atau perasaan takut yang berhubungan dengan suatu malapetaka 
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atau kejadian yang tidak menyenangkan, yang bakal terjadi, baik itu nyata atau 

hanya dalam fikiran saja; (4) rasa takut, perasaan takut ini muncul bila seseorang 

berada dalam kekhawatiran, keragu-raguan, dan rasa gelisah yang sangat kuat. 

Sehingga sudah curiga dan khawatir mengenai apa yang diyakini mungkin akan 

terjadi; (5) rasa tidak aman, perasaan ini disebabkan oleh kekurangan pemecahan 

kecemasan dasar pada individu, dan kurangnya kontrol terhadap lingkungan 

terutama yang pertama kali yang dialami pada tingkat oral; (6) rasa bersalah, yakni 

perasaan ini timbul dari suatu penilaian fikiran atau perilaku oleh superego 

individu, yaitu gagal untuk hidup menurut diri sendiri atau terlalu memberi hati 

pada dorongan-dorongan alam tidak sadar; (7) rasa tidak mampu, menurut teori 

psikoanalisa semua perasaan tidak mampu seseorang merupakan refleksi dari 

menyamaratakan perasaan-perasaan seksual dirinya atau kegagalan untuk hidup 

ideal sendiri; (8) frustasi,  kebanyakan dari frustasi ini disebabkan karena 

penggantian perilaku-perilaku atau keinginan-keinginan yang tidak disadari untuk 

membuat individu gagal; (9) marah, perilaku ini bisa terjadi jika seseorang merasa 

tersinggung, sakit hati atau jengkel oleh prilaku orang lain; (10) sakit hati, yakni 

perasaan sakit yang terjadi jika ada yang dengan sengaja atau tidak menghina, 

bersifat kasar atau kurang ajar terhadapnya. Pada tahap ini mungkin individu 

melakukan serangan baik dengan menggunakan komentar-komentar singkat, 

sindiran atau sesuatu yang kurang ajar; (11) rasa tidak puas, yaitu perasaan tidak 

puas terhadap seseorang merupakan hasil prilaku pengganti yang mana individu 

menggunakan mekanisme pertahanan sibsitusi, sublimasi dan pergeseran secara 

berlebihan; (12) perhatian, terjadinya perhatian pada individu didasari pada 

kebutuhan untuk melaksanakan tingkat awal psikosensual yang sering mengambil 
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bentuk kecemasan yang berkaitan dengan pikiran individu misal mengenai apa 

yang mungkin diambil dari dia atau mungkin tidak ia peroleh, dan yang mungkin 

dia tawarkan pada orang lain. 

Pada penelitian ini bentuk konflik dipakai sebagai alat gali rumusan 

masalah pertama. Bentuk-bentuk konflik akan menjelaskan kondisi apa yang 

sedang dialami tokoh Mae. Dari yang terjadi pada dirinya sendiri, maupun terjadi 

akibat relasinya dengan tokoh lain.   

2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Konflik Batin  

Wiramihardja (2007:41-42), menyatakan bahwa ada beberapa faktor 

penyebab yang mempengaruhi konflik internal (batin), yaitu (1) penyebab primer, 

sebagai suatu kondisi atau situasi yang harus ada seandainya suatu gangguan 

terjadi; (2) penyebab predisposisi, penyebab yang bersifat disposisi atau 

kecendrungan, yaitu suatu kondisi yang datang sebelum terjadinya gangguan pada 

suatu kondisi tertentu; (3) penyebab aktual, suatu kondisi yang secara langsung 

memberikan efek pada terjadinya gangguan dan bertindak sebagai pemicu; dan (4) 

penyebab penguat, suatu penyebab berupa kondisi yang cenderung untuk 

memelihara prilaku maladaptif yang telah atau sedang terjadi. 

Jadi, dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab konflik internal 

(batin) itu terdiri dari, yaitu penyebab primer, penyebab predisposisi, penyebab 

aktual dan penyebab penguat. Hal ini berkaitan dengan permasalahan dalam diri 

manusia itu sendiri yang membuat batin (jiwa) yang tidak terkendali dalam 

permasalahan hidupnya. 
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2.3.3 Penyelesaian Konflik Batin  

Pandangan yang dikembangkan oleh Sigmund Freud bisa disebut salah 

satunya tentang, mekanisme pertahanan diri. Mekanisme ini dapat digunakan 

sebagai cara atau upaya untuk menyelesaikan konflik. Menurut Freud dalam 

Alwisol (2018:26-31), membagi mekanisme pertahanan diri menjadi beberapa jenis 

mekanisme di antaranya yaitu, (1) identifikasi, cara mereduksi tegangan dengan 

meniru atau mengidentifikasikan diri dengan orang yang lebih berhasil memuaskan 

keinginannya; (2) represi, merupakan mekanisme yang digunakan untuk 

mengurangi kecemasan beserta penekanan pada dorongan dan keinginan; (3) reaksi 

kompromi, disaat objek kateksis asli yang dipilih oleh instink tidak dapat tercapai 

karena ada rintangan dari luar dan dalam, maka ego akan menawarkan kateksis 

baru, yaitu pemindahan energi dari objek satu ke objek lainnya sampai menemukan 

objek yang dapat mereduksi tegangan; (4) displacement, pengungkapan dorongan 

yang memunculkan kecemasan terhadap suatu objek serta individu yang kurang 

membahayakan, dibandingkan obyek atau individu awal; (5) fiksasi, yaitu bentuk 

dari pertahanan diri pada saat individu sedang menghadapi sebuah kondisi tertekan 

dan membuatnya frustasi hingga cemas sehingga ia tidak lagi bisa untuk 

menghadapi hal tersebut. Membuat individu menjadi sangat tergantung dengan 

individu lainnya sebagai cara membahagiakan diri sendiri; (6) regresi, merupakan 

reespon umum untuk individu yang sedang berada dalam frustasi atau juga bisa 

terjadi jika individu mendapat tekanan yang kembali ke metode perilaku khas untuk 

individu yang lebih muda. Nantinya, individu tersebut akan memberikan respon 

seperti layaknya individu yang usianya lebih muda. (7) intelektualisasi, ego 

menggunakan logika secara rasional untuk menerima kateksis objek sebagai realitas 
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yang cocok dengan impuls asli. Dengan mekanisme intelektualisasi, individu bisa 

mengurangi pengaruh tidak menyenangkan untuk dirinya sendiri sebagai cara 

mengatasi stress, depresi dan sekaligus memberikan kesempatan untuk dirinya agar 

lebih bisa meninjau masalah lebih obyektif.; dan (8) rasionalisasi, merupakan 

mekanisme pertahanan diri  dimana individu akan berusaha untuk mencari alasan 

yang baik demi menjelaskan ego dan jenis emosi yang dimiliki. Rasionalisasi ini 

nantinya akan membantu individu tersebut untuk membenarkan tingkah laku 

spesifik sekaligus melemahkan rasa kekecewaan yang terjadi. 

Jadi, dapat disimpulkan dari teori di atas bahwa penyelesaian konflik batin 

menggunakan mekanisme pertahanan ego yang dikembangkan oleh Sigmund 

Freud. Bentuk mekanisme pertahanan diri itu terdiri dari delapan, yaitu identifikasi, 

represi, reaksi kompromi, displacement, fiksasi, regresi, intelektualisasi, dan 

rasionalisasi.  
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2.4  Kerangka Berpikir Peneliti  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konflik Batin  

1. Depresi  

2. Obsesi  

3. Cemas  

4. Rasa takut  

5. Rasa tidak 

aman  

6. Rasa bersalah  

7. Perasaaan 

tidak mampu 

8. Frustasi  

9. Marah  

10. Sakit hati  

11. Perasaan 

tidak puas  

12. Perhatian  

Bentuk 

Konflik 

Batin  

Penyelesaian 

Konflik 

Batin 

Faktor 

Penyebab 

Konflik Batin 

1. Penyebab 

primer  

2. Penyebab 

predisposisi 

3. Penyebab 

aktual  

4. Penyebab 

penguat  

Berdasarkan 

mekanisme pertahanan 

ego, yaitu: 

1. Identifikasi  

2. Represi  

3. Reaksi 

Kompromi 

4. Displacement  

5. Fiksasi 

6. Regresi 

7. Intelektualisasi 

Lakuan Tokoh Mae  


