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SARI 

Pramusinto.Prananjaya 2017. Konflik Psikologis Tokoh Srintil dan Rasus dalam 

NovelRonggeng Dukuh Paruk  Sebuah Tinjauan Psikologi Sastra 

Sigmund Freud. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Uum Qomariyah, S.Pd., M.Hum. 

Kata Kunci:  Psikologi sastra, Unsur intrinsik dan ekstrinsik, Mekanisme 

pertahanan, Tokoh utama. 

Karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, 

perasaan, ide, bahkan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan, yang 

dilukiskan dalam bentuk tulisan. Karya sastra adalah seni yang di dalamnya banyak 

mengandung unsur kemanusiaan, khususnya perasaan. Perasaan, semangat, 

kepercayaan, keyakinan sebagai unsur karya sastra sulit dibuat batasannya. Menurut 

Jakop Sumardjo dalam bukunya yang berjudul Apresiasi Kesusastraan mengatakan 

bahwa karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. 

Permasalahan yang muncul dalam skripsi ini yaitu 1) unsur Intrinsik dan 

ekstrinsik Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, 2) konflik psikologis 

tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

Penelitian ini menggunakan kajian teori psikologi sastra yang mengkaji unsur 

kejiwaan para tokoh-tokoh dalam karya sastra. Freud (dalam Ratna, 2011: 62-63) 

mengatakan struktur kepribadian dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Id adalah dorongan-

dorongan primitif yang harus dipuaskan, salah satunya adalah libido. Id dengan 

demikian merupakan kenyataan subjektif primer, dunia batin sebelum individu 

memiliki pengalaman tentang dunia luar. 2) Ego yang bertugas untuk mengontrol Id, 

dan 3) Superego yang berisi kata hati. 

 

Data penelitian ini diperoleh dari Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad 

Tohari yang didalamnya terdapat konflik psikologis tokoh utama. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan 

menganalisis para tokoh sehingga dapat mendeskripsikan tujuan penelitian ini. 

 

Hasil penelitian ini berupa deskripsi 1) unsur Intrinsik dan ekstrinsik Novel 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 2)Konflik psikologis tokoh utama pada 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari terdapat mekanisme pertahanan 

yang digunakan oleh tokoh utama untuk melawan konflik yang dialaminya yang 

meliputi represi, sublimasi, rasionalisasi, proyeksi, agresi, pengalihan, apatis, dan 

fantasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, 

perasaan, ide, bahkan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan, yang 

dilukiskan dalam bentuk tulisan. Karya sastra adalah seni yang di dalamnya banyak 

mengandung unsur kemanusiaan, khususnya perasaan. Perasaan, semangat, 

kepercayaan, keyakinan sebagai unsur karya sastra sulit dibuat batasannya. Menurut 

Jakop Sumardjo dalam bukunya yang berjudul Apresiasi Kesusastraan mengatakan 

bahwa karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. Rekaman ini 

menggunakan alat bahasa.  

Karya sastra pada hakikatnya merupakan ungkapan kehidupan melalui bentuk 

bahasa. Sastra merupakan hasil ciptaan tentang karya kehidupan dengan 

menggunakan bahasa imajinatif dan emosional. Karya sastra merupakan hasil 

pemikiran pengarang berdasarkan realitas sosial budaya suatu masyarakat, oleh 

karena itu dalam karya sastra banyak menceritakan interaksi antarmanusia dan 

dengan lingkungannya. Karya sastra juga merupakan salah satu ungkapan rasa oleh 

pengarang terhadap alam sekitarnya. Pengarang yang memiliki imajinatif yang tinggi 

dan  dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni 

dapat memberikan gambaran kehidupan.  
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Karya sastra erat kaitannya dengan kehidupan. Menurut Wellek dan Warren 

(1995:109), sastra menyajikan kehidupan dan kehidupan sebagian besar terdiri atas 

kenyataan sosial, walaupun karya sastra juga meniru alam dan dunia subyektif 

manusia. Sastra berfungsi dan berperan menghidangkan citra manusia yang sehidup-

hidupnya dan seadil-adilnya atau paling sedikit bertujuan melukiskan lingkungan 

kehidupan manusia (Dryden dalam Hardjana 1985:66). Maka di dalamkarya sastra 

terdapat berbagai pengalaman kehidupan, perilaku, dan berbagai macam tipe watak 

manusia. Karya sastra juga menyajikan kemungkinan-kemungkinan yang ada dan 

dapat ditemui manusia dalam kehidupan, serta memberikan pengalaman-pengalaman 

manusia tanpa harus mengalami resiko yang dapat membebaninya.  

Karya sastra merupakan bentuk dari kejiwaaan dan pemikiran atau imajinasi 

pengarang yang kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah karya. Dalam proses 

berkarya, pengarang menggunakan cipta, rasa, dan karya sebagai modal awal 

pembentukan aktifitas kejiwaan pada tokoh. Karya sastra yang dihasilkan pada 

dasarnya menampilkan kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa tersebut 

dihidupkan oleh tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam cerita. Melalui 

tokoh inilah pengarang menciptakan peristiwa-peristiwa yang melukiskan kehidupan 

manusia yang berbeda, karena setiap manusia memiliki karakter yang berbeda dengan 

manusia lainnya. 

Karya sastra yang dihasilkan sastrawan selalu menampilkan tokoh yang 

memiliki karakter sehingga karya sastra juga menggambarkan kejiwaan. Dengan 
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kenyataan tersebut karya sastra selalu terlibat dalam segala aspek hidup dan 

kehidupan tidak terkecuali aspek kejiwaan atau psikologi. Hal ini tidak terlepas dari 

pandangan dualisme yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya terdiri atas jiwa 

dan raga. Oleh karena itu penelitian yang menggunakan pendekatan psikologi pada 

karya sastra merupakan bentuk pemahaman dan penafsiran karya sastra dari sisi 

psikologi. 

Sebuah karya sastra pada umumnya merupakan suatu gambaran dari 

kehidupan manusia. Hanya saja bagian dari isi karya sastra tersebut dikombinasikan 

dengan fantasi pengarang sehingga karya sastra menjadi cerita fiktif. Imajinasi 

pengarang tersebut dituangkan dalam unsur-unsur pembangun karya sastra tersebut 

baik dalam alur, latar, maupun tokoh. Pengarang bercermin pada keadaan untuk 

memberikan suatu yang terbaik dalam karya sastra dan mengimajinasikan melalui 

karya-karyanya. Sebagai bagian dari masyarakat, manusia tidak terlepas dari realitas 

moral dan social dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Damono (dalam Wiyatmi, 

2006), karya sastra tidak jatuh begitu saja dari langit, tetapi selalu ada hubungan 

antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Dibandingkan dengan jenis karya sastra 

lainnya, novel merupakan suatu keunggulan karena dapat mengembangkan unsur-

unsur pembangunnya dalam menulis sebuah karya sastra. 

Hakikat sebuah karya sastra merupakan hubungan antara pengarang dengan 

karya sastra sebagai hasil imajinatif yang menggambarkan potret sosial yang terjadi 

di dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai hasil kreatifitas pengarangnya, karya 
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sastra tidak mungkin terlepas dari masyarakat sebagaimana pengarang menjadi 

bagian dari masyarakat, (Wellek dan Warren, 1989: 112). Seorang pengarang tidak 

terlepas dari lingkungan sosial yang ada disekitarnya, karena bagaimanapun juga 

pengarang adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. 

Interaksi sosial inilah yang mempengaruhi pangarang dalam penciptaan karyanya. 

Sebagian besar karya sastra lahir dari adaptasi kehidupan masyarakat, bahkan bias 

dikatakan karya sastra merupakan sejarah perjalanan kehidupan manusia yang hakiki. 

Max Milaer dalam buku Freud dan Interpretasi Sastra, dalam sastra kita mengetahui 

apa yang tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri. Sastra menyajikan kebenaran, 

kebenaran yang tidak diakui, dan disitulah letak kekuatan sastra, (Apsanti, 1992:20). 

Damono (1979:8), sastra berurusan dengan manusia dalam masyarakat, usaha 

manusia untuk menyesuaikan diri, dan usahanya untuk mengubah masyarakat 

tersebut.  

Suatu karya sastra juga harus dilihat sebagai ekspresi pengarangnya dan 

bukan sematamata kenyataan sosial yang murni. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

masyarakat tempat karya sastra itu lahir sangat mempengaruhi proses penciptaannya. 

Pengarang merupakan bagian dari masyarakatnya yang menangkap pesan-pesan dan 

peristiwa-peristiwa dari lingkungannya lalu menuliskan semua itu dalam sebuah seni 

(sastra) yang telah melewati proses kreatif. Dapat disimpulkan bahwa apa pun yang 

akan diciptakan oleh seorang pengarang selalu mendapat pengaruh dari luar, karena 

tidak mungkin pengarang menjadi individu yang lepas jiwa dan raga dari 
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lingkungannya. Kesusastraan merupakan wadah untuk mencurahkan cita-cita dan 

pengalaman jiwa seorang pengarang. Seiring berjalannya waktu, sastra pun 

berkembang menjadi ilmu yang lebih luas dan layak mendapat perhatian khusus dari 

masyarakat. Bukan semata hanya untuk mendongkrak keberadaan ilmu sastra di 

antara ilmu-ilmu lainnya, tetapi juga sebagai jembatan untuk mengenal kehidupan 

masyarakat, mengingat bahwa sastra merupakan gambaran kehidupan manusia yang 

dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita tersebut dapat berawal dari pengalaman 

pribadi pengarang, pengalaman orang lain, maupun hasil imajinasi pengarang itu 

sendiri. 

Wujud kreatifitas seorang pengarang dapat digambarkan dengan sebuah 

tulisan seperti puisi, cerpen atau bahkan novel. Tulisan itu dapat diwujudkan sebagai 

ungkapan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang kepada orang lain. 

Tentunya hasil karya sastra yang satu dengan yang lainnya mamiliki perbedaan, 

misalnya dalam karya sastra yang berupa novel, dari segi isi, karya sastra ini lebih 

panjang daripada cerpen atau puisi. Banyak sastrawan yang tampil dengan karyanya 

yang identik sehingga mampu menyihir para pembaca untuk membaca karya-

karyanya tersebut. 

Salah satu bentuk kesusastraan yang paling dikenal adalah novel. Pada 

umumnya novel merupakan hasil daya cipta seorang pengarang akan pengalaman 

kehidupannya serta bentukbentuk kehidupan masyarakat. Masyarakat kerap 

mengatakan bahwa novel merupakan wadah untuk mengungkapkan kehidupan 
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manusia dari berbagai aspek karena mengungkapkan berbagai macam perasaan di 

dalamnya misalnya latar belakang kehidupan masyarakat itu menjadi dasar 

penciptaan sebuah karya sastra.  

Fenomena ini dikenal sebagai simbol psikologis karena memiliki respon 

emosional. Respon emosional tersebut dapat berasal dari pengarang itu sendiri 

maupun dari pembaca yang pada umumnya berupa kesenangan, kebencian, 

kekecewaan, penyesalan, kemarahan, dan sebagainya yang merupakan wujud 

tanggapan atau penilaian pembaca terhadap tokoh maupun tema cerita yang 

disuguhkan oleh pengarang. Pada sisi lain psikologi sastra mengkaji unsur penting 

dalam karya sastra, yaitu pengarang, pembaca, dan karya itu (khususnya tokoh 

cerita). Psikologi sastra menjadi ilmu yang mewakili sastra dalam mengungkapkan 

perasaan dan keadaan jiwa pengarang, karya, dan pembaca sebagai sebab dan akibat 

terciptanya suatu cerita.  

Berdasarkan penjelasan di atas kajian psikologi sastra dapat dilihat melalui 

aspek-aspek kejiwaan para tokoh yang ada di dalam karya sastra tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Yatman (dalam Endraswara 2003:97) bahwa karya sastra dan 

psikologi memang memiliki pertautan yang erat, secara tidak langsung dan 

fungsional. Pertautan tak langsung, karena baik sastra maupun psikologi memiliki 

obyek yang sama, yaitu kehidupan manusia. Psikologi dan sastra memiliki hubungan 

fungsional karena sama-sama beguna untuk mempelajari keadaan jiwa seseorang. 

Perbedaannya, gejala kejiwaan dalam karya sastra yaitu manusia imajiner, sedangkan 



7 
 

 
 

gejala kejiwaan dalam psikologi adalah gejala kejiwaan riil. Keduanya dapat saling 

melengkapi dan saling mengisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

terhadap kejiwaan manusia karena kemungkinan apa yang tertangkap oleh sang 

pengarang tidak mampu diamati oleh psikolog atau sebaliknya.  

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh 

dan penokohan merupakan unsur terpenting dalam sebuah cerita. Penokohan adalah 

pelukisan gambaran tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita 

(Nurgiyantoro 2002:165). Sedangkan tokoh cerita menurut Abrams (dalam 

Nurgiyantoro 2002:165) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan. Melalui tokoh-tokoh inilah pembaca dapat melihat 

langsung sikap dan ekspresi yang sedang dirasakan oleh tokoh dalam cerita,dan 

melalui para tokoh itu pula peristiwa-peristiwa dalam cerita menjadi terjalin. 

Peristiwa-peristiwa itulah yang membentuk satu keutuhan cerita.  

Kaitannya dengan unsur-unsur tokoh fiksional yang terkandung dalam karya 

sebagai dunia dalam kata, karya sastra memasukkan berbagai aspek kehidupan di 

dalamnya, khususnya manusia. Aspek kemanusiaan inilah yang merupakan obyek 

utama psikologi sastra sebab semata-mata dalam diri manusia itulah, sebagai tokoh-

tokoh, aspek kejiwaan dicangkokkan dan diinvestasikan (Ratna 2004:343).  
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Tokoh sangat erat hubungannya dengan karya sastra yang berbentuk prosa 

maupun drama. Dalam perkembangan jenis sastra, karya sastra yang dihasilkan 

semakin bervariasi. Salah satu jenis karya sastra tersebut adalah novel. Novel 

mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, rinci, 

detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks 

(Nurgiyantoro 2002:11).  

Penulis menggunakan novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari 

sebagai objek kajian. Ahmad Tohari adalah salah satu sastrawan besar di Indonesia. 

Lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada 13 Juni 1948, 

Ahmad Tohari menamatkan SMA nya di Purwokerto. Setelah itu ia menimba ilmu di 

Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta (1967-1970), Fakultas Ekonomi 

Universitas Sudirman, Purwokerto (1974-1975), dan Fakultas Sosial Politik 

Universitas Sudirman (1975-1976). 

Ahmad Tohari sudah banyak menulis novel, cerpen dan secara rutin pernah 

mengisi kolom Resonansi di harian Republika. Karya-karya Ahmad Tohari juga telah 

diterbitkan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Jepang, Tionghoa, Belanda dan 

Jerman. Novel Ronggeng Dukuh Paruk bahkan pernah ia terbitkan dalam versi 

bahasa Banyumasan, yang kemudian mendapat penghargaan Rancage dari Yayasan 

Rancage, Bandung pada tahun 2007. Cerpennya yang berjudul "Jasa-jasa buat 

Sanwirya" pernah mendapat hadiah hiburan Sayembara Kincir Emas 1975 yang 

diselenggarakan Radio Nederlands Wereldomroep. Sedangkan novelnya Kubah yang 
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terbit pada tahun 1980 berhasil memenangkan hadiah Yayasan Buku Utama pada 

tahun 1980.  

Pada tahun 2011 Novel Ronggeng Dukuh Paruk diadaptasi ke layar lebar 

dengan judul Sang Penari. Menurutnya di film ini sang sutradara di beberapa bagian 

lebih berani menggambarkan apa yang ia sendiri tidak berani menggambarkannya. Ia 

pun ikut larut dalam emosi film ini meski endingnya tidak setragis versi novel. 

Ronggeng Dukuh Paruk adalah sebuah novel yang menceritakan kehidupan 

seorang ronggeng yang bernama Srintil. Novel ini berlatar tempat di Dukuh Paruk. 

Dukuh Paruk merupakan sebuah kampung terpencil yang merupakan bagian dari 

wilayah Kecamatan Dawuhan. Sedangkan, latar waktunya adalah sekitar tahun 1965-

an. Novel ini menampilkan tokoh-tokoh yang antara lain: Rasus, Srintil, Kartareja 

dan istri, Sukarya dan istri, Dowe, Sulam, Sersan Slamet, Kopral Pujo, dan tokoh-

tokoh pendukung lainnya. 

Rasus, tokoh utama, yang ditampilkan oleh pengarangnya sebagai narator 

peristiwa-peristiwa dalam Novel Ronggeng DukuhParuk. Sedangkan Srintil dan 

tokoh-tokoh lain serta peristiwa-peristiwa yang menyertai mereka adalah yang 

diceritakan oleh Rasus. Tokoh Rasus merupakan tokoh yang serba tahu akan segala 

peristiwa dalam cerita itu. 

Novel karya Ahmad Tohari ini bercerita tentang perjalanan hidup tokoh 

Srintil yang terpilih menjadi seorang penari ronggeng di kampungnya dan bagaimana 
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keadaan itu mengubah jalan hidupnya dan juga kekasihnya (Rasus) . Tertulis juga 

dalam novel itu tulis perjalanan hidup tokoh Rasus yang mencari gambaran emaknya 

dalam diri Srintil. Rasus menjadi agak kecewa saat mengetahui Srintil yang baru 

berusia sebelas tahun harus menjadi seorang ronggeng. Karena apabila Srintil 

menjadi ronggeng maka Rasus akan tak bisa lagi bermain dengan Srintil. Bagi Rasus, 

menjadi ronggeng berarti Srintil harus bersedia melayani semua orang yang 

menginginkannya.  

Sejak awal dukuh Paruk disorot dari segi negatif seperti  kepercayaan 

terhadap roh nenek moyang yang harus dipuja, kemiskinan, kemaksiatan, kemalasan, 

dan sisi-sisi kehidupan negatif lainnya seperti sumpah serapah dan perkataan kotor 

lainnya. 

Konon, keracunan massal dipercayai sebagai akibat murka Ki Secamenggala 

karena warganya mulai kendor dalam memujanya. Untuk itu, sesepuh kampung, 

Kartaraja dan Sukarya, senantiasa mengingatkan agar generasi mudanya untuk 

memberikan penghormatan terhadap arwah Ki Secamenggala. Setelah Srintil telah 

mencapai umur untuk dinobatkan sebagai ronggeng, semacam upacara adat dilakukan 

dalam rangka untuk penghormatan itu. Calon ronggeng harus mendapat restu dari 

arwah Ki Secamenggala. Ada kepercayaan juga, bahwa sebelum seorang ronggeng 

dianggap sah menjadi ronggeng, maka dia harus melalui sayembara bukak kelambu. 

Dalam malam bukak kelambu Srintil menyerahkan keperawanannya pada Rasus. 

Namun, Rasus tetap saja kecewa, sebab Srintil tak akan lama lagi menjadi milik 
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banyak orang setelah menjadi ronggeng. Setelah kejadian itu Rasus pergi menghilang 

dari Dukuh Paruk. Kemudian Rasus menjadi pembantu seorang tentara. Walaupun 

Rasus kecewa dengan Srintil dan tempat kelahirannya, namun karena merasa 

terpanggil untuk melindungi tanah leluhur beserta warganya, maka pada saat 

perampokan di rumah Nyai Kertareja, Rasus ikut mengambil peran dalam 

penumpasan para perampok dan dia berhasil menyelamatkan Srintil. 

Setelah sekian lama menjadi ronggeng, kehidupan Srintil berubah total. 

Semula dia hidup dalam kemiskinan, kemudian dia hidup berkecukupan bahkan dapat 

dikategorikan mewah untuk ukuran tahun 1965-an. Sementara Rasus juga mengalami 

perubahan nasib. Semula dia, seperti halnya Srintil, hidup dalam kesusahan. 

Kemudian, setelah sekian lama membantu berjualan singkong di pasar kecamatan, dia 

dipilih oleh Sersan Slamet untuk menjadi seorang gobang (pembantu tentara). Kedua 

tokoh, Srintil dan Rasus, dalam kehidupan ekonomis termasuk orang-orang yang 

berhasil. Srintil berhasil karena menjadi ronggeng; sementara Rasus berhasil karena 

dia masuk tentara.  

Beberapa penelitian tentang Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari , juga sudah beberapa dilakukan, antara lain skripsi dari Oki Tri Hastuti 

(FISIP Universitas Jenderal Soedirman , 2013) meneliti Ronggeng sebagai objek 

seksual laki-laki dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ketidak adilan gender 

menempatkan posisi perempuan sebagai objek seksual laki-laki, terutama pada proses 
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bukak-klambu. Disini ditemukan beberapa kekerasan sekaligus pemaksaan untuk 

melakukan hubungan seksual terhadap seorang ronggeng. 

Berangkat dari pengamatan awal peneliti, penulis Novel Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari mempunyai alur cerita yang sarat akan konflik psikologi, 

yaitu adanya kekecewaan yang mendalam pada diri tokoh utama. Hal inilah yang 

mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang novel Rongeng Dukuh 

Paruk.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Unsur Intrinsik dan Unsur Ekstrinsik Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

karya Ahmad Tohari? 

2. Bagaimana konflik psikologis tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

karya Ahmad Tohari? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan masalah yang hendak dicapai 

adalah sebagi berikut:  

1. Mendeskripsikan Unsur Intrinsik dan Unsur Ekstrinsik Novel Ronggeng Dukuh 

Paruk.  
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2. Mendeskripsikan konflik psikologis tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh 

Paruk.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan masukan yang berguna bagi 

perkembangan ilmu sastra, terutama di bidang psikologi sastra. 

2. Manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi 

pembaca untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan konflik 

psikologis tokoh utama, mulai dari jenis-jenis konflik psikologis tokoh utama, 

sampai penyebab serta akibat yang dtimbulkan dari konflik psikologis 

tersebut dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk  karya Ahmad Tohari.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang menggunakan teori psikologi sastra memang sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang menggunakan teori ini sudah 

banyak dilakukan baik berupa skripsi,artikel penelitian maupun buku. Berikut skripsi 

maupun jurnal yang menggunakan teori psikologi. Diantarannya : penelitian yang 

dilakukan oleh Eka Pujiastuti (2001), Riyani Dwi Lestari (2004),William von Hippel 

dan Robert Trivers (2011), danArimukti (2011). 

Penelitian psikologi sastra dalam skripsi Perilaku Remaja dalam Novel Tanah 

Gersang Karya Mochtar Lubis (Kajian Psikologis) (2001) yang perlah dilakukan oleh 

Eka Pujiastuti, membahas mengenai penokohan utama, kemudian dibuat insiden-

insiden yang menunjukkan perilaku tokoh utama. Dalam penelitiannya menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kejiwaan tokoh utama, yaitu Joni merasa 

dirinya lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah (1) penelitian ini menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam Novel 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari; (2) menganalisis konflik psikologi 

tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Persamaaan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan psikologi sastra. 
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Dalam skripsi yang berjudul Karakter dan Konflik Psikologis Tokoh Utama 

dalam Novel Hari yang Terbaik Karya Titis Basino (2004) oleh Riyani Dwi Lestari, 

menganalisis tokoh yang mengalami konflik kejiwaan yaitu Melati dan Aryo. Hasil 

pembahasan bahwa Melati mengalami konflik psikis dan Aryo mengalami konflik 

psikologis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyani 

Dwi Lestari adalah (1) penelitian ini menggunakan psikoanalisis Freud dalam 

mengungkap konflik psikologis tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

karya Ahmad Tohari. (2) penelitian ini menggunakan objek kajian Novel Ronggeng 

Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

menganilis konflik psikologis tokoh. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh William von Hippel dan Robert Trivers 

dalam artikelnya membahas mengenai perkembangan psikologi terhadap perilaku 

penipuan terhadap diri sendiri membahas mengenai bagaimanakah awal mula 

perilaku berbohong terhadap diri sendiri ini dengan korelasinya dengan tujuan 

interpersonal seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menyimpang-

siurkan informasi yang ada dan membiasakan informasi yang sebenarnya terjadi. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah (1) penelitian ini menganilisis konflik 

psikologis tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

(2 penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra yang dihubungkan dengan 

karya sastra. Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan ilmu 

psikologi. 
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Pada skripsi yang berjudul “Poligami dan Konflik Psikologis Perempuan yang 

di Poligami dalam Skenario Film Berbagi Suami karya Nia Dinata” oleh Arimukti 

pada tahun 2011, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menghasilkan 

representasi melalui aspek psikologis, sosiologis, dan seksologis kemudian terbagi 

dalam tiga sistem kepribadian yaitu Id, Ego, dan Superego. Meski sama 

menggunakan teori struktur kepribadian Freud, perbedaan dengan penelitian ini 

adalah pada letak kajianya. Dalam penelitian ini menggunakan objek kajian Novel 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari.  

Beberapa penelitian tentang Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari , juga sudah beberapa dilakukan, antara lain skripsi dari Oki Tri Hastuti 

(FISIP Universitas Jenderal Soedirman , 2013) meneliti Ronggeng sebagai objek 

seksual laki-laki dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ketidak adilan gender 

menempatkan posisi perempuan sebagai objek seksual laki-laki, terutama pada proses 

bukak-klambu. Disini ditemukan beberapa kekerasan sekaligus pemaksaan untuk 

melakukan hubungan seksual terhadap seorang ronggeng. 

Adapun permasamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah, persamaan 

terletak pada objek kajian yaitu Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

Perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan.penulis meneliti tentang 

konflik psikologis tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari sedangkan peneluitian yang dilakukan Oki Tri Hastuti meneliti tentang 
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ketidak adilan gender yang dialami tokoh perempuan dalam Novel Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari. 

Nurhayati (Program Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, 2011), menulis tesis tentang Realisasi Kesantunan Bahasa dalam Novel 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari.terdapat tujuh kesantunan bahasa dalam 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, yakni : kesantunan bahasa 

dalam menolak, kesantunan bahasa dalam memerintah, kesantunan bahasa dalam 

menawarkan, kesantunan bahasa dalam meminta, kesantunan bahasa dalam melarang, 

kesantunan bahasa dalam memuji, dan kesantunan bahasa dalam meminta maaf. 

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penilitian ini adalah, persamaan 

terletak pada objek kajian penelitian yaitu Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya 

Ahmad Tohari. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan, 

penulis meneliti tentang konflik psikologis tokoh utama dalam Novel Ronggeng 

Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari sedangkan penelitian yang dilakukan Nurhayati 

meneliti tentang realisasi kesantunan bahasa dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

karya Ahmad Tohari. 

Berdasarkan dari beberapa kajian pustaka di atas, maka dalam penelitian ini 

akan menganalisis tokoh psikologi Srintil dan Rasus dalam Novel Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari menggunakan psikologi sastra kepribadian Sigmund 
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Freud. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek 

kajiannya.  

2.2 Landasan Teori 

Landasan teoretis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah psikologi 

sastra yang mengacu pada teori kepribadian Sigmund Freud. 

2.2.1 Psikologi Sastra 

Sastra adalah ungkapan jiwa yang dituangkan kedalam bahasa. Lewat simbol 

sastra itu ada dan simbol yang mewadahi jiwa hingga sastra itu menarik. Konteks 

demikian dapat diartikan bahwa sastra tak mampu melepaskan diri dari aspek psikis. 

Pendek kata, memasuki sastra akan terkait dengan psikologi sastra itu sendiri.  

Teori sastra bergerak pada empat paradigma, yaitu penulis, pembaca, karya, 

dan kenyataan atau semesta. Untuk memenuhi keempat paradigma tersebut munculah 

berbagai teori, diantaranya teori psikologi sastra yang merupakan pendekataan dalam 

telaah psikologis terhadap karya sastra yang pada dasarnya berhubungan dengan 

gejala karya sastra pembaca dengan pertimbangan bahwa psikologis lebih 

berhubungan dengan pengarang dan pembaca. 

Psikologi berasal dari perkataan Yunani “psyche” yang artinya jiwa dan 

“logos” yang artinya pengetahuan. Jadi secara etimologi (menurut arti) kata” 

psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam 
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gejalanya. Prosesnya maupun latar belakangnya (Ahmadi 2007: 281). Sedangkan 

Ratna (2011: 342-343) mengatakan bahwa pada dasarnya psikologi memberikan 

perhatian pada masalah yang kedua, yaitu pembicaraan dalam kaitanya dengan unsur-

unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam karya sastra yang 

bertujuan memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya. 

Menurut Kartono (1996: 6) psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang 

tingkah laku dan kehidupan psikis (jiwani) manusia. Secara umum psikologi adalah 

studi mengenai tingkah laku dan gejala-gejala kesadaran dari manusia budaya. Gejala 

yang dimaksudkan merupakan sebagai peristiwa, kejadian yang berlangsung secara 

singkat sampai lama, perbuatan atau “akte”, dan disposisi, sedangkan kegiatan 

mempertimbangkan dan berfikir dikelompokkan dalam perbuatan, aktivitas, dan 

“akte” ingatan, fantasi, dan kecerdasan yang digolongkan kedalam kategori 

(kelompok) diposisi dan kesanggupan. 

2.2.2 Struktur Kepribadian 

Kepribadian berasal dari bahasa inggris personality yang berasal dari kata 

persona yang berarti kedok atau topeng.Topeng ini sering dipakai oleh pemain 

panggung dengan maksud untuk menggambarkan watak.Watak adalah sikap batin 

seseorang yang memengaruhi segenap fikiran dan tingkah laku (Sujanto 1997: 26). 

Dalam teori psikoanalitik struktur kepribadian manusia dibagi menjadi tiga 

yaitu, id, ego, dan superego. Teori struktur kepribadian Freud dengan demikian tidak 
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terbatas untuk menganaliis asal-usul proses kreatif. Sama dengan menghadapi 

seorang pasien, untuk mengobati penyakitnya, seorang psikologi tidak 

menguraikanya dengan cara asal-usul penyakitnya, melainkan dengan cara bercakap-

cakap, berdialog, sehingga terungkap seluruh depresi mentalnya, yaitu melalui 

pertanyaan-pertanyaan ketidaksadaran bahasanya.  

2.2.2.1 Id 

Id adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem didalamnya terdapat 

naluri-naluri bawaan (Koswara 1991: 32). Sedangkan menurut Sarwono (1984: 132) 

Id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang 

dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasional atau kegiatan-kegiatan yang 

dilakukanya. 

Menurut Semiun (2006: 61-63) Id adalah bagian kepribadian yang sangat 

primitif yang sudah beroperasi sebelum hati berhubungan dengan dunia luar, maka ia 

mengandung semua dorongan bawaan yang tidak dipelajari dalam psikoanalisis 

disebut insting-insting. Id berisikan segala sesuatu yang secara psikologi diwariskan 

dan telah ada sejak lahir yang mempresentasikan dunia batin dari pengalaman 

subjektif dan tidak mengenal kenyataan yang objektif. Ciri-ciri Id tidak memiliki 

moralitas, karena tidak dapat menilai membedakan antara baik dan jahat. 

Menurut Freud (dalam Semiun 2006: 61) id mempresentasikan dunia batin 

dari pengalaman subjektif dan tidak mengenal kenyataan yang objektif. Sedangkan 
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Hergenhahn (2013: 51) mengatakan bahwa Id terdiri atas energi insting yang murrni 

dak tidak pernah dewasa, eksis sepenuhnya ditingkat bawah sadar. Id tidak bisa 

menolerir tegangan yang muncul dari kebutuhan-kebutuhan badani sehingga selalu 

menuntut penghilagan tegangan itu secara mungkin. Dengan kata lain, Id menuntut 

pemuasan langsung kebutuhan tubuh, karena itu bisa dikatakan ia diatur sepenuhnya 

oleh prinsip kesenangan.  

Id adalah sumber gejala psikis, ciri kesadaran berlaku untuk id. Amoral tidak 

berpengaruh oleh waktu, tidak mempunyai realitas, tidak menyensor diri sendiri, dan 

bekerja atas dasar prinsip kesenangan (Sarwono 2005: 124). Sedangkan Feist & 

Gregory (2009: 32) mengatakan bahwa Id tidak punya kontak dengan dunia nyata, 

tetapi selalu berupaya untuk meredam ketegangan dengan cara memuaskan hasrat-

hasrat dasar. Ini dikarenakan satu-satunya fungsi id adalah untuk memperoleh 

kepuasan sehingga kita menyebutnya sebagai prinsip kesenangan. Seluruh energi id 

dicurahkan demi satu-satunya tujuan semata mencari kesenangan tanpa peduli apakah 

kesenangan tersebut sesuai atau tidak untuk ditampilkan. 

2.2.2.2 Ego 

Menurut Freud (dalam Semiun 2006: 65-66) ego terdeferensiasi dari id ketika 

bayi belajar membedakan dirinya dari dunia luar. Meskipun ego tergantung pada id, 

namun kadang-kadang ego bisa mencapai kontrol yang sempurna, misalnya pada usia 

seseorang yang sudah matang secara psikologis 
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Pertumbuhan ego sidah dimulai sejak awal pertumbuhan bayi itu di 

konfrontasikan dengan kenyataan bahwa realitas adalah suatu hal yang tidak bisa 

diperlakukan seenaknya saja. Dalam menginterpresentasikan realitas ego 

menggunakan logika (Sarwono 2005: 124-125). 

Disamping bekerja atas dasar prinsip realitas, ego beroprasi atas dasar proses 

berfikir skunder. Jadi dalam menginterpretasikan realaitas ego menggunakan logika 

(Sarwono 1984: 132). Sedangkan Semiun (2006: 64-65) menjelaskan bahwa ego 

menyusun rencana untuk memuaskan kebutuhan dan kemudian menguji rencana ini. 

Ego menjadi bagian kepribadian yang mengambil keputusan atau eksekutif 

kepribadian. Ego mengontrol pintu-pintu ke arah tindakan karena ego adalah sadar. 

Ego harus mempertimbangkan tuntunan-tuntunan dari id dan superego yang 

bertentangan dan tidak realistik. 

Ego dikendalikan oleh prinsip-prinsip kenyataan (reality principle), yang 

berusaha menggantikan prinsip kesenangan milik id. Sebagai satu-satunya dari 

wilayah pemikiran yang berhubungan dengan dunia luar, ego pun mengambil peran 

eksekutif atau mengambil kepusan dari kepribadian. Ego harus menimbang antara 

sederetan tuntutan id yang tidak masuk akal dan saling bertentangan dengan 

superego. Jadi, ego terus-menerus berupaya untuk mengendalikan tuntutan buta dan 

irasional dari id serta superego dengan tuntutan realistis dari dunia luar (Feist & 

Gregory 2009: 33). 
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2.2.2.3 Superego 

Superego adalah lengan moral kepribadian, ia utamanya berkembang dari 

pola-pola pengalaman, penghargaan, dan penghukuman yang di internalisasikan sejak 

kanak-kanak oleh orang dewasa. Seperego yang berkembang sepenuhnya memiliki 

dua bagian. Pertama adalah nurani, yaitu terinternalisasinya pengalaman-pengalaman 

yang konsisten anak mendapatkan hukuman dan pembatasan. Kedua adalah ideal ego, 

yaitu terinternalisasinya pengalaman-pengalaman yang secara konsisten anak 

mendapatkan penghargaan dan persetujuan (Hergenhahn 2013: 54). 

Superego adalah sistem moral dari kepribadian. Sistem ini berisi norma-

norma budaya, nilai-nilai social, dan tata cara yang sudah diserap ke dalam jiwa. 

Superego yang berkembang dengan baik akan mengontrol dorongan-dorongan 

sekusal yang agresif melalui proses resepsi (Sarwono 1994: 133). 

Menurut Semiun (2006: 66) superego adalah perwujudan internal dari nilai-

nilai dan cita-cita tradisional masyarakat. Superego mencerminkan yang ideal bukan 

real, memperjuangkan kesempurnaan bukan kenikmatan. Perhatianya yang utama 

adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah sesuai dengan norma-norma 

yang diakui oleh wakil-wakil masyarakat. 

Freud (dalam Semiun 2006: 67) mengatakan bahwa superego yang 

berkembang dengan baik akan mengontrol dorongan-dorongan seksual dan agresif 

melalui proses resepsi, ia memerintahkan ego untuk melakukanya. Superego 
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mengamati ego dengan cermat, menilai tindakan dan tujuanya.Sistem ini berisi 

norma-norma budaya, nilai-nilai sosial, dan tata cara yang sudah ditetapkan ke dalam 

jiwa. Jika id berprinsip mencari kesenangan, superego mencari kesempurnaan. 

Superego terbentuk sebagai reaksi terhadap tata aturan masyarakat yang dihadapkan 

kepada anak oleh orang tua (Sarwono 2005: 125). 

Superego mengawasi ego dengan ketat serta menilai tindakan dan nilai dari 

ego. Rasa bersalah muncul pada saat ego berindak atau berniat untuk bertindak 

bertentangan dengan standar moral superego. Superego tidak mengambil pusing 

dengan kebahagiaan ego (Feist & Gregory 2009: 34). 

2.2.3 Pergolakan  

Samsudin (2003) menjelaskan bahwa pergolakan biasanya berupa konflik-

konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu yang bertujuan memperebutkan 

atau memperjuangkan suatu kepentingan tertentu dengan berbagai cara untuk 

memaksakan kehendak atau cita-cita yang tidak lagi memperdulikan tatanan hidup 

berdasarkan nilai dan norma yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat.  

2.2.4 Konflik 

Menurut Webster (dalam Pruitt dan Rubin 2004: 9) istilah “conflict”didalam 

bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” berupa 

konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Sedangkan Pruit dan Rubbin (2004: 9-10) 

menjelaskan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan 
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(perceived divergance of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak 

yang berkonflik tidak dapat dicapai secara stimulan. 

Salert (dalam Syahputra 2006: 11) mendefinisikan konflik sebagai benturan 

struktur dalam masyarakat yang dinasmis antara struktur yang dominan dan struktur 

yang minimal. Motifnya adalah penguasaan sumber daya dalam masyarakat, baik 

sumber daya politik maupun ekonomi. Sedangkan Ahmadi (2007: 281) 

mendefinisikan konflik sebagai percocokan, perselisihan atau pertentangan. Secara 

sederhana konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak 

selaras, dan bertentangan (Ahmadi 2007: 281). 

Soekanto (dalam Aminudin 2007: 281) menyebut konflik sebagai suatu proses 

sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan 

jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. 

Sedangkan Wirawan (2010: 1-2) mengatakan bahwa konflik merupakan salah satu 

esensi kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang 

beragam. Manusia memiliki perbedaan, jenis kelamin, strata sosial, dan ekonomi, 

sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, alran politik serta budaya, dan 

aliran hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu 

menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat 

dihindari dan selalu akan terjadi.  
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Nurgiyantoro (2002: 124) mengatakan bahwa bentuk konflik dapat dibagi ke 

dalam dua kategori yatu konflik eksternal dan konflik eksternal, konflik fisik dan 

konflik batin. 

a. Konflik eksternal 

Konflik eksternal terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang ada diluar 

dirinya. Konflik eksternal terbagi menjadi dua kategori: 

1. Konflik fisik, merupakan konflik yang disebabkan adanya perbenturan antara 

tokoh dengan lingkungan alam. 

2. Konflik sosial, merupakan konflik yang disebabkan adanya kontak sosial 

antar manusia atau masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan antar 

manusia. 

b. Konflik internal 

Konflik interal (konflik kejiwaan), dipihak lain adalah konflik yang terjadi dalam hati 

atau jiwa seorang tokoh.  
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Kerangka Berpikir 

RONGGENG DUKUH PARUK 

 

UNSUR INTIRNSIK DAN EKSTRINSIK 

 

TOKOH 

 

RASUS 

 

PSIKOLOGI SIGMUND FREUD 

Bag 1 

 Untuk mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel ronggeng 

dukuh paruk, penulis terlebih dahulu membaca isi cerita. Selanjutnya penulis 

menentukan tokoh utama  yaitu tokoh srintil dan rasus. Dalam menganalisis psikologi  

tokoh Rasus penulis menggunakan teori psikologi Sigmund freud. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analitik, yaitu dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk yang kemudian 

disusul dengan analisis. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra 

yang kedua, yaitu pendekatan tekstual yang berfokus pada teks dalam Novel 

Ronggeng Dukuh Paruk yang bertujuan untuk mendeskripsikan aspek psikologis 

pada para tokoh yang terdapat dalam karya sastra tersebut.  

Penulis lebih menggunakan ilmu psikologi sebagai alat bantu untuk mengkaji 

unsur-unsur kejiwaan tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk dengan 

menggunakan teori psikologi sastra yang selanjutnya dihubungkan dengan teori 

struktur kepribadian Sigmund Freud. Apabila perhatian ditujukan kepada karya, maka 

model penelitinya lebih dekat dengan pendekatan objektif. 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah mengungkap Konflik psikologis yang 

terjadi pada tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, maupun kalimat yang merupakan 

bagian dari teks cerita, sedangkan sumber data pada penelitian ini menggunakan data 

primer dan skunder. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data perimer pada penelitian ini adalah Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

Ahmad Tohari. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Data 

skunder dalam penelitian ini meliputi jurnal, skripsi, buku-buku dan sarana internet 

yang tentunya berhubungan dengan objek penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka dan 

catat. Menurut Subroto (dalam Imron 2003: 356) teknik pustaka yaitu 

mempergunakan sumber-sumber tertulis untuk digunakan dan diperoleh sesuai 

dengan masalah dan tujuan pengkajian dalam penelitian sastra, sedangkan teknik 

catat adalah suatu teknik yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dengan 

melakukan penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber primer. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, 

yaitu dengan menganalisis para tokoh sehingga dapat mendeskripsikan tujuan 

penelitian ini dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk.  

3.6 Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis Novel Ronggeng 

Dukuh Paruk ini adalah sebagai berikut. 

1. Membaca teks wacana dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari secara keseluruhan dari awal sampai akhir. 

2. Memahami dan mencatat wacana konflik psikologis tokoh utama dalam 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk. 

3. Menyeleksi data-data wacana konflik psikologis tokoh utama supaya 

mendapatkan data yang cocok untuk dikaji menggunakan teori psikologi 

sastra. 

4. Mengaplikasikan pendekatan psikologi sastra untuk mengetahui wacana 

konflik psikologis tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk. 

5. Menyajikan hasil analisis berupa wacana konflik psikologis tokoh utama 

dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk. 
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BAB IV 

KONFLIK PSIKOLOGI TOKOH RASUS DALAM NOVEL RONGGENG 

DUKUH PARUK 

4.1 Unsur intrinsik  

 Dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari terdapat unsur 

intrinsik yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar dan sudut pandang. 

Berikut analisis unsur intrinsik dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari, 

4.1.1 Tema 

Sebuah karya sastra tentu tidak terlepas dengan  adanya  tema. Selain 

menentukan alur cerita, tema juga dapat digunakan untuk menentukan konflik dalam 

rangkaian peristiwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menemukan tema 

yang diangkat dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu tentang konflik batin 

seorang anak yang merindukan sosok seorang ibu. Seseorang yang dimaksud oleh 

penulis dalam novel ini adalah Rasus, ia kehilangan Ibunya di saat masih berusia tiga 

tahun dalam malapetaka tempe bongkrek yang dialami Dukuh Paruk sebelas tahun 

silam. Hal itu terlihat pada kutipan di bawah ini: 

“Bersama Ayah, Emak juga termakan  racun. Bila Ayah 

langsung meninggal pada hari pertama, tidak demikian 

dengan Emak. Dia masih hidup sampai seorang mantri 

datang pada hari ketiga”. 
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“Oleh Pak Mantri, Emak bersama lima orang lainnya 

dibawa ke poliklinik di sebuah kota kawedanan. 

Beberapa hari kemudian seorang kembali ke Dukuh 

Paruk dalam keadan hidup, dan tiga lainnya sudah 

menjadi mayat. Emak tidak ada di antara mereka.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa apa yang dialami oleh Rasus sejak kanak-

kanak tersimpan dalam pikiran dan hati. Setelah Rasus menginjak dewasa, kerinduan 

Rasus akan sosok Ibunya yang hilang hilang ternyata ia temukan pada diri Srintil. Ia 

merasa Srintil seperti sosok ibunya. Namun semua itu hilang saat Srintil menjadi 

seorang ronggeng, terlebih lagi syarat puncak ritual yang harus dijalani Srintil untuk 

menjadi seorang ronggeng. Hal itu terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Saatnya telah saya tentukan pada sabtu malam yang 

akan datang,” kata Kartareja pada sabtu pagi di hadapan 

banyak laki-laki di pasar. “Dan sampean meminta 

sekeping ringgit emas?” 

“Ah,” lenguh laki-laki yang bertanya tadi. 

“E… Kenapa? Terlalu mahal? Ingat baik-baik. 

Pernakah ada ronggeng secantik Srintil? 

Kutipan di atas menunjukan bahwa dukun ronggeng telah menentukan malam 

ritual. Setiap laki-laki boleh mengikuti upacara ritual ini. Tetapi, ada syarat yang 

harus dipenuhi oleh laki-laki yang mengikutinya, yaitu harus menyerahkan dua 

keping emas dan  perak. Hal ini membuat konflik batin dalam diri rasus semakin 

bergejolak. Rasus berpikir, Srintil kini bukan seorang gadis kecil yang biasa menjadi 

teman dan satu satunya sosok pengganti ibu dalam angan-angannya. Kini Srintil telah 



33 
 

 
 

menjadi ronggeng, milik semua warga, milik semua laki-laki yang mampu 

membayarnya.  

Sedangkan tema tambahan yang merupakan sebagai pendukung tema utama 

dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah kemiskinan dan kemelaratan sehingga 

terjadinya tragedi racun tempe bongkrek. Hal itu terlihat pada kutipan di bawah ini: 

“Kang, orang-orang itu geger. Banyak tetangga yang 

sakit dan pingsan. Ini bagaimana, Kang?” Santayib 

membisu. Ketegangannya semakin menjadi-jadi. 

Melihat laki-laki itu diam, istrinya berseru lagi. “Kang, 

apa kaudengar orang-orang mengatakan mereka 

keracunan tempe bongkrek? Bongkrek yang kita buat? 

Ini  bagaimana, Kang?” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa apa yang dialami oleh Santayib, pasti 

menjadi perang antara suara hati dan suara nurani. Secara fitrah sebagai manusia, 

Santayib ingin menolak keburukan yang datang menimpanya. Tetapi, secara 

kenyataan Santayib harus bertanggung jawab sebagai pembuat tempe bongkrek yang 

mendatangkan perkara. Di tengah-tengah kebimgbangan munculah Sakarya, ayah  

Santayib sendiri. Dan di belakangnya muncul tiga laki-laki lain, Ketiganya dengan 

wajah berang, Hal itu terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Oalah! Oalah! Santayib, anaku. Orang-orang itu 

mabuk keracunan bongkrek. Bongkrekmu mengandung 

racun.” 

“tidak! bongkreku tidak mungkin beracun. Bahannya 

bungkil yang kering. Tidak bercampur apa pun. Ayah, 
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jangan mengajak orang menuduh anakmu sendiri 

dengan keji!” 

“He, Santayib. Bukti yang berbicara. Lihat, anaku,  

istriku emaku, semua tergeletak. Mereka makan 

bongkrekmu pagi ini,” bentak seorang laki-laki di 

belakang Sakarya.” 

Kutipan di atas menggambarkan rasa yang mencekam dalam hati Santayib.  

4.1.2 Tokoh dan Penokohan 

Dalam unsur intrinsik tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang sangat 

penting yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan pada sebuah cerita rekaan. 

Tokoh adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya rekaan, yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti diekspresikan 

dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan.  

1.Rasus 

Rasus adalah tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Rasus 

diceritakan sebagai anak Dukuh Paruk yang berusia empat belas tahun yang ditinggal 

pergi orang tuanya. Pada saat usianya tiga tahun Rasus sudah menjadi yatim-piatu 

karena kedua orang tuanya menjadi salah satu korban racun tempe bongkrek. 

Ayahnya meninggal sedangkan Ibunya tidak diketahui keberadaannya, apakah sudah 

meninggal atau belum. Ada yang mengatakan Ibunya meninggal di poliklinik dan 

mayatnya dijadikan bahan penyelidikan, dan ada juga yang mengatakan Ibu dapat 

diselamatkan entah kemana, hilang atau pergi bersama mantri. 
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Rasus cenderung lebih mempercayai versi yang pertama karena lebih baik 

daripada versi yang kedua, meskipun keduanya tinggal menjadi ketidakjelasan yang 

membuatnya lebih merana daripada seorang anak yatim-piatu. Akibat kepergian 

ibunya yang tidak jelas itulah yang menyebabkan pergolakan batin, dan kecemasan, 

yang mengganggu kejiwaan Rasus. Hal ini menyebabkan luka batin yang dalam pada 

diri Rasus. 

“Jadi ada dua versi kisah tentang Emak. Mana yang 

layak kupercaya aku sendiri selalu ragu. Namun 

setidaknya aku berharap versi pertamalah yang benar. 

Artinya memang Emak meninggal. Mayatnya lalu 

dicingcang untuk kepentingan penyelidikan. Pikiran 

durhaka semacam ini sengaja kudatangkan ke kepalaku. 

Kuharap orang akan mengerti andaikata versi itu benar, 

hakikatnya lebih baik dari pada seorang yatim-piatu.” 

Peran tokoh Rasus dalam novel ini lebih besar dibandingkan Srintil yang 

identik dengan NovelRonggeng Dukuh Paruk. Ketidakseimbangan itu ditunjukan 

oleh frekuensi keterlibatan kedua tokoh tersebut dalam cerita yang sama sekali tidak 

seimbang. Pengarang lebih banyak memaparkan hal-hal yang memungkinkan 

perkembangan kejiwaan Rasus daripada Srintil. Sekurang-kurangnya terdapat empat 

tokoh penting sepanjang kejiwaan Rasus. Srintil, Emak, Mantri, dan Sersan Slamet. 

Sersan Slamet sungguh hidup dalam pengertian, ketiganya dapat bertemu secara fisik 

satu sama lain. Sersan Selamat adalah tentara yang ditugasi memerangi perampok 

yang merajalela di Dawuan. Rasus bertemu dengannya ketika dia dalam pelarian. Dan 

Rasus  diperbantukan Sersan Slamet ke dalam pasukannya. Rasus lari dari dukuhnya 
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dan bergabung dengan Sersan Slamat karena ia merasa kehilangan Srintil yang 

menjadi ronggeng dan milik Dukuh Paruk karena di dalam dri Sintil ditemukan 

Emaknya yang menjadi angan- anganya. 

Ketidakjelasan tentang hilangnya Ibu Rasus  yang mengakibatkan terjadinya 

pergolakan batin yang dialami oleh Rasus hingga bertahun-tahun sampai usia Rasus 

menginjak empat belas tahun ia hanya bisa berandai-andai tentang Ibunya. Ia biarkan 

Ibu hidup abadi dalam angan-angannya. Bahkan Rasus gambarkan sosok Ibunya ke 

dalam diri Srintil. Gambaran tersebut Rasus reka sendiri dan dijadikan kepastian 

dalam hidupnya. Hal tersebut seperti kutipan di bawah ini. 

“Ah, sebaiknya kukhayalkan Emak sudah mati. Ketika 

hidup dia secantik Srintil. Bila sedang tidur, tampillah 

Emak sebagai citra perempuan sejati. Ayu, teduh, dan 

menjadi sumber segala kesalehan, seperti Srintil yang 

saat itu masih lelap  memeluk keris kecil yang 

kuletakan di sampingnya.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa Ibu Rasus dan mantri merupakan tokoh 

ciptaan Rasus belaka, mereka tak pernah ada secara nyata. Semua skandal Ibunya dan 

mantri tak lebih dari hasil angan- angan Rasus belaka. Tetapi meskipun tak pernah 

ada secara nyata, Ibunya dan mantri tak dapat dipisahkan dari perkembangan 

kejiwaan Rasus. Boleh dikatakan kedudukan Ibunya sejajar dengan Srintil, dan 

kedudukan mantri kehadirannya tak nyata dalam kehidupan Rasus hanya menambah 

delir kecemasannya saja. 
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Konflik yang dialami dan dirasakan Rasus, tak lain merupakan konfrontasi 

Rasus dengan keempat tokoh, yaitu bila Srintil dan Sersan Slamet merupakan tokoh 

nyata, sedangkan Ibunya dan Mantri adalah tokoh rekaan Rasus. Ibu Rasus dan Srintil 

merupakan masa lalu Rasus sedangkan Mantri dan Sersan Slamet mengambarkan 

masa depan Rasus. Dua persoalan psikolog yang harus dihadapi oleh Rasus, 

pertentangan antara dunia nyata dengan dua angan-angan dan pertentangan antara 

masa lalu dan masa kini.  

Persentuhan Rasus dengan nilai-nilai dari luar sangat membantu untuk 

memahami dirinya sendiri, untuk memahami atau menyadari keberadaanya di tengah 

persimpangan oreintasi  dua  niali  budaya  tersebut.  Akhirnya  Rasus  

menyingkirkandunia angan-angan dari benaknya. Sedangkan dunia kini (modern) 

identik dengan dunia nyata yang sudah saat disadari sebagai bagian dari tahap-tahap 

pertumbuhan kepribadiannya. 

Persoalan psikologis yang harus dihadapi oleh Rasus, pertentangan antara 

dunia angan-angan dan dunia nyata. Rasus memandang diri Ibunya sudah tidak ada. 

Ini semua Rasus reka sendiri dan dijadikan kepastian dalam hidupnya. Namun Rasus 

membandingkan diri Ibunya waktu hidupnya kecantikannya seperti Srintil.  

“Tidak bisa kupastikan yang kurindukan adalah seorang 

perempuan sebagai kecintaan atau seorang perempuan 

sebagai citra seorang anak. EmaKpu atau kedua-

duanya. Tapi jelas, penampilan Srintil membantuku 

mewujudkan angan-anganku tentang pribadi 

perempuan yang telah melahirkanku. Bahkan juga 
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bentuk lahirnya… Sudah kukatakan aku belum pernah 

atau taKpan pernah melihat Emak. Persaman itu 

kubangun sendiri. Lama-lama hal yang kureka sendiri 

itu kujadikan kepastian dalam hidupku.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa bagaimana rasa rindunya Rasus terhadap 

Ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusuinya hanya sebatas angan-

angan saja sedangkan Rasus tidak pernah melihat Ibunya. Namun, dengan adanya 

penampilan Srintil menambah semangat untuk mengingat tentang Ibunya. Pergolakan 

batin Rasus semakin menjadi setelah Srintil menjadi seorang ronggeng, terlebih lagi 

syarat ritual terakhir yang harus dijalankan oleh Srintil untuk menjadi seorang yang 

sebenarnya. 

“Pengikat yang membuatku mencintai Dukuh Paruk 

telah direnggut kembali. Aku tidak lagi mempunyai 

cermin tempat aku mencari bayang-bayang Emak. 

Sakitku terasa lebih perih daripada saat aku belum 

mengenal Srintil.” 

Kutipan di atas memperlihatkan adanya gejala Oedipus complex melalui 

ucapan tooh Rasus yang sangat mencintai Emakya  menunjukan bahwa pergolakan 

batin Rasus alami semakin menjadi setelah Srintil menjadi seorang ronggeng terlebih 

lagi syarat ritual yang terakhir yang harus dijalani Srintil untuk menjadi seorang 

ronggeng yang sebenarnya. Dalam ritual itu Srintil menyerahkan kesuciannya kepada 

laki-laki lain yang memenuhi syarat ritual. 

Konflik batin pada diri Rasus terus terjadi terlebih setelah Srintil melewati 

malam ritual, semua angan-angan yang dibangun oleh Rasus tentang Ibunya dengan 
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berat hati dihapuskan dalam ingatannya. Sosok Ibunya dan mantri, sebagai unsur 

dunia angan-angan, akhirnya disingkirkan oleh Rasus. 

“Sosok Emak yang kulukiskan dalam angan-angan 

selama bertahun-tahun, dengan berat hati harus 

kumusnahkan. Dulu aku begitu yakin Emak 

mempunyai cambang halus di pipi seperti Srintil. Atau 

lesung pipi di pipi kiri. Suaranya lembut dan sejuk 

dengan senyum yang menawarkan duka seorang anak 

yang selalu merindukannya”. 

Kutipan di atas menunjukan bahwa Ibunya yang selama ini ada diangan-angan 

Rasus menjadi sirna setelah mendapatkan pengalaman yang dapat memberikan 

cakrawala luas terhadap diri Rasus tentang banyak hal. Gambaran mengenai Ibunya 

yang semula identik dengan Srintil telah tergantikan dengan citra perempuan lain 

yang mirip dengan perempuan Dukuh Paruk pada umumnya. 

Rasus akhirnya bisa melupakan Srintil di dalam jiwanya dan bergeser ke 

tempat yang lebih wajar. Pergolakan batin di dalam diri Rasus pun menghilang. 

Hingga akhirnya Rasus mampu menerima kepergian Ibunya. Ia telah meyakini 

Ibunya meninggal karena racun tempe bongkrek, dan Rasus merelakan Ibunya 

dimakamkan di suatu tempat entah di mana adanya. Akhirnya Rasus mampu hidup 

tanpa bayang-bayang Ibunya dan tersadar mencari gambaran Ibunya yang selama ini 

ia lakukan hanya akan membuatnya menjadi tekanan batin. 
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Gambaran tentang mantri baru bisa dilenyapkan dari ingatan Rasus setelah 

melewati suatu proses yang cukup panjang dan rumit. Hal itu terlihat pada kutipan di 

bawah ini. 

“Ketika kupandangi tiga pucuk bedil yang dibiarkan 

tersadar oleh majikannya, tiba-tiba muncul ilham 

gemilang. Sampai  kapan pun aku tak bis mengerti 

mengapa ilham itu datang pada saatnya yang amat 

sangat tepat. Kedatanganya akan terbukti nanti mampu 

mengakhiri derita panjang yang menista hidupku 

selama bertahun-tahun.” 

Kutipan di atas memperlihatkan akibat Oedipus Compleks bahwa setelah 

sekian lama Rasus berhasil menghancurkan bayang- bayang Ibunya dengan 

tergantikan citra perempuan Dukuh Paruk pada umunnya, barulah Rasus berpikiran 

untuk juga menghancurkan citra mantri yang selama ini menjadi musuh dalam 

batinnya. Dengan cara seperti ini Rasus telah merasa membebaskan Ibunya dari 

genggaman mantri. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap tokoh utama dalam Novel Ronggeng 

Dukuh Paruk, termasuk penjelasan tentang sebab dan akibat timbulnya Oedipus 

complex, dapat disimpilkan bahwa, pertama, penyebab dari timbulnya kompleks ini 

adalah karena sejak usia tiga tahun Rasus sudah ditinggal kedua orang tuanya yang 

menjadi korban tempe bongkrek. Ayahnya meninggal sedangkan Emaknya tidak 

diketahui keberadaannya. Ketidakjelasan tentang kepergian Emak yang menjadi salah 

satu korban racun tempe bongkrek sehingga mengakibatkan pergolakan batin, dan 
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kecemasan yang mengganggu kejiwaan Rasus. Kerinduan Rasus akan sosok 

Emaknya digambarkan pada diri Srintil yang merupakan cermin pada bayang-bayang 

Emaknya, namun bayang-bayang itu sirna ketika Srintil untuk memutuskan menjadi 

seorang ronggeng. Pergolakan batin Rasus semakin terus menjadi ketika Srintil 

menjalankan syarat puncak ritualnya yang terakhir. 

2.Srintil  

Pada novel Ronggeng Dukuh Paruk, Srintil merupakan tokoh bulat. Srintil 

adalah seorang yatim-piatu. Semenjak kecil ia diasuh oleh kakek dan neneknya. 

Srintil anak yang kenes, semenjak kecil pandai menari, senang dipuji dan juga anak 

yang manis. Hal ini terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Tak kusangka Srintil bisa menari sebagus itu,” 

katanya. “kalau boleh aku ingin menggendongnya 

sampai dia lelep di pangkuanku.” 

“Yah, aku pun ingin mencuci pakiannya. Aku akan 

memandikannya besok pagi,” kata perempuan lainnya.” 

Kutipan di atas menunjukan bagaimana orang-orang Dukuh Paruk kagum dan 

simpati dengan penampilan Srintil, sehingga setiap orang ingin memanjakan dan 

melayaninya. Penari tradisi memang kebanggaan bagi Dukuh Paruk. Dengan 

keluguan, atau mungkin kenaifannya, Srintil merasa dilahirkan untuk menjadi penari 

tradisi. Srintil beserta sistem nilai yang mengelilinginya hadir mewakili dunia 

perempuan yang mempunyai peran atau bahkan kewajiban alami sebagai 

penyeimbang bagi dunia lelaki dan kelelakian. Itulah sebabnya, dalam menjalani 
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perannya sebagai penari tradisi, Srintil selalu merasa terpanggil untuk melayani. 

Masyarakat Dukuh Paruk sendiri mendukung kondisi tersebut. Seorang penari tradisi 

tidak akan menjadi bahan kecemburuan bagi perempuan Dukuh Paruk.  Hal ini 

terdapat pada kutipan di bawah ini: 

“Ketika menonton Srintil menari aku pernah 

mendengar percakapan perempuan-perempuan yang 

berdiri di tepi arena. Percakapan mereka akan membuat 

para suami merasa tidak menyesal telah hidup dalam 

kungkungan rumah tangga.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa senada dengan apa yang dirasakan para 

istri tersebut, dalam hal ini, Srintil memandang penari tradisi merupakan suatu hal 

yang sangat ia dambakan sehingga ia sangat menginginkan menjadi penari tradisi. 

Hal itu terlihat ketika Srintil sangat menikmati masa kecilnya dengan dibaluti tarian 

tradisi dan Srintil sangat senang apabila ada teman yang melihatnya menari tradisi 

karena sejak awal Srintil memang sudah sangat pintar menari tradisi hal itu tidak 

didapati dengan latihan. Hal itu terlihat seperti kutipan di bawah ini. 

“Mulut Rasus dan kedua temanya pegal sudah. Namun 

Srintil terus melenggang dan melenggok. Alunan 

tembangnya terus mengalir seperti pancuran di musim 

hujan.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa tekad Srintil untuk menjadi seorang penari 

tradisi sudah bulat, apa yang dianjurkan dan disyaratkan dijalaninya dengan seksama. 

Agar sah menjadi seorang penari tradisi, Srintil harus mengalami tiga tahapan ritual 

penari tradisi yang sangat dipatuhi dalam pedukuhan melalui dukun penari tradisi 
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yang menjadi kepercayaan kakeknya.Srintil Mengikuti Pakem. Pertama, Srintil 

diperkenalkan kepada warga Dukuh Paruk melalui pementasan penari tradisi. Suatu 

malam, Srintil didandani seperti layaknya penari tradisi dewasa. Hal itu terlihat pada 

kutipan  di bawah ini. 

“Di halaman rumah Kartareja ronggeng bermain satu 

babak. Tidak seperti biasa, pentas kali ini tanpa nyanyi 

atau tarian erotik. Mulut sakum bungkam. Si buta itu 

tidak  mengeluarkan seruan-seruan cabul. Semua orang 

tahu permainan kali ini  bukan pentas ronggeng biasa. 

Tetapi merupakan bagian dari upacara sakral yang 

dipersembahkan kepada leluhur Dukuh Paruk.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa semua ini agar masyarakat  pedukuhan  

Dukuh Paruk tahu bahwa  ada penari tradisi yang cantik dan kenes dan masyarakat 

Dukuh Paruk menyambut dengan senang hati dengan adanya upacara ritual 

pementasan tarian tradisi. Pada saat itulah Srintil menari dengan mempesona karena 

Srintil sangat mematuhi ritual dengan hati yang sangat mempercayai tarian tradisi. 

Kedua, Srintil harus melewati upacara pemandian. Srintil dimandikan di 

makam leluhur masyarakat Dukuh Paruk, Ki Secamenggala yang makamnya 

dikeramatkan oleh warga Dukuh Paruk 

“Kemudian rongengg itu dituntun ke depan pintu 

cungkup. Di sana Srintil menyembah dengan takzim, 

lalu bangkit dan berjalan ke hadapan lingkaran para 

penabuh” 
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Kutipan di atas menunjukan bahwa orang-orang Dukuh Paruk masih 

mempercayai roh-roh yang ada di pekuburan. Ini merupakan upacara ritul yang kedua 

yang harus dilewati oleh seorang penari tradisi, Srintil diarak dan dimandikan 

dimakam Ki Secamanggala, leluhur masyarakat Dukuh Paruk. 

Ketiga, Srintil harus mengikuti ritual yang terakhir agar ia sempurna menjadi 

seorang penari tradisi karena setelah melewati ritual terakhir ini, Srintil diperbolehkan 

mendapatkan uang disaat menari. Hal itu seperti kutipan di bawah ini. 

“Orang-orang Dukuh Paruk mengatakan bahwa Srintil 

masih harus menyelesaikan satu syarat lagi. Sebelum 

hal itu terlaksana, Srintil tak mungkin naik pentas 

dengan memungut bayaran.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa ini merupakan suatu hal yang besar yang 

menjadi dilema di dalam hati Srintil. Ini bukan hal yang mudah bagi Srintil dan bagi 

perempuan-perempuan lain di luar Dukuh Paruk. Srintil harus melewati ritual terakhir 

ini untuk   benar- benar menjadi seorang penari tradisi. Sedangkan dukun penari 

tradisi telah mempersiapkan upacara tersebut dengan persiapan yang matang. 

Pandangan Rasus terhadap penari tradisi bertolak belakang dengan apa yang 

diyakini oleh Srintil. Rasus mengingkari. Akan tetapi, Rasus tidak memiliki otoritas 

untuk menolak hukum yang menjadi keharusan Dukuh Paruk itu. Dengan tidak 

disangka oleh Rasus, ternyata Srintil tidak mematuhi ritual yang terakhir. Tanpa 

sepengetahuan Kartareja dan Istrinya, Srintil memberikan kesucian kepada Rasus 

tanpa diiringi ritual sakral di kamar yang sudah ditentukan. Sebab. ia lebih suka 
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memberikan cintanya kepada Rasus daripada kedua orang yang tidak disukainya. 

Dalam hal ini Srintil telah melanggar kesakralan tradisi ronggeng. 

Setelah kejadian itu, Rasus merasa tidak dapat lagi berkompromi dengan 

nilai-nilai lama warisan para leluhurnya. Rasus akhirnya meninggalkan 

pedukuhannya yang terpencil itu untuk mencari pengalaman yang lain. 

“Langkahku tegap dan pasti. Aku, Rasus sudah 

menemukan diriku sendiri. Dukuh Paruk dengan segala 

sebutan dan penghuninya akan kutinggalkan.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa pandangan Srintil terhadap tari tradisi 

mulai bergeser ketika Srintil mencintai Rasus dan ingin menjalin kehidupan berumah 

tangga dengannya. Meskipun dalam penari tradisi tidak dibenarkan mengikatkan diri 

dengan seorang lelaki. Srintil tak dapat melupakan Rasus. Namun, Rasus sebagai 

laki-laki yang banyak dengan pengalaman mempunyai  seribu alasan untuk 

mempertimbangkan bahkan menolak permintaan Srintil. 

3. Kartareja 

Dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk, Kartareja merupakan tokoh sederhana 

atau tokoh datar. Kartareja adalah laki-laki yang secara turun-temurun menjadi dukun 

ronggeng. Kartareja ini sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan seorang calon 

penari tradisi  untuk diasuhnya. Kartareja percaya penuh, kalau Srintil dilahirkan di 

Dukuh Paruk atas restu arwah Ki Secamenggala dengan tugas seorang penari tradisi. 
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Namun ada beberapa hal yang harus dihadapi oleh dukun ronggeng itu. Hal itu seperti 

kutipan di bawah ini. 

“Kesulitan yang pertama dihadapi Kartareja bukan 

masalah bagaimana memperbaiki alat musiknya, 

melainkan bagaimana dia dapat para penabuh gendang 

yang disayanginya meniggal.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa hidupnya tradisi di Dukuh Paruk bukan 

hanya tergantung pada penari, tetapi juga pada pemain dan alat musiknya. Untuk 

menjadi seorang penari tradisi yang sebenarnya, Srintil harus melewati dua upacara 

ritual yang direncanakan oleh Kartareja sebagai dukun ronggeng.Kartareja memimpin 

upacara pemandian yang dilaksanakan di makam Ki secamanggala. hal tersebut 

dilakukan untuk menghormati leluhur moyang dukuh paruk. 

“Siapa yang akan menyalahkan Kartareja bila dukun 

ronggeng itu merasa telah menang secara gemilang.  

Kutipan di atas menunjukan bahwa bagaimana senang dan bahagianya 

Kartareja apa yang selama ini ia lakukan yaitu acara ritual yang terakhir terhadap 

ronggeng mendapat sambutan yang hangat dari kedua pemuda yang kaya raya. Syarat 

ritual itu telah dipenuhi oleh kedua pemuda yang ingin mengikuti acara ritual yang 

terakhir yaitu menyerahkan kepingan emas dan perak. Namun, disaat dua laki-laki 

menyerahkan apa yang telah ditentukan oleh dukun ronggeng itu maka muncullah 

akal yang licik dari Kartareja. Hal ini seperti kutipan di bawah ini. 
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“Jangan keliru! Yang asli buat Sulam. Lainnya buat 

dower,”  kata Kartareja” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa Kartareja sebagai dukun ronggeng ingin 

mendapatkan harta dari kedua pemuda yang mengikuti jalannya upacara ritual. 

Dengan kelicikan Kartareja maka kedua pemuda itu dihidangkan dengan minuman 

yang berisi ciu. Karena minuman merupakan sahabat di mana-mana dari kedua 

pemuda itu maka minuman ciu itu secepatnya direguk isi botol yang disodorkan. 

Kartareja juga berpikir apa yang selama ini ia lakukan merupakan tradisi 

penari tradisi yang sudah terkontaminasi oleh ekonomi yang mengharuskan seorang 

mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan dali tradisi. Hasil analisis 

terhadap tokoh Kartareja adalah laki-laki yang secara turun-temurun menjadi dukun 

ronggeng. Kartareja orang yang mengatur dan menentukan upacara ritual terakhir 

untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. 

4. Sersan Slamet 

Sersan Slamet adalah komandan tentara yang ditugaskan untuk 

memgamankan pedukuhan Dukuih Paruk sekitar tahun 1960 wilayah kecamatan 

Dawuan. Karena di kecamatan itu tidak aman dan sering terjadi perampokan. Rasus 

bertemu dengan Sersan Slamet ketika Rasus pergi dari Dukuh Paruk untuk mencari 

pengalaman.Dengan kejujurannya maka Rasus diangkat dan dipekerjakan oleh Sersan 

Slamet untuk menjadi tobang. Hal itu seperti kutipan di bawah ini: 
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“Rasus dengan pakaian itu engkau telah pantas menjadi 

seorang tobang.kami memerlukan seorang untuk 

melayani kami dalam tugs.tentu saja bila kau bersedia 

memikul tugas itu, kelak kau akan menerima gaji. 

Bagaimana?” 

Dari kutipan di atas menunjukan bahwa Rasus mendapat tawaran dari Sersan 

Slamat untuk menjadi tobang. Rasus merasa gembira, dan Rasus beranggapan bahwa 

satu-satunya anak Dukuh Paruk yang berseragam hijau. 

Hubungan Rasus dengan Sersan Slamet lebih dapat dikatakan sebagai 

hubungan pribadi daripada sebagai seorang tobang dan seorang Sersan. Sersan Slamet 

banyak bertanya tentang diri Rasus, baik asal- usul, dan bahkan sekolah. Rasus 

diajarkan membaca dan menulis  setelah Sersan Slamet mengetahui bahwa Rasus 

tidak bersekolah sehingga Rasus mengetahui buku-buku yang berisi tentang 

pengetahuan umum, dan Sersan Slamet juga mengajarkan seluk-beluk senjata baik 

bongkar, memasang, dan menggunakannya. Berbagai pengalaman tidak mungkin 

Rasus dapatkan kalau tidak ada kesempatan mengenal Sersan Slamet. 

Kehadiran tentara di Dawuan tidak selamanya dapat mencegah perampokan di 

wilayah kecamatan tersebut. Usaha dalam mengatasi masalah ini bukan hal yang 

mudah bagi Sersan Slamet dan anak buahnya. Sersan Slamet harus memikirkan cara 

untuk menganti taktik. Anggotanya dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil 

dengan angota dua sampai tiga. Karena jumlah anggota yang terbatas, akhirnya Rasus 

ikut menjadi anggota kesatuan, meski Rasus belum mendapat kepercayaan untuk 

memegang senjata. 
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“Rasus sangat pantas menjadi tentara. Saya akan 

berusaha agar dia diangkat secara resmi menjadi 

anggota kesatuan saya,” kata Sersan Slamet yang 

disambut dengan gumam orang-orang Dukuh Paruk.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa Sersan Slamet melihat Rasus begitu gagah 

berani dalam menjalankan tugas sehingga Rasus banyak mendapat pujian darinya. 

4.1.3 Alur 

 Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang 

disusun secara kronologis. Atau definisi alur yaitu merupakan rangkaian cerita sejak 

awal hingga akhir. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang terdapat dalam 

cerita harus berkaitan satu sama lain, seperti bagaimana suatu peristiwa berkaitan 

dengan peristiwa lainnya, lalu bagaimana tokoh yang digambarkan dan berperan di 

dalam cerita yang seluruhnya terkait dengan suatu kesatuan waktu.Berdasarkan hasil 

analisis penulis, dalam cerita Novel Ronggeng Dukuh Paruk ini menggunakan alur 

campuran. 

4.1.3.1 Tahap Perkenalan atau Tahap Penyituasian 

Alur yang digunakan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah alur 

campuran dan merupakan alur kronologi yang diawali menceritakan suatu peristiwa 

sebelas tahun yang lalu, yaitu peristiwa tempe bongkrek. Di awal penceritaan sebagai 

tahap pengenalan, pencerita memperkenalkan desa  yang  menjadi  latar  dari  novel  
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ini,  sebuah  desa  yang  bernama Dukuh Paruk dengan memberikan ciri fisik desa ini, 

sejarah desa ini, kepercayaan desa ini, dan juga kebudayaannya. 

“Dengan daerah pemukiman terdekat, Dukuh Paruk 

hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah, 

hampir dua kilometer panjangnya. Dukuh Paruk kecil 

dan menyendiri.Duapuluh tiga rumah berada di 

pedukuhan itu, dihuni oleh orang-orang 

seketurunannya.. Di Dukuh Paruk inilah akhirnya Ki 

Secamenggala menitipkan darah dagingnya. Semua 

orang Dukuh Paruk tahu Ki Secamenggala, moyang 

mereka, mereka memujanya. Kuburan Ki Secamenggal 

menjadi kiblat kehidupan batin mereka.” 

Dari kutipan di atas menunjukan bahwa gambaran bagaimana suasana 

pedukuhan Dukuh Paruk tempat yang terpencil yang dikelilingi hamparan pematang 

sawah, dan jarak dengan pedukuhan yang lain jaraknya cukup jauh. Warga Dukuh 

Paruk merupakan keturunan dari Ki Secamenggala. Ki Secamenggala orang yang 

masih hidupnya sering mengerjakan kejahatan sehingga menjadi musuh masyarakat. 

Pedukuhan Dukuh Paruk hanya dihuni duapuluh tiga rumah. Mereka adalah 

keturunan Ki Secamenggala. Yang makamnya dikramatkan bagi warga Dukuh Paruk. 

4.1.3.2 Tahap Pemunculan Konflik 

Penceritaan tentang malapetaka ini berlanjut hingga bab dua, Rasus 

menceritakan bagaimana malapetaka tersebut telah menghilangkan nyawa ayahnya 

dan ketidakjelasan akan keberadaan Ibunya. Di sinilah tahap pemunculan konflik. 

Ketidakjelasan akan keberadaan Ibu Rasus menyebabkan ia selalu berimajinasi, 
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bahkan sosok Ibunya ia hidupkan dalam angan-angannya dan Rasus gambarkan ke 

dalam diri Srintil. 

“Akhirnya kubiarkan Emak hidup abadi dalam alam 

angan- anganku. Terkadang Emak datang sebagai 

angan-angan getir. Terkadang pula dia hadir memberi 

kesejukan padaku: Rasus, anak Dukuh Paruk sejati.” 

Dari kutipan di atas menunjukan bahwa selama ini Rasus tidak tahu 

keberadaan Ibunya yang sebenarnya. Namun, kalau Rasus teringat Ibunya dibawa 

oleh mantri kesehatan maka yang Rasus rasakan kebencian yang timbul dalam 

hatinya. Sedangkan Srintil adalah idola yang menjadi jelmaan seorang Ibu Rasus 

sehingga Ibunya hidup dalam angan-angan Rasus. 

4.1.3.3 Tahap Peningkatan konflik 

Tahap peningkatan konflik muncul ketika Srintil sudah menjadi seorang 

ronggeng. Setelah dua bulan Srintil menjadi ronggeng, ternyata ia belum berhak 

menyebut dirinya sebagai ronggeng yang sebenarnya. Hal itu terlihat pada kutipan di 

bawah ini. 

“Sudah dua bulan Srintil menjadi ronggeng. Namun 

adat Dukuh Paruk mengatakan masih ada dua tahap 

yang harus dilaluinya sebelum Srintil berhak menyebut 

dirinya seorang ronggeng yang sebenarnya.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa seorang ronggeng belum bisa dikatakan 

ronggeng yang sebenarnya dan untuk mendapat bayaran atau saweran dari laki-laki. 

Karena untuk dapat disebut ronggeng yang sebenarnya, Srintil harus menjalani dua 
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tahap persyaratan lagi, yaitu upacara pemandian yang secara turun-temurun dilakukan 

didepan cungkup makam Ki Secamenggala dan syarat ritual yang terakhir. 

4.1.3.4 Tahap klimaks 

Syarat ritual yang terakhir menjadi suatu tamparan bagi Rasus, karena 

merupakan suatu sayembara terbuka bagi laki-laki mana pun. Bagaimana bisa 

seseorang yang dari dirinya Rasus temukan bayangan Emak disayembarakan.  

Konflik batin pada diri Rasus terus terjadi hingga tahap klimaksnya Srintil menjalani 

malam ritual. Hal itu terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Hari sabtu tiba. Hari yang sangat mengesankan karena 

batinku ternista luar biasa. Kukira aku taKpan pernah 

berhasil melukiskan pengalaman batinku secara 

memadai.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa bagaimana konflik batin Rasus rasakan 

mendengar Srintil akan menjalani upacara ritul yang terakhir pada Sabtu malam. 

Rasus yang selama ini dalam hidupnya mempunyai Ibunya dalam angan-angan dan 

Srintil yang dianggap sebagi jelmaan Ibunya akan dirusak oleh laki-laki lain. 

Seandainya ada orang yang mau Rasus ajak untuk bicara tentang masalah ini 

mungkin saja kesedihan ini bisa terbagi. Tetapi hanya Rasus yang tahu dan 

merasakan segalanya. 

Walaupun Rasus yang telah mendapatkan segalanya dari Srintil, tetapi Rasus 

kecewa karena Srintil tidak hanya untuk Rasus. Srintil  tidak suci lagi. Rasus benar-
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benar tidak rela derajat moral Ibunya sampai serendah itu. Srintil sebagai cerminan 

tempatnya mencari bayangan Ibunya menjadi sirna. Rasus tidak punya lagi cermin 

tempat Rasus mencari bayangan Emak, Dukuh Paruk telah merenggutnya. Dan 

akhirnya Rasus memutuskan untuk pergi dari pedukuhan itu. 

4.1.3.5 Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian dalam novel ini yaitu saat Rasus memutuskan untuk 

meninggalkan dukuh paruk dan pergi untuk bekerja di pasar Dawuan. Di desa ini ia 

dapat menilai secara kritis tentang tanah airnya, Dukuh Paruk. Selain itu, setelah 

banyak pengalaman atas dunia perempuan di luar Srintil, Rasus tidak lagi melukiskan 

sosok Ibunya sebagaimana perempuan Dukuh Paruk. Dan sebagai tahap 

penyelesaiannya, Rasus mampu menerima kepergian Ibunya. Rasus telah meyakini 

Ibunya mati karena keracunan tempe bongkrek  

“Ah. Biarlah bagaimana juga aku yang harus mengalah, 

dengan mulai belajar menerima kenyataan, bahwa 

diluar tanah airku yang kecil berlaku nilai-nliai yang 

lain.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa semakin lama Rasus tinggal di luar Dukuh 

Paruk dan pengalaman atas mengenal prempuan lain semua ini membawa perubahan 

atas kedudukan Srintil sebagai idola dan cermin dimana Rasus mencari bayang-

bayang Ibunya. Sosok seorang Ibu yang selama ini Rasus lukiskan dalam angan-

angan selama bertahun-tahun dengan berat hati harus Rasus musnahkan. Rasus harus 

belajar menerima kenyataan apa yang selama ini ia hadapi dalam kehidupan 
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4.1.4 Latar (Setting) 

 Latar pada Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dibagi 

menjadi dua yaitu latar tempat dan latar waktu. Berikut analisis latar tempat dan latar 

waktu dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari: 

4.1.4.1 Latar Tempat 

Sesuai dengan judul novel Ronggeng Dukuh Paruk, novel ini tempat disebuah 

pedukuhan bernama Dukuh Paruk. Sebuah desa terpencil yang dihuni orang-orang 

yang berkeyakinan mistis dengan memuja makam Ki Secamenggala, moyang mereka. 

Desa ini terkenal dengan kemelaratannya, keterbelakangannya, keramat Ki 

Secamenggala, sumpah serapah, dan ronggeng serta perangkat calungnya. Latar 

tempat pada novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu hamir seluruh kejadian terjadi di 

pedukuhan, dan latar tempat yang pertama yaitu: 

4.1.4.2 Latar Waktu 

Latar waktu merupakan tempo terjadinya peristiwa dalam novel. Kejadian 

yang diceritakan pada novel Ronggeng Dukuh Paruk terjadi sekitar tahun 1957, 

sebelas tahun setelah malapetaka tempe bongkrek. Hal itu seperti kutipan di bawah  

ini: 
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“Sebelas tahun yang lalu ketika Srintil masih bayi. 

Dukuh Paruk yang kecil basah kuyup tersiram hujan 

lebat. Dalam kegelapan yang pekat, pemukiman 

terpencil itu lengang, amat lengang.” 

 “Seandainya ada seorang di Dukuh Paruk yang pernah  

bersekolah, dia dapat mengira-ngira saat itu hampir 

pukul dua belas tengah malam, tahun 1946” 

Dari kutipan di atas menggambarkan keadaan dan tahun saat dukuh paruk 

dilanda kemiskina dan kebodohan yang menyelimuti dukuh paruk.Selanjutnya cerita 

dilanjutkan setelah dua bulan Srintil menjadi ronggeng. Diceritakan pada Jumat 

malam, Dower datang ke rumah Kartareja memberi dua buah uang rupiah perak 

sebagai panjar. Kemudian Sabtu malam diceritakan sebagai malam upacara ritual 

terakhir. Cerita pun berlanjut hingga tahun 1960, pada tahun ini wilayah kecamatan 

Dawuan tidak aman karena sering terjadi perampokan. Kemudian cerita berjalan 

hingga dua tahun berikutnya. Selain itu, kejadian-kejadian yang terjadi dalam novel 

ini sering kali diceritakan pada waktu sore dan malam hari. Ada juga sebagian latar 

waktu digambarkan dengan suasana, seperti kutipan di bawah ini. 

4.1.5 Sudut Pandang 

Dalam novel ini, Ahmad Tohari menggunakan sudut orang pertama, “aku” 

sebagai aktor dan narator. Pemain yang bertindak sebagai pelaku utama cerita 

merangkap juga sebagai  narator yang menceritakan tentang orang lain. Kadang kala 

ia terlibat dalam cerita, tetapi ketika yang lain, ia bertindak sebagai pengamat yang 
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berada di luar cerita. Dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk, “aku” sebagai pelaku 

dapat dilihat kutipan di bawah ini. 

“Aku sama sekali tidak merasa meyerahkan sebilah 

keris kepada seorang ronggeng kecil. Tidak. Yang 

kuserahi keris itu adalah perempuan sejati, perempuan 

yang hanya hidup dalam angan- angan, yang terwujud 

dalam diri Srintil yang sedang tidur.” 

Sedangkan, aku sebagai narator atau pencerita dapat dilihat seperti kutipan di bawah 

ini. 

“Aku sendiri, kata Nenek, selamat secara kebetulan. 

Selagi Ayah  dan Emak baru merasa pusing di kepala, 

aku sudah jatuh pingsan. Tanpa ada yang memberi 

petunjuk, Nenek menggali tanah berpasir di samping 

rumah. Aku ditanamnya dalam posisi berdiri, hanya 

dengan kepala di atas permukaan tanah. Sebenarnya, 

inilah cara orang Dukuh Paruk mengobati orang 

keracunan jengkol. Aneh, dengan cara ini pula aku 

selamat dari racun tempe bongkrek.” 

Kutipan di atas menunjukan bahwa bagaimana seorang tokoh sedang 

menceritakan tentang kejadian tempe bongkrek yang menimpa Dukuh Paruk Apa 

yang selama ini ia alami dalam suatu kehidupannya. Namun, tokoh tersebut tidak 

tahu kejadian yang dialami, ia hanya mendengar dan diceritakan oleh orang lain, dan 

ia menceritakannya  kepada pembaca. 
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4.2 Unsur Ekstrinsik 

 Dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari terdapat unsur 

ekstrinsik yang meliputi latar belakang pengarang, latar belakang penulisan dan 

keadaan masyarakat pada saat penciptaan karya. Berikut hasil analisis unsur 

ekstrinsik dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

4.2.1 Latar Belakang Pengarang 

Ahmad Tohari merupakan sastrawan yang terkenal dengan novel triloginya 

yaituRonggeng Dukuh Paruk yang ditulis pada 1981. karya-karya sastra Ahmad 

Tohari yang dinilai mampu menggugah dunia. Ahmad Tohari Lahir di Tinggarjaya, 

Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada 13 Juni 1948. Beliau menamatkan SMA 

nya di Purwokerto, kemudian ia menimba ilmu di Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu 

Khaldun, Jakarta pada tahun 1967-1970, setelah dari kedokteran kemudian ia menjadi 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman pada tahun1974-1975. 

dan Fakultas Sosial Politik Universitas Sudirman pada tahun1975-1976. 

Karya-karya Ahmad Tohari khususnya di bidang karya sastra antara lain 

novel, cerpen dan secara rutin pernah mengisi kolom Resonansi di harian Republika. 

Karya-karya Ahmad Tohari juga telah diterbitkan dalam berbagai bahasa seperti 

bahasa Jepang, Tionghoa, Belanda dan Jerman. Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

bahkan pernah diterbitkan dalam versi bahasa Banyumasan, yang kemudian 

mendapat penghargaan Rancage dari Yayasan Rancage, Bandung pada tahun 2007. 
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4.2.2 Latar Belakang Penulisan 

 Novel Ronggeng Dukuh Paruk ini dibuat pada tahun 1981, novel ini 

menceritakan tentang sebuah desa yang masyarakatnya mengalami kesulitan 

ekonomi, dilanda kekeringan dan sulit untuk mencari pekerjaan. Hal yang 

melatarbelakangi Ahmad Tohari menulis ini adalah rasa prihatinnya kepada 

masyarakat dan mencoba untuk mengekspresikan keadaan masyarakat pada saat 

novel itu dibuat. 

4.2.3 Keadaan Masyarakat 

 Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari ini diciptakan pada tahun 

1981, pada saat itu keadaan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, dilanda 

kekeringan dan susah mencari mata pencaharian.  

4.3 Konflik Psikologis Tokoh Utama 

Konflik psikologis adalah pertentangan yang disebabkan adanya dua 

keinginan atau lebih yang saling bertentangan untuk mengusai diri sehingga 

mempengaruhi tingkah laku. Dalam hasil penelitian ini, akan dikemukan data yang 

memuat analisis konflik psikologis tokoh utama dalam Novel Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari.  

Tokoh utama dalam novel ini adalah Srintil, namun eksistensi Rasus tidak 

terlepas dari tokoh Srintil. Keterlibatan kedua tokoh dalam cerita sama pentingnya. 
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Konflik psikologis yang dialami tokoh Srintil tidak terlepas dari eksistensi Rasus. 

Rasus sebagai narator dalam peristiwa novel Ronggeng Dukuh Paruk sedang Srintil 

ditampilkan sebagai tokoh yang diceritakan Rasus. Tokoh Rasus merupakan tokoh 

yang serba tahu akan segala peristiwa dalam cerita itu. Konflik psikologis dalam 

novel Ronggeng Dukuh Paruk dianalisis menggunakan mekanisme pertahanan 

konflik yang meliputi represi, sublimasi, rasionalisasi, proyeksi, agresi, pengalihan, 

apatis, dan fantasi. 

Teks yang menggambarkan psikologi tokoh diberi kode urutannya, misal 

(Kp1), (Kp2) dengan keterangan Kp, yaitu konflik psikologis tokoh, angka 1 dan 2 

merupakan urutan data. Selanjutnya dibuat kode untuk menandai teks-teks yang 

mendukung data yang menggambarkan konflik psikologis tokoh dengan kode 

(Ronggeng Dukuh Paruk, 2011:55). Ronggeng Dukuh Paruk menunjukan inisial 

novel yaitu Ronggeng dukuh paruk, 2011 merupakan tahun terbitan novel, 

selanjutnya angka 55 menunjukan halaman dalam novel. Berikut disajikan data yang 

telah diperoleh berdasarkan konflik psikologis tokoh Srintil dan Rasus dalam novel 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

(KP 1)  “Jadi ada dua versi kisah tentang Emak. Mana yang 

layak kupercaya aku sendiri selalu ragu. Namun setidaknya 

aku berharap versi pertamalah yang benar. Artinya memang 

Emak meninggal. Mayatnya lalu dicincang untuk kepentingan 

penyelidikan. Pikiran durhaka semacam ini sengaja 

kudatangkan ke kepalaku. Kuharap orang akan mengerti 

andaikata versi itu benar, hakikatnya lebih baik daripada 

kebenaran versi kedua. Sayang, kedua-duanya tinggal menjadi 
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ketidakpastian yang membuatku lebih merana daripada seorang 

yatim-piatu.” (Ronggeng Dukuh Paruk, 2011:34-35). 

Data KP 1 menggambarkan konflik batin Rasus yang merindukan sosok 

Emak. Ketika Rasus berusia empat belas tahun ia mendapat keterangan tentang diri 

Emaknya. Ada yang mengatakan Emak meninggal di poliklinik kota Kawedanan, 

namun mayatnya di bawa ke kota Kabupaten. Mayatnya dibedah sebagai bahan 

penyelidikan racun tempe bongkrek. Sehingga mayat Emak tidak kembali ke Dukuh 

Paruk dan warga pedukuhanpun tidak tahu di mana mayat Emaknya dimakamkan. 

Ada pula orang mengatakan Emak dapat diselamatkan, tetapi sampai beberapa hari 

tidak boleh meninggalkan poliklinik. Setelah sehat benar, Emak tidak pulang ke 

pedukuhan melainkan pergi entah ke mana bersama mantri yang merawatnya. Entah 

cerita mana yang harus dipercaya Rasus yang jelas ia lebih memilih versi yang 

pertama dan sangat membenci dan menaruh dendam kepada mantri. 

 Ketidakjelasan akan keberadaan Emak mengakibatkan terjadinya pergolakan 

batin di dalam diri Rasus. Kemungkinan mana pun yang terjadi membuat Rasus 

menyimpan dendam pada mantri. Hingga di suatu ketika ia berpikir telah menembak 

kepala sang mantra padahal yang ia tembak adalah batu. Batu itu hancur berkeping-

keping dan dalam pandangan Rasus, kepingan batu-batu itu adalah kepingan kepala 

mantri yang ia tembak. 

(KP 2) “Ah, sebaiknya kukhayalkan Emak sudah mati. Ketika 

dia hidup dia secantik Srintil. Bila sedang tidur, tampillah 

Emak sebagai citra perempuan sejati. Ayu, teduh, dan menjadi 
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sumber segala kesalehan, seperti Srintil saat itu masih lelap…” 

(Ronggeng Dukuh Paruk, 2011:42). 

(KP 3) “Tidak bisa kupastikan yang kurindukan adalah seorang 

perempuan sebagai kecintaan atau seorang perempuan sebagai 

citra seorang emak. Emakku. Atau kedua-duanya. Tetapi jelas, 

penampilan Srintil membantuku mewujutkan angan-anganku 

tentang pribadi perempuan yang telah melahirkanku. Bahkan 

juga bentuk lahirnya. Jadi sudah kuanggap pasti, Emak 

mempunyai senyum yang bagus seperti Srintil. Suaranya 

lembut, sejuk, suara seorang perempuan sejati. Tetapi aku tidak 

bisa memastikan apakah Emak mempunyai cambang halus di 

kedua pipinya seperti halnya Srintil. Atau, apakah juga ada 

lesung pipi pada pipi kiri Emak. Srintil bertambah manis 

dengan lekuk kecil di pipi kirinya, bila ia sedang tertawa. 

Hanya secara umum Emak mirip Srintil. Sudah kukatakan aku 

belum pernah atau takan melihat Emak. persamaan itu 

kubangun sendiri. lama-lama hal yang kureka sendiri itu 

kujadikan kepastian dalam hidupku.” (Ronggeng Dukuh Paruk, 

2011:45). 

Data KP 2 dan 3 menggambarkan konflik batin Rasus akan sosok Emak 

ternyata kemudian ditemukannya pada diri Srintil, anak perawan Dukuh Paruk 

berusia sebelas tahun, yang merupakan teman sepermainan Rasus. Selama bertahun-

tahun hingga usianya empat belas tahun ia hanya bisa berandai-andai tentang Emak. 

Ia biarkan Emak hidup abadi dalam angan-angannya. Bahkan sengaja ia gambarkan 

sosok Emak ke dalam diri Srintil. Gambaran tersebut ia reka sendiri dan dijadikan 

kepastian dalam hidupnya. 

 Dalam hal ini ada kecenderungan supresi yang dilakukan oleh Rasus. Rasus 

secara sadar telah mendeskripsikan Srintil sebagai perempuan yang ia rindukan, 
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dalam hal ini ibunya. Dalam imajinasi Rasus, ia bebas memiliki Srintil, karena Srintil 

adalah ibunya. Rasus menciptakan imajinasinya demikian karena ia merasa ia 

memerlukan sebuah kenyamanan yang seharusnya ia peroleh dari seorang 

perempuan, akan tetapi ia tidak dapat memperolehnya karena ibunya telah meninggal 

sedangkan ia tidak mungkin memiliki Srintil. Khayalan-khayalan seperti ini wajib 

dimiliki oleh manusia, terutama jika ia tidak dapat meraih apa yang sangat 

diinginkannya. Maka ia kemudian menghayalkannya dalam imajinasinya. 

Menghayalkan bahwa ia dapat memiliki apa yang dalam dunia nyata tidak dapat 

dimilikinya. 

Data KP 1, 2, dan 3 tergambar sikap sublimasi yang di lakukan Rasus. 

Sublimasi sesungguhnya suatu bentuk pengalihan, dapat dilihat dari tindakan Rasus 

menciptakan imajinasi terhadap diri Srintil yang dianggap sebagai ibunya untuk 

memperoleh kenyamanan yang seharusnya ia peroleh dari seorang perempuan, akan 

tetapi ia tidak dapat memperolehnya karena ibunya telah meninggal sedangkan ia 

tidak mungkin memiliki Srintil. Dalam diri Rasus Superego mendorong ego. 

Fudyartanta 2005, menyatakan Superego mendorong ego untuk menggantikan tujuan-

tujuan yang realistis dengan tujuan-tujuan yang moralitas. Hal itulah yang dilakukan 

Rasus sebagai bentuk pengalihan dari berbagai macam ujian yang Tuhan berikan 

kepadanya. 

(KP 4) “Bagiku, tempat tidur yang akan menjadi tempat 

pelaksanaan malam bukak-klambu bagi Srintil, tidak lebih dari 

sebuah tempat pembantaian. Atau lebih menjijikan lagi. Di 
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sana tiga hari lagi akan berlangsung penghancuran dan 

penjagalan. Aku sama sekali tidak berbicara atas kepentingan 

birahi atau sebangsanya. Di sana, di dalam kurung kelambu 

yang tampak dari tempatku berdiri, akan terjadi pemusnahan 

mustika yang selama ini amat kuhargai. Sesudah berlangsung 

malam bukak-klambu, Srintil tidak suci lagi. Soal dia 

kehilangan keperawanannya, tidak begitu berat kurasakan. 

Tetapi Srintil sebagai cermin tempat aku mencari bayangan 

Emak menjadi baur dan bahkan hancur berkeping.” (Ronggeng 

Dukuh Paruk 2011:53). 

(KP 5) “Membayangkan bagaimana Srintil tidur bersama 

seorang laki-laki, sama menjijikannya dengan membayangkan 

Emak melarikan diri bersama mantri itu. Aku muak. Aku tidak 

rela hal semacam itu terjadi. Tetapi lagi-lagi terbukti seorang 

anak dari Dukuh paruk bernama Rasus terlalu lemah untuk 

menolak hal buruk yang amat dibencinya. Jadi aku hanya bisa 

mengumpat dalam hati dan meludah. Asu buntung!” 

(Ronggeng Dukuh Paruk, 2011:53). 

Hal yang harus dilakukan Srintil sebelum ia benar-benar menjadi seorang 

ronggeng, yaitu ia harus melepas keperawanannya pada malam bukak-klambu. Rasus 

tidak dapat menerima kanyataan bahwa Srintil, yang kala itu masih berusia sebelas 

tahun, seakan diperjual belikan kepada lelaki yang memenangkan malam bukak-

klambu tersebut. Apalagi, Rasus telah menciptakan sebuah imajinasi mengenai 

„sosok‟ ibunya yang bersemayam di dalam tubuh Srintil.  

Selain karena ia merasa citra ibu yang dibangunnya dalam diri Srintil rusak, 

kemarahan Rasus juga merupakan kemarahan pada dirinya sendiri karena tidak 

mampu menjaga serta memiliki Srintil. Rasus tidak memiliki banyak uang untuk 

memenuhi syarat yang diajukan Kartareja bagi lelaki yang ingin tidur dengan Srintil 
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dalam malam bukak-klambu. Dorongan id terjadi saat ingatan dan emosi itu muncul 

yang mengancam ditahan agar tidak keluar ke tataran kesadaran, (Wade dan Tafris, 

2007:196). Represi dilakukan tanpa disadari, sebagai bentuk pertahanan diri Rasus 

akan kenanggan-kenangan yang mungkin akan membuatnya semakin kecewa. 

Dorongan id untuk memenuhi kebutuhan memiliki Srintil sepenuhnya ditekan oleh 

ego, sehingga ego yang mendominasi dengan melakukan represi. Rasus tidak mampu 

menjaga serta memiliki Srintil, dan yang terpenting, ia tidak memiliki banyak uang 

untuk memenuhi syarat yang diajukan Kartareja bagi lelaki yang ingin tidur dengan 

Srintil dalam malam bukak-klambu. Sistem kerja ego bersifat realistis, rasional, dan 

etis untuk mewujudkan tindakan yang dapat diterima oleh dunia nyata. Mekanisme 

kerja represi yaitu menekan hal yang dianggap mengganggu agar tidak muncul ke 

tataran sadar maupun tidak sadar (Mc Nally dalam Wade dan Tafris, 2007:196). 

Represi merupakan fondasi cara kerja semua mekanisme pertahanan ego, (Minderop, 

2011:33). 

(KP 6) “Serasa aku akan kehilangan Emak buat kali kedua. 

Andaikata ada orang percaya akan kegetiran yang melanda 

hatiku. Atau andai kata ada orang yang mau kuajak berbicara 

tentang masalah ini, boleh jadi kesedihanku akan terbagi. 

Tetapi hanya dirikulah yang tahu dan merasakan segalanya. 

Bahkan aku begitu yakin Srintil tidak tahu persis kemalangan 

apa yang kurasakan bila dia sudah terbeli dengan sebuah 

ringgit emas. Seperti pernah dikatakannya kepadaku, Srintil 

lahir di Dukuh Paruk untuk menjadi ronggeng.” (Ronggeng 

Dukuh Paruk, 2011:62). 
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Data KP 6 menggambarkan konflik batin Rasus yang ingin berbagi dengan 

orang lain tentang masalah yang dihadapinya. Tapi siapa. Bahkan ia begitu yakin 

Srintil pun tidak tahu persis kemalangan apa yang sudah ia rasakan bila Srintil sudah 

terbeli dengan sebuah ringgit emas. Seperti yang pernah Srintil katakana bahwa ia 

lahir di Dukuh Paruk untuk menjadi ronggeng. Rasus ingin sekali bertemu dengan 

Emak sampai ia mengimajinasikan ke diri Srintil, akhirnya mampu mendatangkan 

bermacam-macam ilusi. Ia juga ingin memiliki Srintil tapi tidak bisa. Dorongan id 

memperbesar keinginan yang menyebabkan impuls-impuls menjadi lebih kuat. 

Namun, dorongan id yang kuat masih dapat ditekan oleh ego yang bersifat realistis. 

(KP 7) “Sosok Emak yang kulukis dalam angan-angan selama 

bertahun-tahun, dengan berat hati harus kumusnakan. Dulu aku 

begitu yakin Emak mempunyai cambang halus di pipi seperti 

Srintil. Atau lesung pipi di pipi kiri. Suaranya lembut dan sejuk 

dengan senyum yang menawarkan duka seorang anak yang 

selalu merindukannya. Kulitnya putih, dadanya subur, tempat 

selama dua tahun aku bergantung menetek dan bermanja.” 

(Ronggeng Dukuh Paruk, 2011:87). 

(KP 8) “Sebagai gantinya muncul perempuan lain 

dengan ciri-ciri khas Dukuh Paruk. Rambut kusut dengan 

ujung kemerahan. Wajah lesu dan pucat karena sehari-hari 

tidak cukup makan. Sepasang tetek dengan putting hitam, 

hanya subur pada waktu panen. Sepasang telapak kaki yang 

lebar dengan endapan daki melapisinya. Kata-katanya kasar 

dengan selingan serapah cabul. Itulah gambaran seorang 

perempuan Dukuh Paruk, gambaran yang lebih masuk akal. 

Aku harus mulai belajar menerima kenyataan bahwa sebagai 

perempuan Dukuh Paruk, Emak memiliki ciri-ciri seperti itu 

pula.”(Ronggeng Dukuh Paruk, 2011:87). 
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Data KP 7 dan 8 menggambarkan pertahanan konflik yang dilakukan Rasus 

dengan cara sublimasi. Sublimasi yaitu bentuk tindakan yang bermanfaat secara 

sosial menggantikan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Semakin lama tinggal di 

Dawuan, semakin mampu ia melihat realita secara kritis tentang tanah airnya, Dukuh 

Paruk. Dari desa Dawuan, ia mengenal kata dosa dan moral karena di Dukuh Paruk 

tidak ada kata dosa dan hanya mengajarkan pengertian moral tanpa tetek bengeknya. 

Selain itu, setelah banyak pengalaman atas dunia perempuan di luar Srintil, Rasus 

tidak lagi melukiskan sosok Emak pada diri Srintil. Ia menggambarkan sosok Emak 

sebagaimana perempuan Dukuh Paruk. Keinginan id dapat direalisasikan oleh ego. 

Tugas ego sebagai penentu tindakan yang akan dilakukan ketika terjadi impuls-

impuls dari id. 

(KP 9) “Cepat! Jangan tunggu sampai ketiga orang itu terjaga. 

Bayar kesumatmu sekarang juga! Demikian sebuah suara 

terdengar jelas dalam hatiku sendiri.” 

“Aku patuh. Tindakan pertama, kucari sebongkah kayu. 

Dengan pisau belati batu cadas itu kuukir. Ada gambar mata, 

hidung, dan bibir. Tak kulipakan kumis panjang yang 

melintang. Sehelai daun jati kuletakan di atas batu cadas itu 

maka lengkaplah kepala mantri keparat yang telah mencuri 

Emak. Mantri yang menurut cerita nenek selalu berkumis dan 

memakai topi gabus.” 

“Dari jarak beberapa langkah aku menatap hasil rekaanku. Tak 

salah lagi. Itulah Mantri, musuh bebuyutanku. Bajingan, 

tunggulah balas dendamku beberapa detik lagi.” 

“Bedil kembali kuarahkan kepada sasaran. Kubayangkan 

bagaimana seorang anggota regu tembak berdiri menunaikan 
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tugas menembak mati seorang musuh. Dialah yang kutiru. Picu 

kutarik. Ledakan dendam membuat gerak telunjuk kananku 

menjadi kuat dan pasti. Aku hampir tidak mendengar letupan 

karena seluruh indra terpusat kepada kepala mantri yang 

hancur dan terlempar ke belakang. Topi gabusnya terbang 

entah kemana.” (Ronggeng Dukuh Paruk, 2011:96-97). 

Data KP 9 menjelaskan suatu hari Rasus diajak berburu bersama tiga orang 

tentara ke hutan. Tidak pernah diimpikan sebelumnya bahwa suatu pengalaman yang 

amat luar biasa. Selesai berburu suasana sepi. Sersan Slamet dan dua orang 

anggotanya masih terlelap. Maka Rasus hanya duduk berdiam diri dalam 

kelenggangan hutan yang terasa bertambah hening tanpa kehadiran angin. Ketika 

Rasus memandang tiga pucuk bedil yang dibiarkan tersandar oleh majikannya, tiba-

tiba muncul ilham gemilang. 

“Sampai kapan pun aku tak bisa mengerti mengapa ilham itu 

datang pada saatnya yang amat sangat tepat. Kedatangannya 

akan terbukti nanti mampu mengahiri derita panjang yang 

menista hidupku selama bertahun-tahun.” Selagi Sersan Slamet 

dan kedua rekannya pulas, Rasus mengambil salah sebuah 

bedil dari mereka untuk kepentingannya sendiri”.  

Rasus mempunyai musuh bebuyutan yang mesti hanya merajalela dalam 

angan-angan, namun sudah sekian lama ia ingin menghancurkan kepalanya hingga 

berkeping-keping: mantri yang telah membawa Emak melarikan diri entah ke mana.  

“Dari jarak beberapa langkah aku menatap hasil rekaanku. Tak 

salah lagi. Itulah mantri, musuh bubuyutanku. Bajingan, 

tunggulah balas dendamku beberapa detik lagi.”  
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Mantri yang menurut cerita Nenek selalu berkumis dan memakai topi gabus. 

akhirnya Rasus melepaskan tembakannya tepat ke daerah sasaran. Mantri telah mati. 

Topi gabusnya terbang entah ke mana. Rasus sedang menikmati kepuasan batin yang 

amat sangat. 

Terlihat Rasus melakukan pertahanan konflik dengan cara agresi. Agresi yang 

dilakukan berbentuk langsung. Agresi langsung yaitu agresi yang diungkapkan secara 

langsung kepada seseorang atau obyek yang merupakan sumber frustasi (Hilgard 

1975 dalam Minderop 2011:38). Id menguasai ego, sehingga sebagai 

motor/penggerak, ego melaksanakan keinginan id untuk melakukan agresi secara 

langsung dengan cara melampiaskan rasa kecewa/amarah kepada Mantri sebagai 

sumber kekecewaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis unsur intrinsik dan ekstirinsik serta analisis psikologi 

tokoh utama novel Ronggeng Dukuh Paruk dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik 

1. Tema 

Sebuah karya sastra tentu tidak terlepas dengan  adanya  tema. Selain 

menentukan alur cerita, tema juga dapat digunakan untuk menentukan konflik dalam 

rangkaian peristiwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menemukan tema 

yang diangkat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu tentang konflik batin 

seorang anak yang merindukan sosok seorang ibu. 

2. Tokoh dan Penohiokah 

a. Rasus 

Rasus adalah tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Rasus 

diceritakan sebagai anak Dukuh Paruk yang berusia empat belas tahun 

yang ditinggal pergi orang tuanya. 
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b. Srintil 

Srintil merupakan tokoh bulat. Srintil adalah seorang yatim-piatu. 

Semenjak kecil ia diasuh oleh kakek dan neneknya. Srintil anak yang 

kenes, semenjak kecil pandai menari, senang dipuji dan juga anak yang 

manis. 

c. Kartareja 

Kartareja merupakan tokoh sederhana atau tokoh datar. Kartareja 

adalah laki-laki yang secara turun-temurun menjadi dukun ronggeng. 

Kartareja ini sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan seorang calon 

penari tradisi  untuk diasuhnya. 

d. Sersan Slamet 

Sersan Slamet adalah komandan tentara yang ditugaskan untuk 

memgamankan pedukuhan Dukuih Paruk sekitar tahun 1960 wilayah 

kecamatan Dawuan. Karena di kecamatan itu tidak aman dan sering terjadi 

perampokan. 

3. Alur 

a. Tahap Perkenalan atau Tahap Penyituasian 

Alur yang digunakan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah alur 

campuran dan merupakan alur kronologi yang diawali menceritakan suatu 

peristiwa sebelas tahun yang lalu, yaitu peristiwa tempe bongkrek. Di 

awal penceritaan sebagai tahap pengenalan, pencerita memperkenalkan 

desa  yang  menjadi  latar  dari  novel  ini,  sebuah  desa  yang  bernama 
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Dukuh Paruk dengan memberikan ciri fisik desa ini, sejarah desa ini, 

kepercayaan desa ini, dan juga kebudayaannya. 

b. Tahap Pemunculan Konflik 

Penceritaan tentang malapetaka ini berlanjut hingga bab dua, Rasus 

menceritakan bagaimana malapetaka tersebut telah menghilangkan nyawa 

ayahnya dan ketidakjelasan akan keberadaan Ibunya. Di sinilah tahap 

pemunculan konflik. Ketidakjelasan akan keberadaan Ibu Rasus 

menyebabkan ia selalu berimajinasi, bahkan sosok Ibunya ia hidupkan 

dalam angan-angannya dan Rasus gambarkan ke dalam diri Srintil. 

c. Tahap Peningkatan konflik 

Tahap peningkatan konflik muncul ketika Srintil sudah menjadi 

seorang ronggeng. Setelah dua bulan Srintil menjadi ronggeng, ternyata ia 

belum berhak menyebut dirinya sebagai ronggeng yang sebenarnya. 

d. Tahap klimaks 

Syarat ritual yang terakhir menjadi suatu tamparan bagi Rasus, karena 

merupakan suatu sayembara terbuka bagi laki-laki mana pun. Bagaimana 

bisa seseorang yang dari dirinya Rasus temukan bayangan Emak  

disayembarakan. Konflik  batin  pada  diri  Rasus terus terjadi hingga 

tahap klimaksnya Srintil menjalani malam ritual. 

e. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian dalam novel ini yaitu saat Rasus memutuskan 

untuk meninggalkan dukuh paruk dan pergi untuk bekerja di pasar 
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Dawuan. Di desa ini ia dapat menilai secara kritis tentang tanah airnya, 

Dukuh Paruk. Selain itu, setelah banyak pengalaman atas dunia 

perempuan di luar Srintil, Rasus tidak lagi melukiskan sosok Ibunya 

sebagaimana perempuan Dukuh Paruk. Sebagai tahap penyelesaiannya, 

Rasus mampu menerima kepergian Ibunya. Rasus telah meyakini Ibunya 

mati karena keracunan tempe bongkrek. 

4. Latar (Setting) 

a. Latar Tempat 

Sesuai dengan judul novel Ronggeng Dukuh Paruk, novel ini tempat 

disebuah pedukuhan bernama Dukuh Paruk. Sebuah desa terpencil yang 

dihuni orang-orang yang berkeyakinan mistis dengan memuja makam Ki 

Secamenggala, moyang mereka. Desa ini terkenal dengan kemelaratannya, 

keterbelakangannya, keramat Ki Secamenggala, sumpah serapah, dan 

ronggeng serta perangkat calungnya. 

b. Latar Waktu 

Latar waktu merupakan tempo terjadinya peristiwa dalam novel. 

Kejadian yang diceritakan pada novel Ronggeng Dukuh Paruk terjadi 

sekitar tahun 1957, sebelas tahun setelah malapetaka tempe bongkrek. 

c. Sudut Pandang 

Dalam novel ini, Ahmad Tohari menggunakan sudut orang pertama, 

“aku” sebagai aktor dan narator. Pemain yang bertindak sebagai pelaku 
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utama cerita merangkap juga sebagai  narator yang menceritakan tentang 

orang lain. Kadang kala ia terlibat dalam cerita, tetapi ketika yang lain, ia 

bertindak sebagai pengamat yang berada di luar cerita. 

2 Unsur Ekstrinsik 

Latar Belakang Pengarang 

Ahmad Tohari merupakan sastrawan yang terkenal dengan novel triloginya 

yaituRonggeng Dukuh Paruk yang ditulis pada 1981. karya-karya sastra Ahmad 

Tohari yang dinilai mampu menggugah dunia. Ahmad Tohari Lahir di Tinggarjaya, 

Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada 13 Juni 1948. Beliau menamatkan SMA 

nya di Purwokerto, kemudian ia menimba ilmu di Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu 

Khaldun, Jakarta pada tahun 1967-1970, setelah dari kedokteran kemudian ia menjadi 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman pada tahun1974-1975. 

dan Fakultas Sosial Politik Universitas Sudirman pada tahun1975-1976. 

Latar Belakang Penulisan 

 Novel Ronggeng Dukuh Paruk ini dibuat pada tahun 1981, novel ini 

menceritakan tentang sebuah desa yang masyarakatnya mengalami kesulitan 

ekonomi, dilanda kekeringan dan sulit untuk mencari pekerjaan. Hal yang 

melatarbelakangi Ahmad Tohari menulis ini adalah rasa prihatinnya kepada 

masyarakat dan mencoba untuk mengekspresikan keadaan masyarakat pada saat 

novel itu dibuat. 
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Keadaan Masyarakat 

 Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari ini diciptakan pada tahun 

1981, pada saat itu keadaan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, dilanda 

kekeringan dan susah mencari mata pencaharian.  

3. Konflik Psikologis Tokoh Utama 

1. Konflik psikologis tokoh utama pada novel Ronggeng Dukuh Paruk karya ahmad 

tohari, terbagi dalam tiga sistem kepribadian yaitu Id, Ego dan Superego 

2. Sedangkan mekanisme pertahanan yang digunakan oleh tokoh utama pada novel 

Ronggeng Dukuh Paruk karya ahmad tohari, penulis menemukan delapan mekanisme 

pertahanan, yakni:konflik yang meliputi represi, sublimasi, rasionalisasi, proyeksi, 

agresi, pengalihan, apatis, dan fantasi. 

5.2SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai konflik psikologis tokoh 

utama, dan mekanisme pertahanan tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk 

karya ahmad tohari, maka dari itu penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai bahan 

pembelajaran mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah 

karya sastra. 
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2. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai bahan 

pembelajaran mengenai unsur-unsur konflik psikologis tokoh utama yang 

ditinjau dari sistem kepribadian id, ego, dan superego untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam tentang konflik psikologis tokoh utama 

dengan cara pandang yang berbeda, serta melakukan kajian yang mendalam 

tentang analisis bentuk-bentuk mekanisme pertahanan. 

3. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk individu yang 

mengalami konflik psikologis. Di dalam psikoanalisa Sigmund Freud terdapat 

id, ego dan superego yang dapat menjadi acuan untuk mengatasi 

permasalahan psikologis. Untuk mengatasi masalah psikologis banyak hal 

yang perlu dilakukan agar tidak berdampak buruk bagi individu maupun 

individu di sekitarnya. Dengan kita memahami dan menerapkan id, ego dan 

superego deengan baik, kita dapat mengatasi konflik psikologis yang kita 

alami dengan tidak menimbulkan efek yang buruk bagi individu maupun 

individu di sekitar kita. 
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LAMPIRAN 

SINOPSIS NOVEL RONGGENG DUKUH PARUK 

 

Sinopsis  Ronggeng Dukuh Paruk 

Ronggeng Dukuh Parukadalah sebuah novel yang bercerita tentang sebuah 

desa terpencil bernama Dukuh Paruk. Desa tersebut dihuni orang-orang yang sangat 

percaya dengan mistis, mereka memuja makam Ki Secamenggala, moyang mereka. 

desa ini terkenal dengan kemelaratannya, keterbelakangannya, keramat Ki 

Secamenggala, sumpah serapah, dan ronggeng beserta perangkat calungnya. 

Sebelas tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1946 terjadi sebuah malapetaka 

di desa ini. Sebagaian penghuni desa ini mati akibat keracunan tempe bongkrek. 

Santayib sebagai pembuat tempe bongkrek dituduh bahwa tempe buatannya 

mengandung racun mengandung racun dan bahkan sebagaian warga menuduh 

Santayib telah memberi racun pada tempe bongkrek buatannya. Tetapi Santayib 

berdalih bahwa tempe buatannya tidak beracun, menurutnya kejadian ini adalah 

pageblug, sebuah kutukan roh Ki Secamenggala yang telah lama tidak diberi sesaji.  

Untuk membuktikan bahwa tempenya tidak beracun, Santayib memakan 

tempe bongkrek buatanya di depan warga pedukuhan. Perbuatannya diikuti oleh 

istrinya Santayib. Santayib lari ke luar rumahnya dan berteriak-teriak, Santayib 

pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ia melihat keadaan istrinya yang lemas 

dengan wajah pucat kebiruan. Ia pun merasa lemas, kepalanya seakan melayang-

layang, lambungnya ditusuk-tusuk. Selang beberapa lama, akhirnya pasangan suami 
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istri inimeninggal. 

Malapetaka ini membuat banyak anak Dukuh Paruk menjadi yatim piatu, 

seperti Rasus. Ayah Rasus meninggal di hari pertama setelah makan tempe bongkrek, 

sedangkan Emak atau ibunya mampu bertahan sampai seorang mantri datang kehari 

ketiga. Namun, keadaan Emak tidak jelas samapai Rasus berusia empat belas tahun. 

Dan di usia tersebut, ia mendapat sdikit keterangan tentang diri Emak. Ada yang 

mengatakan Emak meninggal di poliklinik kota kawedaan, namun mayatnya dibawa 

ke kabupaten.  

Mayat Emak dibedah sebagai bahan penyelidikan racun tempe bongkrek. 

Sehingga mayat Emak tidak kembali ke Dukuh  Paruk  dan  warga  pedukuhan  pun  

tidak  tahu  di  mana  mayatEmak dimakamkan. Ada pula orang mengatakan Emak 

bisa diselamatkan, tetapi sampai beberapa hari Emak tidak boleh meninggalkan 

poliklinik. Dan setelah sehat benar, Emak tidak pulang ke pedukuhan melainkan pergi 

entah kemana bersama mantri yang merawatnya. Entah cerita mana yang harus 

dipercayai Rasus, yang jelas ia sangat merindukan sosok Emak dan ia sangat 

membenci dan menaruh dendam kepada mantri. 

Kerinduan rasus akan sosok Emaknya ternyata kemudian ditemukan dan 

digambarkan sosok Emaknya ke dalam diri Srintil, anak perawan Dukuh Paruk 

berusia sebelas tahun, yang merupakan teman sepermainan Rasus. Ia pun seorang 

yatim piatu. Orang tuanya adalah pasangan suami istri pembuat tempe bongkrek yang 

menyebabkan malapetaka itu terjadi. Di usianya yang masih sebelas tahun, Srintil 

sudah pandai menari. Ini terbukti ketika dia sedang bermain dengan Rasus, Warta, 
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dan Darsun, dengan luwes ia melenggaklenggokan tubuhnya berdendang layaknya 

seorang ronggeng.  

Bakat Srintil ini diketahui kakeknya, Sakarya. Menurut Sakarya, cucunya 

telah kerasukan indang ronggeng. Indang adalah semacam wangsit yang di mulikan 

di dunia peronggengan. Sudah sebelas tahun lamanya Dukuh Paruk tanpa ronggeng 

dan alunan calung. Dukuh Paruk tanpa ronggeng bukanlah Dukuh Paruk Srintil akan 

mengembalikan citra dari pedukuhan itu Sakarya menceritakan semua tentang 

cucunya kepada Kartareja, dukun ronggeng Dukuh Paruk. Dan akhirnya Srintil di 

asuh oleh Kartareja agar menjadi seorang ronggeng DukuhParuk. 

Kemudian Srintil membawa Kegairahan hidup bagi Dukuh Paruk. Srintil dianggap 

telah dinaungi roh hindang, roh yang dimuliakan di dunia ronggeng. Ronggeng 

memang menjadi kebanggaan Dukuh Paruk, dan telah sebelas tahun Dukuh Paruk 

tidak memiliki ronggeng. Tanpa ronggeng, Dukuh Paruk telah kehilangan jati dirinya. 

Dengan keluguhan, atau mungkin kenaifannya Srintil merasa dilahirkan untuk 

menjadi ronggeng. Ronggeng, seperti yang diyakini dengan sepenuh hati oleh Srintil 

sendiri, adalah perempuan penari yang menjadi milik umum, terutama kaum lelaki. 

Untuk menjadi seorang ronggeng yang sebenarnya, Srintil harus  memenuhi 

beberapa tahap. Salah satu di antaranya adalah upacara permandian yang secara 

turun-temurun dilakukan di depan cungkup makam Ki Secamenggala. Setelah 

melaksanakan upacara tersebut, Srintil harus memenuhi syarat terakhir yaitu upacara 

ritual adalah  semacam sayembara terbuka untuk laki-laki mana  pun. Dimana laki-
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laki yang dapat menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh dukun ronggeng 

Dukuh Paruk. Kartareja sebagai dukun ronggeng telah menentukan syarat sekeping 

uang ringgit emas bagi laki-laki yang ingin menjadi pemenang. Ia pun yang 

menentuka acara ritual yang akan dilaksanakan pada malamsabtu. 

Hanya Rasuslah satu-satunya warga Dukuh Paruk yang dalam hatinya tak rela 

kalau Srintil menjadi seorang ronggeng. Ini lantaran Rasus sudah telanjur 

membangun (menciptakan) bayangan Emaknya pada diri Srintil. Rasus tak rela bila 

“emaknya” disamakan dengan ronggeng 

Kehidupan Dukuh Paruk dengan segala isinya terbaca semuanya dalam corak 

hubungan antara Rasus dengan Srintil. Rasus pun dalam hatinya mengutuk Dukuh 

Paruk yang miskin, dengan masyarakat yang bodoh dan terbelakang. Namun apa 

daya, Rasus tak mampu berbuat apa-apa.  

Konflik batin dalam diri Rasus akhirnya menjadikan ia mengambil keputusan 

untuk mengapus bayang- bayang Emak pada diri Srintil. Rasus akhirnya memilih 

meniggalkan  Dukuh Paruk guna mencari kehidupan lain. Meski kecewa, ia merasa 

telah dapat memberikan sesuatu yang membanggakan pada Dukuh Paruk, yaitu 

seorang ronggeng. 

Dalam novel ini Ahmad Tohari mampu bercerita dengan lancar. Terutama 

ketika menampilkan deskripsi latar alam pedusunan. Ia mampu memberikan kesan 

kepada pembaca bahwa karya ini tampak realistis, tampak sunguh-sungguh diangkat 

dari fenomena faktual. Hal ini terlihat pada bagian awal cerita yang mampu 

memberikan informasi yang berkaitan dengan latar kejadian. Di bagian ini 
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digambarkan suasana Dukuh Paruk yang terpencil dan tengah di landa musim 

kemarau  panjang.  Masyarakat  masih  menganut  ilmu  kebatinan  yang berkiblat 

pada cungkup leluhurnya, Ki Secamenggala. Deskripsi latar diberikan relatif panjang, 

sehingga mampu menyeret pembaca ke dalam cerita dan menjadi ikut terlibat secara 

emosional. 

Latar geografis Dukuh Paruk yang terpencil sekaligus mengacu pada 

keterpencilan dan kesederhanaan hidup, yang nyaris mendekati keprimitifan 

masyarakatnya. Dari lokasi yang terpencil, terisolasi, masyarakat Dukuh Paruk 

seakan sulit dibangunkan atau disadarkan dari keterbelakangan, kenaifan, dan 

kebodohannya. Sementara deskripsi latar, khususnya yang berhubungan dengan alam, 

tak hanya mencerminkan suasana internal tokoh, namun juga menunjukan suasana 

kehidupan masyarakat dan kondisi spiritual mayarakat yang bersangkutan dalam hal 

ini terhadap hubungan timbal balik, yang saling mencerminkan latar fisik, alam, 

spiritual, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Kejelian dan ketelitian 

pengarang dalam mendskripsikan latar menjadi kekuatan utama novel ini. 

Ronggeng Dukuh Paruk tidak saja menuturkan cerita kehidupan ronggeng. 

Lebih dari itu, dengan kekayaan imajinasi dan keluasan pengetahuan., Ahmad Tohari 

berhasil menggambarkan dan memaparkan struktur kompleks kehidupan para 

tokohnya dalam menjalani kehidupan. Ahmad Tohari pun sanggup mempergunakan 

daya angan yang sekaya dan selembut mungkin untuk menyusup kedalam jiwa tokoh 

yang diciptakannya. Ia menokohkan seorang penari ronggeng yang luguh dan  naïf, 

yang merupakan simbol tradisi yang membesarkannya.  
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Ahmad Tohari dikenal pula sebagai seorang santri, seorang alim ulama, 

namun kesantrian tersebut agaknya tak mengalanginya untuk bercerita dan 

berimajinasi terhadap dunia kekumuhan, kecabulan, dankebobrokan. 

Keyakinan Srintil menjadi ronggeng beserta sistem yang mengelinginya hadir 

mewakili dunia perempuan yang mempunyai peran atau bahkan kewajiban alami 

sebagai penyeimbang bagi dunia lelaki dan kelakian. Itulah sebabnya,dalam 

menjalani perannya sebagai ronggeng ia selalu terpangil untuk melayani lelaki mana 

saja. Masyarakat Dukuh Paruk sendiri mendukung kondisi tersebut. Seorang 

ronggeng tidak akan menjadi bahan pencemburuan bagi perempuan Dukuh Paruk. 

Bahkan dalam novel ini disebutkan bahwa para istri justru merasa bangga bila 

suaminya dapat tidur bersama dengan seorang ronggeng. Mereka juga rela  menjual 

hartanya agar sang suami dapat membayar seorang ronggeng, seperti pada 

kutipanberikut: 

“Dunia Srintil memang gemerlap dengan harta yang berlebihan bila diukur 

dengan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Srintil menjadi simbol 

kebobrokan moral Dukuh Paruk, sementara Rasus, yang menjadi simbol 

moral justru menghindar dari Dukuh Paruk.di sini terlihat bahwa di satu sisi 

tohari menyinggung mengenai sistem sosial budaya masyarakatnya, 

sedangkan sisi lainya ia berusaha menjaga keselarasan, keseimbangan, dan 

tanggung jawab sebagai seorang santri yang menganggungkan moralitas.” 

Sebagai sebuah novel, RONGGENG DUKUH PARUK berhasil menggugah 

keingintahuan pembaca untuk terus mengikuti kelanjutan cerita namun, yang paling 
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menarik sebenarnya adalah penggambaran tuntas tentang konflik batin yang dialami 

oleh Rasus. 

 

 


