
 i 

  

 

 

 

 

 

 

GEJOLAK JIWA TOKOH UTAMA  

DALAM NOVEL DIPALU KECEWA DAN PUTUS ASA  

KARYA MARGA T 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sastra  

 

 

Oleh: 

   Nama    : Dyan Sari Utami  

   NIM   : 2140506012 

   Program Studi  : Sastra Indonesia  

   Jurusan   : Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012 



ii 

 

SARI 

 

Dyan Sari Utami, 2012. Gejolak Jiwa Tokoh Utama Dalam Novel Dipalu Kecewa 

dan Putus Asa Karya Marga T Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : I.  Prof. 

Dr. Agus Nuryatin, M. Hum, II. Drs. Mukh. Doyin, M.Si 

 

Kata kunci: Gejolak Jiwa, Psikologi Sastra, Marga T 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gejolak jiwa tokoh perempuan yang erat 

kaitannya dengan kehidupan perkawinan. Penelitian ini menggunakan model 

kehidupan yang seringkali muncul dalam kehidupan nyata dan menggunakan 

keadaan gejolak jiwa tokoh perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui jenis – jenis gejolak jiwa, penyebab gejolak jiwa dan akibat yang 

ditimbulkan dari gejolak jiwa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Psikologi Sastra.  Pendekatan ini 

mengkaji aspek psikologi tokoh utama dalam karya sastra. Pendekatan psikologi 

sastra adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. 

Karya sastra dipandang sebagai fenomena psikologis, akan menampilkan aspek-

aspek psikologis melalui tokoh jika kebetulan teks berupa drama ataupun prosa. 

Analisis sastra yang menggunakan pendekatan psikologi mencoba menganalisis 

jiwa seorang pengarang lewat karya sastranya dan juga menganalisis pengetahuan 

tentang persoalan – persoalan dan lingkungan psikologi untuk menafsirkan suatu 

karya sastra tanpa menghubungkannya dengan biografi pengarang. 

Hasil penelitian yaitu jenis-jenis gejolak jiwa yang dialami tokoh utama 

dalam novel Dipalu Kecewa dan Putus Asa karya Marga T, yaitu konflik psikis 

karena mengalami dua motif yang positif sama kuat (aproach-aproach conflict), 

konflik psikis karena dalam waktu yang bersamaan menghadapi motif positif dan 

motif negatif yang sama kuat (aproach-avoidance cinflict), konflik psikis karena 

menghadapi dua motif yang sama – sama negatif dan sama kuat (avoidance-

avoidance conflict), konflik psikis karena menghadapi dua situasi yang masing-

masing mengandung motif negatif dan motif negatif  dan motif positif  yang sama 

kuat (Multiple Aproach-Avoidance Conflict). Faktor-faktor yang menyebabkan 

gejolak jiwa yang dialami tokoh utama dalam novel Dipalu Kecewa dan Putus Asa 

karya Marga T, yaitu faktor personal dan situasional. Faktor personal meliputi 

faktor biologis dan faktor sosiopsikologis (komponen afektif, meliputi motif 

sosiogenis, sikap dan emosi, komponen kognitif adalah kepercayaan dan komponen 

konatif, meliputi kebiasaan dan kemauan) sedangkan faktor situasional, meliputi 

faktor ekologis, rancangan dan arsitektur, suasana perilaku dan psikososial. Akibat-

akibat yang ditimbulkan dari gejolak jiwa  yang dialami tokoh utama dalam novel 

Dipalu Kecewa dan Putus Asa karya Marga T frustasi, kekecewaan, 

ketidakberdayaan dan kemarahan. 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pengkayaan informasi bagi 

masyarakat untuk lebih memahami karya sastra dan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam usaha meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang 

psikologi dan karya sastra. 




